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(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‡Ïּוכיֹום ּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו …ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָ
כּו' וידּוע1הּכּפרים ּבזה2, נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּדּיּוק ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשאֹומרים עד טֹובים ימים מּׁשאר ּבאב ט"ו נׁשּתּנה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
עץ ּבפרי והּנה ּכמֹוהּו. ּביׂשראל טֹובים ימים היּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּלא

הּלבנה3חיים ׁשּבֹו יֹום ׁשהּוא זה, יֹום ּבמעלת מבֹואר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָ
ּבאׁשלמּותא סיהרא (קימא ּבׁשלימּותּה עדיין4היא א .( ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

להבין טֹובים2צרי ימים היּו לא ּׁשאמרּו ּבמה והרי , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הם ׁשּגם וסּכֹות, ּדפסח הּמֹועדים ּגם נכללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻליׂשראל
וסּכֹות ּבניסן ּבט"ו הּוא ּפסח לחֹודׁש, ט"ו ּבימי ְְְִִִֵֶֶַַָָֻחלים
ואם ּבאׁשלמּותא, סיהרא קימא אז ּדגם ּבתׁשרי, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבט"ו

ּדוקא. ּבאב ט"ו מעלת היא ּבּמה ְְֲִֵֶַַַַָָּכן

˙c˜eּבזה הּלבנה2הּבאּור ּוׁשלמּות מּלּוי ּדמעלת , ¿À«ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּבאה זֹו ּוׁשלמּות ׁשעלּיה מּׁשּום היא ּבאב ְְְֲִִִֵֶָָָָּדט"ו
ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ּבאב. ּבט' זה, ׁשּלפני הּירידה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחרי
ּבנֹוגע ּגם מּובא וכן עלּיה, לצֹור ירידה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָירידה
ּגדֹולה ירידה היא זֹו ׁשּירידה וכיון ּבאב. דט' ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָלהירידה
לפיכ הּזמּנים, ּבׁשאר ּכמֹוה ירידה היתה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּביֹותר,
היא הּירידה) ער (ּולפי הּירידה ידי שעל העלּיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּגם
ּכמֹוהּו, טֹובים ימים היּו ׁשּלא ּכזה טֹוב ויֹום ּכזֹו ְֲִִִֶֶָָָָָָֹעלּיה

לבא. ּדלעתיד הּגּלּוי ְְִִִֶַַָָֹּבחינת

LÈÂמה הּמׁשנה ּבהמׁש הּבאּור ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּגֹורסים (ויׁש ירּוׁשלים ּבנֹות היּו ּבאב ט"ו ְְְְְְִִֵֶַָָָּׁשּביֹום

יׂשראל ּבנֹות נא5- ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות כּו' יֹוצאֹות ( ְְְְְִֵָָָָ
יׂשראל ּובנֹות ירּוׁשלים ּבנֹות ענין ּדהּנה כּו'. ּוראה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָעיני
נׁשּתלׁשלּו ׁשּלמטה הענינים (ּדכל יׂשראל ּכנסת על ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָקאי
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ב.1) כו, א'צו.)2תענית ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת וראה ואילך). רכא ע' עת"ר (סה"מ בתחלתו עת"ר נחמו חגה"ש)3ד"ה שער

כו.)4(בסופו). פט"ו, שמו"ר וש"נ.)5ראה למשניות, נוסחאות שינויי ראה

    
ימים היו שלא אב בחודש ט"ו יום מעלת נתבארה תענית מסכת סוף במשנה

והנהגה שמחה יום הוא זה ויום הכיפורים), (וכיום כמוהו לישראל טובים

עניין וכן זה. יום מעלת תתבאר שלפנינו במאמר ישראל. בנות אצל מיוחדת

הדברים במקור שהוא כמו עיניך" נא שא "בחור, זה: ביום ישראל בנות בקשת

המאורעות כל שהרי, ברוחניות.

הם מקבילים בעולםֿהזה

והשמחה ברוחניות, למקורם

למטה פרטיהם) (לכל והשידוכים

כתוצאה מגיעים באב ט"ו בזמן

שמחה זמן הוא שאז מכך

'כנסתֿישראל' בין ויחוד למעלה,

הקדושֿברוךֿהוא. - לבעלה

ÌÈBË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ
Ú ‰MÓÁ Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»
ÌÈt‰ ÌBÈÎe ‡a¿»¿«ƒÀƒ

'eÎ1Úe„ÈÂ ,2˜eic ¿»«ƒ
‰Êa eÈ‡È eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈»∆
‡a Â"Ë ‰L ‰a«∆ƒ¿«»¿»
„Ú ÌÈBË ÌÈÓÈ ‡MÓƒ¿»»ƒƒ«
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡L ÌÈÓB‡L∆¿ƒ∆…»»ƒ
.e‰BÓ Ï‡Èa ÌÈBËƒ¿ƒ¿»≈»
ÌÈÈÁ Ú ÈÙa ‰‰Â3 ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ
ששמע מה ויטאל, חיים (לרבי

האריז"ל) «¿‡BÓמרבו
‰Ê ÌBÈ ˙ÏÚÓaשהוא ¿«¬«∆

החודש ÌBÈבאמצע ‡e‰L ,∆
‡È‰ ‰‰ BaL∆«¿»»ƒ

d˙eÓÈÏLaהיא נראית ƒ¿≈»
‰ÈÒ‡במילואה ‡ÓÈ˜«¿»ƒ¬»

‡˙eÓÏL‡a4(ישראל (עם ¿«¿»»
מהלך לפי החודשים מונים

כמבואר ללבנה, ודומים הלבנה

היא הלבנה כאשר ולכן, במדרש.

העילוי על זה מורה במילואה

בניֿישראל) של ‡Cוהשלימת .«
È‰Ï CÈ ÈÈ„Ú2È‰Â , ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«¬≈

eÈ‰ ‡Ï eÓ‡M ‰Óa¿«∆»¿…»
Ï‡ÈÏ ÌÈBË ÌÈÓÈ»ƒƒ¿ƒ¿»≈

˙BÒÂ ÁÒÙc ÌÈ„ÚB‰ Ìb ÌÈÏÏÎבאב ט"ו למעלת מגיעים שאינם ƒ¿»ƒ««¬ƒ¿∆«¿À
הכיפורים Ë"למרות,ויום ÈÓÈa ÌÈÏÁ Ì‰ ÌbLÁÒt ,L„BÁÏ Â ∆«≈»ƒƒ≈«∆∆«

‡‰ÈÒ ‡ÓÈ˜ Ê‡ Ìc ,ÈL˙a Â"Ëa ˙BÒÂ ÒÈa Â"Ëa ‡e‰¿¿ƒ»¿À¿¿ƒ¿≈¿«»«¿»ƒ¬»

‡˜Âc ‡a Â"Ë ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰a  Ì‡Â ,‡˙eÓÏL‡a¿«¿»»¿ƒ≈«∆ƒ«¬«¿»«¿»
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ה

      
(‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

‡Ïּוכיֹום ּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו …ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָ
כּו' וידּוע1הּכּפרים ּבזה2, נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּדּיּוק ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשאֹומרים עד טֹובים ימים מּׁשאר ּבאב ט"ו נׁשּתּנה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה
עץ ּבפרי והּנה ּכמֹוהּו. ּביׂשראל טֹובים ימים היּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹׁשּלא

הּלבנה3חיים ׁשּבֹו יֹום ׁשהּוא זה, יֹום ּבמעלת מבֹואר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָ
ּבאׁשלמּותא סיהרא (קימא ּבׁשלימּותּה עדיין4היא א .( ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

להבין טֹובים2צרי ימים היּו לא ּׁשאמרּו ּבמה והרי , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הם ׁשּגם וסּכֹות, ּדפסח הּמֹועדים ּגם נכללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻליׂשראל
וסּכֹות ּבניסן ּבט"ו הּוא ּפסח לחֹודׁש, ט"ו ּבימי ְְְִִִֵֶֶַַָָֻחלים
ואם ּבאׁשלמּותא, סיהרא קימא אז ּדגם ּבתׁשרי, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבט"ו

ּדוקא. ּבאב ט"ו מעלת היא ּבּמה ְְֲִֵֶַַַַָָּכן

˙c˜eּבזה הּלבנה2הּבאּור ּוׁשלמּות מּלּוי ּדמעלת , ¿À«ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּבאה זֹו ּוׁשלמּות ׁשעלּיה מּׁשּום היא ּבאב ְְְֲִִִֵֶָָָָּדט"ו
ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ּבאב. ּבט' זה, ׁשּלפני הּירידה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחרי
ּבנֹוגע ּגם מּובא וכן עלּיה, לצֹור ירידה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָירידה
ּגדֹולה ירידה היא זֹו ׁשּירידה וכיון ּבאב. דט' ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָלהירידה
לפיכ הּזמּנים, ּבׁשאר ּכמֹוה ירידה היתה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּביֹותר,
היא הּירידה) ער (ּולפי הּירידה ידי שעל העלּיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּגם
ּכמֹוהּו, טֹובים ימים היּו ׁשּלא ּכזה טֹוב ויֹום ּכזֹו ְֲִִִֶֶָָָָָָֹעלּיה

לבא. ּדלעתיד הּגּלּוי ְְִִִֶַַָָֹּבחינת

LÈÂמה הּמׁשנה ּבהמׁש הּבאּור ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר ¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּגֹורסים (ויׁש ירּוׁשלים ּבנֹות היּו ּבאב ט"ו ְְְְְְִִֵֶַָָָּׁשּביֹום

יׂשראל ּבנֹות נא5- ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות כּו' יֹוצאֹות ( ְְְְְִֵָָָָ
יׂשראל ּובנֹות ירּוׁשלים ּבנֹות ענין ּדהּנה כּו'. ּוראה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָעיני
נׁשּתלׁשלּו ׁשּלמטה הענינים (ּדכל יׂשראל ּכנסת על ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָקאי
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ב.1) כו, א'צו.)2תענית ע' ב' כרך נ"ך אוה"ת וראה ואילך). רכא ע' עת"ר (סה"מ בתחלתו עת"ר נחמו חגה"ש)3ד"ה שער

כו.)4(בסופו). פט"ו, שמו"ר וש"נ.)5ראה למשניות, נוסחאות שינויי ראה

    
ימים היו שלא אב בחודש ט"ו יום מעלת נתבארה תענית מסכת סוף במשנה

והנהגה שמחה יום הוא זה ויום הכיפורים), (וכיום כמוהו לישראל טובים

עניין וכן זה. יום מעלת תתבאר שלפנינו במאמר ישראל. בנות אצל מיוחדת

הדברים במקור שהוא כמו עיניך" נא שא "בחור, זה: ביום ישראל בנות בקשת

המאורעות כל שהרי, ברוחניות.

הם מקבילים בעולםֿהזה

והשמחה ברוחניות, למקורם

למטה פרטיהם) (לכל והשידוכים

כתוצאה מגיעים באב ט"ו בזמן

שמחה זמן הוא שאז מכך

'כנסתֿישראל' בין ויחוד למעלה,

הקדושֿברוךֿהוא. - לבעלה

ÌÈBË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï…»»ƒƒ
Ú ‰MÓÁ Ï‡ÈÏ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»
ÌÈt‰ ÌBÈÎe ‡a¿»¿«ƒÀƒ

'eÎ1Úe„ÈÂ ,2˜eic ¿»«ƒ
‰Êa eÈ‡È eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈»∆
‡a Â"Ë ‰L ‰a«∆ƒ¿«»¿»
„Ú ÌÈBË ÌÈÓÈ ‡MÓƒ¿»»ƒƒ«
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡L ÌÈÓB‡L∆¿ƒ∆…»»ƒ
.e‰BÓ Ï‡Èa ÌÈBËƒ¿ƒ¿»≈»
ÌÈÈÁ Ú ÈÙa ‰‰Â3 ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ
ששמע מה ויטאל, חיים (לרבי

האריז"ל) «¿‡BÓמרבו
‰Ê ÌBÈ ˙ÏÚÓaשהוא ¿«¬«∆

החודש ÌBÈבאמצע ‡e‰L ,∆
‡È‰ ‰‰ BaL∆«¿»»ƒ

d˙eÓÈÏLaהיא נראית ƒ¿≈»
‰ÈÒ‡במילואה ‡ÓÈ˜«¿»ƒ¬»

‡˙eÓÏL‡a4(ישראל (עם ¿«¿»»
מהלך לפי החודשים מונים

כמבואר ללבנה, ודומים הלבנה

היא הלבנה כאשר ולכן, במדרש.

העילוי על זה מורה במילואה

בניֿישראל) של ‡Cוהשלימת .«
È‰Ï CÈ ÈÈ„Ú2È‰Â , ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«¬≈

eÈ‰ ‡Ï eÓ‡M ‰Óa¿«∆»¿…»
Ï‡ÈÏ ÌÈBË ÌÈÓÈ»ƒƒ¿ƒ¿»≈

˙BÒÂ ÁÒÙc ÌÈ„ÚB‰ Ìb ÌÈÏÏÎבאב ט"ו למעלת מגיעים שאינם ƒ¿»ƒ««¬ƒ¿∆«¿À
הכיפורים Ë"למרות,ויום ÈÓÈa ÌÈÏÁ Ì‰ ÌbLÁÒt ,L„BÁÏ Â ∆«≈»ƒƒ≈«∆∆«

‡‰ÈÒ ‡ÓÈ˜ Ê‡ Ìc ,ÈL˙a Â"Ëa ˙BÒÂ ÒÈa Â"Ëa ‡e‰¿¿ƒ»¿À¿¿ƒ¿≈¿«»«¿»ƒ¬»

‡˜Âc ‡a Â"Ë ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰a  Ì‡Â ,‡˙eÓÏL‡a¿«¿»»¿ƒ≈«∆ƒ«¬«¿»«¿»
‰Êa e‡a‰ ˙c˜e2Â"Ëc ‰‰ ˙eÓÏLe ÈeÓ ˙ÏÚÓc , ¿À««≈»∆¿«¬«ƒ¿≈«¿»»¿

‡aהחודשים שאר a‡‰על BÊ ˙eÓÏLe ‰iÏÚL ÌeMÓ ‡È‰ ¿»ƒƒ∆¬ƒ»¿≈»»
‰„ÈÈ ÏL Úe„È ‰‰c .‡a 'Ëa ,‰Ê ÈÙL ‰„Èi‰ ÈÁ‡Ï¿«¬≈«¿ƒ»∆ƒ¿≈∆¿¿»¿ƒ≈»«∆»¿ƒ»
,‰iÏÚ CBÏ ‰„ÈÈ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿∆¬ƒ»
ÚBa Ìb ‡eÓ ÎÂ¿≈»«¿≈«
ÂÈÎÂ .‡a 'Ëc ‰„ÈÈ‰Ï¿«¿ƒ»¿¿»¿≈»

BÊ ‰„ÈiLֿבית חורבן - ∆¿ƒ»
ÏB„b‰המקדש ‰„ÈÈ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»

‰„ÈÈ ‰˙È‰ ‡L ,˙BÈa¿≈∆…»¿»¿ƒ»
,ÌÈÓ‰ ‡La ‰BÓ»»ƒ¿»«¿«ƒ
ÏÚ˘ ‰iÏÚ‰ Ìb CÎÈÙÏ¿ƒ»«»¬ƒ»∆«
CÚ ÈÙÏe ‰„Èi‰ È„È¿≈«¿ƒ»¿ƒ∆∆
BÊ ‰iÏÚ ‡È‰ (‰„Èi‰«¿ƒ»ƒ¬ƒ»»
eÈ‰ ‡L ‰Ê BË ÌBÈÂ¿»∆∆…»

,e‰BÓ ÌÈBË ÌÈÓÈ'ועלי »ƒƒ»
היא ‰Èebזו ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ

.‡Ï „È˙ÚÏc¿∆»ƒ»…
(אחרי ההתוועדות בהמשך

הוראה הרבי באר המאמר) אמירת

האדם: בעבודת למעשה מזה

האדם של שמציאותו מכיון

- שינויים בו שיש באופן נבראה

שיהי' להיות יכול לפעמים הרי

למעליותא, שאינו שינוי אצלו

חסֿ וירידה נפילה של באופן

הנלמדת ההוראה הנה ושלום.

לו שאין - באב עשר מחמשה

של מענין ושלום חס ברוחו ליפול

שהכוונה לדעת עליו אלא ירידה,

העילוי, לתכלית שיבוא היא, בזה

התשובה. עבודת עלֿידי

 Ìb e‰Êc ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈
‰L‰ CLÓ‰a e‡a‰«≈¿∆¿≈«ƒ¿»
eÈ‰ ‡a Â"Ë ÌBÈaM ‰Ó«∆¿¿»»
LÈÂ ÌÈÏLeÈ ˙Ba¿¿»«ƒ¿≈
Ï‡È ˙Ba  ÌÈÒBb5( ¿ƒ¿ƒ¿»≈

˙BÓB‡Â 'eÎ ˙B‡BÈ¿¿¿
ÌÈÏLeÈ ˙Ba ÈÚ ‰‰c .'eÎ ‰‡e ÈÈÚ ‡ ‡ eÁa»»»≈∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿¿»»ƒ

È‡˜ Ï‡È ˙Be[מוסב=]Ï‡È ˙Ò ÏÚנשמות כל [=מקור ¿ƒ¿»≈»ƒ«¿∆∆ƒ¿»≈
ËÓL‰ישראל] ÌÈÈÚ‰ ÏÎc,ישראל בנות (ובענייננו, בעולםֿהזה, ¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«»
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ו    

קאי כּו' עיני נא ׂשא ּבחּור וענין ׁשּלמעלה), ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהענינים
ׁשהּקּב"ה ּבארּוכה הּׁשירים ּבׁשיר וכּמבֹואר הּקּב"ה. ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָעל

ּכארזים ּבחּור ידי6נקרא על נקראים יׂשראל ּוכנסת כּו', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתּמתי יֹונתי רעיתי אחֹותי הּקּב"ה7הּקּב"ה יחּוד הינּו, . ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָ

לבא, לעתיד יהיה הּיחּוד ׁשּתכלית יׂשראל. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּוכנסת
ּבּמדרׁש ּוכנסת8וכּמבֹואר ּדהּקּב"ה הּיחּוד הּזה ׁשּבּזמן ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבבחינת יהיה לבא ּולעתיד ארּוסין ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל
ימים היּו ּדלא הּמׁשנה ּבדברי ההמׁש וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנּׂשּואין.
ענין ׁשהּוא כּו', ּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָטֹובים
ּבאב, ּדתׁשעה הּירידה ׁשּלאחרי לבא ּדלעתיד ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהעלּיה
יֹוצאֹות יׂשראל ּבנֹות להיֹות ּביֹותר, נעלית עלּיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָׁשהיא
כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים ְְְְִֵֶַָָָָוחֹולֹות
ּדנּׂשּואין, ּבאֹופן יׂשראל, ּוכנסת ּדהּקּב"ה הּיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתכלית

לבא. לעתיד ְִִֶֶֶָָֹׁשּיהיה

‰p‰Âוהחרּבן והּגלּות הּירידה סּבת ׁשעּקר ידּוע ¿ƒ≈ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אהבת הפ) חּנם ׂשנאת היא ּבאב ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּדתׁשעה
ׁשני, ּבבית היה החרּבן ענין ׁשעּקר וכּידּוע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻיׂשראל),

האריז"ל ּבכתבי מהמבֹואר ּגם ּומּצב9וכּמּובן ׁשּמעמד ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבית חרּבן (אחרי ּבבל ּגלּות ּבזמן הּמלכּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּדספירת
ּבזמן ּומּצבּה ממעמדּה אפּלּו יֹותר נעלה היה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָראׁשֹון)

ׁשעּקר מּוכח, ּדמּזה ׁשני, ּדתׁשעהּבית והחרּבן הּירידה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
רז"ל מּמאמר ּגם מּובן וכן ׁשני. ּבית ּבחרּבן הּוא 10ּבאב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

הּפסּוק ויבׁש11על ראׁשֹון ּבבית יחרב ויבׁש, יחרב ונהר ְְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
וכן מּיחרב. יֹותר למּטה הּוא יבׁש ּדענין ׁשני, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבבית
מּסכת ּבסֹוף המבֹואר ּפי על ּובפרט ּבפׁשטּות, ּגם ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָמּובן

רז"ל אמרּו זה ּבית לחרּבן ּובנֹוגע ׁשני12סֹוטה. מקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
וכּמבֹואר חּנם. ׂשנאת בֹו ׁשהיתה מּפני ּנחרב מה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני

אחר רז"ל13ּבמקֹום ּׁשאמרּו מה ּגם ּבנֹוגע14ׁשּזהּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
נתּגּלה לא עֹונם נתּגּלה ׁשּלא אחרֹונים ׁשני ּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻלחרּבן
ׁשּבגלּוי ּכזה ּבאֹופן היא חּנם ׁשּׂשנאת מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָקּצם,
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באב) בט"ו eÁaוהנהגתן ÔÈÚÂ ,‰ÏÚÓL ÌÈÈÚ‰Ó eÏLÏLƒ¿«¿¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»¿ƒ¿»»

È‰ ÈLa ‡BnÎÂ ‰"aw‰ ÏÚ È‡˜ eÎ ÈÈÚ ‡ ‡ÌÈ »»≈∆»ƒ««»»¿«¿»¿ƒ«ƒƒ
ÌÈÊ‡k eÁa ‡˜ ‰"aw‰L ‰Îe‡a6כארז הבנים בין [=נבחר «¬»∆«»»ƒ¿»»»¬»ƒ

(רש"י)] עצים שאר È„Èבין ÏÚ ÌÈ‡˜ Ï‡È ˙ÒÎe ,eÎ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«¿≈
È˙ÈÚ È˙BÁ‡ ‰"aw‰«»»¬ƒ«¿»ƒ

È˙n È˙BÈ7eÈ‰ שכל »ƒ«»ƒ«¿
ירושלים' ו'בנות 'בחור' עניין

מתייחס ברוחניות בשרשם

‰aw"‰והתקשרותeÁÈ„ל ƒ«»»
˙ÈÏÎL Ï‡È ˙ÒÎe¿∆∆ƒ¿»≈∆«¿ƒ

„eÁi‰מושלם È‰È‰באופן «ƒƒ¿∆
‡BnÎÂ ,‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿«¿»

L„na8‰f‰ ÔÓfaL «ƒ¿»∆«¿««∆
˙ÒÎe ‰"aw‰ „eÁi‰«ƒ¿«»»¿∆∆
˙ÈÁa ‡e‰ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿ƒ«

ÔÈÒe‡התקשרות שהוא ≈ƒ
בלבד Ï‡חיצונית „È˙ÚÏe∆»ƒ»…

ÔÈ‡e ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ
È„a LÓ‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈¿ƒ¿≈
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï ‰Ln‰«ƒ¿»¿…»»ƒ
‰ÓÁk Ï‡ÈÏ ÌÈBËƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»

L ,eÎ ‡a Úבזמן »»¿»∆
באב ÔÈÚחמשהֿעשר ‡e‰ƒ¿»

‡Ï „È˙ÚÏ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿∆»ƒ»…
‰ÚL˙ ‰„Èi‰ ÈÁ‡L∆¿«¬≈«¿ƒ»¿ƒ¿»
˙ÈÏÚ ‰iÏÚ ‡È‰L ,‡a¿»∆ƒ¬ƒ»«¬≈
˙Ba ˙BÈ‰Ï ,˙BÈa¿≈ƒ¿¿
˙BÏBÁÂ ˙B‡BÈ Ï‡Èƒ¿»≈¿¿

'מחול'] ÌÈÓka«¿»ƒ[=מלשון
‡ ‡ eÁa ˙BÓB‡Â¿¿»»»
„eÁi‰ ˙ÈÏÎ ,eÎ ÈÈÚ≈∆«¿ƒ«ƒ
,Ï‡È ˙ÒÎe ‰"aw‰¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈
‰È‰iL ,ÔÈ‡e ÔÙB‡a¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆

‡Ï „È˙ÚÏמעלת לסיכום, ∆»ƒ»…
העלי' שהיא באב, חמשהֿעשר

ועניינה באב. בט' הירידה שאחר

של ההתאחדות הוא העליה של

("בנותֿישראל") כנסתֿישראל

("בחור") הקדושֿברוךֿהוא עם

שיהי' כמו מושלם, באופן

העתידה. בגאולה

˙aÒ wÚL Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆ƒ»ƒ«
ÔaÁ‰Â ˙eÏb‰Â ‰„Èi‰«¿ƒ»¿«»¿«À¿»
˙‡ ‡È‰ ‡a ‰ÚL˙¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
˙‰‡ Ù‰ ÌpÁƒ»≈∆«¬«
wÚL Úe„iÎÂ ,Ï‡Èƒ¿»≈¿«»«∆ƒ»

,ÈL ˙Èa ‰È‰ ÔaÁ‰ ÔÈÚהעניין (מביאור א. לזה: הוכחות ושלוש ƒ¿««À¿»»»¿«ƒ≈ƒ
הקבלה) ‰‡Ï"ÊÈבתורת È˙Îa ‡BÓ‰Ó Ìb ÔenÎÂ9„ÓÚnL ¿«»«≈«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆«¬»

˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ Óeֿכנסת' ונקראת ישראל, נשמות מקור (שהיא «»ƒ¿ƒ«««¿
ÏÚ‰ישראל', ‰È‰ ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁ ÈÁ‡ Ïa ˙eÏb ÔÓÊaƒ¿«»»∆«¬≈À¿»«ƒƒ»»«¬∆

„ÓÚÓÓ eÙ‡ ˙BÈ≈¬ƒƒ«¬»»
,ÈL ˙Èa ÔÓÊa Óe«»»ƒ¿««ƒ≈ƒ
wÚL ,ÁÎeÓ ‰fÓ¿ƒ∆»∆ƒ»
‰ÚL˙ ÔaÁ‰Â ‰„Èi‰«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔaÁa ‡e‰ ‡a¿»¿À¿»«ƒ≈ƒ
ב. ראשון. בית בחורבן ולא

רז"ל) מדברי ≈¿ÔÎÂ(הוכחה
Ï"Ê Ó‡nÓ Ìb ÔeÓ10 »«ƒ«¬»««

˜eÒt‰ ÏÚ11ÁÈ ‰Â ««»¿»»∆¡«
LÈÂעל מורה [='יובש' ¿»«

כלשון מ'חורב'. יותר יבשות

המבול, ירידת אחר הפסוק

פני חרבו "והנה כתוב: תחלה

"יבשה כתוב ואחרֿכך האדמה",

Èa˙הארץ"] ÁÈ ,∆¡«¿«ƒ
,ÈL ˙Èa LÈÂ ÔBL‡ƒ¿»«¿«ƒ≈ƒ
‰ÓÏ ‡e‰ LÈ ÔÈÚ¿ƒ¿«»«¿«»

ÁiÓ ˙BÈנראה) ג. ≈ƒ∆¡«
Ìbבמוחש) ÔeÓ ÔÎÂ¿≈»«

˙eËLÙaהירידה שעיקר ¿«¿
ביתֿשני בחורבן ,היתה
‡BÓ‰ Èt ÏÚ ËÙeƒ¿»«ƒ«¿»

‰ËBÒ ˙ÎqÓ ÛBÒaגודל ¿«∆∆»
ביתֿהמקדש חורבן מאז הירידה

לדור ומדור Ú‚Beהשני, ¿≈«
eÓ‡ ‰Ê ˙Èa ÔaÁÏ¿À¿»«ƒ∆»¿

Ï"Ê12ÈtÓ ÈL L„˜Ó ««ƒ¿»≈ƒƒ¿≈
‰˙È‰L ÈtÓ Áp ‰Ó«∆¡»ƒ¿≈∆»¿»
‡BnÎÂ ÌpÁ ˙‡ Bƒ¿«ƒ»¿«¿»

Á‡ ÌB˜Óa13Ìb e‰fL ¿»«≈∆∆«
Ï"Ê eÓ‡ ‰Ó14 «∆»¿««

ÈL ˙Èa ÔaÁÏ Ú‚Ba¿≈«¿À¿»«ƒ≈ƒ
ÌÈBÁ‡[שני מקדש [=בני «¬ƒ

ÌBÚ ‰b˙ ‡L‡Ï ∆…ƒ¿«»¬»…
Ì˜ ‰b˙.הגלות [=קץ ƒ¿«»ƒ»

שנתגלה ביתֿראשון כבני לא

(עבודהֿזרה, עריותעוונם גילוי

קצם ונתגלה דמים) ושפיכות

לבבל מלאות לפי (בירמי'):

אתכם] אפקוד שנה ,שבעים
‡È‰ ÌpÁ ˙‡L ÌeÓƒ∆ƒ¿«ƒ»ƒ
ÈeÏ‚aL ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆∆¿»

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

     

לּה יׁש הּׂשנאה ּכאּלּו טעם, ּבאיזה הּׂשנאה את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמלּביׁשים
(ׁשּזהּו וכּו' האׁשם הּוא ּדהּזּלת ּבדבר, ּתלּויה והיא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻסּבה
הּירידה ׁשּסּבת ּומּכיון כּו'). עֹונם נתּגּלה לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹענין
היא לזה ׁשהּתּקנה מּובן חּנם, ׂשנאת היא ּבאב ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָּדתׁשעה
על מיחדת הדּגׁשה יׁש זה ּדמּׁשּום חּנם, אהבת ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעל
ּבזמן ּובפרט ּבכלל, החרּבן אחר יׂשראל ּדאהבת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻהענין
הּגלּות, ׁשל והּמכּפל הּכפּול ּבחֹוׁש ּדמׁשיחא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻעקבתא
ּתלּויה מׁשיח ּדביאת למׁשיח, מצּפים יׂשראל ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשאֹומרים ּוכמֹו יׂשראל, ּכּלנּו15ּבאחדּות אבינּו ּברכנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ
ּתלּוי ּפני אֹור ּבחינת ּדגּלּוי הינּו, ,ּפני ּבאֹור ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּכאחד

ּבאחדּות ּכאחד ּכּלנּו ׁשּיהיה ּפני16ּבזה אֹור ענין והרי , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבפסקּתא ּכדאיתא צדקנּו מׁשיח ּגּלּוי ּפסּוק17הּוא 18על ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ

זה מצּפה יׂשראל ׁשּכנסת אֹור איזה אֹור, נראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבאֹור
מׁשיח. ׁשל ִֶַָאֹורֹו

e‰ÊÂּבנֹות) ירּוׁשלים ּבנֹות ּבאב ט"ו ּׁשּביֹום מה ¿∆ְְְְְִֶַַָָ
ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות ְְְְְְִִֵַָָָיׂשראל)
נעלית ּדרגא על קאי יׂשראל ּדבנֹות כּו', עיני נא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשא

חּיים19ׁשּבּנׁשמה מים ּבאר ּגּנים מעין ּבענין וכּמבֹואר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבאר ּגּנים ּבמעין הּוא מקֹורּה ּביׂשראל נׁשמה ּדכל ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָוגֹו',

מּמׁש מּמעל אלֹוקּה חלק ׁשהיא חּיים, ׁשהיא20מים עד , ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּכאן ּׁשנאמר ּומה ּביֹותר. ׁשּלמעלה מעין ׁשל ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
הּיראה לענין מרּמז ּדוקא, ירּוׁשלים ּבנֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָהּלׁשֹון
ועל יראה ׁשם על הּוא ּדירּוׁשלים יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבנׁשמֹות

אחר) ּבמקֹום (ּכּמבֹואר הּיראה ׁשלמּות ׁשלם, ּכי21ׁשם , ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
זה ּומּמקֹום הּׁשלמּות. ּבתכלית היא הּיראה זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינה
זֹו ּבדרּגא ּכי למּטה, יׂשראל ואחדּות אהבת ענין ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָנמׁש
למעלה אפּלּו ההתאחדּות, ּבתכלית הם יׂשראל ּכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

כּו' מתאימֹות ּדכּלם ּביחד22מּבחינת נמצאים ּכּלם ּכי , ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻֻ
מן אחר ּבמקֹום וכּמּובא אחת. מציאּות ׁשהם עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמּמׁש

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

שלום.)15 שים א).)16ברכת (מא, פל"ב תניא 141.)17ראה ע' תש"א סה"מ קסג. ע' תרפ"ז סה"מ וראה פל"ו. תהלים)18פס"ר

י. ובכ"מ.)19לו, ב. סב, חוקת רפ"ב.)20לקו"ת ר"ה)21תניא ד. כט, ראה לקו"ת י. פנ"ו, ב"ר א. טז, תענית - הר תוד"ה ראה

ועוד. ב. ואילך.)22ס, 22 ע' ישראל אהבת קונט' וראה א). (מא, לב פ' תניא

    
LÈ ‰‡‰ el‡k ,ÌÚË ‰ÊÈ‡a ‰‡‰ ˙‡ ÌÈLÈaÏÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿≈∆««¿ƒ«ƒ¿»≈
'eÎÂ ÌL‡‰ ‡e‰ ˙l‰c ,„a ‰ÈeÏz ‡È‰Â ‰aÒ dÏ»ƒ»¿ƒ¿»¿»»¿«À«»»≈¿
‰„È‰ ˙aL ÂÈkÓe .'eÎ ÌBÚ ‰lb˙ ‡Ï ÈÚ e‰L∆∆ƒ¿«…ƒ¿«»¬»ƒ≈»∆ƒ««¿ƒ»
‡È‰ ‰ÊÏ ‰z‰L eÓ ,ÌpÁ ˙‡ ‡È‰ ‡a ‰ÚL˙c¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿«ƒ»»∆««»»»∆ƒ

,ÌpÁ ˙‰‡ È„È ÏÚ«¿≈«¬«ƒ»
‰Lb„‰ LÈ ‰Ê ÌeMÓc¿ƒ∆≈«¿»»

˙„ÁÈÓהאדם ÏÚבעבודת ¿À∆∆«
Ï‡È ˙‰‡c ÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬«ƒ¿»≈
,ÏÏÎa aÁ‰ Á‡¬««À¿»ƒ¿»
‡˙˜Ú ÓÊa ËÙeƒ¿»ƒ¿«ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc[משיח [=פעמי ƒ¿ƒ»
ÏtÎn‰Â ÏeÙk‰ CLBÁa«∆«»¿«¿À»
Ïk L‡k ,˙eÏb‰ ÏL∆«»«¬∆»
,ÁÈLÓÏ ÌÈtÓ Ï‡Èƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ«
‰ÈeÏz ÁÈLÓ ˙‡Èc¿ƒ«»ƒ«¿»
BÓÎe ,Ï‡È ˙e„Á‡a¿«¿ƒ¿»≈¿

ÌÈÓB‡L15eÎa ∆¿ƒ»¿≈
B‡a „Á‡k elk eÈ‡»ƒÀ»¿∆»¿
Èelc ,eÈ‰ ,Èt»∆«¿¿ƒ
ÈeÏz Èt B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆»
„Á‡k elk ‰È‰L ‰Êa»∆∆ƒ¿∆À»¿∆»

˙e„Á‡a16ÈÚ È‰Â , ¿«¿¿¬≈ƒ¿«
Èelb ‡e‰ Èt B‡»∆ƒ
‡˙È‡„k e˜„ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‡z˜ÒÙa17˜eÒt ÏÚ18 ƒ¿ƒ¿»«»
‰ÊÈ‡ ,B‡ ‰‡ B‡a¿¿ƒ¿∆≈∆
Ï‡È ˙ÒkL B‡∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÏL BB‡ ‰Ê ‰tÓ¿«»∆∆

.ÁÈLÓעיקר לסיכום, »ƒ«
נגרמה שני, בית חורבן הירידה,

התקנה חינם. משנאת כתוצאה

להלן חינם. אהבת הוא לכך

כל לאהוב שהכוח יתבאר

שבשורש מפני הוא יהודי

מציאות הם ישראל כל הנשמה

אחת.

Â"Ë ÌBÈaM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿
ÌÈÏLeÈ ˙Ba ‡a¿»¿¿»«ƒ
˙B‡BÈ Ï‡È ˙Ba¿ƒ¿»≈¿

˙Bc ,'eÎ ÈÈÚ ‡ ‡ eÁa ˙BÓB‡Â ÌÈÓka ˙BÏBÁÂ¿«¿»ƒ¿¿»»»≈∆ƒ¿
aL ˙ÈÏÚ ‡c ÏÚ È‡˜ Ï‡È‰ÓLp19הנשמה כל לא שהרי ƒ¿»≈»ƒ««¿»«¬≈∆«¿»»

בעולמות למעלה נמצאת ועיקרה ממנה, ניצוץ רק אלא בגוף, להתלבש ירדה

ירושלים" "בנות נקראת שבנשמה זו עליונה ודרגה ‡BnÎÂהרוחניים, ,¿«¿»
ÈÚa:בשירֿהשירים ÏÎcהפסוק ,'BÂ ÌÈÁ ÌÈÓ ‡a ÌÈpb ÈÚÓ ¿ƒ¿««¿»«ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿¿»

ÌÈÁ ÌÈÓ ‡a ÌÈpb ÈÚÓa ‡e‰ dB˜Ó Ï‡Èa ‰ÓL¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«¿»«ƒ¿≈«ƒ«ƒ
האדמה, בעומק הנמצא (כמעיין

ונהרות) הנחלים נמשכים ,וממנו
d˜BÏ‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆¡«

LnÓ ÏÚnÓ20‡È‰L „Ú , ƒ«««»«∆ƒ
ÈÚÓ ÏL Óa¿«»∆«¿»
‰Óe .˙BÈa ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿≈«
˙Ba BLl‰ ‡k Ó‡M∆∆¡«»«»¿
ÊnÓ ,‡˜Âc ÌÈÏLeÈ¿»»ƒ«¿»¿«≈

‰‡‰ ÈÚÏיראת") ¿ƒ¿««ƒ¿»
¿BÓLaL∆¿ƒ˙שמים")

ÌÈÏLeÈc ,Ï‡Èƒ¿»≈ƒ»«ƒ
"ירו" מילים משתי מורכבת

נכתבת (בתנ"ך "שלם" (יראה)

בסופה) י' אות ללא "ירושלים"

ÏÚÂ ‰‡È ÌL ÏÚ ‡e‰«≈ƒ¿»¿«
˙eÓÏL ,ÌÏL ÌL≈»≈¿≈
ÌB˜Óa ‡Bnk ‰‡‰«ƒ¿»«¿»¿»

Á‡21BÊ ‰ÈÁa Èk , «≈ƒƒ¿ƒ»
בשרשה שהיא כפי הנשמה של

˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ‰‡‰«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰Ê ÌB˜nÓe .˙eÓÏM‰«¿≈ƒ»∆
למעלה) הנשמות ומקור (שורש

˙‰‡ ÈÚ CLÓƒ¿»ƒ¿««¬«
,‰ÓÏ Ï‡È ˙e„Á‡Â¿«¿ƒ¿»≈¿«»
Ïk È‰ BÊ ‡b„a Èkƒ¿«¿»¬≈»
˙ÈÏÎ˙a Ì‰ Ï‡Èƒ¿»≈≈¿«¿ƒ
elÙ‡ ,˙e„Á‡˙‰‰«ƒ¿«¬¬ƒ

c ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏהדרגה ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿
שורש על בתניא המוזכרת

BÓÈ‡˙Ó˙הנשמות: ÌlÎÀ»«¿ƒ
'eÎ22מורה שבתניא זה לשון

אלא חלוקות, נשמות שתי שהם

ישנה אך לזו, זו הן שדומות

שממשיך כמו יותר, נעלית דרגה

לכולנה", אחד "ואב שם: בתניא

אחת מציאות וכולם כלל חילוק אין האב דרגת ÌÈ‡Óשלגבי Ìlk Èk ,ƒÀ»ƒ¿»ƒ
Á‡ ÌB˜Óa ‡enÎÂ .˙Á‡ ˙e‡ÈÓ Ì‰L „Ú LnÓ „ÁÈa¿«««»«∆≈¿ƒ««¿«»¿»«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ז      

לּה יׁש הּׂשנאה ּכאּלּו טעם, ּבאיזה הּׂשנאה את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמלּביׁשים
(ׁשּזהּו וכּו' האׁשם הּוא ּדהּזּלת ּבדבר, ּתלּויה והיא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻסּבה
הּירידה ׁשּסּבת ּומּכיון כּו'). עֹונם נתּגּלה לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹענין
היא לזה ׁשהּתּקנה מּובן חּנם, ׂשנאת היא ּבאב ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָּדתׁשעה
על מיחדת הדּגׁשה יׁש זה ּדמּׁשּום חּנם, אהבת ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻעל
ּבזמן ּובפרט ּבכלל, החרּבן אחר יׂשראל ּדאהבת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻהענין
הּגלּות, ׁשל והּמכּפל הּכפּול ּבחֹוׁש ּדמׁשיחא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻעקבתא
ּתלּויה מׁשיח ּדביאת למׁשיח, מצּפים יׂשראל ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשאֹומרים ּוכמֹו יׂשראל, ּכּלנּו15ּבאחדּות אבינּו ּברכנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ
ּתלּוי ּפני אֹור ּבחינת ּדגּלּוי הינּו, ,ּפני ּבאֹור ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּכאחד

ּבאחדּות ּכאחד ּכּלנּו ׁשּיהיה ּפני16ּבזה אֹור ענין והרי , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבפסקּתא ּכדאיתא צדקנּו מׁשיח ּגּלּוי ּפסּוק17הּוא 18על ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָ

זה מצּפה יׂשראל ׁשּכנסת אֹור איזה אֹור, נראה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבאֹור
מׁשיח. ׁשל ִֶַָאֹורֹו

e‰ÊÂּבנֹות) ירּוׁשלים ּבנֹות ּבאב ט"ו ּׁשּביֹום מה ¿∆ְְְְְִֶַַָָ
ּבחּור ואֹומרֹות ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות ְְְְְְִִֵַָָָיׂשראל)
נעלית ּדרגא על קאי יׂשראל ּדבנֹות כּו', עיני נא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשא

חּיים19ׁשּבּנׁשמה מים ּבאר ּגּנים מעין ּבענין וכּמבֹואר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבאר ּגּנים ּבמעין הּוא מקֹורּה ּביׂשראל נׁשמה ּדכל ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָוגֹו',

מּמׁש מּמעל אלֹוקּה חלק ׁשהיא חּיים, ׁשהיא20מים עד , ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּכאן ּׁשנאמר ּומה ּביֹותר. ׁשּלמעלה מעין ׁשל ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
הּיראה לענין מרּמז ּדוקא, ירּוׁשלים ּבנֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָהּלׁשֹון
ועל יראה ׁשם על הּוא ּדירּוׁשלים יׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבנׁשמֹות

אחר) ּבמקֹום (ּכּמבֹואר הּיראה ׁשלמּות ׁשלם, ּכי21ׁשם , ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
זה ּומּמקֹום הּׁשלמּות. ּבתכלית היא הּיראה זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינה
זֹו ּבדרּגא ּכי למּטה, יׂשראל ואחדּות אהבת ענין ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָנמׁש
למעלה אפּלּו ההתאחדּות, ּבתכלית הם יׂשראל ּכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

כּו' מתאימֹות ּדכּלם ּביחד22מּבחינת נמצאים ּכּלם ּכי , ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻֻ
מן אחר ּבמקֹום וכּמּובא אחת. מציאּות ׁשהם עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמּמׁש
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ח    

ׁשהּוא23הירּוׁשלמי ,ּכמֹו לרע ּדואהבּת הענין ּבטעם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
הינּו אחד, ּגּוף ׁשל ׂשמאל ויד ימין יד ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשּום
ּתֹורה ּבלּקּוטי ּגם וכּמבֹואר מּמׁש, אחד ּגּוף הם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻּדכּלם

נּצבים גֹו'24ּפרׁשת ּכּלכם יׂשראל25הּיֹום ּדכל , ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
קֹומה הם (מימי ׁשֹואב עד גֹו' ׁשבטיכם ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ(מראׁשיכם

ה ׁשּיׁשנֹו ּומּכיון ׁשלמה. לכןאחת יׂשראל, ּדאחדּות ענין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּדהּקּב"ה הּיחּוד להיֹות כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְְִִֵֶַַָָָָָאֹומרֹות
לבא. לעתיד ׁשּיהיה הּׁשלמּות ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּוכנסת

‰p‰Âהּוא ׁשּביׂשראל האחדּות ּדענין לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
חלק ּגּנים, מעין ּבבחינת הּוא ׁשּמקֹורם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָמּׁשּום
מּצד הּוא ּבפרטּיּות הענין אמנם מּמׁש. מּמעל ְְְֱִִִִִַַַַַָָָָָָאלֹוקּה
חלק ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי' ּבׁשם מקֹורם יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹות

ׁשּנאמר ואף עּמֹו. גֹו',26הוי' אדם נעׂשה אלקים ויאמר ְֱֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבבראׁשית, ׁשּנאמר אלקים ּפעמים מל"ב אחד ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

נאמר הּנׁשמה ּבענין הרי מקֹום ּבאּפיו27מּכל וּיּפח ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּדוקא הוי' מּׁשם ּבא זה הּנה חּיים ּדנפח28נׁשמת ּדמאן , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

כּו' נפח עּמֹו29מּתֹוכּה (מּמׁש) הוי' חלק ּכי וכּלׁשֹון , ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
זה30גֹו' ּדמּׁשּום אֹותיֹות, ד' ּבֹו יׁש הוי' ׁשּׁשם וידּוע .ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ּומסּפרים חלּקֹות סּוגי ּכּמה ׁשּיׁש הגם ּביׂשראל ּגם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּנה
לד' ׁשּנחלקים מיּוחדת חלּקה ּגם ּבהם יׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמסּימים,
ה' מאֹות יׂשראל נׁשמֹות נמׁשכֹות ׁשּבכללּות ּדאף ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָסּוגים.
יׁש ּיֹותר ּבפרטּיּות מקֹום מּכל הוי', ּדׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאחרֹונה
הוי'. ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ּכנגד סּוגים ד' יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכללּות

הּמרּכבה הן ׁשהן ּבאבֹות ׁשהּוא ׁשג'31ּוכמֹו ּכּידּוע, , ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ד' ּגם הם ּוכנגדם הּמרּכבה, רגלי ד' הם ודוד ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאבֹות
ויחידה אחת מרּכבה נעׂשית ּביחד ּדמּכּלם וכּו', ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּדגלים

ּבּגמרא ּׁשּמבֹואר מה יּובן ּובזה ּדכאׁשר32להּקּב"ה. , ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נחלקֹות היּו ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות היּו יׂשראל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָּבנֹות
ּכנגד הן ּדבכללּות יעקב), העין (ּכגרסת מׁשּפחֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלד'
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23(.27 ע' שם אהב' קונט' וראה ה"ד. פ"ט א.)24נדרים מד,

ט.)25 כט, כו.)26נצבים א, ז.)27בראשית ב, גם)28שם ראה

רע"א). (פא, פ"ו הזהר.)29שעהיוה"א בשם רפ"ב האזינו)30תניא

ספכ"ח. תניא ט. ועוד.)31לב, ו. פמ"ז, א.)32ב"ר לא, תענית

    
‰ ÔÓתלמודÈÓÏLeÈ23‰ ÌÚËa,BÓk ÚÏ ‰‡Âc ÔÈÚ ƒ«¿«¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»«¿»¿≈¬»

eÈ‰ ,„Á‡ Ûeb ÏL Ï‡Ó „ÈÂ ÔÈÓÈ „È BÓk e‰L ÌeMÓ ‡e‰L∆ƒ∆∆¿«»ƒ¿«¿…∆∆»«¿
˙L ‰B ÈËewÏa Ìb ‡BnÎÂ ,LnÓ „Á‡ Ûeb Ì‰ ÌlÎc¿À»≈∆»«»¿«¿»«¿ƒ≈»»»«

ÌÈv24'B‚ ÌÎlk ÌBi‰25Ï‡È ÏÎc שהם,, מעמד (באיזה ƒ»ƒ«À¿∆¿»ƒ¿»≈
הפסוק) בהמשך כמפורט

'B‚ ÌÎÈËL ÌÎÈL‡Ó≈»≈∆ƒ¿≈∆
Ì‰ (ÈÓÈÓ ‡BL „Ú«≈≈∆≈
‰ÓÏL ˙Á‡ ‰ÓB˜»««¿≈»
הרגל עקב גם אחת. [=מציאות

כך שבראש. במוח שלימות גורם

ע"י היא היהודי שלימות

זולתו] עם ÔÂÈkÓeההתאחדות .ƒ≈»
˙e„Á‡c ÔÈÚ‰ BLiL∆∆¿»ƒ¿»¿«¿
˙BÓB‡ ÔÎÏ ,Ï‡Èƒ¿»≈»≈¿
'eÎ ÈÈÚ ‡ ‡ eÁa»»»≈∆
מבקשת שלמעלה הנשמה

להמשיך מהקדושֿברוךֿהוא

למטה ‰eÁi„קדושתו ˙BÈ‰Ï ,ƒ¿«ƒ
Ï‡È ˙ÒÎe ‰aw‰c¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈
‰È‰iL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

.‡Ï „È˙ÚÏמצד לסיכום, ∆»ƒ»…
ירושלים" "בנות הנשמות מקור

ואהבת אחדות למטה נמשך

שנמצאים ומאחר ישראל,

לבקש הנשמה בכוח - באחדות

"בחור הקדושֿברוךֿהוא מאת

המשך - וכו'" עיניך נא שא

ישראל בעם .קדושתך
ÔÈÚc ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»
‡e‰ Ï‡ÈaL ˙e„Á‡‰»«¿∆¿ƒ¿»≈
‡e‰ ÌB˜nL ÌeMÓƒ∆¿»
˜ÏÁ ,ÌÈpb ÔÈÚÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿»«ƒ≈∆
.LnÓ ÏÚnÓ d˜BÏ‡¡«ƒ«««»
˙eiËa ÔÈÚ‰ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙BÓLpL „vÓ ‡e‰ƒ«∆ƒ¿
'ÈÂ‰ ÌLa ÌB˜Ó Ï‡Èƒ¿»≈¿»¿≈¬«»
'ÈÂ‰ ˜ÏÁ e˙kL BÓk¿∆»≈∆¬«»
Ó‡pL Û‡Â .BnÚ26 «¿«∆∆¡«

‰Ú ÌÈ˜Ï‡ Ó‡ÈÂ«…∆¡…ƒ«¬∆
„Á‡ ‡e‰L ,'B‚ Ì„‡»»∆∆»
ÌÈ˜Ï‡ ÌÈÓÚ ÏÓƒ¿»ƒ¡…ƒ

,˙ÈL‡a Ó‡pLולא ∆∆¡«ƒ¿≈ƒ
"ויאמר האדם בבריאת נאמר

ÌB˜Óהוי'" ÏkÓ רק, זהו ƒ»»
האדם גוף לבריאת בנוגע

אמנם 'אלקים'), משם (שנברא

Ó‡ ‰ÓLp‰ ÔÈÚa È‰27ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈ‡a ÁiÂולשון ¬≈¿ƒ¿««¿»»∆¡««ƒ«¿«»ƒ¿««ƒ
MÓ"ויפח" ‡a ‰Ê ‰p‰‡˜Âc 'ÈÂ‰ Ì28dÎBÓ Ác Ô‡Óc , ƒ≈∆»ƒ≈¬«»«¿»¿«¿»«ƒ≈

'eÎ Á29בדיבור מכניס שאינו מדיבור בשונה נופח. מתוכו שנופח [=מי »«
(למשל, נופח כאשר אך להתעייף, בלי הרבה לדבר יוכל שלכן מפנימיותו,

תוך הנה בשופר), תוקע כאשר

יוכל ולא יחלש קצר זמן

שבנפיחה כיון לנפוח להמשיך

מפנימיותו] כוח ,מוציא
'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èk ÔBLlÎÂ¿«»ƒ≈∆¬«»

'B‚ BnÚ (LnÓ)30Úe„ÈÂ . «»«¿»«
'„ Ba LÈ 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬«»≈
‰p‰ ‰Ê ÌeMÓc ,˙BÈ˙B‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈
LiL Ì‚‰ Ï‡Èa Ìb«¿ƒ¿»≈¬«∆≈
˙BwÏÁ È‚eÒ ‰nk«»≈¬À

ÌÈÓiÒÓ ÌÈÒÓeכמו) ƒ¿»ƒ¿À»ƒ
שבפסוק: הדרגות עשר

כנ"ל) וגו'" שבטיכם ,"ראשיכם
‰wÏÁ Ìb Ì‰a LÈ≈»∆«¬À»
'„Ï ÌÈ˜ÏÁpL ˙„ÁeÈÓ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿
˙eÏÏÎaL Û‡c .ÌÈ‚eÒƒ¿«∆ƒ¿»
Ï‡È ˙BÓL ˙BÎLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌLc ‰BÁ‡ '‰ ˙B‡Ó≈«¬»¿≈

'ÈÂ‰הנקראת המלכות מידת - ¬«»
ישראל" ÌB˜Ó"כנסת ÏkÓ ,ƒ»»

LÈ ˙Bi ˙eiËaƒ¿»ƒ≈≈
ÌÈ‚eÒ '„ Ï‡È ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿»≈ƒ
ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ „‚k¿∆∆»ƒ¿≈
˙B‡a ‡e‰L BÓÎe .'ÈÂ‰¬«»¿∆»»
‰kn‰ Ô‰ Ô‰L31 ∆≈≈«∆¿»»

ה' לרצון בטלים היו [=האבות

לה ואין לרוכב הבטילה כמרכבה

עצמאי] L‚'רצון ,Úe„ik ,«»«∆
ÈÏ‚ '„ Ì‰ „Â„Â ˙B‡‰»»¿»ƒ≈«¿≈
Ìb Ì‰ Ì„‚Îe ,‰kn‰«∆¿»»¿∆¿»≈«

ÌÈÏ‚c‰ בני„' שנחלקו «¿»ƒ
בהיותם מחנות לארבע ישראל

ÁÈa„במדבר ÌlkÓc ,'eÎÂ¿¿ƒÀ»¿««
˙Á‡ ‰kÓ ˙ÈÚ«¬≈∆¿»»««
‰Êe .‰aw‰Ï ‰„ÈÁÈÂƒƒ»¿«»»»∆
‡BnM ‰Ó ÔeÈ»«∆¿»

‡Óba32˙Ba L‡Îc , «¿»»¿«¬∆¿
˙B‡BÈ eÈ‰ Ï‡Èƒ¿»≈»¿
eÈ‰ ,ÌÈÓka ˙BÏBÁÂ¿«¿»ƒ»
˙BÁLÓ '„Ï ˙B˜ÏÁ∆¿»¿ƒ¿»
(˜ÚÈ ÔÈÚ‰ ˙Ò‚k)¿ƒ¿«»≈«¬…

להלן ‰Ôוכמבואר ˙eÏÏÎc ,¿ƒ¿»≈
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הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ׁשם,33ד' ּבּגמרא ּׁשּמבאר מה וזהּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבהן ועׁשירֹות ׁשּבהן ּומיחסֹות ׁשּבהן יפיפּיֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיּו
הּוא ׁשּיֹופי לֹומר ּדיׁש ענּיֹות), (אֹו ׁשּבהן ְְֲִִֵֶֶֶַָָּומכֹוערֹות
החכמה, ספירת הוי', ּדׁשם יּו"ד הּׁשלמּות, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּתכלית
ספירת ראׁשֹונה, ה' מּזה, למּטה הּוא ׁשּבהן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻּומיחסֹות

ׂשמחה הּבנים ּדאם מּזה34הּבינה, ּולמּטה הּיחּוס), (ענין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ספירת על קאי ּדעׁשיר ׁשּבהן, עׁשירֹות ענין ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָהּוא

(ּכּידּוע ז"א ּוכללּות ירּבה35הּתפארת לא העׁשיר ּבענין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ספירת על קאי מכֹוערֹות אֹו וענּיֹות ו', אֹות ְְֲִִִַַַָָגֹו'),
ּכלּום מּגרמּה לּה לית ּדסיהרא אחרֹונה, ה' .36הּמלכּות, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

e‰ÊÂּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹ
ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשּבהם ְְְְְִִֵֶֶַָָָכּו'
סּוגים הּד' ׁשּכל כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְִֵֶֶַָָָָואֹומרֹות
ּביחד, ּכּלן יֹוצאֹות הוי') ּדׁשם אֹותיֹות הד' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ(ׁשּכנגד
ּובנֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִֵֶַַָָָועֹומדֹות
ׂשא ּבחּור להּקּב"ה ואֹומרֹות הּיראה, ׁשלמּות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָירּוׁשלים,
יׂשראל ּוכנסת דהּקּב"ה הּיחּוד להיֹות כּו', עיני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנא

לבא. לעתיד ׁשּיהיה הּׁשלמּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבתכלית

ÌÓ‡הּׁשירים ּבׁשיר ּׁשּכתּוב ּבמה ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבחינת על קאי גֹו' ּכארזים ּבחּור נקרא ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָּדהּקּב"ה
לֹו ׁשּיאמרּו ׁשּי אי מּובן, אינֹו זה ּולפי יֹומין. ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעּתיק

ידּוע והרי כּו', עיני ׂשא ונּוקבא37ּבחּור ּדכר ּׁשּלית ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אך ּוביּה. מּניּה מ"ן העלאת רק הּוא,ּבעּתיק, הענין ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָ

ּובהמׁש (תרנ"ז) ּתׂשּמח ׂשּמח ּבהמׁש מבֹואר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּדהּנה
(וׁשּבּׁשאר ׁשּבּסּדּור חתּונה ּובדרּוׁשי (תרנ"ב) הּנהנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכל
מעצמּותֹו סֹוף, האין ּכח נמׁש ׁשּבּנּׂשּואין ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמקֹומֹות),
ׁשלמּות להיֹות יכֹול זה ידי על ּדדוקא ,יתּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּומהּותֹו
ּומּטעם אחד. לבׂשר ּדוהיּו לאֹופן עד ּוב"ן ּדמ"ה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּיחּוד
ׂשא ּבחּור ּכבּיכֹול להּקּב"ה יׂשראל ּכנסת אֹומרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה
ּבעּתיק, ׁשּי אינֹו ּוב"ן ּדמ"ה ׁשהּיחּוד ּדאף כּו', ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָעיני
מּבחינת נמׁש ּוב"ן ּדמ"ה להּיחּוד הּכח הרי זאת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבכל
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ס"פ)33 הלוי עבודת ס' המאמר. בריש לעיל הנסמן פע"ח גם ראה

א.)34ואתחנן. ריט, זח"א ט. קיג, תשא.)35תהלים פ' ביאוה"ז

ועוד.)36 א. רטו, מאמרי)37זח"ב פ"ב. (שי"ב) עתיק שער ע"ח ראה

    
'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ „k33.רומזות הם הוי' שם אותיות ד' ¿∆∆»ƒ¿≈¬«»

ה' המדות, ששת - ו' בינה, - ה' חכמה, - י' הספירות: עשר את וכוללות

משפחות: סוגי ד' כנגד הם אלו אותיות וד' מלכות. - אחרונה

ÌL ‡Óa ‡nM ‰Ó e‰ÊÂ:המשפחות סוגי ד' את eÈ‰Lומפרט ¿∆«∆¿»≈«¿»»»∆»
eא. Ô‰aL ˙BiÙÈÙÈ.ב ¿≈ƒ∆»∆

Â Ô‰aL ˙BÒÁÈÓ.ג ¿À»∆»∆«
e Ô‰aL ˙BÈLÚ.ד ¬ƒ∆»∆

B‡) Ô‰aL ˙BÚBÎÓ¿»∆»∆
ÓBÏ LÈc ,(˙BiÚ'שד ¬ƒ¿≈«

ד' כנגד הם אלו משפחות

שמשם הוי' שבשם אותיות

ישראל, נשמות ÈÙBiL∆ƒנמשכו
,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«¿≈

‰ÈÂ',וזהו ÌLc „"eÈ¿≈¬«»
˙BÒÁÈÓe ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÙÒ¿ƒ««»¿»¿À»
,‰fÓ ‰hÓÏ ‡e‰ Ô‰aL∆»∆¿«»ƒ∆
˙ÈÙÒ ,‰BL‡ '‰ƒ»¿ƒ«
ÌÈa‰ Ì‡c ,‰Èa‰«ƒ»¿≈«»ƒ

‰ÁÓN34,(ÒeÁi‰ ÔÈÚ) ¿≈»ƒ¿««ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‰fÓ ‰hÓÏe¿«»ƒ∆ƒ¿«
ÈLÚc ,Ô‰aL ˙BÈLÚ¬ƒ∆»∆¿»ƒ
˙‡Ùz‰ ˙ÈÙÒ ÏÚ È‡»ƒ«¿ƒ««ƒ¿∆∆

‡"Ê ˙eÏÏÎe.אנפין [=זעיר ¿»»
המידות] Úe„ik)35ששת «»«

‰aÈ ‡Ï ÈLÚ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆»ƒ…«¿∆
B‡ ˙BiÚÂ ,'Â ˙B‡ ,('B«¬ƒ
˙ÈÙÒ ÏÚ È‡ ˙BÚBÎÓ¿»»ƒ«¿ƒ«
,‰BÁ‡ '‰ ,˙eÎÏn‰««¿«¬»
ÓÓ Ï ˙ÈÏ ‡‰ÈÒc¿ƒ¬»≈»ƒ«¿»

ÌeÏk36אור ללבנה [=אין ¿
אורה כל מקבלת אלא מעצמה

אין המלכות לספירת מהשמש.

שמקבלת מה אלא מעצמה, אור

ממנה] העליונות .מהספירות
ÌÈB ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï e‰ÊÂ¿∆…»»ƒƒ
NÚ ‰MÓÁk Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»
˙Ba Ì‰aL 'eÎ ‡a¿»∆»∆¿
˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ Ï‡NÈƒ¿»≈¿¿
eÁa ˙BÓB‡Â ,ÌÈÓka«¿»ƒ¿¿»
ÏkL ,'eÎ ÈÈÚ ‡ ‡N»»≈∆∆»
'„‰ „kL) ÌÈeÒ 'c‰«ƒ∆¿∆∆«
('ÈÂ‰ ÌLc ˙BÈ˙B‡ƒ¿≈¬»»
,„ÁÈa Ôlk ˙B‡ˆBÈ¿À»¿««
Óe „ÓÚÓa ˙B„ÓBÚÂ¿¿¿«¬»«»
˙Be Ï‡NÈ ˙Ba ÏL∆¿ƒ¿»≈¿
˙eÓÏL ,ÌÈÏLeÈ¿»»ƒ¿≈

‡N eÁa ‰"a‰Ï ˙BÓB‡Â ,‰‡i‰˙BÈ‰Ï ,'eÎ ÈÈÚ ‡ «ƒ¿»¿¿¿«»»»»»≈∆ƒ¿
‰È‰iL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"a‰„ „eÁi‰«ƒ¿«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿≈∆ƒ¿∆

.‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…
ÌÈÈM‰ ÈLa e˙kM ‰Óa ‰‰c ,ÔÈ‰Ï Èˆ ÌÓ‡»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆»¿ƒ«ƒƒ
eÁa ‡ ‰"a‰c¿«»»ƒ¿»»
ÏÚ È‡ 'B ÌÈÊ‡k»¬»ƒ»ƒ«
ÈÙÏe .ÔÈÓBÈ ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ¿ƒ
iL È‡ ,ÔeÓ BÈ‡ ‰Ê∆≈»≈«»
‡N eÁa BÏ eÓ‡iL∆…¿»»
Úe„È È‰Â ,'eÎ ÈÈÚ≈∆«¬≈»«

בקבלה 37Îcומבואר ˙ÈlM∆≈¿«
ÈzÚa ‡eÂבדרגת=] ¿¿»¿«ƒ

משפיע ונקבה, זכר אין 'עתיק'

והמשכה ירידה כל ומקבל.

נמוכות בדרגות רק שייך למטה

בגדר אינה זו דרגה אך יותר,

העולמות] אל השפעה ,«
Èe ÈÓ Ô"Ó ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ≈≈
עצמו שממנו [=התעוררות

שע"י התעוררות לא כביכול,

מאחר (=העולמות), המקבל

וכיצד מקבל], בחינת שם שאין

היחוד לענין זו דרגה ?שייכת
‰‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡«»ƒ¿»¿ƒ≈

LÓ‰a ‡BÓסדרת=] ¿»¿∆¿≈
שם על הנקראת המאמרים

ÁnNzהתחלתה] ÁnN««¿««
Ïk LÓ‰e (Ê"˙)¿∆¿≈»
ÈLe„e ("˙) ‰‰‰«∆∆ƒ¿≈
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ט      

הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ׁשם,33ד' ּבּגמרא ּׁשּמבאר מה וזהּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבהן ועׁשירֹות ׁשּבהן ּומיחסֹות ׁשּבהן יפיפּיֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיּו
הּוא ׁשּיֹופי לֹומר ּדיׁש ענּיֹות), (אֹו ׁשּבהן ְְֲִִֵֶֶֶַָָּומכֹוערֹות
החכמה, ספירת הוי', ּדׁשם יּו"ד הּׁשלמּות, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּתכלית
ספירת ראׁשֹונה, ה' מּזה, למּטה הּוא ׁשּבהן ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻּומיחסֹות

ׂשמחה הּבנים ּדאם מּזה34הּבינה, ּולמּטה הּיחּוס), (ענין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ספירת על קאי ּדעׁשיר ׁשּבהן, עׁשירֹות ענין ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָהּוא

(ּכּידּוע ז"א ּוכללּות ירּבה35הּתפארת לא העׁשיר ּבענין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ספירת על קאי מכֹוערֹות אֹו וענּיֹות ו', אֹות ְְֲִִִַַַָָגֹו'),
ּכלּום מּגרמּה לּה לית ּדסיהרא אחרֹונה, ה' .36הּמלכּות, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

e‰ÊÂּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹ
ּבּכרמים, וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשּבהם ְְְְְִִֵֶֶַָָָכּו'
סּוגים הּד' ׁשּכל כּו', עיני נא ׂשא ּבחּור ְְִֵֶֶַָָָָואֹומרֹות
ּביחד, ּכּלן יֹוצאֹות הוי') ּדׁשם אֹותיֹות הד' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ(ׁשּכנגד
ּובנֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִֵֶַַָָָועֹומדֹות
ׂשא ּבחּור להּקּב"ה ואֹומרֹות הּיראה, ׁשלמּות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָירּוׁשלים,
יׂשראל ּוכנסת דהּקּב"ה הּיחּוד להיֹות כּו', עיני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנא

לבא. לעתיד ׁשּיהיה הּׁשלמּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבתכלית

ÌÓ‡הּׁשירים ּבׁשיר ּׁשּכתּוב ּבמה ּדהּנה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבחינת על קאי גֹו' ּכארזים ּבחּור נקרא ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָּדהּקּב"ה
לֹו ׁשּיאמרּו ׁשּי אי מּובן, אינֹו זה ּולפי יֹומין. ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעּתיק

ידּוע והרי כּו', עיני ׂשא ונּוקבא37ּבחּור ּדכר ּׁשּלית ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אך ּוביּה. מּניּה מ"ן העלאת רק הּוא,ּבעּתיק, הענין ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָ

ּובהמׁש (תרנ"ז) ּתׂשּמח ׂשּמח ּבהמׁש מבֹואר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּדהּנה
(וׁשּבּׁשאר ׁשּבּסּדּור חתּונה ּובדרּוׁשי (תרנ"ב) הּנהנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכל
מעצמּותֹו סֹוף, האין ּכח נמׁש ׁשּבּנּׂשּואין ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמקֹומֹות),
ׁשלמּות להיֹות יכֹול זה ידי על ּדדוקא ,יתּבר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּומהּותֹו
ּומּטעם אחד. לבׂשר ּדוהיּו לאֹופן עד ּוב"ן ּדמ"ה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּיחּוד
ׂשא ּבחּור ּכבּיכֹול להּקּב"ה יׂשראל ּכנסת אֹומרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה
ּבעּתיק, ׁשּי אינֹו ּוב"ן ּדמ"ה ׁשהּיחּוד ּדאף כּו', ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָעיני
מּבחינת נמׁש ּוב"ן ּדמ"ה להּיחּוד הּכח הרי זאת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבכל
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י    

ּדוקא ּזה ידי ׁשעל יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּדוקא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעּתיק
כּו', ּבּנּׂשּואין סֹוף האין ּכח את להמׁשי הּכח ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיׁשנֹו
והגּבלה. מדידה מּכל למעלה נצחי, ענין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָׁשהּוא

e‰ÊÂּבאב עׂשר ּכחמּׁשה ליׂשראל טֹובים ימים היּו לא ¿∆ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹ
ּבּכרמים וחֹולֹות יֹוצאֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשּבהם ְְְְְִִֵֶֶַָָָכּו'
הּירידה ּגֹודל לאחרי ּכי כּו' עיני נא ׂשא ּבחּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָואֹומרֹות
לבא ּדלעתיד העלּיה לגֹודל ּכ אחר ּבאים ּבאב, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּבט'
ּבי אנפּת ּכי הוי' אֹוד יאמרּו לבא לעתיד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ[ואּדרּבה,

אּלה38גֹו' לבחינת ּבאים הּירידה ידי ׁשעל מּׁשּום ,[ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מלא ּפרץ על39ּתֹולדֹות מעֹולם ׁשּלמעלה הּב' ּבּפעם ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

נברא ב'40מּלּואֹו ּפעמים, ב' ירדנּו ירֹוד ׁשהיה ּדכיון , ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
עלּיה נעלה, ּבאֹופן ּתהיה העלּיה ּגם לפיכ ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻחרּבנֹות,
כּו', עיני נא ׂשא להּקּב"ה ׁשאֹומרים ועד ְְְְִֵֶֶַַָָָָָכפּולה.
,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו עם הּיחּוד ּתכלית ְְְְִִִִִֵַַַָָלהיֹות

גֹו' יצען ּבל אֹוהל קבּוע, כּו'.41ּובאֹופן יּמֹוט ּובל , ְְִִֶֶַַַָָ

È‰ÈÂהאמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבקרֹוב זה ׁשּיהיה רצֹון ƒƒְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבחינת יהיה ּדאז הּׁשליׁשית, הּגאּולה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּׁשלמה,
א-דני מּקדׁש הּׁשליׁשי, הּמקדׁש ּבבית כּו', הּמׁשּלׁש ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֻחּוט

ידי ׁשלמּות42ּכֹוננּו הּמׁשּלׁשת, הּׁשלמּות ּתהיה ּדאז , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּובבנֹותינּו ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו (ּבנערינּו מּתֹו43העם ( ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָ

אחד, לקהל ׁשּנעׂשים עד יׂשראל ואחדּות יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאהבת
הנה יׁשּובּו את44והם ׁשם וימצאּו הּקֹודׁש, לארץ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

,ּגבּול את ה' לירחיב עד לגבּולֹותיה הארץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשלמּות
וקדמֹוני קניזי קני הּתֹורה45ארץ ּבקּיּום ׁשלמּות ּומּתֹו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

רצֹונ ּכמצות לפני ּנעׂשה וׁשם מּׁשּום46ּומצֹות, , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָ
ּוׁשלמּות הּנקרב, הּדבר ּוׁשלמּות הּקרּבן את הּמקריב האדם ׁשלמּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּתהיה

ואז ּכּלֹו העֹולם ּבכל הּׁשלמּות את יביא זה ׁשּכל עד עּמים47הּמזּבח, אל אהּפֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הּמלּוכה לה' והיתה אחד, ׁשכם לעבדֹו הוי' ּבׁשם כּלם לקרֹוא ברּורה ,48ׂשפה ְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה
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– מאידית תרגום –

ד"שבע הראשונה השבת – השבת הפטרת
עמי"דנחמתא" נחמו ב"נחמו "מתחילה –.

בכפל טעמים כמה מבוארים חז"ל במדרשי והנה,
רבה באיכה מהם ואחד (כדלקמן). נחמו" :ד"נחמו

ובו לקו בו ישראל שחטאו שבדבר מוצא "את
דכתיב בכפליים חטאו כו', חטאהמתנחמין חטא

דכתיב בכפליים ולקו ה'ירושלים, מיד לקחה כי
דכתיב בכפליים ומתנחמים חטאותי', בכל כפליים
בילקוט מובא ועד"ז אלקיכם". יאמר עמי נחמו נחמו

פעמים,שמעוני שני למה עמי, נחמו נחמו "כתיב :
היו, כפולות שלקו הללו מכות שכל לפי אומר רבי

נקרא שבר על שבר אומר ירמי' תבכהשכן בכה ,'כו
שנאמר בכפליים שחטאה לפי למה, כך שתיםוכל כי

בכפליים לקו בכפליים שחטאו וכיון עמי, עשה רעות
שנאמר כפולות נחמותי' כפולות שמצוותי' ולפי כו'

כו'". עמי נחמו נחמו

ביאור: הדורשים דברים כמה זה במדרש ויש

אפילו – חטא עשו שכאשר לומר יתכן איך א)
ונחמה כפול עונש כך על יהי' – בכפליים" "חטאו
אפילו בכפליים"): מתנחמים בכפליים, ("לקו כפולה
היא, ע"ז ונחמה העונש הרי – כפול הוא החטא כאשר

עונש מקבלים חטא כל (ע"ישעל ישנה ואח"כ
אחת נחמה ,התשובה)

– כך על המובא (והפסוק בכפליים "לקו מהלשון
מתנחמים חטאותי'") בכל כפליים ה' מיד לקחה "כי
כפולים הם והנחמה שהעונש משמע בכפליים",
מאי – [דאל"כ אחד) חטא הוא החטא כאשר (אפילו
חטא, על עונש שמקבלים הפשוט דבר זה הרי קמ"ל:
שבשביל בזה החידוש ומהו נחמה, – ולאח"ז
ו"מתנחמים בכפליים" "לקו בכפליים", ש"חטאו
בכלל לומר אפשר איך – ולכאורה בכפליים"?!]

חטא על יעניש ולהעירשהקב"ה ח"ו,
כו'"מהכלל טובה מדה "מרובה :!?

ב' (על נחמות ב' אודות לכאורה, שמדובר, כיון ב)
נחמו עמי "נחמו צ"ל הי' הפסוק לשון – המכות)
ב' מתנחמים ("עמי") שבנ"י יותר שמדגיש עמי"
משמע עמי" נחמו "נחמו מהלשון משא"כ פעמים;

אירוע (רק) כפולה.שישנו מנחמה שמורכב

נוספים חז"ל במדרשי המבואר ע"פ ובפרט

שונים ענינים ב' מבטא נחמו" ד"נחמו שהכפל
בית "על והב' ראשון" בית "על אחת נחמה בנחמה:
מזו: ויתירה תבכה"), ד"בכה הפעמים ב' (כנגד שני"
ב' רק (אינם הנחמות ב' במדרש, אחרים פירושים לפי
אל הקצה מן הפכיים ענינים הם אלא) שונים, ענינים
חיים, נחמוה תחתונים, נחמוה עליונים "נחמוה הקצה:
הבא, לעולם נחמוה הזה בעולם נחמוה מתים, נחמוה
יהודה שבט על נחמוה השבטים עשרת על נחמוה
ב' כנגד הם נחמו" ש"נחמו להפירוש וכן ובנימין";

"אני – והנביאים דהקב"ה נלךהנחמות ואתם
עמי נחמוה נחמוה עמי, נחמו נחמו הוי ִונחמנה,

עמדי)", – ופירוש בחיריק, (העיי"ן

לכאורה, יותר, מתאים הי' אלו פירושים כל וע"פ
ב' שמשמעו עמי" נחמו עמי "נחמו כתוב שיהי'
ו"נחמו הראשון הבית על עמי" ("נחמו שונות נחמות
על אחת נחמה או השני, הבית על שני' פעם עמי"
ובנימין יהודה שבט על שני' ונחמה השבטים עשרת

עמי" נחמו "נחמו ולא ש"עמוכו'), י"שמשמעו
ב' בה שיש אחת נחמה היינו כפולה, בנחמה מתנחם

נחמות.
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ועוד.1) תכח. סו"ס טואו"ח ב. לא, ר"ה – ראש תוד"ה ראה
א.2) מ, ישעי'
ספ"א.3)
ח.4) א, איכה
ב.5) שם, ישעי'
תתריח.6) רמז איכה
כ.7) ד, ירמי'
ב.8) שם, איכה
יג.9) ב, ירמי'

(10.126 ע' אידיש המאמרים בספר – נחמו ד"ה

(המשך11) תער"ב קצה). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו נחמו רד"ה
עז). ע' ח"א תער"ב

וש"נ.12) א. יא, סוטה
מרובה13) טובה שמדה מפני הוא – בכפליים הנחמה בשלמא

לכן בכפליים שלקתה ומפני כו', בכפליים לקתה שייך מה אבל כו',
שם). תער"ב (המשך בכפליים ניחמה

נחמו.14) דפ' פסיקתא תמד. רמז ישעי' יל"ש
שם.15) פסיקתא תמג. רמז שם יל"ש
(16– פירושו נחמו" "נחמו שהכפל שם) (ישעי' פרש"י לפי וגם

לנביאים הדיבור שזהו (היינו, עמי" את נחמו נביאי אתם "נחמו
שינחמו לנביאים הדבור ענין מהו מובן "אינו – ישראל) את שינחמו
הרי נחמו לנביאים וכשאומר הנחמה, גופא זהו הנבואה דבור והלא
מהו וצ"ל עצמה, הנבואה דבור לבד נחמה איזה שיש המשמעות
לקמן וראה שם). אידיש סה"מ שם. תער"ב (המשך הזאת" הנחמה
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– מאידית תרגום –

ד"שבע הראשונה השבת – השבת הפטרת
עמי"דנחמתא" נחמו ב"נחמו "מתחילה –.

בכפל טעמים כמה מבוארים חז"ל במדרשי והנה,
רבה באיכה מהם ואחד (כדלקמן). נחמו" :ד"נחמו

ובו לקו בו ישראל שחטאו שבדבר מוצא "את
דכתיב בכפליים חטאו כו', חטאהמתנחמין חטא

דכתיב בכפליים ולקו ה'ירושלים, מיד לקחה כי
דכתיב בכפליים ומתנחמים חטאותי', בכל כפליים
בילקוט מובא ועד"ז אלקיכם". יאמר עמי נחמו נחמו

פעמים,שמעוני שני למה עמי, נחמו נחמו "כתיב :
היו, כפולות שלקו הללו מכות שכל לפי אומר רבי

נקרא שבר על שבר אומר ירמי' תבכהשכן בכה ,'כו
שנאמר בכפליים שחטאה לפי למה, כך שתיםוכל כי

בכפליים לקו בכפליים שחטאו וכיון עמי, עשה רעות
שנאמר כפולות נחמותי' כפולות שמצוותי' ולפי כו'

כו'". עמי נחמו נחמו

ביאור: הדורשים דברים כמה זה במדרש ויש

אפילו – חטא עשו שכאשר לומר יתכן איך א)
ונחמה כפול עונש כך על יהי' – בכפליים" "חטאו
אפילו בכפליים"): מתנחמים בכפליים, ("לקו כפולה
היא, ע"ז ונחמה העונש הרי – כפול הוא החטא כאשר

עונש מקבלים חטא כל (ע"ישעל ישנה ואח"כ
אחת נחמה ,התשובה)

– כך על המובא (והפסוק בכפליים "לקו מהלשון
מתנחמים חטאותי'") בכל כפליים ה' מיד לקחה "כי
כפולים הם והנחמה שהעונש משמע בכפליים",
מאי – [דאל"כ אחד) חטא הוא החטא כאשר (אפילו
חטא, על עונש שמקבלים הפשוט דבר זה הרי קמ"ל:
שבשביל בזה החידוש ומהו נחמה, – ולאח"ז
ו"מתנחמים בכפליים" "לקו בכפליים", ש"חטאו
בכלל לומר אפשר איך – ולכאורה בכפליים"?!]

חטא על יעניש ולהעירשהקב"ה ח"ו,
כו'"מהכלל טובה מדה "מרובה :!?

ב' (על נחמות ב' אודות לכאורה, שמדובר, כיון ב)
נחמו עמי "נחמו צ"ל הי' הפסוק לשון – המכות)
ב' מתנחמים ("עמי") שבנ"י יותר שמדגיש עמי"
משמע עמי" נחמו "נחמו מהלשון משא"כ פעמים;

אירוע (רק) כפולה.שישנו מנחמה שמורכב

נוספים חז"ל במדרשי המבואר ע"פ ובפרט

שונים ענינים ב' מבטא נחמו" ד"נחמו שהכפל
בית "על והב' ראשון" בית "על אחת נחמה בנחמה:
מזו: ויתירה תבכה"), ד"בכה הפעמים ב' (כנגד שני"
ב' רק (אינם הנחמות ב' במדרש, אחרים פירושים לפי
אל הקצה מן הפכיים ענינים הם אלא) שונים, ענינים
חיים, נחמוה תחתונים, נחמוה עליונים "נחמוה הקצה:
הבא, לעולם נחמוה הזה בעולם נחמוה מתים, נחמוה
יהודה שבט על נחמוה השבטים עשרת על נחמוה
ב' כנגד הם נחמו" ש"נחמו להפירוש וכן ובנימין";

"אני – והנביאים דהקב"ה נלךהנחמות ואתם
עמי נחמוה נחמוה עמי, נחמו נחמו הוי ִונחמנה,

עמדי)", – ופירוש בחיריק, (העיי"ן

לכאורה, יותר, מתאים הי' אלו פירושים כל וע"פ
ב' שמשמעו עמי" נחמו עמי "נחמו כתוב שיהי'
ו"נחמו הראשון הבית על עמי" ("נחמו שונות נחמות
על אחת נחמה או השני, הבית על שני' פעם עמי"
ובנימין יהודה שבט על שני' ונחמה השבטים עשרת

עמי" נחמו "נחמו ולא ש"עמוכו'), י"שמשמעו
ב' בה שיש אחת נחמה היינו כפולה, בנחמה מתנחם

נחמות.
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ועוד.1) תכח. סו"ס טואו"ח ב. לא, ר"ה – ראש תוד"ה ראה
א.2) מ, ישעי'
ספ"א.3)
ח.4) א, איכה
ב.5) שם, ישעי'
תתריח.6) רמז איכה
כ.7) ד, ירמי'
ב.8) שם, איכה
יג.9) ב, ירמי'

(10.126 ע' אידיש המאמרים בספר – נחמו ד"ה

(המשך11) תער"ב קצה). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו נחמו רד"ה
עז). ע' ח"א תער"ב

וש"נ.12) א. יא, סוטה
מרובה13) טובה שמדה מפני הוא – בכפליים הנחמה בשלמא

לכן בכפליים שלקתה ומפני כו', בכפליים לקתה שייך מה אבל כו',
שם). תער"ב (המשך בכפליים ניחמה

נחמו.14) דפ' פסיקתא תמד. רמז ישעי' יל"ש
שם.15) פסיקתא תמג. רמז שם יל"ש
(16– פירושו נחמו" "נחמו שהכפל שם) (ישעי' פרש"י לפי וגם

לנביאים הדיבור שזהו (היינו, עמי" את נחמו נביאי אתם "נחמו
שינחמו לנביאים הדבור ענין מהו מובן "אינו – ישראל) את שינחמו
הרי נחמו לנביאים וכשאומר הנחמה, גופא זהו הנבואה דבור והלא
מהו וצ"ל עצמה, הנבואה דבור לבד נחמה איזה שיש המשמעות
לקמן וראה שם). אידיש סה"מ שם. תער"ב (המשך הזאת" הנחמה
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מדובר שמי'?! דכר מאן – כפולות" "מצוותי' ג)
בכפליים" ל"לקו שהביא בכפליים" "חטאו על כאן
ש"מצוותי' מזכיר ומדוע – בכפליים" "מתנחמים ולכן

ש"מתנחמיםכפולות" לכך שהטעם – מזו ויתירה ,
" הוא (היפךבכפליים" כפולות" שמצוותי'

בכפליים") ש"לקו לפי שזהו הענין .מתחילת

כפולות"? ד"מצוותי' הפירוש מהו ד)

:בזה והביאור
מצוותי' בכפליים, לקו בכפליים, "חטאו מהלשון
מדובר שלא כנ"ל, מובן, כפולות" נחמותי' כפולות,
מצוות, ב' עונשים, ב' – וכנגדם חטאים, ב' אודות
כפול חטא – כפליים אודות אלא נחמות, ב' – וכנגדם
לנחמה שמביאות כפולות ומצוות כפול לעונש שמביא

כפולה.

בפסוק ש)נאמר מכך הוא ע"ז (וההכרח ולכן
אילו עמי": נחמו עמי "נחמו ולא עמי", נחמו "נחמו
שישנם המשמעות היתה עמי" נחמו עמי "נחמו נאמר
עמי" ש"נחמו הפירוש גם [כולל (שונות) נחמות ב'
הא', עמי" מ"נחמו יותר עמוק דוקא לאו הוא הב'
נחמו "נחמו הנחמה]; את לחזק כדי הכפלה אלא ואינו
בנחמה מתנחם והיחיד האחד ש"עמי" פירושו עמי"
לשונות ב' נחמו", "נחמו – בכפליים נחמה – כפולה
מובן [שמזה "עמי" לאותו המתייחס נחמה של

בנחמה]. ודרגא, ענין, עוד הוא הב' ש"נחמו"

במדרז"ל (הנ"ל) הפירושים שכל גם מובן ועפ"ז
שונות, נחמות ב' משמעם אין נחמו" ד"נחמו בכפל
ועל ראשון בית על – כפולה שהיא אחת נחמה אלא

וכו'. תחתונים נחמוה עליונים נחמוה שני, בית

'הי – נחמו" ה"נחמו קאי שעליו – המקדש בית
ביתבית בגלוי: יחד גם ורוחני גשמי בית ,

כולו משניחלהמקדש מורכב הי' (לא ממנו ק
הי' כולו) כל אלא רוחני, וחלק גשמי חלק – חלקים
לי "ועשו – לה' (רוחני) מקדש שהוא גשמי בית

מקדש ".
כזה באופן הי' לא והמקדש המשכן בנין וגם
המקדש את ובנו הגשמיים הדברים את הביאו שקודם

בלקיחת כבר אלא לרוחניות, כלי נעשו הם
י"ג (וכל גו'" ונחושת וכסף "זהב המשכן, תרומת
התורה, כציווי צ"ל, היתה הגשמיים) הדברים (ט"ו)

– תרומה לי ד"ויקחו באופן ".(רוחניות)
לי – מקדש לי "ועשו המשכן: לעשיית בנוגע וכמו"כ

.לשמי"

והמקדש המשכן עשיית גמר לאחרי ועאכו"כ
כל כיצד בגלוי הי' שאזי – השכינה להשראת שהביאה
ורוחני גשמי – כפולה היא והמקדש המשכן מציאות
"ושכנתי בהם שיש גשמיים וכלים גשמי בנין יחד: גם

בגלוי "ביהמ"ק חורבן לאחר שגם [ועד
בטלה" אינה "שכינה כי עומדין", הן ]."בקדושתן

הקרבנות, עבודת שעיקרה במקדש, בעבודה גם ועד"ז
" גשמיות בהמות הקרבת ע"י –שהיתה "

דברים כו'.ששה

(לקו כפול חורבן הי' ביהמ"ק שחורבן מובן עפ"ז
בחורבן, ודרגות שלבים לשני הכוונה אין בכפליים):

כפול תוכן בו שיש אחד חורבן גשמיאלא חורבן :
נחמה היא ע"ז הנחמה גם ולכן אחת; בבת ורוחני
שונות נחמות שתי לא דהיינו, נחמו", "נחמו בכפליים:
נחמה – כפולה נחמה אלא עמי"), נחמו עמי ("נחמו
"נחמוה המדרש: ובלשון אחת, בבת ורוחנית גשמית

תחתונים" נחמוה בשלימותעליונים – ועד .
כוננוהנחמה אדנֿי "מקדש השלישי, בביהמ"ק
נצחיידיך" מקדש שיהי' ,– כפול דבית השלימות ,

למעלה ומשוכלל (שבנוי שלמעלה רוחני )מקדש
מקדש שנעשה כך שלמטה, גשמי בהמקדש שמתלבש

.יחד גם ורוחני גשמי –

ו"מתנחמים בכפליים" ש"לקו לזה והכח הטעם
תלוי ביהמ"ק וחורבן שבנין מכיון הוא בכפליים"

 "כפולות "מצוותי' – כפולה היא שגם
בכפליים"): "חטאו כפול, הוא קיומם (והעדר
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כפולות)17) (דמצוותי' זה ענין הוזכר לא שם שבאיכ"ר ובפרט
כלל.

בא18) בכפליים שהלקו דכשם היא, בפשטות בזה הכוונה
שמקיים עי"ז באה בכפליים הנחמה כמו"כ בכפליים, מהחטא כתוצאה
משמע, המדרש שמלשון בזה ביאור צריך אבל הן. שכפולות מצוות
הפירוש מהו – וגם כפולות, שמצוותי' בזה קשור דנחמה שהכפל

בפנים. כדלקמן כפולות, דמצוותי'
ח.19) כה, תרומה

ובפרש"י.20) תרומה ר"פ
ח.21) כה, תרומה פרש"י
חיות22) בהן שיש דהגם בעולם, גשמיים דברים שאר כמו ולא

באותו לא הם והגשמיות הרוחניות ועכ"פ בגלוי, לא ה"ז – רוחנית
נפרדים, דברים שני כמו הם והרוחניות הגשמיות – שבגלוי עד גילוי,

בגלוי. וגשמיות מרוחניות כפול אחד בית הוא הביהמ"ק משא"כ
הט"ז.23) פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם
וש"נ.24) במשנה. – ב מו, זבחים
ראשון25) בית על קאי בכפליים (ונחמה) שהלקו הפירוש ולפי

.62 הערה לקמן ראה – שני בית ועל
יז.26) טו, בשלח
א.27) כח, זח"א
סע"א.28) מא, סוכה ותוס' רש"י

     

ביהמ"ק נשאר בשלימות היא בנ"י שעבודת עי"ז
מזו: ויתירה נחרב; הוא חטאינו" ו"מפני בשלימות
לעשות – האדם עבודת כללות את משקף המקדש בית

בתחתונים יתברך לו יהי'דירה כולו העולם שכל ,
ל"ושכנתי (בדוגמא השכינה להשראת ראוי מקום
ומצוות, בתורה העבודה עלֿידי במקדש), בתוכם"
קדושה העולם בגשמיות וממשיכים שמזככים

יתברך. לו דירה שנעשית עד ורוחניות,

שהעולם באופן נברא הגשמי) (עוה"ז העולם
(ז.א. אלקות ומעלים מסתיר והסתר) העלם (מלשון
בנ"י עבודת וע"י לעולם), נוסף כדבר הוא שאלקות

המלובשים ומצוות, גשמיים,בתורה דברים
העולם, בגשמיות רוחני) וחיות (כח אלקות מחדירים
– יתברך לו דירה (תחתונים) העולם את שעושים עד
גם ורוחנית גשמית כפולה, דירה ויחידה, אחת דירה
(רוחניות) שאלקות (תחתונים), גשמית דירה יחד:
יתברך) (לו עצמו שהקב"ה עד – בגלוי שם שורה

עצמותו. בכל בגלוי, שם נמצא

ומצוות, דתורה העבודה ע"י נעשה זה וענין
היא המצוות קיום שלימות כפולות": ש"מצוותי'

המצוה פעולת ויחידהכאשר אחת פעולה כפולה, היא
דבר עם גשמית פעולה ענינים: שני בתוכה שמכילה
תפילין גשמיים, בדברים מלובשים ה"ה (מצוות גשמי
גשמיים), בכחות הוא וקיומם וכיו"ב, גשמי בקלף
הרוחנית הכוונה המצוה, כוונת – זה עם וביחד
לשמה. שיקיימנה המצוה, בקיום האדם ורגש בידיעה

שצריכים גשמי עולם הוא בכלל שהעולם וכשם
הוא כמו"כ (אלקות), הרוחנית הנשמה את בו לגלות

האדם זה קטן (עולם באדם מגוףגם המורכב ,(
מציאות הינם ששניהם ובאופן יתכןונשמה, (ולא

– זה וחלק להגוף שייך זה שחלק ביניהם, להפריד
להנשמה).

גם ונשמתו גופו עם צ"ל היהודי עבודת ועד"ז
הגשמיים ובכחותיו בגופו משתמש שהוא עי"ז יחד,
שמקיים בכך הנשמה, של הרוחניים להכחות ככלים
שכל – פועל ועי"ז כנ"ל, כפול באופן ומצוות, תורה
את שעובדת ויחידה אחת מציאות היא מציאותו
יחד. גם וגופו בנשמתו – כפול שהוא באופן הקב"ה
"נשמתה", את העולם בגשמיות מגלה גם הוא – ועי"ז
אלקים שבעולם, האלקית) (והכוונה האלקות

הטבע .בגימטריא

את לעבוד צריך שיהודי רק לא הוא, בזה והפירוש
– חידוש כל אין שבכך בגופו, ובין בנשמתו בין השם

קוני" את לשמש נבראתי ש"אני והריכיון ,
(ועד"ז גופו את והן נשמתו את הן כולל ה"נבראתי"
בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל – בעולם

לכבודו" החידושאלא הגוף); והן הנשמה הן בראו ,
היא, ה' עבודת ששלימות – הוא כפולות" ב"מצוותי'

עבודה אופני שני אצלו שקיימים בכך (אופןלא
בגופו) אחר ואופן בנשמתו, ישנהאחד שאצלו אלא ,

גםעבודה ורוחניות בגשמיות – כפולה שהיא ,
יחד.

– ד"כפולות" באופן בשלימות המצוות וקיום
הקצוות: בשתי הוא

וידיעה הלב ברגש הוא קיומן שעיקר המצוות
לקי צריך – (רוחנית) גםבשכל שמשפיע באופן ימם

לחלקו עד שבגוף, הגשמיים והאברים הכלים על
משפיע המצוה שעבודתו, רק ולא בעולם, (הגשמי)
וחלק הגשמי (החלק יחד ששניהם אלא עליהם,
עבודה בתור מאוחדים נעשים המצוה) של הרוחני

.

שבלב עבודה (בעיקר) שהיא – התפלה מצות כמו
תפלה זוהי שבלב עבודה היא במצוות(איזו ועד"ז ,(

(ע"ד הלב רגש ה': יראת ה', אהבת בלב, התלויות
שינוי בהכרח פועל שלא רוחני, רגש הוא הרגיל)

הלב; בגשמיות ה'והזזה את ב"ואהבת
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל היא,אלקיך

תחדור שהאהבה שבלב, והכוונה להרגש שנוסף
האהבה רגש הגשמי, לב בבשר והזזה שינוי ותפעל
משתוקק שליבו איך שמרגיש – פיזי גם הוא להשם

ליבו לקב"ה; אהבה עם אש) (כרשפי כאש ובוער
שנעשית עד הקב"ה. מפני ופחד יראה עם

הזזה עם ביחד רוחני רגש – ויחידה אחת אהבה
בשני – לבבך "בכל על ונוסף [כולל הלב של גשמית

–יצריך" מאדך "בכל עד וחודר משפיע שזה עד :[
בעולם."בכל חלקו ,
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כפול פעולה לה יש מצוה שכל – הוא וזיכוךכפולות" האדם זיכוך ה:
באופן הוא ובעולם) (באדם עצמו זה שזיכוך נתבאר, וכאן העולם.

נפרדות). עבודות ב' כמו (ולא יחד וגוף הנשמה של כפול,
קידושין.32) סוף וברייתא משנה
ספ"ו.33) אבות
בנשמתם,34) ה' עובדי – בעבודה וסוגים דרגות מב' ולהעיר
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ביהמ"ק נשאר בשלימות היא בנ"י שעבודת עי"ז
מזו: ויתירה נחרב; הוא חטאינו" ו"מפני בשלימות
לעשות – האדם עבודת כללות את משקף המקדש בית

בתחתונים יתברך לו יהי'דירה כולו העולם שכל ,
ל"ושכנתי (בדוגמא השכינה להשראת ראוי מקום
ומצוות, בתורה העבודה עלֿידי במקדש), בתוכם"
קדושה העולם בגשמיות וממשיכים שמזככים

יתברך. לו דירה שנעשית עד ורוחניות,

שהעולם באופן נברא הגשמי) (עוה"ז העולם
(ז.א. אלקות ומעלים מסתיר והסתר) העלם (מלשון
בנ"י עבודת וע"י לעולם), נוסף כדבר הוא שאלקות

המלובשים ומצוות, גשמיים,בתורה דברים
העולם, בגשמיות רוחני) וחיות (כח אלקות מחדירים
– יתברך לו דירה (תחתונים) העולם את שעושים עד
גם ורוחנית גשמית כפולה, דירה ויחידה, אחת דירה
(רוחניות) שאלקות (תחתונים), גשמית דירה יחד:
יתברך) (לו עצמו שהקב"ה עד – בגלוי שם שורה

עצמותו. בכל בגלוי, שם נמצא

ומצוות, דתורה העבודה ע"י נעשה זה וענין
היא המצוות קיום שלימות כפולות": ש"מצוותי'

המצוה פעולת ויחידהכאשר אחת פעולה כפולה, היא
דבר עם גשמית פעולה ענינים: שני בתוכה שמכילה
תפילין גשמיים, בדברים מלובשים ה"ה (מצוות גשמי
גשמיים), בכחות הוא וקיומם וכיו"ב, גשמי בקלף
הרוחנית הכוונה המצוה, כוונת – זה עם וביחד
לשמה. שיקיימנה המצוה, בקיום האדם ורגש בידיעה

שצריכים גשמי עולם הוא בכלל שהעולם וכשם
הוא כמו"כ (אלקות), הרוחנית הנשמה את בו לגלות

האדם זה קטן (עולם באדם מגוףגם המורכב ,(
מציאות הינם ששניהם ובאופן יתכןונשמה, (ולא

– זה וחלק להגוף שייך זה שחלק ביניהם, להפריד
להנשמה).

גם ונשמתו גופו עם צ"ל היהודי עבודת ועד"ז
הגשמיים ובכחותיו בגופו משתמש שהוא עי"ז יחד,
שמקיים בכך הנשמה, של הרוחניים להכחות ככלים
שכל – פועל ועי"ז כנ"ל, כפול באופן ומצוות, תורה
את שעובדת ויחידה אחת מציאות היא מציאותו
יחד. גם וגופו בנשמתו – כפול שהוא באופן הקב"ה
"נשמתה", את העולם בגשמיות מגלה גם הוא – ועי"ז
אלקים שבעולם, האלקית) (והכוונה האלקות

הטבע .בגימטריא

את לעבוד צריך שיהודי רק לא הוא, בזה והפירוש
– חידוש כל אין שבכך בגופו, ובין בנשמתו בין השם

קוני" את לשמש נבראתי ש"אני והריכיון ,
(ועד"ז גופו את והן נשמתו את הן כולל ה"נבראתי"
בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל – בעולם

לכבודו" החידושאלא הגוף); והן הנשמה הן בראו ,
היא, ה' עבודת ששלימות – הוא כפולות" ב"מצוותי'

עבודה אופני שני אצלו שקיימים בכך (אופןלא
בגופו) אחר ואופן בנשמתו, ישנהאחד שאצלו אלא ,

גםעבודה ורוחניות בגשמיות – כפולה שהיא ,
יחד.

– ד"כפולות" באופן בשלימות המצוות וקיום
הקצוות: בשתי הוא

וידיעה הלב ברגש הוא קיומן שעיקר המצוות
לקי צריך – (רוחנית) גםבשכל שמשפיע באופן ימם

לחלקו עד שבגוף, הגשמיים והאברים הכלים על
משפיע המצוה שעבודתו, רק ולא בעולם, (הגשמי)
וחלק הגשמי (החלק יחד ששניהם אלא עליהם,
עבודה בתור מאוחדים נעשים המצוה) של הרוחני

.

שבלב עבודה (בעיקר) שהיא – התפלה מצות כמו
תפלה זוהי שבלב עבודה היא במצוות(איזו ועד"ז ,(

(ע"ד הלב רגש ה': יראת ה', אהבת בלב, התלויות
שינוי בהכרח פועל שלא רוחני, רגש הוא הרגיל)

הלב; בגשמיות ה'והזזה את ב"ואהבת
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך בכל היא,אלקיך

תחדור שהאהבה שבלב, והכוונה להרגש שנוסף
האהבה רגש הגשמי, לב בבשר והזזה שינוי ותפעל
משתוקק שליבו איך שמרגיש – פיזי גם הוא להשם

ליבו לקב"ה; אהבה עם אש) (כרשפי כאש ובוער
שנעשית עד הקב"ה. מפני ופחד יראה עם

הזזה עם ביחד רוחני רגש – ויחידה אחת אהבה
בשני – לבבך "בכל על ונוסף [כולל הלב של גשמית

–יצריך" מאדך "בכל עד וחודר משפיע שזה עד :[
בעולם."בכל חלקו ,
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ועוד.30) א). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא ראה
ב"מצוותי'31) שהפירוש אידיש) (בסה"מ נחמו סד"ה ראה

כפול פעולה לה יש מצוה שכל – הוא וזיכוךכפולות" האדם זיכוך ה:
באופן הוא ובעולם) (באדם עצמו זה שזיכוך נתבאר, וכאן העולם.

נפרדות). עבודות ב' כמו (ולא יחד וגוף הנשמה של כפול,
קידושין.32) סוף וברייתא משנה
ספ"ו.33) אבות
בנשמתם,34) ה' עובדי – בעבודה וסוגים דרגות מב' ולהעיר
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התלויות ומצוות תורה, תלמוד במצות ועד"ז
יותר: גדול החידוש שבזה ומחשבה, בשכל

השכל ריחוק מרגש; יותר ורוחני עדין הוא שכל
ההרגש ריחוק מאשר יותר רחוק הוא מגשמיות

ממנומגשמיות בפשטות זאת מבין שהאדם כמו .
לפעמים חש הוא אזי בלב הרגש לו יש כאשר אישית:
מתנענע הרי שהלב זה על (נוסף בליבו ותנועה תזוזה
מביא אי"ז סברא מבין כשהוא משא"כ בתמידות);

(המוח הגשמי במוחו אינולתזוזה ובכלל "קר", הוא
מתנענע).

גם נשתלשל (ומזה התורה בלימוד השלימות
השכל כאשר הוא בכלל) בשכל והתעמקות במחשבה
שינוי שפועלת כזאת והתעמקות ביגיעה הם ומחשבה
רפואה בספרי וכמבואר הגשמי, במוחו גם ותזוזה
יותר נעשים בשכל העמקה שעלֿידי בחסידות) (הובא
הגשמי המוח את מרחיב וזה הגשמי, במוח קמטים
ז.א. יותר. ורחבה עמוקה להבנה אפשרות ונותן
הגשמי והמוח השכל – כפולה ופעולה מצוה שנעשית

.תורה לומדים

באופן צ"ל התורה לימוד שלימות מזו: ויתירה
בלימוד פועלים (שאז איברים" רמ"ח בכל ד"ערוכה

"משתמרת" שהיא שבעתהתורה – ישראל וכמנהג .(
התפלה בעת ועד"ז התורה, א"עלימוד מנענעים ,

כל שם "על הגשמי) הגוף עצמותי(את

מבלבלתתאמרנה" הגוף תנועת שלכאורה אע"פ ,
אפילו מזו: ויתירה שכל, בדבר ולהתעסק

רבך ש"מורא אע"פ מתנענעים, רבם לפני תלמידים
שמים" כשעומדיםכמורא התפלה בשעת ועד"ז ,

כו' מלכא קמי במחוג דמחוי [ומאן מרא קמי' כעבדא
במלכות מרידה מלךה"ז לפני לעמוד ועאכו"כ ,

התורה בלימוד שהשלימות כיון – ולהתנענע...]

גם ופועלת חודרת העבודה כאשר היא התפלה ועבודת
כרע מנפשי' ע"ד – (עד הגשמי ).בגוף

המצוות) (רוב המצוות גיסא: לאידך גם ועד"ז
– בפועל במעשה בגשמיות, הוא קיומן שעיקר
המצוה כוונת גם בהם כשישנה הוא בהם השלימות
המצוות: כל כללות – הצדקה במצות כמו לשמה.
במעשה הצדקה נתינת היא המצוה שעיקר אע"פ
לא שבזה העני", נפש "החיית את עושה שזה בפועל,
ועד שבזה, שלו והרגש הידיעה הנותן, כוונת חשובה
מצות קיים המאבד הרי כו' עני ומצאה סלע שהמאבד

ודעתצדקה כוונה שום בזה לו שאין אע"פ ,
הי' לא הוא מזה יודע הי' שאם יתכן – (ואדרבה
מצות שלימות מקום, מכל – לצדקה) לתתו מעוניין
האדם ורגש הידיעה הכוונה, בזה כשישנה היא הצדקה
הדרגות בהלכה כמבואר וכו', יפות פנים בסבר שבזה,

הצדקה .במעלת

גלינו" הרי (שבגללם ש"חטאינו" מובן, ומזה
מלשון (חטא חסרון – כפול חטא היינו מארצנו")

החורבןחסרון גם ולכן בגשמיות, והן ברוחניות הן (
הן בכפליים", "לקו – כפולים החטא) (תוצאת והגלות

בעולם ובין באדם (בין בגשמיות והן ביןברוחניות ,(
– כביכול באלקות ובין לגלות, שנשלחו – בבנ"י

בגלות כביכול נמצא ;שהקב"ה
"מצוותי' המצוות, קיום בבנ"י שיש ועי"ז
עמי", נחמו "נחמו – בכפליים נחמה נעשה כפולות",
"נחמוה יחד, גם וברוחניות בגשמיות בגוף, נשמה
בבנין – בזה להשלימות עד תחתונים", נחמוה עליונים

כנ"ל. הכפול, בביהמ"ק

:לומר יש – יותר ובעומק
שנפעלת (תחתונים), גשמיות עם שקשורה הנחמה
– ודעת) טעם בה (שאין שבמצוה הגשמי החלק ע"י
רוחנית מנחמה יותר שנעלה ממקום הוא שורשה
(כוונת שבמצוה הרוחני מהחלק שבאה (עליונים)
מטעם שלמעלה מדרגא – ודעת) טעם בה שיש המצוה
במעשה המצוה בקיום מתבטאת היא ולכן ודעת,
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66 סע"א).38) (נד, פל"ז תניא ראה
רע"א.39) נד, עירובין
התורה40) קריאת גבי זה הובא ושם מח. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

לימוד. גבי גם זה מנהג הובא ובכ"מ ותפלה.
יו"ד.41) לה, תהלים
הוא42) הדם שבהם גידים, בכלל: ענינים ג' שבהגוף להעיר,

שהם עצמות – יותר ולמטה רך; שהוא בשר – יותר למטה הנפש;
דכל והחידוש שבהם. ה"גשמיות" יותר מודגש שבהם קשים

גם פועלת ותפלה דתורה שהאמירה .תאמרנה,
כתוב43) הובא שם שבתניא ולהעיר תפלה. גבי שם אדה"ז שו"ע
גבי .זה
מי"ב.44) פ"ד אבות
ב.45) ה, חגיגה

ב.46) קיח, שבת – עיון תוד"ה סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
יט.47) כד, תצא ספרי
י'.48) פרק עניים מתנות הל' רמב"ם
ובכ"מ.49) א. פב, מטות לקו"ת
שם.50) תער"ב והמשך תרכ"ו שם. אידיש בסה"מ נחמו ד"ה ראה

נחמו ד"ה א'רטו. ע' נ"ך ואילך. ב'ר ע' פרשתנו (אוה"ת נתבאר ובמ"א
מקיף בחי' על קאי נחמו" "נחמו שהכפל תער"ב) עת"ר תרס"ט,
בזה מבאר שם תער"ב ובהמשך עיי"ש. שניהם, והתחברות ופנימי

.16 הערה דלעיל רש"י דברי

     

מטעם שלמעלה הביטול מצד כוונה), ללא (אפילו
גם בזה צ"ל בשלימות, יהי' שהדבר בכדי רק ודעת;
של (רוחניות) הכוונה – ודעת בטעם ההמשכה

המצוה.

סלע שהמאבד לכך הפנימי הטעם שזהו לומר, ויש
לו שאין אע"פ צדקה מצות מקיים ה"ה עני ומצאה
להיפך שכוונתו אפשר – (ואדרבה כלשהי כוונה בזה
למטה (לגריעותא) סלע המאבד של המצב כי – כנ"ל)
מעבודה הוא הענינים בשרש מקורו ודעת, מטעם
הענין נשתלשל שמזה אלא ודעת. מטעם שלמעלה

מהדהמאבד המאבד שוטה איזהו ע"ד לגריעותא,
לו .שנותנים

באופן המצוה (קיום בזה שהמעלה לומר, ויש
הצדקה במצות בגלוי גם נראית ודעת) מטעם שלמעלה
היא במצוה שהשלימות – המצוות) כל (כללות הנ"ל

הנותן כאשר המקבל הוא מזו:מי ויתירה .
– במצוה המעלות שתי את לו יש עי"ז 

–שהוא זה עם וביחד המקבל, הוא מי יראה
המעלה על נוסף ודעת, מטעם שלמעלה המעלה

בגשמיות. המצוה בקיום העיקרית

המצוה שקיום המצוות, בכל גם הוא זה ומעין
שלמעלה עול קבלת עם קשור (בגשמיות) בפועל
וכוונת המצוה קיום באופן והידיעה ודעת, מטעם

ודעת. בטעם ההמשכה היא – המצוה

לא הוא כפולות" ב"מצוותי' שהפירוש נמצא עפ"ז
גם אלא ורוחניות, גשמיות כפול, ענין כולל שזה רק
הכפל אחר: בסגנון ודעת. מטעם שלמעלה השלימות
(ע"ד א"ס עד ריבוי אלא שתים, רק לא כולל במצוות

לתושי'" ב"כפליים אחתהפירוש נקודה שזו ז.א. ,(
והשלימויות: המעלות וכל הקוים כל שכוללת
ודעת, מטעם למטה ודעת, טעם רוחניות, גשמיות,

וכו'. יחד שניהם חיבור ודעת, מטעם למעלה

כפל כי הוא, לכך שהטעם לומר שזהויש מראה
מכל שלמעלה ית', ומהותו עצמותו העצם, עם קשור
נכללים ולכן שניהם, וחיבור ורוחניות גשמיות גדרי

בכפל. כלל, חילוק בלי כולם,

,שזה – נחמו" ד"נחמו הכפל גם מובן עפ"ז
כל הכוללת ("עמי") יחיד לשון אחת, נקודה בעצם,

הקוים: בכל מתבטא שזה כפי שלימויות, מיני

עתידה עמי") נחמו (מ"נחמו הנחמות אלה "כל
המשיח" הכלליתלימות יחידה בחי' הוא משיח .,

הכולל ית', עצמותו לייחדך, יחידה עם הקשורה
השלימות גם הענינים: וכל הקוים כל שלימות

ו מטעם בהיסחשלמעלה בא שמשיח כידוע – דעת
שנאמר עבדיהדעת, דוד –מצאתי זה עם וביחד ,

(נוסף רב יהי' שמשיח כידוע ודעת, דטעם שלימות
מלך) תורתולהיותו כולו, העם לכל תורה המלמד ,

ע"י המשיח לקבלת ההכנה צ"ל שכן, וכיון משיח. של
משיח, של תורתו המעיינות, ודעת) (בטעם לימוד

חוצה". מעיינותיך "יפוצו

אומר הקב"ה כביכול: הקב"ה אצל גם וכך
עבדי"ש" בהיסחדוד מציאה של באופן ,

וביחד כביכול; שלמעלה ודעת מטעם למעלה הדעת,
סדר דרך באה עבדי בדוד שהבחירה מוצאים אנו זה עם

שמשתי רותהשתלשלות, נשארה וערפה, רות
שווים, שני בין הבחירה גילוי על מורה [שזה נעמי עם
הוליד וישי ישי, ממנה יצא מכך וכתוצאה וערפה], רות

דוד בצאןאת אותו בחן הקב"ה עצמו דוד ובחיי ,

דוד. בית מלכות את להעמיד בו שבחר עד כו',

(שקאי בכפליים נחמו" שה"נחמו מובן, ומזה
של היחידה נקודת את מדגיש המשיח) ימות על בעיקר
עד והשלימויות, הקוים כל את שכולל דוד, בן משיח
עליונים נחמוה – (ס"א) הנ"ל במדרש כמבואר א"ס,

וכו' הבא עולם הזה עולם תחתונים, .נחמוה

אל "ואתחנן ואתחנן: פרשת עם זה לקשר ויש
קאי גו'" הטובה הארץ את ואראה נא אעברה גו' ה'
באם אשר, לארץֿישראל, להיכנס משה תפלת על
לארץ בנ"י את מכניס והי' מתקבלת היתה משה תפלת
המקדש הי' לא אזי המקדש, בית את ובונה ישראל

נצחית גאולה זו והיתה .חרב
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וש"נ.51) סע"ב. ג, חגיגה
ה"ח.52) שם רמב"ם
א.53) פמ"ו, שמו"ר

עה"פ.54) הרד"ק פי'
ועוד.55) ב. רס, לזח"ג רמ"ז
כא.56) פט, תהלים
סע"א.57) צז, סנהדרין
מלך.58) מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דוד59) "מצאתי מ"ש יומתק עלועפ"ז קאי זה בכתוב כי ,"

שלמעלה הביטול על שמורה עבדי, בתור משיחא) (מלכא דוד מעלת
הדעת. בהיסח הבאה מציאה "מצאתי", של באופן הוא ולכן ודעת. מטעם

ואילך.60) יו"ד א, רות
ג.61) פ"ב, שמו"ר
שני62) בית ועל ראשון בית על דנחמו הכפל שגם מובן ועפ"ז

הצדיקים (עבודת אלו מקדשות בתי בשני שיש שלימות על קאי
ואילך. 61 ע' ח"ט לקו"ש עת"ר. נחמו סד"ה ראה – התשובה) ועבודת

פרשתנו).63) ראובני בילקוט (הובא קפה אופן עמוקות מגלה ראה
(כרך צג. סה. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש ועוד אוה"ח אלשיך

ועוד. ב'רא. ו')



טו      

מטעם שלמעלה הביטול מצד כוונה), ללא (אפילו
גם בזה צ"ל בשלימות, יהי' שהדבר בכדי רק ודעת;
של (רוחניות) הכוונה – ודעת בטעם ההמשכה

המצוה.

סלע שהמאבד לכך הפנימי הטעם שזהו לומר, ויש
לו שאין אע"פ צדקה מצות מקיים ה"ה עני ומצאה
להיפך שכוונתו אפשר – (ואדרבה כלשהי כוונה בזה
למטה (לגריעותא) סלע המאבד של המצב כי – כנ"ל)
מעבודה הוא הענינים בשרש מקורו ודעת, מטעם
הענין נשתלשל שמזה אלא ודעת. מטעם שלמעלה

מהדהמאבד המאבד שוטה איזהו ע"ד לגריעותא,
לו .שנותנים

באופן המצוה (קיום בזה שהמעלה לומר, ויש
הצדקה במצות בגלוי גם נראית ודעת) מטעם שלמעלה
היא במצוה שהשלימות – המצוות) כל (כללות הנ"ל

הנותן כאשר המקבל הוא מזו:מי ויתירה .
– במצוה המעלות שתי את לו יש עי"ז 

–שהוא זה עם וביחד המקבל, הוא מי יראה
המעלה על נוסף ודעת, מטעם שלמעלה המעלה

בגשמיות. המצוה בקיום העיקרית

המצוה שקיום המצוות, בכל גם הוא זה ומעין
שלמעלה עול קבלת עם קשור (בגשמיות) בפועל
וכוונת המצוה קיום באופן והידיעה ודעת, מטעם

ודעת. בטעם ההמשכה היא – המצוה

לא הוא כפולות" ב"מצוותי' שהפירוש נמצא עפ"ז
גם אלא ורוחניות, גשמיות כפול, ענין כולל שזה רק
הכפל אחר: בסגנון ודעת. מטעם שלמעלה השלימות
(ע"ד א"ס עד ריבוי אלא שתים, רק לא כולל במצוות

לתושי'" ב"כפליים אחתהפירוש נקודה שזו ז.א. ,(
והשלימויות: המעלות וכל הקוים כל שכוללת
ודעת, מטעם למטה ודעת, טעם רוחניות, גשמיות,

וכו'. יחד שניהם חיבור ודעת, מטעם למעלה

כפל כי הוא, לכך שהטעם לומר שזהויש מראה
מכל שלמעלה ית', ומהותו עצמותו העצם, עם קשור
נכללים ולכן שניהם, וחיבור ורוחניות גשמיות גדרי

בכפל. כלל, חילוק בלי כולם,

,שזה – נחמו" ד"נחמו הכפל גם מובן עפ"ז
כל הכוללת ("עמי") יחיד לשון אחת, נקודה בעצם,

הקוים: בכל מתבטא שזה כפי שלימויות, מיני

עתידה עמי") נחמו (מ"נחמו הנחמות אלה "כל
המשיח" הכלליתלימות יחידה בחי' הוא משיח .,

הכולל ית', עצמותו לייחדך, יחידה עם הקשורה
השלימות גם הענינים: וכל הקוים כל שלימות

ו מטעם בהיסחשלמעלה בא שמשיח כידוע – דעת
שנאמר עבדיהדעת, דוד –מצאתי זה עם וביחד ,

(נוסף רב יהי' שמשיח כידוע ודעת, דטעם שלימות
מלך) תורתולהיותו כולו, העם לכל תורה המלמד ,

ע"י המשיח לקבלת ההכנה צ"ל שכן, וכיון משיח. של
משיח, של תורתו המעיינות, ודעת) (בטעם לימוד

חוצה". מעיינותיך "יפוצו

אומר הקב"ה כביכול: הקב"ה אצל גם וכך
עבדי"ש" בהיסחדוד מציאה של באופן ,

וביחד כביכול; שלמעלה ודעת מטעם למעלה הדעת,
סדר דרך באה עבדי בדוד שהבחירה מוצאים אנו זה עם

שמשתי רותהשתלשלות, נשארה וערפה, רות
שווים, שני בין הבחירה גילוי על מורה [שזה נעמי עם
הוליד וישי ישי, ממנה יצא מכך וכתוצאה וערפה], רות

דוד בצאןאת אותו בחן הקב"ה עצמו דוד ובחיי ,

דוד. בית מלכות את להעמיד בו שבחר עד כו',

(שקאי בכפליים נחמו" שה"נחמו מובן, ומזה
של היחידה נקודת את מדגיש המשיח) ימות על בעיקר
עד והשלימויות, הקוים כל את שכולל דוד, בן משיח
עליונים נחמוה – (ס"א) הנ"ל במדרש כמבואר א"ס,

וכו' הבא עולם הזה עולם תחתונים, .נחמוה

אל "ואתחנן ואתחנן: פרשת עם זה לקשר ויש
קאי גו'" הטובה הארץ את ואראה נא אעברה גו' ה'
באם אשר, לארץֿישראל, להיכנס משה תפלת על
לארץ בנ"י את מכניס והי' מתקבלת היתה משה תפלת
המקדש הי' לא אזי המקדש, בית את ובונה ישראל
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מלך.58) מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דוד59) "מצאתי מ"ש יומתק עלועפ"ז קאי זה בכתוב כי ,"

שלמעלה הביטול על שמורה עבדי, בתור משיחא) (מלכא דוד מעלת
הדעת. בהיסח הבאה מציאה "מצאתי", של באופן הוא ולכן ודעת. מטעם

ואילך.60) יו"ד א, רות
ג.61) פ"ב, שמו"ר
שני62) בית ועל ראשון בית על דנחמו הכפל שגם מובן ועפ"ז

הצדיקים (עבודת אלו מקדשות בתי בשני שיש שלימות על קאי
ואילך. 61 ע' ח"ט לקו"ש עת"ר. נחמו סד"ה ראה – התשובה) ועבודת

פרשתנו).63) ראובני בילקוט (הובא קפה אופן עמוקות מגלה ראה
(כרך צג. סה. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש ועוד אוה"ח אלשיך

ועוד. ב'רא. ו')
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כמא – מעלות הרבה בה כוללת משה חז"לתפלת

"ואתחנן". כמנין תפלות תקט"ו התפלל שמשה
בכ"מ דט"ו,ומבואר ההמשכה על רומז שתקט"ו

מהלך – בת"ק השתלשלות, מסדר שלמעלה י"ה, בחי'
ת"ק פעמים ט"ו עד כו', לרקיע רקיע בין שנה ת"ק

ההשתלשלות. סדר שלימות –

תשמעון", עקב "והי' – עקב לפ' באים מכן ולאחר
השתלשלות מסדר שלמעלה השלימות את גם שמדגיש
ותשמעון עול, קבלת על שמורה עקב – ודעת וטעם
– זה עם וביחד עול, וקבלת שמיעה בפירושו
וזה ודעת, טעם והבנה, שמיעה מלשון "תשמעון",
לבחי' עד ההשתלשלות, דסדר הדרגות בכל נמשך

ובמקום. בזמן הדרגות, דכל וסוף העקביים עקב,

ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר – ואח"כ
הברית ד"את המעלה הן לאבותיך": נשבע אשר החסד
הן הן שהאבות לאבותיך", נשבע אשר החסד ואת
כפי ודעת, מטעם שלמעלה הביטול מעלת – המרכבה
ביטול – למעליותא קודם תורה, מתן קודם שזה
נמשך שזה ואיך שבתורה; ודעת מטעם שלמעלה
בטעם ניתנת שהתורה כפי מתןֿתורה, לאחרי לבנ"י

הגשמי. הזה דעולם ובמקום בזמן ודעת

וחמשה נחמו שבת בין קשר גם ישנו הנ"ל ע"פ
חלה ולפעמים נחמו, משבת (שמתברך באב עשר
שקשור בענין ביאור וכן עצמו), נחמו בשבת קביעותו

באב: עשר חמשה עם
ש"מחמשה תענית), מס' (בסוף אומרת הגמרא
ואילך מכאן כו' חמה של כחה תשש ואילך באב עשר
ואילך באב עשר "מחמשה ופרש"י: יוסיף", דמוסיף
על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים על לילות דמוסיף
להתחיל לאדם "ויש להלכה: גם מובא זה וענין חייו".
ואילך באב "מט"ו ואילך". באב מט"ו בלילה ללמוד

מעט" מעט .יוסיף

שניתן שהשכר גם מוסיפים מדוע להבין: וצריך
הוא ואילך), באב (מט"ו התורה בעסק הוספה עבור
למדים שמזה לומר: ויש חייו"? על חיים "יוסיף
הוא הלימוד כאשר היא התורה בלימוד שהשלימות
המעלות כל בו שנכללים – כפל של באופן
על שנוסף גשמיות, והן רוחניות הן והשלימויות,
בה יש תורה) תלמוד מצות (קיום ברוחניות המעלה
"חיינו של במצב בגשמיות, משפיע שהיא המעלה, גם

"כדכתיב ימינו", וכתיבואורך חייך, אורךהוא
לך" יוסיפו ושלום חיים ושנות ההוספהימים שע"י ,
בחיים גם ניתוסף התורה באריכותבלימוד ,

.ימים

באריכות ההוספה את שמנצלים שעי"ז ולהוסיף,
הנשמה את בעולם מגלים – התורה ללימוד הלילה
איברא ש"לא הלילה), (ואריכות הלילה של והפנימיות

לגירסא" אלא .ליליא

ואילך) באב מט"ו התורה בלימוד (הוספה זה וענין
קניזי קיני אודות מדובר שבה בפרשתנו גם מרומז

וכידוע קניזיוקדמוני, קיני הרי האדם שבעבודת
הג' כנגד הם –וקדמוני הוא עבודתם שעיקר ,

והשגה. בהבנה התורה, בלימוד

:לפועל ובנוגע
את ומקום מקום בכל ולהכריז לפרסם ונכון כדאי
דמוסיף ואילך באב עשר ש"מחמשה חז"ל הוראת
חייו", על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים על לילות

אצל יעורר שזה בעצמו, ופרסום" מה"הכרזה החל
ואיכות, בכמות התורה, בלימוד הוספה אחד כל

יהודי וכל ביתו, בני את ולעורר לפרסם וכמו"כ
אותו. ולעורר להשפיע שיכול
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ט.64) פי"א, דב"ר ראה
קטז.65) ע' פרשתנו אוה"ת
א.66) יג, חגיגה – מהרש"א וחדא"ג תוס'
לומר67) קבלו "האחרונים סרל"ח: או"ח לטור ב"ח גם וראה

עד קומי שאומרים באב מט' . . קומי שכבי עד ומקומי כו' משכבי
כו' הבוקר אור קודם לקום חייב קומי, שכבי, שאומרים השבועות חג

ה"ז ועפ"ז ארוכים". דהלילות כיון שהואללמוד, לומר ויש באב*.

קבעו מדבר מתי גזירת דבטלה בפעםשבהטעם שהי' כמו ,
ביום שם.הראשונה, ותוס' וברש"י ב ל, (תענית באב ט"ו –

באב בט' שבטלה שנתברר אף לג), פתיחה מת"כאיכ"ר (ראה
273 ע' חכ"ד בהערה. 447 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה שם). לאיכ"ר

.25 הערה
נצבים.68) ס"פ
ב.69) ג, משלי
ב.70) קכא, ב"ב רשב"ם
סרל"ח.71) או"ח טושו"ע א. סה, עירובין
האמצעי.72) לאדמו"ר מואב את תצר אל ד"ה

                     
                    

                     

     

נוספת מעלה בה יש עצמה התורה בלימוד ההוספה
"בד (ולא ברבים בתורה לשיעור מצטרפים כאשר

עדבבד" בתורה", ועוסקים שיושבים "שנים ,(
בתורה" ועוסקים שיושבים לנצל"עשרה כדאי ולכן .

במיוחד להוסיף – באב עשר מחמשה ההוראה את
תורה חדשיםבשיעורי שיעורים יסוד ע"י ,

ולחזק שיעור, בהם קיים לא שעדיין במקומות
קיימים. שכבר השיעורים ולהרחיב

להוספה בודאי תביא – התורה בלימוד וההוספה
מעשה לידי שמביא גדול בקיוםבתלמוד הוספה ,

כנ"ל כפולות", "מצוותי' של ובאופן בהידור, המצוות
בארוכה.

בלימוד להוספה בנוגע ופרסום ההכרזה וכאמור,
חיים "יוסיף שעי"ז הוספה עם – בהדגשה צ"ל התורה
הקדושה, דתורתנו ההבטחה שישנה היינו חייו", על
אצל בפשטות ימים אריכות יתוסף שעי"ז אמת, תורת

התורה! בלימוד המוסיף

לקבל יהודי מחזקת בזה, הידיעה עצם אשר,
ולהתעלות התורה, בלימוד להוספה טובה החלטה
א"ע ולהעמיד וכיו"ב, הפרנסה דאגות הבלבולים, מעל
אלא תורה ניתנה (ש"לא המן" "אוכלי של במצב

המן" ולהתמסרלאוכלי הלימוד, בשעת עכ"פ ,(
תאמרנה", עצמותי ד"כל באופן התורה, ללימוד
ביודעו (כנ"ל), ("געשמאק") ונעימות בהתעמקות
ואפילו ביתו, בני וצרכי צרכיו כל לו מספק שהקב"ה
לא שהדבר החלטה מקבל ה"ה – דאגה ישנה אם
מברך הקב"ה – בזה ההחלטה עצם וע"י לו, יפריע
שכך (ובפרט דאגות לו יהי' לא שמלכתחילה אותו,
והלכה דין ע"פ לקבל ראוי יהודי שכל דין ע"פ צ"ל

מכן יותר ואף בשעתו", שלמה ולומד"כסעודת ,(
ימים באריכות הגוף, ומנוחת הנפש במנוחת תורה

והנשמה. הגוף בריאות מתוך טובות, ושנים

ישראל, כלל בתוך בנ"י וכל יהודי כל – שזוכים עד
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו לגאולה"בנערינו –

מחיינו כלל הפסק בלי ועוברים, והשלימה, האמיתית
וחותם בסיום היעוד ולקיום נצחיים, לחיים עתה,
במהרה שיבנה המקדש בית "בנין תענית: מסכת

לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר בימינו",
בישועתו". ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו

***

:אבות דמסכת רביעי פרק לומדים זו בשבת
גיבור איזהו כו' חכם "איזהו נאמר הפרק בהתחלת
מעלות ד' – כו'" מכובד איזהו כו' עשיר איזהו כו'

מישראל לכאו"א מהפסוששייכים גם קים(כמובן
ועל אלו), מעלות לד' והוכחה ראי' התנא מביא שמהם

מישראל. דכאו"א השלימות נעשית ידם

קשורה ישראל דכלל השלימות שגם להוסיף, ויש
ישראל דכלל השבטים י"ב שהרי – ארבע מספר עם

בנ"ימתחלקים חניית בסדר כמודגש דגלים,
למשכן. מסביב במדבר

"בעשרה שהתחלתו חמישי לפרק באים ומזה
השלימות על שנוסף – העולם" נברא מאמרות
גם נעשית רביעי), שבפרק המעלות (ד' עצמם דישראל

בגלוי ניכר שיהי' בעולם, בעבודתם השלימות
הכיר שהמגיד (ע"ד מאמרות בעשרה שנברא

הכלי שעשה האומן של כחו בנוגעבהכלי ועאכו"כ ,
שיתגלה כפי ליש), מאין העולם שמהוה האלקי לכח

לבוא. לעתיד השלימות בתכלית

אלו אודות גם להזכיר יש – לזה ובהמשך
בקשר ומסיבות התוועדויות עבור משקה שהכינו
דתורה הקוין ג' בכל ומצוותי', תורה יהדות, לעניני

עומד העולם שעליהם וגמ"ח .עבודה
ויכריזו למעלה מלמטה יעלו – בכגוןֿדא וכרגיל

יעשו. וכן יראו ומהם הדברים, פרטי

ויזרזו ימהרו אלו שפעולות – העיקר והוא ויה"ר
האמיתית הגאולה את ממש בפועל ויביאו יותר עוד

ממש. ומיד ותיכף צדקנו, משיח ע"י והשלימה

אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי
אח"כ ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א
הזכיר ואח"כ ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן ַָהתחיל

אחרונה]. ברכה אמירת אודות
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ב.73) סג, ברכות (כדרז"ל ונואלו לו) נ, (ירמי' הכתוב וסיום
וש"נ).
מ"ו.74) פ"ג אבות
וש"נ.75) ב. מ, קידושין
ד.76) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
רפ"ז.77) ב"מ
ט.78) יו"ד, בא

ב.79) נד, יומא
א.80) מט, סוכה
ובפרש"י.81) פקודי ר"פ
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נוספת מעלה בה יש עצמה התורה בלימוד ההוספה
"בד (ולא ברבים בתורה לשיעור מצטרפים כאשר

עדבבד" בתורה", ועוסקים שיושבים "שנים ,(
בתורה" ועוסקים שיושבים לנצל"עשרה כדאי ולכן .

במיוחד להוסיף – באב עשר מחמשה ההוראה את
תורה חדשיםבשיעורי שיעורים יסוד ע"י ,

ולחזק שיעור, בהם קיים לא שעדיין במקומות
קיימים. שכבר השיעורים ולהרחיב

להוספה בודאי תביא – התורה בלימוד וההוספה
מעשה לידי שמביא גדול בקיוםבתלמוד הוספה ,

כנ"ל כפולות", "מצוותי' של ובאופן בהידור, המצוות
בארוכה.

בלימוד להוספה בנוגע ופרסום ההכרזה וכאמור,
חיים "יוסיף שעי"ז הוספה עם – בהדגשה צ"ל התורה
הקדושה, דתורתנו ההבטחה שישנה היינו חייו", על
אצל בפשטות ימים אריכות יתוסף שעי"ז אמת, תורת

התורה! בלימוד המוסיף

לקבל יהודי מחזקת בזה, הידיעה עצם אשר,
ולהתעלות התורה, בלימוד להוספה טובה החלטה
א"ע ולהעמיד וכיו"ב, הפרנסה דאגות הבלבולים, מעל
אלא תורה ניתנה (ש"לא המן" "אוכלי של במצב

המן" ולהתמסרלאוכלי הלימוד, בשעת עכ"פ ,(
תאמרנה", עצמותי ד"כל באופן התורה, ללימוד
ביודעו (כנ"ל), ("געשמאק") ונעימות בהתעמקות
ואפילו ביתו, בני וצרכי צרכיו כל לו מספק שהקב"ה
לא שהדבר החלטה מקבל ה"ה – דאגה ישנה אם
מברך הקב"ה – בזה ההחלטה עצם וע"י לו, יפריע
שכך (ובפרט דאגות לו יהי' לא שמלכתחילה אותו,
והלכה דין ע"פ לקבל ראוי יהודי שכל דין ע"פ צ"ל

מכן יותר ואף בשעתו", שלמה ולומד"כסעודת ,(
ימים באריכות הגוף, ומנוחת הנפש במנוחת תורה

והנשמה. הגוף בריאות מתוך טובות, ושנים

ישראל, כלל בתוך בנ"י וכל יהודי כל – שזוכים עד
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו לגאולה"בנערינו –

מחיינו כלל הפסק בלי ועוברים, והשלימה, האמיתית
וחותם בסיום היעוד ולקיום נצחיים, לחיים עתה,
במהרה שיבנה המקדש בית "בנין תענית: מסכת

לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר בימינו",
בישועתו". ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו

***

:אבות דמסכת רביעי פרק לומדים זו בשבת
גיבור איזהו כו' חכם "איזהו נאמר הפרק בהתחלת
מעלות ד' – כו'" מכובד איזהו כו' עשיר איזהו כו'

מישראל לכאו"א מהפסוששייכים גם קים(כמובן
ועל אלו), מעלות לד' והוכחה ראי' התנא מביא שמהם

מישראל. דכאו"א השלימות נעשית ידם

קשורה ישראל דכלל השלימות שגם להוסיף, ויש
ישראל דכלל השבטים י"ב שהרי – ארבע מספר עם

בנ"ימתחלקים חניית בסדר כמודגש דגלים,
למשכן. מסביב במדבר

"בעשרה שהתחלתו חמישי לפרק באים ומזה
השלימות על שנוסף – העולם" נברא מאמרות
גם נעשית רביעי), שבפרק המעלות (ד' עצמם דישראל

בגלוי ניכר שיהי' בעולם, בעבודתם השלימות
הכיר שהמגיד (ע"ד מאמרות בעשרה שנברא

הכלי שעשה האומן של כחו בנוגעבהכלי ועאכו"כ ,
שיתגלה כפי ליש), מאין העולם שמהוה האלקי לכח

לבוא. לעתיד השלימות בתכלית

אלו אודות גם להזכיר יש – לזה ובהמשך
בקשר ומסיבות התוועדויות עבור משקה שהכינו
דתורה הקוין ג' בכל ומצוותי', תורה יהדות, לעניני

עומד העולם שעליהם וגמ"ח .עבודה
ויכריזו למעלה מלמטה יעלו – בכגוןֿדא וכרגיל

יעשו. וכן יראו ומהם הדברים, פרטי

ויזרזו ימהרו אלו שפעולות – העיקר והוא ויה"ר
האמיתית הגאולה את ממש בפועל ויביאו יותר עוד

ממש. ומיד ותיכף צדקנו, משיח ע"י והשלימה

אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי
אח"כ ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א
הזכיר ואח"כ ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן ַָהתחיל

אחרונה]. ברכה אמירת אודות
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ב.73) סג, ברכות (כדרז"ל ונואלו לו) נ, (ירמי' הכתוב וסיום
וש"נ).
מ"ו.74) פ"ג אבות
וש"נ.75) ב. מ, קידושין
ד.76) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
רפ"ז.77) ב"מ
ט.78) יו"ד, בא

ב.79) נד, יומא
א.80) מט, סוכה
ובפרש"י.81) פקודי ר"פ



יח

   יד כרך

אחת היא שבת ששמירת - שבת לדיני בקשר
בפרשתנו [גם] הכתובות הדברות, איתאמעשרת -

שבת מסכת בסיום שלבמשנה אביו בימי "ומעשה :
את שפקקו בטנית בן שאול אבא ובימי צדוק ר'
את וקשרו חרס] של [פך בטפיח [החלון] המאור
פותח בגיגית יש אם לידע בגמי חרס] [כלי המקידה
ומודדין שפוקקין למדנו ומדבריהם לא. או טפח
את לפקוק מותר שבשבת היינו בשבת". וקושרין

קיימא של שאינו קשר ולקשור למדוד .החלון,
שם מצוה[ובגמרא של מדידה דרק מבואר

ערוך בשולחן מפורש לקשירה בנוגע וכן מותרת,

של שאינו אומן קשר לקשור מותר מצוה לצורך שרק
שם בתוספות מבואר לפקיקה בנוגע אולם קיימא.

מצוה]. לצורך שלא גם מותרת שהיא

להבין: וצריך

ואחר "פוקקין" הוא בהמשנה שהסדר מה הטעם
דכך מפני בפשטות לומר יש וקושרין", "ומודדין כך
כך ואחר המאור", את "פקקו שמתחילה עובדא, הוי
"וקושרין למימר ליה הוה זה לפי אבל ומדדו. קשרו

את "קשרו תחלה שהרי - ומודדין" כך) (ואחר
יש אם "לידע מדדו זה) ידי (ועל ואח"כ המקידה"

לאו". אם טפח פותח בגיגית

ד"פוקקין דין להקדמת דהטעם לומר תרצה אם וגם
מפני גם] אם כי עובדא, הוי דכך מפני רק [לא הוא

התוספות מדברי (המובן הסדרהכלל תיבות שבשתי (
שצריכים מובן ובמילא זו לומר צריך ואין זו הוא

יותר חידוש בו שיש הדין תחלה באלשנות ולכן -
"דפ דין תחלה שבוכאן החידוש יתרון משום וקקין"

- לבנין דדמי פי על אף לפקוק שהתירו כיון (והיינו
שזהו מוכרח) מצוההרי לצורך שלא גם אופן

בתוספות כמבואר מתירין היו לא מצוה מה(דמשום ,(
מצוה, לצורך רק שהתירו וקשירה מדידה כן שאין
"ומודדין" להקדמת שייך אינו זה טעם - כנ"ל
יתרון ובאין שווה, בשניהם דהחידושֿדין ל"וקושרין",
להיות צריך במשנה שהסדר מסתבר - במדידה חידוש
למדידה. קודם קשירה - בפועל במעשה סדרן פי על

יותר חידוש יש דקשירה בהיתר לכאורה ואדרבה:
"מפני הוא בשבת מדידה איסור מדידה: מבהיתר
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שבת. מס' וסיום (*
יבֿטו.1) ה,
ואילך.2) ב קכה, שבת וראה א. קנז,
וקושרין.3) ד"ה שם פרש"י
סי'4) או"ח שו"ע ה"ה. שבת מהל' פכ"ד רמב"ם וראה ב. קנז,

יח. סעי' שם אדה"ז שו"ע ס"ו. ש"ו
ס"ד.5) שם אדה"ז שו"ע ס"א. שי"ז סי' או"ח
מהל'6) פכ"ב רמב"ם ואילך. ב קכה, שבת וראה מדידה. ד"ה

ס"ב. סשט"ו אדה"ז שו"ע הכ"ז. שבת
(להרב7) שלום דברי וראה האיש. ד"ה רע"א מא, קידושין

לשון ומסתימת יא. כלל ז כללים שד"ח זו. ואצ"ל זו מע' מבערזאן)
אבל בבות בשני אלא כו' לשנויי שייך לא זו אף זו ד"לא שם התוס'
זו "לא אמרינן לא תיבות דבשתי זה שכלל משמע לא" תיבות בשתי

בדרך מהשני מובן א' שדין בנידון רק לא הוא זו", ואיןאף
בו מקדש בשלוחו "השתא שם הגמ' קושיית [ע"ד כלל לשנותו צורך
אותו דידעינן כיון כלל* למיתני הו"ל לא ד"בו" - מיבעיא"
כי הב' הדין לשנות צריך אופן שבכל בנידון גם אלא מ"בשלוחו"],

בדרך מובן אינואינו ד"פוקקין" דהדין (וכבנדו"ד הא' מדין

לא יותר), חידוש בו שיש אלא וקושרין", ד"מודדין הדין
ע"ד שהוא וי"ל תחילה**, החידוש שונה אלא זו", אף זו "לא אמרינן
צע"ק עפ"ז אבל - ב). ב, (יבמות לי'" חביבא מדרשא דאתיא "כיון

כן. צ"ל בבות בשתי דגם
באר שם), (קידושין יוסף עצמות (ראה דהכוונה את"ל ואפילו

לשנות צריך תיבות דבב' שם)) הש"ס בגליון (נסמן החידוששבע
השני הדין באם רק שזהו עכצ"ל -ממילא בדרך מובן כי הוא

וקושרין. ומודדין דפוקקין בנדו"ד משא"כ הא', מדין
להערה8) הא' (שבשוה"ג ביומא התוס' מדברי להקשות ואין

בו יש הב' שהדין לפי ומפסיקין" "מכבין תני דלכן הקודמת)
שבדין כוונתם אין כי - תחילה) החידוש לשנות צריך הרי הנ"ל (וע"פ

חידוש בו יש שמותריןהב' הדין שעצם פשוט (שהרי הא' מבדין
ויסוד עיקר חידושהוא ישנו אחדים שבפרטים ורק החידוש,

אינו הב' שדין כוונתם כ"א הב'), בדין (מצדגם הא' מדין
הקודמת בהערה (וכנ"ל זו" ואצ"ל "זו בגדר אי"ז ולכן אלו), פרטים
ולכן "מכבין", הוא החידוש עיקר אופן בכל אבל שם), הב' ובשוה"ג

תחילה. נשנה
ומדבריהן.9) ד"ה ב קכו,

                         
                         
                            

             
                           

          

    

שבת" וזלזול חול מעשה איסורשהוא כן שאין מה ,
מטעם הוא קיימא של שאינו קשר של קשירה
של כן גם זה נקרא סופרים ש"מדברי (ובאופן)

לקשירהקיימא" דומה שהוא בקשר היינו ,
דאורייתא.

סופרים) (מדברי לאסור יותר פשוט זה פי ועל
למלאכה הדומה (מדבריקשירה מלאסור ,

ולכן וכו'. חול מעשה רק שהיא מדידה סופרים)
קשירה בהיתר הרי מצוה) (לצורך שניהן

זה מטעם גם כן ואם - המדידה מבהיתר יתירא רבותא
"ומודדין". כך ואחר "וקושרין" תחלה למימר ליה הוה

מסכת בתחלת ששנינו מה בהקדים זה כל ויובן
אלאשבת מדאורייתא אסורה אינה הוצאה שמלאכת

בעקירה אבל והנחה. עקירה עושה שהמוציא באופן
אסורה אינה עקירה, בלא בהנחה או הנחה, בלא בלבד

סופרים מדברי אם וידועהכי .:זה על הקושיא
הנחה או לבד, עקירה גם מדאורייתא תיאסר לא למה

התורה מן אסור שהוא שיעור חצי מטעם (גםלבד,
שבת )?במלאכות

בהדגשתומבואר הדיוק פי על הדבר, בישוב
הוא התורה מן האיסור גופא: כללא דהאי הלשון

"בחצי רקדוקא שחסר היינו -,
הוא החסרון אם אבל ואיכותו. במהותו ולא האיסור
דידן, בנדון הוא וכן תורה. אסרה לא האיסור במהות

חצי הן הרי לבדה ההנחה או ולאשהעקירה
חציחצי -,ההוצאה פעולת ומהות וגדרי

התורה. מן אסורה אינה לכן

- לקשירה בנוגע גם הוא זה דרך שעל לומר ויש
כשחסר (היינו קיימא של שאינו בקשר גם דלכאורה
"מעשה הקשירה, מלאכת של (בשלימות) בסיום

כלאומן" כן שישאר דעת "על קושר שאינו מפני ,
כו'" קיים להיות לו שאפשר למהזמן להקשות: יש (

- שיעור? חצי מטעם התורה מן אסור יהיה לא

חצי זה אין הנ"ל: דרך על הוא והתירוץ
חצי אם כי המלאכה, של חסר(בכמותה) -

ה" כי המלאכה, של ומהותה וגדרי באיכות
ומגדרי מאיכותה חלק הוא לעולם" כן שישאר

המלאכה בגדר חסר ובלעדה אינההמלאכה, ולכן
התורה. מן אסורה

:להבין צריך זה פי על אבל
לבדן הנחה או בעקירה ההוצאה במלאכת
לצורך שיתירוה מצינו לא סופרים), מדברי (שאסורה

במפרשים מבואר ואדרבה: מהמצוה: שהטעם ,
דהוצאה הדין שבת מסכת ריש במשנתם חכמים ששנו
דנתינת הוצאה דגם להורות בכדי הוא ועשיר, בעני

ש היינו - אסורה לעני מעשיר לצורךצדקה גם אסורה
ומאי - סופרים מדברי לבדן הנחה או ועקירה מצוה
קיימא) של (שאינה הקשירה מלאכת חצי שנא

מצוה לצורך ?שהתירוה

אסורים ששניהן דאף לומר, יש החילוק ובטעם
שוה: האיסור טעם אין מקום מכל סופרים, מדברי
הוא בלבד בהנחה או בעקירה ההוצאה איסור טעם
מלאכה לעשות מהם ואחד אחד כל יבואו שמא "גזירה

"בשבת'כו חכמים "שאסרו הדברים, מסוג ,
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שם.10) שבת תוס' וראה שם. ש"ו סי' אדה"ז שו"ע
א.11) סעי' שי"ז סי' אדה"ז שו"ע
מס'12) דתחלת והשייכות הקשירה על האחרונים העירו וכבר

ולהעיר ברכה. ויהא ס' וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות וסופה
בסופן. ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א מס"י

ס"א.13) שמ"ז סי' אדה"ז) (ושו"ע שו"ע וראה
ח"ה14) לקו"ש וראה וש"נ. ד. כלל ח מערכת כללים בשד"ח ראה

.34 הערה 110 ע' ח"ז .31 הערה 33 ע'
א.15) עד, יומא
וסעי'16) א סעי' שמ סי' שלו בשו"ע כמפורש אדה"ז, דעת כ"ה

א). עד, (שבת רש"י שיטת ע"פ והוא שב. לסי' בקו"א גם וראה ד.
הגהת ו). סעי' ט כלל ענגל להגר"י טוב לקח וראה - ב ג, (שם מאירי
משא"כ ועוד. שם). ק"נ (וראה יין המוציא ור"פ גדול כלל ס"פ אשרי
(להגר"מ חיים תוצאות .14 שבהערה בשד"ח ראה - הרמב"ם לדעת
ט. סי' חיו"ד מקינצק) (לר"י יואב חלקת וראה ח. סי' הי"ד) זעמבא

ועוד.
וש"נ.17) ואילך. קפה ע' סוף מפענ"צ ראה
ס"ב.18) שיז סי' אדה"ז שו"ע ראה בזה הדיעות
ס"א.19) שם אדה"ז שו"ע

ש"אם20) מבואר שם שבשו"ע ואף   שאז
מה"ת קיימא של זה אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו
י"ל לכאו' ובזה כו'", קיימא של ג"כ זה נק' מד"ס אבל וכו' ופטור

חצי כןשהוא שישאר הדעת :וכשחושב שעור, הוא
גם המלאכה, איכות כל כאן יש הרי זמן איזה לאחר להתירו בדעתו

ישאר, זמן לכמה - בהשעור שחסר ורק שישאר, והדעת המחשבה
כן שישאר קשר כי אינו, בוזה יהי' שלא קשר הוא ענינו ,

וראה סוף. אין עד זמן ריבוי שיתקיים קשר ולא - מחודש) (גדר
בפנים. לקמן

הוא ואתה במש"נ תיח ט, סי' ח"א הרשב"א משו"ת ולהעיר
ב. קכ, ואילך. ב לד, להצ"צ החקירה בס' (הובא יתמו לא ושנותיך

עיי"ש).
וא"כ - תחלה לו ביש גם ששייך "נצחי" והגדר מהתואר ולהעיר
לקו"ת פ"ג. ד' שער הרמון פלח בהקדמה. אלם (יונת זמן בגדר הוא

ואכ"מ. ב). ז, פקודי
חי'21) וראה שבת. מס' ריש ותויו"ט רע"ב א. ב, שבת מאירי

ועוד. שם, אמת שפת
חת"ס22) חי' שם. הזהב לשון שבת. מס' בסיום מי של שבת וראה

ועוד. שם.
שניהם,23) ד"ה א ב, שבת מפירש"י ס"א שמז סי' אדה"ז שו"ע
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שבת" וזלזול חול מעשה איסורשהוא כן שאין מה ,
מטעם הוא קיימא של שאינו קשר של קשירה
של כן גם זה נקרא סופרים ש"מדברי (ובאופן)

לקשירהקיימא" דומה שהוא בקשר היינו ,
דאורייתא.

סופרים) (מדברי לאסור יותר פשוט זה פי ועל
למלאכה הדומה (מדבריקשירה מלאסור ,

ולכן וכו'. חול מעשה רק שהיא מדידה סופרים)
קשירה בהיתר הרי מצוה) (לצורך שניהן

זה מטעם גם כן ואם - המדידה מבהיתר יתירא רבותא
"ומודדין". כך ואחר "וקושרין" תחלה למימר ליה הוה

מסכת בתחלת ששנינו מה בהקדים זה כל ויובן
אלאשבת מדאורייתא אסורה אינה הוצאה שמלאכת

בעקירה אבל והנחה. עקירה עושה שהמוציא באופן
אסורה אינה עקירה, בלא בהנחה או הנחה, בלא בלבד

סופרים מדברי אם וידועהכי .:זה על הקושיא
הנחה או לבד, עקירה גם מדאורייתא תיאסר לא למה

התורה מן אסור שהוא שיעור חצי מטעם (גםלבד,
שבת )?במלאכות

בהדגשתומבואר הדיוק פי על הדבר, בישוב
הוא התורה מן האיסור גופא: כללא דהאי הלשון

"בחצי רקדוקא שחסר היינו -,
הוא החסרון אם אבל ואיכותו. במהותו ולא האיסור
דידן, בנדון הוא וכן תורה. אסרה לא האיסור במהות

חצי הן הרי לבדה ההנחה או ולאשהעקירה
חציחצי -,ההוצאה פעולת ומהות וגדרי

התורה. מן אסורה אינה לכן

- לקשירה בנוגע גם הוא זה דרך שעל לומר ויש
כשחסר (היינו קיימא של שאינו בקשר גם דלכאורה
"מעשה הקשירה, מלאכת של (בשלימות) בסיום

כלאומן" כן שישאר דעת "על קושר שאינו מפני ,
כו'" קיים להיות לו שאפשר למהזמן להקשות: יש (

- שיעור? חצי מטעם התורה מן אסור יהיה לא

חצי זה אין הנ"ל: דרך על הוא והתירוץ
חצי אם כי המלאכה, של חסר(בכמותה) -

ה" כי המלאכה, של ומהותה וגדרי באיכות
ומגדרי מאיכותה חלק הוא לעולם" כן שישאר

המלאכה בגדר חסר ובלעדה אינההמלאכה, ולכן
התורה. מן אסורה

:להבין צריך זה פי על אבל
לבדן הנחה או בעקירה ההוצאה במלאכת
לצורך שיתירוה מצינו לא סופרים), מדברי (שאסורה

במפרשים מבואר ואדרבה: מהמצוה: שהטעם ,
דהוצאה הדין שבת מסכת ריש במשנתם חכמים ששנו
דנתינת הוצאה דגם להורות בכדי הוא ועשיר, בעני

ש היינו - אסורה לעני מעשיר לצורךצדקה גם אסורה
ומאי - סופרים מדברי לבדן הנחה או ועקירה מצוה
קיימא) של (שאינה הקשירה מלאכת חצי שנא

מצוה לצורך ?שהתירוה

אסורים ששניהן דאף לומר, יש החילוק ובטעם
שוה: האיסור טעם אין מקום מכל סופרים, מדברי
הוא בלבד בהנחה או בעקירה ההוצאה איסור טעם
מלאכה לעשות מהם ואחד אחד כל יבואו שמא "גזירה

"בשבת'כו חכמים "שאסרו הדברים, מסוג ,
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שם.10) שבת תוס' וראה שם. ש"ו סי' אדה"ז שו"ע
א.11) סעי' שי"ז סי' אדה"ז שו"ע
מס'12) דתחלת והשייכות הקשירה על האחרונים העירו וכבר

ולהעיר ברכה. ויהא ס' וראה שם. ובתוס' רע"א. י, מברכות וסופה
בסופן. ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ מ"ז: פ"א מס"י

ס"א.13) שמ"ז סי' אדה"ז) (ושו"ע שו"ע וראה
ח"ה14) לקו"ש וראה וש"נ. ד. כלל ח מערכת כללים בשד"ח ראה

.34 הערה 110 ע' ח"ז .31 הערה 33 ע'
א.15) עד, יומא
וסעי'16) א סעי' שמ סי' שלו בשו"ע כמפורש אדה"ז, דעת כ"ה

א). עד, (שבת רש"י שיטת ע"פ והוא שב. לסי' בקו"א גם וראה ד.
הגהת ו). סעי' ט כלל ענגל להגר"י טוב לקח וראה - ב ג, (שם מאירי
משא"כ ועוד. שם). ק"נ (וראה יין המוציא ור"פ גדול כלל ס"פ אשרי
(להגר"מ חיים תוצאות .14 שבהערה בשד"ח ראה - הרמב"ם לדעת
ט. סי' חיו"ד מקינצק) (לר"י יואב חלקת וראה ח. סי' הי"ד) זעמבא

ועוד.
וש"נ.17) ואילך. קפה ע' סוף מפענ"צ ראה
ס"ב.18) שיז סי' אדה"ז שו"ע ראה בזה הדיעות
ס"א.19) שם אדה"ז שו"ע

ש"אם20) מבואר שם שבשו"ע ואף   שאז
מה"ת קיימא של זה אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו
י"ל לכאו' ובזה כו'", קיימא של ג"כ זה נק' מד"ס אבל וכו' ופטור

חצי כןשהוא שישאר הדעת :וכשחושב שעור, הוא
גם המלאכה, איכות כל כאן יש הרי זמן איזה לאחר להתירו בדעתו

ישאר, זמן לכמה - בהשעור שחסר ורק שישאר, והדעת המחשבה
כן שישאר קשר כי אינו, בוזה יהי' שלא קשר הוא ענינו ,

וראה סוף. אין עד זמן ריבוי שיתקיים קשר ולא - מחודש) (גדר
בפנים. לקמן

הוא ואתה במש"נ תיח ט, סי' ח"א הרשב"א משו"ת ולהעיר
ב. קכ, ואילך. ב לד, להצ"צ החקירה בס' (הובא יתמו לא ושנותיך

עיי"ש).
וא"כ - תחלה לו ביש גם ששייך "נצחי" והגדר מהתואר ולהעיר
לקו"ת פ"ג. ד' שער הרמון פלח בהקדמה. אלם (יונת זמן בגדר הוא

ואכ"מ. ב). ז, פקודי
חי'21) וראה שבת. מס' ריש ותויו"ט רע"ב א. ב, שבת מאירי

ועוד. שם, אמת שפת
חת"ס22) חי' שם. הזהב לשון שבת. מס' בסיום מי של שבת וראה

ועוד. שם.
שניהם,23) ד"ה א ב, שבת מפירש"י ס"א שמז סי' אדה"ז שו"ע



כ    

סקילה" איסור מהן יבוא שמא כןגזירה שאין מה ;
לפי הוא קיימא של שאינו קשר קשירת איסור טעם
הואיל קיימא של כן גם זה נקרא סופרים ש"מדברי
מסוג שהוא היינו זמן", איזה להתקיים ועומד

"שאסרו שהןהמלאכות מפני כו' חכמים
.למלאכות"

של (שאינה הקשירה מלאכת של שאיסורה ומכיון
שמא גזירה משום אינו לאיסורקיימא) זה ידי על

למלאכה היא שדומה מפני רק אלא דאורייתא,
דשאני ולומר לחלק מקום יש בזה הרי דאורייתא,
שאין מה בזה); וכיוצא (מצוה צורך איזה שיש במקום
שאיסורה (לבדה), ההנחה או העקירה במלאכת כן

לאיסור ידה על יבוא שמא מטעם הרי ,
היא כשהמלאכה גם ולאסור לחוש יש שלזה מסתבר

מצוה. לצורך

לא באמת למה ביאור: דורש גופא הא אבל
קיימא של שאינה הקשירה במלאכת גם דדינא מעיקרא
שמא לחשוש מקום שהרי - מלאכה חצי שהיא מכיון -
דאורייתא, מלאכה שהיא קיימא של קשר לעשות יבוא

מצוה? לצורך גם אסורה תהא ולכן

וחומר קל גזוהדברים אם הנחה: או בעקירה רו
למלאכה ממנה לבוא אפשר שאי פי על אף לבדה,

ידי על אם כי אחרישלימה (להניחה נוספת

עקירה - לההנחה להקדים או שכןהעקירה, כל הרי (
שבכדי קיימא של שאינו בקשר לגזור ליה שהוה
אלא חסר הוא אין התורה מן איסור על בו לעבור

לעולם". כן שישאר ה"דעת

:בזה והביאור
הטעם שלבהסברת קשר דוקא אסרה שהתורה

- תוכנה הקשירה מלאכת לומר: יש קיימא,
הקשר ואין בזה) וכיוצא (חוטים דברים שני של

ואיחוד חיבור בשם להקרא באופןראוי אלא
שהדעת והיינו לעולם". כן "שישאר מנת על שנעשה
הקשירה. במלאכת תנאי הוא קיימא של קשר שיהיה
זמן לאיזה רק לקושרם לכתחילה התכוון אם ולכן
יחדיו, קשורים שהם בזמן גם הרי כך, אחר ולהתירם

אמתי חיבור זה שאסרהקשירהואינואין
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שגזירה להדגיש אדה"ז שכוונת וי"ל "מהם". תיבת אין בפירש"י אבל
שלא היא והגזירה בלבד, ההנחה שעושה מי על גם היא (והחששא) זו

בפעם שלימה מלאכה לעשות עצמו הוא שקו"טיבוא וראה .
ואכ"מ. דאתי. פטורי ד"ה א ג, שבת ותוס' בפרש"י במפרשים

שבת.24) מהל' רפכ"א רמב"ם
לאיסור25) יבוא שמא מחשש אינם זה מסוג שהמלאכות

וראה - הוא א' סוג והרי סוגים, לב' מחלקם למה דאל"כ דאורייתא,
מביאים ואינם למלאכה דומין "שאינם שבת: מהל' רפכ"ד רמב"ם

- מלאכה" כותבלידי מדרבנן האסורין מלאכות שבכו"כ מזה
פלונית)" דאורייתא (מלאכה . . כ שהוא "מפני (בפכ"אֿכ"ג) הרמב"ם
משום "גזירה ,". . . שמא "גזירה (שם) כותב איסורים ובכו"כ וכיו"ב,

וכיו"ב. ,". . .
קיימא26) של קשר אטו גזרינן קשר אופני שבכמה שמצינו ומה

.36 הערה לקמן ראה -

גזירה27) ד"ה ב כג, (שבת התוס' מ"ש בזה לומר אין ולכן
תוס' וראה ורמינהו)(בסופו). ד"ה ב לג, נדה ומנא. ד"ה א קד, חולין

במלאכה שאינם אותם לזו זו חכמים של גזרות להשוות אין "ושמא
להשוות אין אז ע"ז, קושיא שאין שבמקום התוס' כוונת כי א'",
שבמקום מובן אבל כו', לא ופעם גזרו פעם למה ולהקשות גזירות

הסתירהשישנה לתרץ צריכים וכו') הסברא (מצד להגזירה
למה יובן ועפ"ז החילוק. טעם חילוקיולבאר מפרשים פעמים

וכיו"ב. הגזירות
(28.23 הערה לעיל ראה
(29קשרי" היו במשכן שקשרו שהקשרים לפי הוא ע"ז

אבל - שי"ז) ר"ס אדה"ז (שו"ע י"לקיימא" גופא ע"ז
כבפנים.
פסולין30) (שמיטה) לשבוע פ"א שנפסקין שהנהרות מזה ולהעיר

גם המים מציאות כי - חטאת ד(מים)למי מציאות אינה היותם
ד" מציאות כ"א ע'חיים, ח"ו לקו"ש וראה מ"ט). פ"ח (פרה "

.92
את31) להחשיב היא לעולם כן שישאר הדעת (שפעולת ועפ"ז

שישנו שהיכא לומר מקום יש אמיתי) קשר נק' שתהי' הקשירה פעולת
בדעתו אין אם גם חייב, ג"כ להקשירה חשיבות שנותן אחר ענין
(ראה אחשבי' דמצותי' מצוה* של בקשירה כמו לעולם, כן שישאר
תלמודית אנציק' וראה ב). כז, (ביצה חלה ד"ה רש"י א. י, בכורות
מלאכת - כא (סי' לב מצוה חינוך מנחת וראה חשובו). אסורו מע'
חלק ג"כ היא עצמה שהקשירה נאמר אם משא"כ הקושר)**,

מצד ה"זמהמלאכה לעולם כן שישאר והדעת ,בהמלאכה
חשובה קשירה שהיא מה יועיל לא אז הקשירה), להחשיב אינה (אבל

שחסר כיון מצוה) לשקו"ט(של מקום יש אז גם בדוחק (אבל ,

                      
                        
                       
                        

            
                        

   
            

    

.התורה

הרי הקשר שיתקיים הדעת שבלעדי יובן זה פי ועל
שנחסר הענין המלאכה,אין פעולת משלימות

הקשירה שבמלאכת העיקר מלכתחילה שנעדר ,אלא
ואין באמת, ומאוחדים קשורים אינם החוטים שהרי
בלבד החוטים ונגיעת קירוב של פעולה אם כי זאת

בזה וחלקוכיוצא מקצת אפילו בזה שאין ומכיון .
התורה שאסרה המלאכה אותה גזרושל לא לכן ,

עלבה ויעבור כולה לעשותה ממקצתה יבוא שמא
התורה מן פיאיסור על שאף שהטעם מובן ומעתה .

שבחיצוניותה זה משום אלא אינו חכמים אסרוה כן
ומכיון דאורייתא; הקשירה למלאכת זו מלאכה

מצוה לצורך היא מותרת לכן גזירה, מטעם זה שאין
וכו'.

או עקירה ידי על ההוצאה מלאכת כן שאין מה
לחודא: הנחה

(או הוצאה היא התורה, מן זו מלאכה של גדרה
לרשות מרשות ופרטים:הכנסה) חלקים כמה כולל ,

בגוף ופרט חלק בפעולתו כשחסר וכו'. הנחה עקירה,
אף שלימה מלאכה אינה שאז היות עם המלאכה,
ופעל שעשה המקצת מקום מכל ומהותה, באיכותה

זה לאסורהרי יש ולכן - ההוצאה מפעולת
לעשות יבוא שמא גזירה איסורמשום על ויעבור

במקום גם לחוש יש זו גזירה ומטעם התורה; מן
וכו'. מצוה לצורך שהוא

במשנה ששנו מה הטעם גם יבואר זה פי על
"קושרין": כך ואחר "מודדין" המסכת) (בסיום

קיימא של שאינו קשר שבקשירת לעיל נתבאר
שום אין חכמים הקשירהשאסרוה ממלאכת

מפני רק הוא האיסור לקשירהדאורייתא, הקשר
מצד בא איסורו שאין דהיינו התורה. מן גמורה

שיש מפני רק אם כי ,לעניןהקשירה,
אומרת, זאת אליה. שייכות שום בלי - אסורה למלאכה
עצמה. מצד הקשירה לאסור טעם אין הדמיון שלולא

שאין פי על דאף המדידה, פעולת כן שאין מה
(לא התורה מן אסורה למלאכה שייכות מצד איסורה

אל דמיון - ולא ממנה איסורהחלק יסוד שכל אלא יה),
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הפעולה להחשיב ענינו לעולם כן שישאר הדעת של התנאי שגם לומר
תועיל מצוה של קשירה גם וא"כ מצ"ע, חשובה שהיא מכפי יותר עוד
קשר לקשור מותר מצוה שלצורך - עצמו זה שמדין [ופשוט בזה).
את מחשיבה אינה מצוה שקשירת ראי' להביא אין - קיימא של שאינו

כי המצוההקשירה, שאין מיירי "שקושרכאן כ"א עצמה,
וכיו"ב]. תורה" משיעורי א' למדוד

ב). קב, (עירובין דביהמ"ק דכנור דנימא מקשירה ולהעיד
"אבל הלולב: לאיגוד בנוגע ס"ו תרנא סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר
להתירו חושש שאינו כיון (ביו"ט) קשר ע"ג עניבה לעשות אסור
מותר, הי' זמן לאחר להתירו בדעתו הי' שאם משמע שמזה - עולמית"

של קשר שזהו המובחראף מן "מצוה שרק שמכיון י"ל אבל .
מוכרח ולכאו' להחשיבו. מספיק אינו ס"ב) (שם כו'" הלולב לאגוד
לקושרו מותר כו' מה"ת קיימא של שאינו "קשר הרי דאל"כ כן, לומר

 אם - ס"ד) סשי"ז (שם כו'" אומן מעשה קשר ואפי' כו'
שאיירי שנאמר אחר.לא בענין

אף32) חייב לתקן ע"מ שמקלקל - ההפכי בצד שהוא וכמו
גם הרי לתקן, ע"מ שהוא מכיון כי פטור, בכלל שמקלקל

אמיתי. קלקול אינו הקלקול
(33,ה"ב שבת מהל' (בפי"ב המ"מ מ"ש - ממש ולא -

בנוגע א) מב, שבת רמב"ן וראה סקל"ו. שיח סי' במג"א גם הובא
מלאכה בגדר אינה זו לתכלית נתכוין לא שאם כלי, תיקון למלאכת
ולהעיר מה"ת. אסור בשבת גם מתכוין שאינו דבר למ"ד אפי' כלל*,

א). עד, (שבת לעצים וצריך מתוד"ה

עלי')34) (וחייב לעולם כן שישאר בדעתו שיש שהיכא דאף היינו,
ג"כ עצמה הקשירה פעולת לאנחשבת אם (דהרי מהמלאכה

לעולם כן שישאר שהדעת בזה הפי' הרי - חייב) אינו בפועל יקשור
גם הדעת חסר אם אבל מלאכה. פעולת שתהי' הפעולה את מחשיב

כלום. אינה הפעולה
בלא35) בלבד א' קשר אלא אינו "ואם בס"ג: המבואר וע"ד

ע"ג עניבה   עומד אם אפי' ולהתירו לקשרו ומותר
כי - מצוה) לצורך (שלא אסור בנדו"ד ואעפ"כ - לעולם" להתקיים

למלאכה.עכ"פ כלל דומה אינו א' קשר משא"כ למלאכה,
סי'36) אדה"ז דבשו"ע הא כמו לגזור, חזקה סיבה יש אם חוץ

כשהוא רק אסור שמה"ת (להדיעה אומן מעשה כשהוא - ס"ב שיז
ס"ה שם קיימא*: של קשר שיעשה מאד קרוב שאז - אומן) מעשה

-החבלים בין יחלקו שלא שקרוב - ס"ח שם לקשרו":
- ובס"י ומבטלו".וכיו"ב; נמלך

אופן. בכל אסרו הרי בהוצאה משא"כ
(37.עיי"ש ,31 הערה 33 ע' ח"ה בלקו"ש המבואר
אם38) הוצאה במלאכת האחרונים דשקו"ט מה לפי ואפי'

ששניהם או עיקריים, ששניהם או ההנחה או העיקר היא העקירה
נק' מתי רק הוא השקו"ט כל הרי - עצמה ההוצאה לגבי טפלים

גדר(או(בעיקר) לכ"ע אבל לרשות. מרשות החפץ (
הוא (וההכנסה)המלאכה ההוצאה של פרט וכל ההכנסה) (או

מהמלאכה. חלק עכ"פ הוא

                         
                     

                          
                        

                     



כי     

.התורה

הרי הקשר שיתקיים הדעת שבלעדי יובן זה פי ועל
שנחסר הענין המלאכה,אין פעולת משלימות

הקשירה שבמלאכת העיקר מלכתחילה שנעדר ,אלא
ואין באמת, ומאוחדים קשורים אינם החוטים שהרי
בלבד החוטים ונגיעת קירוב של פעולה אם כי זאת

בזה וחלקוכיוצא מקצת אפילו בזה שאין ומכיון .
התורה שאסרה המלאכה אותה גזרושל לא לכן ,

עלבה ויעבור כולה לעשותה ממקצתה יבוא שמא
התורה מן פיאיסור על שאף שהטעם מובן ומעתה .

שבחיצוניותה זה משום אלא אינו חכמים אסרוה כן
ומכיון דאורייתא; הקשירה למלאכת זו מלאכה

מצוה לצורך היא מותרת לכן גזירה, מטעם זה שאין
וכו'.

או עקירה ידי על ההוצאה מלאכת כן שאין מה
לחודא: הנחה

(או הוצאה היא התורה, מן זו מלאכה של גדרה
לרשות מרשות ופרטים:הכנסה) חלקים כמה כולל ,

בגוף ופרט חלק בפעולתו כשחסר וכו'. הנחה עקירה,
אף שלימה מלאכה אינה שאז היות עם המלאכה,
ופעל שעשה המקצת מקום מכל ומהותה, באיכותה

זה לאסורהרי יש ולכן - ההוצאה מפעולת
לעשות יבוא שמא גזירה איסורמשום על ויעבור

במקום גם לחוש יש זו גזירה ומטעם התורה; מן
וכו'. מצוה לצורך שהוא

במשנה ששנו מה הטעם גם יבואר זה פי על
"קושרין": כך ואחר "מודדין" המסכת) (בסיום

קיימא של שאינו קשר שבקשירת לעיל נתבאר
שום אין חכמים הקשירהשאסרוה ממלאכת

מפני רק הוא האיסור לקשירהדאורייתא, הקשר
מצד בא איסורו שאין דהיינו התורה. מן גמורה

שיש מפני רק אם כי ,לעניןהקשירה,
אומרת, זאת אליה. שייכות שום בלי - אסורה למלאכה
עצמה. מצד הקשירה לאסור טעם אין הדמיון שלולא

שאין פי על דאף המדידה, פעולת כן שאין מה
(לא התורה מן אסורה למלאכה שייכות מצד איסורה

אל דמיון - ולא ממנה איסורהחלק יסוד שכל אלא יה),
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הפעולה להחשיב ענינו לעולם כן שישאר הדעת של התנאי שגם לומר
תועיל מצוה של קשירה גם וא"כ מצ"ע, חשובה שהיא מכפי יותר עוד
קשר לקשור מותר מצוה שלצורך - עצמו זה שמדין [ופשוט בזה).
את מחשיבה אינה מצוה שקשירת ראי' להביא אין - קיימא של שאינו

כי המצוההקשירה, שאין מיירי "שקושרכאן כ"א עצמה,
וכיו"ב]. תורה" משיעורי א' למדוד

ב). קב, (עירובין דביהמ"ק דכנור דנימא מקשירה ולהעיד
"אבל הלולב: לאיגוד בנוגע ס"ו תרנא סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר
להתירו חושש שאינו כיון (ביו"ט) קשר ע"ג עניבה לעשות אסור
מותר, הי' זמן לאחר להתירו בדעתו הי' שאם משמע שמזה - עולמית"

של קשר שזהו המובחראף מן "מצוה שרק שמכיון י"ל אבל .
מוכרח ולכאו' להחשיבו. מספיק אינו ס"ב) (שם כו'" הלולב לאגוד
לקושרו מותר כו' מה"ת קיימא של שאינו "קשר הרי דאל"כ כן, לומר

 אם - ס"ד) סשי"ז (שם כו'" אומן מעשה קשר ואפי' כו'
שאיירי שנאמר אחר.לא בענין

אף32) חייב לתקן ע"מ שמקלקל - ההפכי בצד שהוא וכמו
גם הרי לתקן, ע"מ שהוא מכיון כי פטור, בכלל שמקלקל

אמיתי. קלקול אינו הקלקול
(33,ה"ב שבת מהל' (בפי"ב המ"מ מ"ש - ממש ולא -

בנוגע א) מב, שבת רמב"ן וראה סקל"ו. שיח סי' במג"א גם הובא
מלאכה בגדר אינה זו לתכלית נתכוין לא שאם כלי, תיקון למלאכת
ולהעיר מה"ת. אסור בשבת גם מתכוין שאינו דבר למ"ד אפי' כלל*,

א). עד, (שבת לעצים וצריך מתוד"ה

עלי')34) (וחייב לעולם כן שישאר בדעתו שיש שהיכא דאף היינו,
ג"כ עצמה הקשירה פעולת לאנחשבת אם (דהרי מהמלאכה

לעולם כן שישאר שהדעת בזה הפי' הרי - חייב) אינו בפועל יקשור
גם הדעת חסר אם אבל מלאכה. פעולת שתהי' הפעולה את מחשיב

כלום. אינה הפעולה
בלא35) בלבד א' קשר אלא אינו "ואם בס"ג: המבואר וע"ד

ע"ג עניבה   עומד אם אפי' ולהתירו לקשרו ומותר
כי - מצוה) לצורך (שלא אסור בנדו"ד ואעפ"כ - לעולם" להתקיים

למלאכה.עכ"פ כלל דומה אינו א' קשר משא"כ למלאכה,
סי'36) אדה"ז דבשו"ע הא כמו לגזור, חזקה סיבה יש אם חוץ

כשהוא רק אסור שמה"ת (להדיעה אומן מעשה כשהוא - ס"ב שיז
ס"ה שם קיימא*: של קשר שיעשה מאד קרוב שאז - אומן) מעשה

-החבלים בין יחלקו שלא שקרוב - ס"ח שם לקשרו":
- ובס"י ומבטלו".וכיו"ב; נמלך

אופן. בכל אסרו הרי בהוצאה משא"כ
(37.עיי"ש ,31 הערה 33 ע' ח"ה בלקו"ש המבואר
אם38) הוצאה במלאכת האחרונים דשקו"ט מה לפי ואפי'

ששניהם או עיקריים, ששניהם או ההנחה או העיקר היא העקירה
נק' מתי רק הוא השקו"ט כל הרי - עצמה ההוצאה לגבי טפלים

גדר(או(בעיקר) לכ"ע אבל לרשות. מרשות החפץ (
הוא (וההכנסה)המלאכה ההוצאה של פרט וכל ההכנסה) (או

מהמלאכה. חלק עכ"פ הוא

                         
                     

                          
                        

                     



כב    

מוכח גופא מזה הרי מאידך אולם - מדרבנן רק הוא
מצד הוא מצדשאיסורה ," המדידה:

שבת". וזלזול חול מעשה

איסור בגדר שהוא שבמדידה, מסתבר זה ומטעם
עצמו (שאיןמצד מבקשירה יותר בה להחמיר יש ,

באה כשהמשנה ולכן כנ"ל), עצמה, מצד איסורה
בהיתר הרי מצוה, לצורך הותרו ששתיהן להורות
פי (על נקטה זה ומשום יתירה, רבותא איכא המדידה
תחלה) נשנה להיות צריך שהחידוש הנ"ל התוס' דברי

"וקושרין". כך ואחר תחילה "מודדין"

'ג נשנו למה הענינים פנימיות פי על הביאור
- וקושרין" ומודדין "פוקקין של בהסדר אלו ענינים
הווה בל' וכו'", "פוקקין הלשון דיוק ובהקדים

וכיוצאופעולה וכו'" לפקוק "מותר תנא ולא ,
ושכן לעשות צריכים שכן רמז משמע שמזה בזה,

תמיד: עושים
אחר במקום פנימיותנתבאר פי (על הטעם

בדיניהענינים דוקא מתחילה שבת שמסכת מה (
כללי ענין זה הרי שברוחניות מפני - הוצאה

האסורות המלאכות עשיית ידי על שבת: איסורי
לרשות עולם) של (יחידו היחיד מרשות מוציאים

הקליפות) עולם - דפדודא (טורי באהרבים ולכן
על שבת; דיני לכל כללית הקדמה בתור ההוצאה ענין
ש"הכל המסכת וחותם לסיום בנוגע גם הוא זה דרך

החיתום" אחר הנעשההולך כללי ענין שם שמבאר ,
) שבת שמירת כללות ידי וכדלקמן.על - פרטיה)

מקומות בכמה הזמניםמבואר ג' שבין החילוק
זמן ג) דשבתא; יומא ב) שבתא; (ליל) מעלי א) דשבת:

רעוין דכל רעוא שבת, עלייתמנחת הוא שבת שבליל -
בימות כי לאצילות, מבריאהֿיצירהֿעשיה ה"מלכות"
לברר לבריאהֿיצירהֿעשיה המלכות יורדת החול

שכתוב וכמו שבתבירורים, ובליל גו'", יורדות "רגלי'
מקבלים שהעולמות ומכיון לאצילות. משם עולה היא
עשיה יצירה בבריאה אז מאיר הרי המלכות, מספירת
ביומא כך אחר באצילות. שהיא כפי המלכות ספירת
זעירֿאנפין, בחינת יותר, נעלית בחינה מאיר דשבתא
גילוי הוא דרעוין רעוא בזמן כך ואחר דאצילות. מדות
ומלכות, מזעירֿאנפין שלמעלה ומדריגה הבחינה
אומרים ולכן ומלכות. דזעירֿאנפין היחוד בא שממנה

"וינוחו שבת של ערבית בתפלתבתפלת (מלכות)" "
"וינוחו "וינוחושחרית מנחה ובתפלת (ז"א), ""

ומלכות) ז"א .(יחוד

העולמות עליית יש שבת שבליל מכיון ,והנה
כפי בבריאהֿיצירהֿעשיה מאירה המלכות ספירת
כל שבת ב(ליל) מתבטלין לכן באצילות, שהיא

לבררהקליפות יורדת שמלכות מכיון החול, בימות :
הרי בריאהֿיצירהֿעשיה שבעולמות בירורים
נתבטלו לא לכן מקום", "תפיסת להן יש שהקליפות
מכיון בשבת, כן שאין מה בהעולמות. הקליפות
כלל רע בה שאין באצילות, אז עולה המלכות שספירת

שכתוב במצבוכמו הוא העולם לכן רע", יגורך "לא
בטלים. שהקליפות כזה

וביטול המלכות (עליית שבזה מובן, אמנם,
ידועה (במדה זה וקשור שייך וכו') )הקליפות

האדם .לעבודת

רז"ל אמרו ישראל):ולכן בני לעבודת (בנוגע
- בראשית" במעשה להקב"ה שותף "נעשה

רז"ל מאמר פי על הוא בזה "רוחשמהביאורים
מצד הבריאה שמצד היינו מסובבת", אינה צפונית

ומקום (מקור על המורה צפון, צד הרי )עצמה
שכתוב (כמו תפתחהקליפות מצפון ,פתוח ("

ידי שעל בשבת, אבל לקליפות. מקום שישנו הוא,
זה) ידי ועל עולה (המלכות ישראל בני עבודת

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

ליו"ט39) בנוגע קמה סו"ס או"ח (שו"ת החת"ס מ"ש ובדוגמת
במועדות" לחלוק שלא כדי רק, הוא שטעמו שמכיון חגה"ש, של שני

מטעם ואי"ז הי"ב), פ"ג קדה"ח הל' בזה(רמב"ם יש דיומא,
של שבשארכח (אף ספק בגדר רק ה"ז היו"ט בשאר משא"כ ,

ספיקא ה"ז ודאיהיו"ט ה"ז ובחגה"ש ,.(
חי"א40) לקו"ש ואילך.ראה 68 ע'
שבת.41) מס' ריש וראשונים תוס' ראה - נגלה ע"פ
פנ"ז.42) תר"ם זו מצה ג. כא, תזריע לקו"ת ד. צט, תו"א
א.43) יב, ברכות
שלח44) ב. לו, אמור לקו"ת ב. רה, לזח"ב הרח"ו הגהות ראה

וראה ואילך). א (קפח, השבת ליום שיר מזמור ד"ה סידור א. מג,
ועוד. תקמדֿה. ע' תרס"ו המשך

ב.45) פח, זח"ב
ובכ"מ.46) ב. נא, שה"ש בלקו"ת נתבאר ה. ה, משלי
הכולל47) בשער בהנסמן וראה ס"ו. סרס"ח אדה"ז שו"ע ראה

ב'. אות החיים כף וראה לא. אות פי"ז
משקר.48) אינו - בשבת הארץ דעם רפ"ד) (דמאי מירוש' להעיר
לא49) מצות - להצ"צ סה"מ בארוכה וראה ב. קלה, זח"ב ראה

ובכ"מ. אש. תבערו
ה.50) ה, תהלים
מש"נ51) בבי' מיקדשאוכידוע דשבת אף השבת את

את ד"ה בארוכה וראה (הא'). השבת יום את זכור ד"ה (תו"א וקיימא
ובכ"מ). ה'ש"ת. שבתותי

בנ"י52) צריכים ההלכה ע"ד שגם אתולהעיר ולעשות
ואילך. 52 ע' ח' כרך לקו"ש בארוכה ראה - השבת יום (מציאות)

ס"א.53) שם אדה"ז שו"ע רסח. סי' סאו"ח ב. קיט, שבת
תזריע.54) ר"פ לקו"ת וראה רע"ב. כה, ב"ב
סקפ"ג.55) הבהיר ס' ראה
יד.56) א, ירמי'

    

וסותמים עושים כאילו זה הרי הקליפות, מתבטלות

ישראל שבני וזהו הבריאה. ונגמרת הצפון צד את
להקב"ה "שותף הםנעשים שגם בראשית", במעשה

העולם.פועלים

ידי על השבת בכניסת ומיד תיכף נעשה זה ודבר
אז. ושמירתה השבת קבלת

(ביומא מתעלים זו, עבודה של בשכרה כך, ואחר
דז"א האור לגילוי יותר, נעלית לדרגא דשבתא)
לגילוי עד - יותר עוד מתעלים כך ואחר דאצילות.

ומייחדם. ומלכות, מז"א שלמעלה האור

שבסיום היינו - שבת מסכת שבסיום וזהו
נכללים(ושמירת (שכולם שבת (מסכת) הלכות כל (

- כנ"ל) המסכת שבתחלת דהוצאה באיסור בזהירות
זו עבודה של בשכרה העליות ג' על ה"הודעה" באה

דוקא: זה סדר ולפי הענינים בשלש הנרמזות והן -
וקושרין"; ומודדין "פוקקין

עליית המלכות עליית פועלים שבת, בליל
סותמין זה ידי שעל הקליפות, וביטול העולמות

צפונית; דרוח החלל את ו"פוקקין" מגיעים
בחינת (שהואלגילוי "ומודדין" - דאצילות

רז"למלשון כלשון ,בה מודד שאדם "במדה
"וקושרין", לבחינת עולים כך ואחר לו"), מודדין

ומלכות מז"א שלמעלה האור ומאחדשמאיר
- כולם העולמות כל מקשר גם זה ידי ועל אותם,

היחיד רשות אחד רשות כולם -שנעשים

עולם של ביחידו .מקשרם

    

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

רע"ב.57) קעח, זח"ג ראה
גמרו58) ולא כו' צפון ספ"ג): (פדר"א מרז"ל (יומתק) יובן ועפ"ז

שהיא הכל וידעו כו' ויגמור יבוא אלוקה שהוא שיאמר מי שכל אמר
הקב"ה מה אביכם ישראל הוא אֿל ג) (פצ"ח, ב"ר וע"פ - אלוקה

אביכם. אף עולמות בורא
לימוד59) ב).כי מ, (קדושין מעשה לידי
ב.60) ח, סוטה

המבואר61) וע"פ - ה). (פי"א, בב"ר רע"ק מענה יובן עפ"ז
שבמענה איך - שבת מלאכות כל תוכן היא דהוצאה (רס"ו) בפנים
תזריע לקו"ת וראה בשבת. שבעולם הפעולות לכל בנוגע מתורץ הנ"ל

שם.
תכלית62) הוא דז"א נ"ע) אדמו"ר כי"ק - תרומה (ס"פ תו"א ראה

ועפ"ז - שבאצילות בי"ע מקור היא ומל' מלמעלמ"ט אוא"ס ירידת
"אחד". ולא - ד"יחיד" לנדו"ד השייכות יומתק



כג     

וסותמים עושים כאילו זה הרי הקליפות, מתבטלות

ישראל שבני וזהו הבריאה. ונגמרת הצפון צד את
להקב"ה "שותף הםנעשים שגם בראשית", במעשה

העולם.פועלים

ידי על השבת בכניסת ומיד תיכף נעשה זה ודבר
אז. ושמירתה השבת קבלת

(ביומא מתעלים זו, עבודה של בשכרה כך, ואחר
דז"א האור לגילוי יותר, נעלית לדרגא דשבתא)
לגילוי עד - יותר עוד מתעלים כך ואחר דאצילות.

ומייחדם. ומלכות, מז"א שלמעלה האור

שבסיום היינו - שבת מסכת שבסיום וזהו
נכללים(ושמירת (שכולם שבת (מסכת) הלכות כל (

- כנ"ל) המסכת שבתחלת דהוצאה באיסור בזהירות
זו עבודה של בשכרה העליות ג' על ה"הודעה" באה

דוקא: זה סדר ולפי הענינים בשלש הנרמזות והן -
וקושרין"; ומודדין "פוקקין

עליית המלכות עליית פועלים שבת, בליל
סותמין זה ידי שעל הקליפות, וביטול העולמות

צפונית; דרוח החלל את ו"פוקקין" מגיעים
בחינת (שהואלגילוי "ומודדין" - דאצילות

רז"למלשון כלשון ,בה מודד שאדם "במדה
"וקושרין", לבחינת עולים כך ואחר לו"), מודדין

ומלכות מז"א שלמעלה האור ומאחדשמאיר
- כולם העולמות כל מקשר גם זה ידי ועל אותם,

היחיד רשות אחד רשות כולם -שנעשים

עולם של ביחידו .מקשרם

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16
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18

19
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21
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26

רע"ב.57) קעח, זח"ג ראה
גמרו58) ולא כו' צפון ספ"ג): (פדר"א מרז"ל (יומתק) יובן ועפ"ז

שהיא הכל וידעו כו' ויגמור יבוא אלוקה שהוא שיאמר מי שכל אמר
הקב"ה מה אביכם ישראל הוא אֿל ג) (פצ"ח, ב"ר וע"פ - אלוקה

אביכם. אף עולמות בורא
לימוד59) ב).כי מ, (קדושין מעשה לידי
ב.60) ח, סוטה

המבואר61) וע"פ - ה). (פי"א, בב"ר רע"ק מענה יובן עפ"ז
שבמענה איך - שבת מלאכות כל תוכן היא דהוצאה (רס"ו) בפנים
תזריע לקו"ת וראה בשבת. שבעולם הפעולות לכל בנוגע מתורץ הנ"ל

שם.
תכלית62) הוא דז"א נ"ע) אדמו"ר כי"ק - תרומה (ס"פ תו"א ראה

ועפ"ז - שבאצילות בי"ע מקור היא ומל' מלמעלמ"ט אוא"ס ירידת
"אחד". ולא - ד"יחיד" לנדו"ד השייכות יומתק

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מצום החמישי יהפך בקרוב לששון ולשמחה, ונהניתי ממ"ש שחזר המאמר ציון 

במשפט תפדה שבלקו"ת, ונפגשו מחשבותינו יחד, כיון שבאותו שבת עצמו אלא שבצהרים עשיתי כהנ"ל, 

ובמשך איזה ימים נדפס המאמר עם הגהות אדמו"ר הצ"צ ומסוגר בזה. ויה"ר שיקוים בקרוב ציון במשפט 

תפדה ושבי' בצדקה ברוחניות, שזה עצמו הוא הכנה וכלי לקיום כפשוטו, ולמטה מעשרה טפחים.

בברכה.



כד            
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וא•מ ל  י  מת ל  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
י י ימ לתלת ייל ל  י ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָל

ל מר לפי  מת   מת ילג)מ :(שמות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
 ר: ר תו ל ל מר  תר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹותי

פ רת לת רמ פרי ית.... ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ר•ההוא  יתי גו סי ר י רלר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
ממת•לאמר....(ספרי) למ  ילפ מ מר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ול  לתי   יי  ימ יי :.... ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

    

ÌpÁ ˙Ó ÔBÏ ‡‡ ÌB˜Ó ÏÎa ÔpÁ ÔÈ‡(כג ג, (רש"י ≈ƒ¿»»∆»¿«¿«ƒ»
מֹוסיף ורש"י חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא חּנּון אין נאמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָּבספרי

ÌB˜Ó ÏÎaּבּקׁש ׁשּמׁשה לפרׁש קׁשה לכאֹורה ׁשּכן עּמֹו, ונּמּוקֹו . ¿»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו האדם, ּבעבֹודת ּתלּויה ׂשכר נתינת ׁשהרי חּנם, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּתנת

ׁשּלׁשֹון מּכיון אבל ּבעּתם. גׁשמיכם ונתּתי . . ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻאם

ÌB˜Óחּנּון ÏÎaּגם הּכּונה ׁשּזֹוהי ּכרח על חּנם, מּתנת מּובנּה ִ¿»»ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

ּכאן.    ה אור ָ

   £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ
  §©§´¤©§§½¤̧
   ̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³
   ¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤£¤
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אלה ה•רי....א להרא ה •אה ְְְְֱִִִֶַַַַַַָָֹ
(ש)מ לית תמר ר רג י ל  למת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבעּדנאכג יי קדם ְְְֳִִֵַָָָָוצּליתי

למימר: ְִֵַָההיא

ׁשריתאכד אּת אלהים ְְֱִֵַָָָֹיי

ית עבּד ית ְְֲַַָָָָָלאחזאה

ּדי ּתּקפּתא יד וית ְְְְִֶַָָָָרבּות

ּדׁשכנּת אלהא הּוא ְְְֱִִַָָָאּת

וׁשּליט מּלעּלא ְְְִִִֵַַָָּבׁשמּיא

ּדיעּבד ולית ְְְְְֵֵַַָּבארעא

:ּוכגּברּת ְְְִָָָָּכעֹובדי

      

ÔpÁ˙‡Â.Ó‡Ïכג) ‡È‰‰ ˙Úa '‰ Ï‡לדעת צרי »∆¿««∆»≈«ƒ≈…ִַַָָ
‰‰È‡,אֹומרֹו ˙Úaאמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְ»≈«ƒְְֵַָ

וכּו',(ספרי) לפניו ועֹוג סיחֹון ׁשּנפל ּכׁשראה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
מלחמת ׁשהיא ּׁשּלפניו למה חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָלדבריהם
לֹומר הּמאמר טעם זה ּולפי ועֹוג, ְְֲִִֶַַַַַָסיחֹון
מתּפּלל הייתי לא ההיא ּבעת ּׁשהיה מה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּזּולת

נגזרה: ּכבר הּגזרה ְְְְִִֵַָָָּכי
‰‡Âאֹומרֹו עֹוד ּבהעיר ורּבֹותינּוÓ‡Ï,לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִַָ≈…ְֵַ

ּדרׁשּו הׁשיבני(ׁשם)ז"ל לה' מׁשה ׁשאמר ְֲִִֵֶֶַַָָָ
וזה לארץ, נכנס אני אם ּדברי ּדרׁש,על ּדר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּנׁשּבע זמן הּוא ההיא ּבעת אֹומרֹו ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאכן
הארץ את יראּו ׁשּלא הּמדּבר ּדֹור על ְְִִֶֶֶַַָָָֹה'
ּבכלל למׁשה ּוכללֹו ׁשּלמעלה ּבּפרׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר

ׁשאמר ּכמֹו הּגזרה ל"ז)ׁשבּועת ּבי(א' ּגם ְְְִֵֶַַַַָָ
לה' התחּנן ההיא ּבעת ּבגללכם, ה' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָהתאּנף
ּבּמאמר ּכרמּוז הּׁשבּועה ּולהּתיר ּגזרתֹו ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָלבּטל
הּתרת לׁשֹון ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו החּלֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָאּתה
הּמאמר וטעם ,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ְְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָׁשבּועה
התּפּלל ׁשּלא יחׁשדּוהּו לבל להֹודיעם ְְְְְִִֵֶַַַָֹהּוא
לדֹורֹו חׁש ולא ּגזרתֹו לבּטל עצמֹו על ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹאּלא
לזה ההּוא, הּדֹור ּכל ותם מּמּנּו עין ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָוהעלים

‰‰È‡אמר ˙Úaהּגזרה ׁשּנתקּימה קדם ּפרּוׁש ַָ»≈«ƒְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
לה': ְִֵַַהתחּנן

Ì‚‰Âאּלא הזּכיר ׁשּלא מצינּו לא ׁשּבתחּלתֹו «¬«ְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹ
ּכּונתֹו ּכן ּפי על אף עּמֹו, ולא עצמֹו ְְִֵַַַַַַָָֹעל
להּתיר עצמֹו על ׁשהתּפּלל ּבחכמה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהיתה
לבּטל לפניו יאמר ּכ ואחר ׁשעליו ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹׁשבּועה
מּדין להּׂשיג קל הּדבר ויהיה יׂשראל, על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּגם

ּכּלֹו, הּתר מּקצתֹו ׁשהּתר סו.)נדר והּוא(נדרים , ְְְִִֶֶֶַַָָֻֻֻ
ּבּדבריםÓ‡Ïאֹומרֹו הּדבר ּתכלית אין ּפרּוׁש ְ≈…ְְִִֵֵַַַָָָ

וזה אחרים, ּדברים עֹוד לאמר אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּנאמרים
להתקּבל נקל יהיה יֹותר ּכי ּבחכמה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָעׂשה

ׁשעליו הּגזרה ׁשבּועת להּתיר עצמֹו על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלתֹו
יׂשראל ּגזרת ׁשבּועת מהּתיר וצּדיק נקי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלהיֹותֹו
צדקת יּגידּו מׁשה ּדברי וכל העֹון, ּבעלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהם

עׂשה: ָָה'
„BÚלקּבלת הּצריכין ּתנאים ד' לדּיק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָנתּכּון

הּפתח על הּדֹופק ּכעני ׁשּיתּפּלל א' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתפּלה,
אֹומרֹו י"ח)ּכדר רׁש,(מׁשלי ידּבר ּתחנּונים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

הּתפּלה זמן ג' הרחמים, מּמקֹור ׁשּיבּקׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָב'
ס"ט)אֹומרֹוּכדר ה'(ּתהּלים ל תפּלתי ואני ְְְְְֲִִִִִֶֶַָ

ולא מפרׁשת ּתפּלתֹו ׁשּתהיה ד' רצֹון, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹעת
ּוכמעׂשה הגּון, ּבלּתי ּפרּוׁש סֹובלת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָּתהיה

ּבּמדרׁש כ"ד)ׁשהּובא פ"ז ר' ּגֹוי(אסּתר ּבההּוא ְְְִֵֶֶַַָָ
וילדה וכּו' ואנסויׂשראל ּגֹוי ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

והּוא ע"כ, וכּו' ּכתפֹו על להרּכיבֹו ְְְְְְִִֵֵַַָיׂשראל
ו ּכאן ּבמאמרֹו מׁשה ּׁשּנתּכּון ל'‡˙ÔpÁמה ְְֲִֵֶֶַַַָָ»∆¿««

א', ּתנאי ּכנגד זה ‰'ּתחנּונים Ï‡ׁשּבּקׁש ְְֲִֶֶֶַַ∆ִֵֶ
ב', ּתנאי ּכנגד זה הרחמים ‰‰È‡מּמקֹור ˙Úa ְְְֲִִֶֶֶַַָ»≈«ƒ

עת ׁשהיא ּתפּלה לקּבלת הידּועה ּבעת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּפרּוׁש
ואפׁשר ּכמׁשה, הרצֹון עת יֹודע מי ּכי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָרצֹון
רׁש החל ה' לֹו אמר אׁשר ּבעת היה ֲֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
רּבֹותינּו לדברי מכּון וזה ועֹוג, סיחֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֻארץ
ועֹוג סיחֹון ארץ ׁשּכבׁש לאחר ׁשאמרּו ְְְִֶֶֶֶַַַָָז"ל

ג', ּתנאי ּכנגד זה ּפרׁשÓ‡Ïוכּו' ּפרּוׁש ְְְֶֶֶַ≈…ֵֵֵ
ּבלּתי ּדבר ּדבריו יסּבלּו ׁשּלא ּכּמצטר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמריו
ז"ל רּבֹותינּו ּולדברי ד', ּתנאי ּכנגד זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָהגּון
סיחֹון מלחמת ּכׁשראה ההיא ּבעת ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאמרּו
אּתה עם נמׁשכת לאמר, אֹומרֹו טעם ְְְִִֵֶֶַַַָֹועֹוג,
ּכי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבּתי ּוכבר ְְְְֲִִִַַָָָָהחּלֹות,
ׁשאמרֹו עצמֹו ּבּלׁשֹון הּדּבּור אֹומר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָּכׁשאינֹו
אֹומר הּוא אחר ּבלׁשֹון המכּון ּכֹולל ְְֵֵֵֶַַָָָֻאּלא
כן ּכמֹו זאת, היא הּמאמר ּכּונת ּפרּוׁש ְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹלאמר
זה, על להעיר לאמר אמר ּׁשּלפנינּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּמה

ׁשאמרּו ז"ל מרּבֹותינּו ההיא(ילקּוט)ויׁש ּבעת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ
לֹו י"ב)ּכׁשאמר כ' הּקהל(ּבּמדּבר את תביאּו לא ְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאמרּו ויׁש לֹו(רּבה)וגֹו', כ"זּכׁשאמר (ּבּמדּבר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

העּתיםי"ח) ׁשּבכל ואפׁשר וגֹו', יהֹוׁשע את ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֻקח
ּבעת אֹומר הּוא מהם עת ּכל ועל ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָהתּפּלל

חּיים: אלהים ּדברי ואּלּו ואּלּו ְְְֱִִִִֵֵֵַַֹההיא,
ּׁשאמר‡„È,אֹומרֹו‰'.‡„Èכד) מה ּדר על ¬…»ְ¬…»ֶֶֶַַַָ

ג')עלי ּבעיניו(ש"א הּטֹוב הּוא אדני ְֲִֵֵַָָֹ
היאיעׂשה, והצלחתֹו העבד ׁשהפסד ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב ׁשּכן וכיון לאדֹונֹו ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָנֹוגעת
אֹומרֹו והּוא הצלחתי‡„Èוּדאי, ּפרּוׁש ְְַַ¬…»ְִֵַָָ

אלהים, ּבנּקּוד הוי"ה ואֹומרֹו הּוא, ל ְְְְְֱֲִִִָָָֹוטֹובתי
רחּום אלהים אדני וז"ל ּפירׁש ז"ל ְֱֲִִִֵַַָֹֹרׁש"י
ּדבריו על ׁשּכתב לרמּב"ן וראיתי ע"כ, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָּבדין
הראׁשֹון הּׁשם ּכי הרב הׁשּגיח ולא ְְְִִִִֵַַַָָֹוז"ל
ה"א ּביּו"ד ּכתּוב והּׁשני ּדל"ת ּבאל"ף ְְְִֵֵֶֶַָָָָּכתּוב
על רׁש"י נתּכּון ׁשּלא אֹומר ואני ע"כ, ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹוכּו'
ּכתּוב ׁשהּוא הויה ׁשם על אּלא אדנּות ְֲֵֵֶֶַַָָָָׁשם
ּדברי הם וכ אלהים, ּבנּקּוד ונּקּוד ְְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹהוי"ה

אלהים(ספרי)הּמדרׁש רחמים הוי"ה וז"ל ְְְֱֲֲִִִִִַַָָָֹ
רחמים הוי"ה ׁשהיא הּכתיבה ּפרּוׁש ע"כ, ְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדין
ּכאן אין ּובזה ּדין, אלהים ׁשהיא ְֱִִִִֵֶֶַָָָֹהּקריאה

ַָָהּׂשגה:
ÌÚËÂלפי ודין רחמים ׁשּבֹו זה ׁשם ׁשאמר ¿««ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּׁשּפר ׁשּנתּכּוןמה לאמר ּבאֹומרֹו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹ
ּדין אמר לזה יׂשראל על ּגם לֹומר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבתפּלתֹו
מׁשה ּגזרת ּבּטּול אל ּׁשּנֹוגע למה ּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַורחמים,

ז"ל לּׂשא(ּתנחּומא)ּכאֹומרם ׁשּבּקׁש למל מׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבאּו וכּו' הלכּו לראֹותּה ׁשלּוחין ׁשלח ְְְְִִִַָָָָָאּׁשה
הּׁשׁשבין ׁשמע מּמּנה ּכעּורה אין לֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָֻואמרּו
לּׂשא ּבא ּבעֹולם מּמּנּה נאה אין מרי לֹו ִִִֵֶַָָָָָָָָָאמר
נׁשּבע הּמל לׁשלּוחי הּנערה אבי אמר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה

ראש השנה

פסוקים ומאמרי רז"ל

וישב יצחק ויחפור את בארות המים . . עשק . . שטנה 
. . רחובות . . שבעה1.

רומזות  גבורה,  שמדתו  יצחק,  של  בארותיו  ארבע 
על ארבעה ימי דין.

עשק — כנגד היום הראשון של ראש השנה. ורבו 
ראש  על  שקאי  גו',  היום  ויהי  שכתוב2  כמו  עליה, 
גו'. וכתיב בהפטרת  ויבא גם השטן  השנה, כתרגומו, 
היום3 ה' יחתו מריבו, הרי שאז יש מריבה. והוא מצד 

הדינא קשיא.
ורבו  השנה.  ראש  של  השני  היום  כנגד   — שטנה 
גם עליה, מצד הדינא רפיא. אך מפני שהוא רפיא, לא 
כתיב הטעם, בהשטנו כו', כמו שכתוב אצל עשק, כי 

התעשקו עמו.
— כנגד יום הכפורים, החתימה. ולא רבו  רחובות 
רז"ל4  כמאמר  זה,  ביום  שליטה  לשטן  אין  כי  עליה, 

השט"ן גימטריא שס"ד, מלבד יום הכפורים.
של  השביעי  היום  רבה,  הושענא  כנגד   — שבעה 
חפירת  נגמרה  שאז  זהו  החתימה.  גמר  שבו  סוכות, 

הבארות, ולא נאמר אחר זה שיצחק חפר עוד בארות.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכט(

1( תולדות כו, יח-לג.
2( איוב א, ו.

3( שמואל א ב, י.
4( יומא כב, א.

. . זכרון תרועה מקרא  בחדש השביעי באחד לחדש 
קדש5.

בראש השנה נבנית המלכות משלשת האבות.
בחדש השביעי — מלכות, דוד המלך6.

באחד לחדש — אברהם, אחד היה אברהם7.
זכרון תרועה — יצחק, והנה איל אחר8.
מקרא קדש — יעקב, ישראל מקוראי9.

)הערות לזהר א עמ' רלד(

כה תברכו את בני ישראל אמור להם10.

יש כאן רמז לשופר ולולב.
שופ"ר  מספר  הוא   — הכולל  עם  תברכ"ו  כ"ה 

לול"ב.
ושלשת קולות השופר )תקיעה, שברים, תרועה( — 
הם כמו שלש הברכות של ברכת כהנים )יברכך, יאר, 

ישא(.
ובפרטיות יש שלשים קולות בשופר — כמו השלש 
שלשה  יש  בלולב,  וכן  וישא.  יאר  יברכך  של  יודי"ן 

נענועים לכל צד.
)הערות לזהר ב עמ' שסט(

5( אמור כג, כד.
6( ראה לקוטי תורה חקת סא, ד: יום השביעי הוא בחינת מלכות, והוא 
מרכבה  היה  דוד   .  . השביעי  הוא  דוד   .  . אושפיזין  ובז'  דוד,  בחינת 

לבחינת מלכות.
7( יחזקאל לג, כד. 

8( וירא כב, יג. רש"י אמור כג, כד.
רמז  פנחס  ילקוט  הפסוק.  על  רבה  ויקרא  ועיין  יב.  מח,  ישעיה   )9

תשפ"ב.
10( נשא ו, כג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש אודות מקום העמדת הארון, יש לברר אם יש בזה משום שינוי מנהג, ובאם לא נעשה 

באופן דבליטות כאלו מבחוץ עד עתה, הרי אין לחדש ענין זה, וכידוע עד כמה נזהרו בדקדוק ביותר וביותר 

מבלי לעשות שום התחדשות בעניני בית הכנסת אפילו בדברים קלים, ואפילו אם לכאורה אין בזה חשש 

על אתר, כי הרי הרואה האומר מה נשתנה שינוי זה משינוי אחר, וד"ל.

בברכה לבשו"ט.
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וא•מ ל  י  מת ל  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
י י ימ לתלת ייל ל  י ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָל

ל מר לפי  מת   מת ילג)מ :(שמות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
 ר: ר תו ל ל מר  תר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹותי

פ רת לת רמ פרי ית.... ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ר•ההוא  יתי גו סי ר י רלר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
ממת•לאמר....(ספרי) למ  ילפ מ מר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ול  לתי   יי  ימ יי :.... ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

    

ÌpÁ ˙Ó ÔBÏ ‡‡ ÌB˜Ó ÏÎa ÔpÁ ÔÈ‡(כג ג, (רש"י ≈ƒ¿»»∆»¿«¿«ƒ»
מֹוסיף ורש"י חּנם, מּתנת לׁשֹון אּלא חּנּון אין נאמר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָּבספרי

ÌB˜Ó ÏÎaּבּקׁש ׁשּמׁשה לפרׁש קׁשה לכאֹורה ׁשּכן עּמֹו, ונּמּוקֹו . ¿»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו האדם, ּבעבֹודת ּתלּויה ׂשכר נתינת ׁשהרי חּנם, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּתנת

ׁשּלׁשֹון מּכיון אבל ּבעּתם. גׁשמיכם ונתּתי . . ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻאם

ÌB˜Óחּנּון ÏÎaּגם הּכּונה ׁשּזֹוהי ּכרח על חּנם, מּתנת מּובנּה ִ¿»»ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

ּכאן.    ה אור ָ

   £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ
  §©§´¤©§§½¤̧
   ̈§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³
   ¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤£¤

   ©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«

אלה ה•רי....א להרא ה •אה ְְְְֱִִִֶַַַַַַָָֹ
(ש)מ לית תמר ר רג י ל  למת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבעּדנאכג יי קדם ְְְֳִִֵַָָָָוצּליתי

למימר: ְִֵַָההיא

ׁשריתאכד אּת אלהים ְְֱִֵַָָָֹיי

ית עבּד ית ְְֲַַָָָָָלאחזאה

ּדי ּתּקפּתא יד וית ְְְְִֶַָָָָרבּות

ּדׁשכנּת אלהא הּוא ְְְֱִִַָָָאּת

וׁשּליט מּלעּלא ְְְִִִֵַַָָּבׁשמּיא

ּדיעּבד ולית ְְְְְֵֵַַָּבארעא

:ּוכגּברּת ְְְִָָָָּכעֹובדי

      

ÔpÁ˙‡Â.Ó‡Ïכג) ‡È‰‰ ˙Úa '‰ Ï‡לדעת צרי »∆¿««∆»≈«ƒ≈…ִַַָָ
‰‰È‡,אֹומרֹו ˙Úaאמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ְ»≈«ƒְְֵַָ

וכּו',(ספרי) לפניו ועֹוג סיחֹון ׁשּנפל ּכׁשראה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
מלחמת ׁשהיא ּׁשּלפניו למה חֹוזר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָלדבריהם
לֹומר הּמאמר טעם זה ּולפי ועֹוג, ְְֲִִֶַַַַַָסיחֹון
מתּפּלל הייתי לא ההיא ּבעת ּׁשהיה מה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּזּולת

נגזרה: ּכבר הּגזרה ְְְְִִֵַָָָּכי
‰‡Âאֹומרֹו עֹוד ּבהעיר ורּבֹותינּוÓ‡Ï,לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִַָ≈…ְֵַ

ּדרׁשּו הׁשיבני(ׁשם)ז"ל לה' מׁשה ׁשאמר ְֲִִֵֶֶַַָָָ
וזה לארץ, נכנס אני אם ּדברי ּדרׁש,על ּדר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּנׁשּבע זמן הּוא ההיא ּבעת אֹומרֹו ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָָאכן
הארץ את יראּו ׁשּלא הּמדּבר ּדֹור על ְְִִֶֶֶַַָָָֹה'
ּבכלל למׁשה ּוכללֹו ׁשּלמעלה ּבּפרׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמר

ׁשאמר ּכמֹו הּגזרה ל"ז)ׁשבּועת ּבי(א' ּגם ְְְִֵֶַַַַָָ
לה' התחּנן ההיא ּבעת ּבגללכם, ה' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָהתאּנף
ּבּמאמר ּכרמּוז הּׁשבּועה ּולהּתיר ּגזרתֹו ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָלבּטל
הּתרת לׁשֹון ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו החּלֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָאּתה
הּמאמר וטעם ,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר ְְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָׁשבּועה
התּפּלל ׁשּלא יחׁשדּוהּו לבל להֹודיעם ְְְְְִִֵֶַַַָֹהּוא
לדֹורֹו חׁש ולא ּגזרתֹו לבּטל עצמֹו על ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹאּלא
לזה ההּוא, הּדֹור ּכל ותם מּמּנּו עין ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָוהעלים

‰‰È‡אמר ˙Úaהּגזרה ׁשּנתקּימה קדם ּפרּוׁש ַָ»≈«ƒְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
לה': ְִֵַַהתחּנן

Ì‚‰Âאּלא הזּכיר ׁשּלא מצינּו לא ׁשּבתחּלתֹו «¬«ְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹ
ּכּונתֹו ּכן ּפי על אף עּמֹו, ולא עצמֹו ְְִֵַַַַַַָָֹעל
להּתיר עצמֹו על ׁשהתּפּלל ּבחכמה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהיתה
לבּטל לפניו יאמר ּכ ואחר ׁשעליו ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹׁשבּועה
מּדין להּׂשיג קל הּדבר ויהיה יׂשראל, על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּגם

ּכּלֹו, הּתר מּקצתֹו ׁשהּתר סו.)נדר והּוא(נדרים , ְְְִִֶֶֶַַָָֻֻֻ
ּבּדבריםÓ‡Ïאֹומרֹו הּדבר ּתכלית אין ּפרּוׁש ְ≈…ְְִִֵֵַַַָָָ

וזה אחרים, ּדברים עֹוד לאמר אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּנאמרים
להתקּבל נקל יהיה יֹותר ּכי ּבחכמה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָעׂשה

ׁשעליו הּגזרה ׁשבּועת להּתיר עצמֹו על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּתפּלתֹו
יׂשראל ּגזרת ׁשבּועת מהּתיר וצּדיק נקי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלהיֹותֹו
צדקת יּגידּו מׁשה ּדברי וכל העֹון, ּבעלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהם

עׂשה: ָָה'
„BÚלקּבלת הּצריכין ּתנאים ד' לדּיק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָנתּכּון

הּפתח על הּדֹופק ּכעני ׁשּיתּפּלל א' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתפּלה,
אֹומרֹו י"ח)ּכדר רׁש,(מׁשלי ידּבר ּתחנּונים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

הּתפּלה זמן ג' הרחמים, מּמקֹור ׁשּיבּקׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָב'
ס"ט)אֹומרֹוּכדר ה'(ּתהּלים ל תפּלתי ואני ְְְְְֲִִִִִֶֶַָ

ולא מפרׁשת ּתפּלתֹו ׁשּתהיה ד' רצֹון, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹעת
ּוכמעׂשה הגּון, ּבלּתי ּפרּוׁש סֹובלת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָּתהיה

ּבּמדרׁש כ"ד)ׁשהּובא פ"ז ר' ּגֹוי(אסּתר ּבההּוא ְְְִֵֶֶַַָָ
וילדה וכּו' ואנסויׂשראל ּגֹוי ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָ

והּוא ע"כ, וכּו' ּכתפֹו על להרּכיבֹו ְְְְְְִִֵֵַַָיׂשראל
ו ּכאן ּבמאמרֹו מׁשה ּׁשּנתּכּון ל'‡˙ÔpÁמה ְְֲִֵֶֶַַַָָ»∆¿««

א', ּתנאי ּכנגד זה ‰'ּתחנּונים Ï‡ׁשּבּקׁש ְְֲִֶֶֶַַ∆ִֵֶ
ב', ּתנאי ּכנגד זה הרחמים ‰‰È‡מּמקֹור ˙Úa ְְְֲִִֶֶֶַַָ»≈«ƒ

עת ׁשהיא ּתפּלה לקּבלת הידּועה ּבעת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּפרּוׁש
ואפׁשר ּכמׁשה, הרצֹון עת יֹודע מי ּכי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָרצֹון
רׁש החל ה' לֹו אמר אׁשר ּבעת היה ֲֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
רּבֹותינּו לדברי מכּון וזה ועֹוג, סיחֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֻארץ
ועֹוג סיחֹון ארץ ׁשּכבׁש לאחר ׁשאמרּו ְְְִֶֶֶֶַַַָָז"ל

ג', ּתנאי ּכנגד זה ּפרׁשÓ‡Ïוכּו' ּפרּוׁש ְְְֶֶֶַ≈…ֵֵֵ
ּבלּתי ּדבר ּדבריו יסּבלּו ׁשּלא ּכּמצטר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמריו
ז"ל רּבֹותינּו ּולדברי ד', ּתנאי ּכנגד זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָהגּון
סיחֹון מלחמת ּכׁשראה ההיא ּבעת ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשאמרּו
אּתה עם נמׁשכת לאמר, אֹומרֹו טעם ְְְִִֵֶֶַַַָֹועֹוג,
ּכי מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבּתי ּוכבר ְְְְֲִִִַַָָָָהחּלֹות,
ׁשאמרֹו עצמֹו ּבּלׁשֹון הּדּבּור אֹומר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָּכׁשאינֹו
אֹומר הּוא אחר ּבלׁשֹון המכּון ּכֹולל ְְֵֵֵֶַַָָָֻאּלא
כן ּכמֹו זאת, היא הּמאמר ּכּונת ּפרּוׁש ְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹלאמר
זה, על להעיר לאמר אמר ּׁשּלפנינּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּמה

ׁשאמרּו ז"ל מרּבֹותינּו ההיא(ילקּוט)ויׁש ּבעת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ
לֹו י"ב)ּכׁשאמר כ' הּקהל(ּבּמדּבר את תביאּו לא ְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשאמרּו ויׁש לֹו(רּבה)וגֹו', כ"זּכׁשאמר (ּבּמדּבר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

העּתיםי"ח) ׁשּבכל ואפׁשר וגֹו', יהֹוׁשע את ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֻקח
ּבעת אֹומר הּוא מהם עת ּכל ועל ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָהתּפּלל

חּיים: אלהים ּדברי ואּלּו ואּלּו ְְְֱִִִִֵֵֵַַֹההיא,
ּׁשאמר‡„È,אֹומרֹו‰'.‡„Èכד) מה ּדר על ¬…»ְ¬…»ֶֶֶַַַָ

ג')עלי ּבעיניו(ש"א הּטֹוב הּוא אדני ְֲִֵֵַָָֹ
היאיעׂשה, והצלחתֹו העבד ׁשהפסד ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

יעׂשה ּבעיניו הּטֹוב ׁשּכן וכיון לאדֹונֹו ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָנֹוגעת
אֹומרֹו והּוא הצלחתי‡„Èוּדאי, ּפרּוׁש ְְַַ¬…»ְִֵַָָ

אלהים, ּבנּקּוד הוי"ה ואֹומרֹו הּוא, ל ְְְְְֱֲִִִָָָֹוטֹובתי
רחּום אלהים אדני וז"ל ּפירׁש ז"ל ְֱֲִִִֵַַָֹֹרׁש"י
ּדבריו על ׁשּכתב לרמּב"ן וראיתי ע"כ, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָּבדין
הראׁשֹון הּׁשם ּכי הרב הׁשּגיח ולא ְְְִִִִֵַַַָָֹוז"ל
ה"א ּביּו"ד ּכתּוב והּׁשני ּדל"ת ּבאל"ף ְְְִֵֵֶֶַָָָָּכתּוב
על רׁש"י נתּכּון ׁשּלא אֹומר ואני ע"כ, ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹוכּו'
ּכתּוב ׁשהּוא הויה ׁשם על אּלא אדנּות ְֲֵֵֶֶַַָָָָׁשם
ּדברי הם וכ אלהים, ּבנּקּוד ונּקּוד ְְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹהוי"ה

אלהים(ספרי)הּמדרׁש רחמים הוי"ה וז"ל ְְְֱֲֲִִִִִַַָָָֹ
רחמים הוי"ה ׁשהיא הּכתיבה ּפרּוׁש ע"כ, ְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדין
ּכאן אין ּובזה ּדין, אלהים ׁשהיא ְֱִִִִֵֶֶַָָָֹהּקריאה

ַָָהּׂשגה:
ÌÚËÂלפי ודין רחמים ׁשּבֹו זה ׁשם ׁשאמר ¿««ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּׁשּפר ׁשּנתּכּוןמה לאמר ּבאֹומרֹו ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹ
ּדין אמר לזה יׂשראל על ּגם לֹומר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבתפּלתֹו
מׁשה ּגזרת ּבּטּול אל ּׁשּנֹוגע למה ּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַורחמים,

ז"ל לּׂשא(ּתנחּומא)ּכאֹומרם ׁשּבּקׁש למל מׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבאּו וכּו' הלכּו לראֹותּה ׁשלּוחין ׁשלח ְְְְִִִַָָָָָאּׁשה
הּׁשׁשבין ׁשמע מּמּנה ּכעּורה אין לֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָֻואמרּו
לּׂשא ּבא ּבעֹולם מּמּנּה נאה אין מרי לֹו ִִִֵֶַָָָָָָָָָאמר
נׁשּבע הּמל לׁשלּוחי הּנערה אבי אמר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה



כו            
לי אמר ילמד מ לב)ל וי(שמות י י ו  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָ

תל לי י י ת ל אא  ייתי ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ו לת בר ייתי  מ לי....•תמ  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אמר א ו ביד)ט א(במדבר יל ו  ....• ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
אי לל ט יא ימי ל....החזקה•ב א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 י מת את מיר....  •מ אי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

דריו יי ל  וד ר למליד ימ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יד ימ מי אי א תיומ ל ולבר ד לת רְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לראת ת א ט לי רת תבל לי מל ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹא

דתיב ו י מלמת ב ב)את תי(דברי רא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַֹ
ימל לא מלמת ראי יל הח....ת  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
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יתכה ואחזי ּכען ְְֱִֵֵֶַַָאעבר

ּבעברא ּדי טבתא ְְְְִִַַָָָארעא

הדין טבא טּורא ְְְֵַָָָָָדירּדנא

מקּדׁשא: ְֵַָָּובית

עליכו יי קדם מן רגז ְְֲֲֳִַַַָָָוהוה

מּני קּביל ולא ְְְִִִִַָּבדילכֹון

לא ל סּגי לי יי ְֲִִַַַָָָואמר

      
אֹותּה ׁשּבזיתם ּכיון נכנס מּכם אחד ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָאני
ּתּכנס לא אּתה אף א"ל לּכנס ׁשׁשבין ְִִִֵֵַַָָָָֹֻּבא
ּפי על ואף ראיתיה לא אני הּׁשׁשבין לֹו ְְְֲִִִִִַַַַָָֹֻאמר
ּכ וכּו' הימּנה נאה אין לּמל אמרּתי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכן
ּבטענה ּכי הרי ע"כ, וכּו' ה' לפני מׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָאמר
עלה ּכי נֹותנת הּדין ׁשּׁשּורת לֹומר ּבא ֲִִֶֶֶַַַָָָָֹחזקה
ּבזכרֹון ּׁשּנתּכּון מה והּוא הארץ, אל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיעלה
למה הרחמים ׁשם ּבּכתיבה ורמז אלהים, ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָֹׁשם
ּכמֹו יׂשראל מעל הּגזרה לבּטּול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּׁשּנֹוגע
ׁשם להזּכיר ונתחּכם לאמר, ּבתבת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹׁשּפרׁשּתי
עצמֹו, על אּלא התּפּלל לא ׁשּבּנגלה לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּדין
יׂשראל ׁשּתפּלת לפי ּבּנסּתר הרחמים ׁשם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָורמז
נענה ׁשּיהיה אחר ּבכח אצלֹו ּבּנסּתר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהיתה

עצמֹו: ְְִִַּבׁשביל
„BÚּכפי לזּכֹות ּבטענה ׁשּבא לצד ּכי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָאפׁשר

מי ּכי הרחמים מּדת לׁשּתף הכרח ְְֲִִִִִֵַַַַַָֻהּדין
ונטען ּבטֹוען עֹולם מל לפני יצטּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזה

קמ"ג)ּוכתיב כל(ּתהּלים לפני יצּדק לא ּכי ְְְְִִִִִֶַָָֹ
הרחמים: ּבמּדת הּדין מּתק לזה ְֲִִִִֵֶַַַָָָחי,

‰z‡.'B‚Â ˙BlÁ‰רּבֹותינּו ּפרׁשּו החּלת ּתבת «»¬ƒ»¿ְֲִֵֵֵַַָֹ
לׁשֹון ּדרכים, ּבׁשלׁשה ּבספרי ְְְְְִִִִָָֹז"ל

אֹומרֹו ּדר על ּתפּלה ּולׁשֹון (מלאכיהתחלה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

נאא') ספריחּלּו וז"ל הּתרה, ּולׁשֹון אל, פני ְְְְִִֵֵַַָָָ
ׁשאמרּת ּבׁשעה נדרי הּתרּת אּתה החּלֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאּתה

י')לי ג' ל(ׁשמֹות ואמרּתי וגֹו' עּמי את הֹוצא ְְְְְִִִֵֶַַָ
ּפתחּת אּתה אחר ּדבר וגֹו', ליתרֹו נׁשּבעּתי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּכבר
וגֹו' מּמּני הרף לי ׁשאמרּת להתּפּלל ּפתח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלי
מפרׁש זה ּוכפי וכּו', ּב הייתי ּתפּוס ְְְְְִִִִֵֶָָָוכי
ּבׁשעה ּפתח התחלּת ד"א ּתפּלה, לׁשֹון ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָהחּלֹות
ע"כ, ראּובן ּובני ּגד ּבני לנחלֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָׁשּנכנסּתי
אּתה טענת וגם התחלּת טענת ּבׁשלמא ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָקׁשה
לּתפּלה, טעם ּדברי הם להתּפּלל לי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּפתחּת
מּמה מביא ראיה מה ההּתרה ּפתח טענת ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָאבל
יתרֹו ׁשבּועת ׁשאני ליתרֹו ׁשבּועתֹו לֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָּׁשהּתיר
הּוא והּפתח ּבהּתרה, ויׁשנּה ּפתח לּה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
ּבׁשליחּותֹו ללכת ׁשלטֹון מל ּדבר אליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבא
ׁשבּועתֹו ּכן ּׁשאין מה מּזה, ּגדֹול ּפתח ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּגלּוי הּפתחים ׁשּכל ּפתח ּבּה צֹודק אין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיתּבר
אחרית: מראׁשית מּגיד והּוא לפניו ְְְֲִִִֵֵַַָָָוצפּוי

‡˙Âמהלכֹות ּבפ"ו רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְְְִִֵֶַַַַָָ

ּו נחם ולא ׁשּנׁשּבע מי וז"ל לקּיםׁשבּועֹות בא ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
מקיּום זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר ב"ד ראּו אם ְְִִִֵֶֶָָָׁשבּועתֹו
ּדין ּבית וכּו' לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום אֹו ְְֲִִֵֵֵַָָָָמצוה
ּומּתירים וכּו' ׁשּיתנחם עד עּמֹו ונֹותנים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַנֹוׂשאים
אצלֹו זֹו ּפתח ׁשאין ׁשהגם ּומׁשמע ע"כ, ְְֲֵֶֶֶֶַַַָלֹו
להתחרט, עליו מתחּכמין כן ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּפתח

ה' לפני ּבטענתֹו מׁשה ּׁשּנתּכּון מה ‡z‰והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ«»
˙BlÁ‰ּכׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו לֹו הּתיר ׁשהּוא ¬ƒ»ְְְִִִֶֶַָ

והראיה להּתיר, חפץ היה ׁשּלא הגם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹליתרֹו
לֹו אמר ה' ימים י')ׁשּׁשבעת ג' לכה(ׁשמֹות ְְְִִֶַַָָָ

מאיזה רֹוצה היה לא והּוא ּפרעה אל ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹואׁשלח
ׁשּנתרּצה עד עּמֹו ה' ונתן ונׂשא ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָטעם
יּתיר כן ּוכמֹו נדרֹו, והּתיר והל מצוה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָלדבר
ּפתח ּכאן ׁשאין והגם מׁשה, ּגזרת ׁשבּועת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָה'
הּטֹובה הארץ את להראֹותֹו מצוה ּדבר ּכאן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּתאמר ואם וגֹו', ואראה ּנא אעּברה ְְְְְְְְִֶֶֶַָָֹּכאֹומרֹו
מׁשה, לׁשאלת רמּב"ם ׁשּכתב ּדין ּדמיֹון ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמה
הּמצוה המקּים הּוא הּמּתיר רמּב"ם ּדין ְְְִִִִֵַַַַַַָָּכי
נׁשּבע ה' ּׁשּלפנינּו מה אבל לֹו, מּתירין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָולזה
הליכת מצות ׁשעֹוׂשה הּוא מׁשה ְְֲִִֶֶֶַַַָָּובהּתרתֹו

ואמר ּבדבריו מׁשה ּדקּדק לזה ‡˙הארץ, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ∆
Ú:רּבֹו קנה עבד ּׁשּקנה מה ּכי וידּוע «¿¿ְִֶֶֶַַַָָָָָ

Ú‡.'B‚Â‰כה) ‰‡‡Â ‡pּכּונת לדעת צרי ∆¿¿»»¿∆¿∆¿ִַַַַָָָ
לֹומר‡אֹומרֹו הצר לּמה ‡Â‡‰ּגם ְ»ְַַַָָֻ¿∆¿∆

ׁשּיראה מּובן מעצמֹו הענין ּכׁשּיעבר, הלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹוגֹו'
על ּתׁשּובה להׁשיב ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְְְִִֵֶַַַָָוכּו',
ז"ל ּכאֹומרם לארץ ּביאתֹו הּמֹונעים ְְְְִִִֶַַָָָָָהּדברים
יהֹוׁשע ׁשל זמּנֹו ׁשהּגיע לפי א' ב', ְְְִִִֵֶֶֶַַַֻׁשהם

ּבחברּתּה(ּתנחּומא)למל נֹוגעת מלכּות ואין ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשעתידין הקב"ה ׁשּצפה ב' נימא, ּכמלא ְֲֲִִִִִֶֶָָָֹאפּלּו

על חמתֹו להׁשלי ויצטר לחטא יהםיׂשראל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
המקּדׁש הּבית ּבׁשבילם למׁשּכן ה' ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻוחׁשב

ז"ל ּכאֹומרם מׁשּכן מׁשּכן ּבתבת (שמו"רּכרמּוז ְְְְְִִֵַַָָָָ
ליׂשראלפנ"א) טֹוב ותכלית ּתקוה יׁש ּובזה ,ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ז"ל ע"ט)ּוכמאמרם ּתהּלים מזמֹור(מדרׁש ּבּפסּוק ְְְְֲִִִִַַַָָָ
קינּה מזמֹור וגֹו' גֹוים ּבאּו אלהים ְְְֱִִִִָָָָֹלאסף
עצים על חמתֹו ׁשהׁשלי אּלא ליה ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָמּבעי
ע"כ, וכּו' יׂשראל על הׁשליכּה ולא ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹואבנים
ז"ל אמרּו הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה מׁשה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָואם

ט'.) ּבֹו(סֹוטה ׁשֹולטת ולׁשֹון אּמה היתה ׁשּלא ְְֶֶֶָָָָָֹֻ

ּוכמֹו לכּלֹותם, עליהם חמתֹו לׁשּפ יסֹובב ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹוזה
ּבּפסּוק ּדברים ּבפרׁשת ל"ז)ׁשּפרׁשּתי ּגם(א' ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

התאּנף: ְִִַַּבי
‰ÊÏּדברים ב' על להּׂשיג ּבדבריו מׁשה נתּכּון »∆ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

וכּו' נֹוגעת ׁשאינּה הּמלכּות ּכנגד ְְְֵֵֶֶֶַַַַָאּלּו,
p‡אמר ‰Ú‡העֹוברים ּכדר אעּברה ּפרּוׁש ַָ∆¿¿»»ְְְְִֵֶֶֶָָ

ּבני עם מחּוׁש ּוכנגד וכבֹוד, ׂשררה ּבדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
לפדיֹון הּמקּדׁש ּבית להם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל

אמר לראֹות‡Â‡‰נפׁשם אּלא לבנֹות לא ּפרּוׁש ְַַָָ¿∆¿∆ְְִִֵֶָֹ
לֹו' ודקּדק הּמחּוׁשים, ב' הּוסרּו ּובזה ְְְְִִִֵֶַַָלבד,

ּכדיp‡ּתבת מּמלכּותֹו יעבר עּתה הן ּפרּוׁש ֵַ»ְְֲִֵֵֵַַַָֹ
זֹו: ּתקוה ְְִִַָלהּׂשיג

„BÚׁשּיׁש עֹוד ּכל לעבר ׁשּימהר לבּקׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹנתּכּון
ימיו, לֹו ּכלּו לא ׁשעדין ּבּיֹום ְֲִֶַַָָָֹׁשהּות
ׁשּנתּכּון ההיא ּבעת ּבפרּוׁש ּׁשּכתבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּולמה
לֹומר נתּכּון המרּגלים, ׁשל הּגזרה זמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאל

לעבר רּבים,ׁשממהר ימיו ׁשעדין זה ּבזמן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגזרת לבּטל ׁשּנתּכּון ּתׂשּכיל הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּומּתֹו
ולא ּבּמדּבר ׁשּימּותּו היתה ּגזרתם ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנה, ס' ּבני ּכּלם ׁשּיהיּו עד ּכרת מיתת ְְִִֵֵֶַַָָָָָֻימּותּו
ׁשּיּכנסּו מעצמֹו מּובן הּדבר אז מׁשה יּכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואם
מיתת ׁשּימּותּו עליהם ה' ּגזר ׁשּלא יׂשראל ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

ֵָּכרת:
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על פי"ט)יתּבאר (במד"ר ְְִֵֶֶַָָ

מׁשה הּוא המקּוים לעם המקּוה הּגֹואל ְְִִֵֶֶַַַַָָֻּכי
הּזהר ּובספר ק"כ)עצמֹו, רמזּוה(ח"ב ּכן ּגם ְְְֵֵֶַַַַָָֹ

א')ּבּפסּוק והן(קהלת ׁשּיהיה, הּוא ּׁשהיה מה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
סֹודֹו ה' ּגּלה ּכי הּדברים ידע מׁשה ְִִִִֶַַַָָָָהּנביא
ׁשּיעבר אחר זמן ׁשּיבֹוא ּביתֹו נאמן עבּדֹו ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאל
ּבתפּלתֹו ּדקּדק לזה וגֹו', הארץ אל הּירּדן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת
אֹומרֹו והּוא עּתה, ׁשּיעבר הּוא ּׁשּׁשֹואל מה ְְֲִֵֶֶַַַָֹּכי

‡ ‰Ú‡:זה ּבזמן ∆¿¿»»ְִֶָ
„BÚאֹומרֹו לפרׁש ‡pנראה ‰Ú‡ׁשּנתּכּון ְְְִֵֶָ∆¿¿»»ְִֵֶַ

ז"ל ּבדבריהם הּבא טעם על ּגם ְְְִִֵֶַַַַַָָלהׁשיב
ׁשהּוא(רּבה) לארץ ּבחּוצה מת מׁשה לּמה ְֵֶֶֶַָָָָָָ

מׁשל הּבא לעֹולם להביאם מדּבר מתי ְֲִִִֵֵַַָָָָָָָמּׁשּום
אמר לזה יעש"ד, p‡וכּו' ‰Ú‡ּדר ּפרּוׁש ְֶַָָ∆¿¿»»ֵֶֶ

ּברגלי אעּברה רק להׁשּתּקע לא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹהעברה
למּות ימי קרבּו ה' לֹו ׁשּיאמר הּזמן ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּוכׁשּיּגיע

אליו: ה' יאמר אׁשר הּמקֹום אל ֲֵֶֶַַָָָֹיבֹוא
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 •(ספרי) ....•י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ר  ו י ר י)(קורי י יפקו" : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

 רו"ר ....•(ספרי) ר :רי  ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
קר "ר" ר: ר ירפ סר  יו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

 פ ר  ....ר ְְִֶַַָָ
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כו) ג, (רש"י

מּדי, יֹותר הּוא ׁשהּדבר – הּוא ל רב ׁשל הּפׁשּוט ִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּפרּוׁש

קרח ּבפרׁשת רש"י ׁשּפרׁש ג)ּוכפי יֹותר(טז, הרּבה לכם, רב : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לֹומר אפׁשר אי וקׁשה: ּגדּלה. לעצמכם לקחּתם ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמּדאי

את ולראֹות לארץ להּכנס רּבינּו מׁשה ׁשל ּובּקׁשתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּתׁשּוקתֹו

ׁשההפצרה מפרׁש לכן מּדי? יֹותר הן הּמקּדׁש ּבית ואת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָירּוׁשלים

קצת קׁשה עדין א כו'. יאמרּו ׁשּלא מּׁשּום הּמּדה על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻמרּבה

ּפרּוׁש מביא לכן רצּוי. ּבלּתי ּדבר ׁשּזהּו ׁשּמׁשמע ,ל רב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

רּבּוי. לׁשֹון אּלא מּדי, יֹותר מׁשמעּותֹו אין ל ׁשרב ׁשני, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
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 •" ר  רו" י:  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
 ר רי  ( רי):   רו" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ר"....  ֶָָ
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עֹוד קדמי למּללא ְֳֵַַָָָתֹוסף

הדין: ְְִֵָָָּבפתּגמא

ּוזקֹוףכז רמתא לריׁש ְְֵַָָָסק

ּולצּפּונא למערבא ְְֲִֵַָָָָעיני

וחזי ּולמדינחא ְְְְֲִִֵַָָָולדרֹומא

ית תעבר לא ארי ְְֲִֵֵַָָָבעיני

הדין: ְְֵַָָירּדנא

יהֹוׁשעכח ית ְֵַַָֻּופּקד

הּוא ארי ואּלמהי ְְְְֲִִֵֶֶַַותּקפהי

      
„BÚּבּלׁשֹון אֹומרם‡aÚ‰,נתּכּון ּדר על ְִֵַַָ∆¿¿»ְֶֶַָ

קי"א.)ז"ל אּמֹות(ּכתּבֹות ד' ההֹול ּכל ְֵַַָֻ
לזה הּבא, לעֹולם חלק לֹו יׁש יׂשראל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבארץ

לֹו p‡אמר ‰aÚ‡לתֹועלת ּבחּיים עּתה ּפרּוׁש ַָ∆¿¿»»ְִֵֶֶַַַָ
הּבא: עֹולם ׁשהּוא המקּוה לּתענּוג ְְֲִֶֶַַַַַָָֻנפׁשי

L‡.‰ Úaׁשּיׁש לפי ּכן, לֹומר הצר ¬∆¿≈∆««¿≈ְְִֵֵֶַַֻ
ּכדר העליֹונה ארץ ׁשהיא טֹובה ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָארץ

קט"ז)אֹומרֹו, ּבארצֹות(ּתהּלים ה' לפני אתהּל ְְְְְְִִִֵֵֶַַ
והּלבנֹון, הּטֹוב ההר לפרט והצר ְְְְְִֵַַַַַָָָָֻהחּיים,

ׁשאמרּו ז"ל י"ד)לדבריהם מׁשה(סֹוטה ׁשּכּונת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּפרט לזה ּבארץ, הּנֹוהגֹות מצוֹות לקּים ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיה

ׁשחפץ לֹומר הּמקֹומֹות ּכלּכל לקּים הּוא ְְֵֵֶַַַָָָ
נתחּכם עֹוד הּמקֹומֹות. ּבכל הּנֹוהגֹות ְְְְֲִִֵַַַַָהּמצוֹות
מקֹום יהיה לבל האּלה ּכּדברים לֹומר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשה
יצטר ולא הארץ את מּׁשם ׁשּיראה לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלה'
ׁשאין הּמקֹומֹות ּכל את ּפרט לזה ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹלעבר,
יעבר: לא אם מרחֹוק זה ּכל לראֹות ְְֲִִִֵֶַָָֹֹמציאּות

aÚ˙Â.'B‚Âכו) ÚÓL ‡ÏÂ 'B‚Â לֹומר‰' ּכפל «ƒ¿«≈¿¿…»«¿ַַָ
ּבתבת הפסיק ּגם ׁשמע, ולא ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹוּיתעּבר

ÌÎÚÓÏׁשמע ולא למאמר וּיתעּבר מאמר ּבין ¿««¿∆ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָֹ
למענכם, אלי ׁשמע ולא ּבי ה' וּיתעּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשהיל"ל

ּתבת אמר למעלהÌÎÚÓÏּגם אמר ׁשּכבר אחר ֵַַַָ¿««¿∆ְְְֶַַַַָָָ
ל"ז) ÌÎÏÏ‚a,(א' '‰ Ûp‡˙‰ Èa Ìbעל יתּבאר «ƒƒ¿««ƒ¿«¿∆ְִֵַָ

לאמר ההיא ּבעת ּׁשאמר ּבּמה ּׁשּפרׁשנּו מה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּפי
יׂשראל, על וגם עצמֹו על להתּפּלל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשּנתכּון
אמר יׂשראל על ּבתפּלתֹו ּׁשּנתּכּון מה ּכנגד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלזה

ÌÎÚÓÏ Èa '‰ aÚ˙Âּׁשּנֹוגע מה למען ּפרּוׁש «ƒ¿«≈ƒ¿««¿∆ְֵֵֶַַַַ
אמר עצמֹו על ּׁשהתּפּלל מה ּוכנגד ÏÂ‡לכם, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ¿…

ÈÏ‡ ÚÓLאמר לא ּובזה לי, ּׁשּנֹוגע למה ּפרּוׁש »«≈«ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
היא עצמֹו על מׁשה ׁשאלת ּכי עברה ְְְְִִֵֶֶַַַָלׁשֹון
ׁשּכתבנּו ּכמֹו הּנׁשמעת ּבטענה חכם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָׁשאלת
ה' את ׁשהקציפּו יׂשראל ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלמעלה

וּיתעּבר: אמר לזה ב"מ ּכליה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָונתחּיבּו

B‡הּדר זה על Èaירצה '‰ aÚ˙Âלמּות ְִֶֶֶֶַַ«ƒ¿«≈ƒָ
ּכדי הּידּוע מּטעם למענכם לארץ ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָחּוץ
ז"ל, ּכאֹומרם הּבא, לעֹולם עּמֹו ְְְִֶַַַָָָָׁשּיעמדּו

לֹומר ּדקּדק עלaÚ˙Âולזה עברה לׁשֹון ְְִֵֶַָ«ƒ¿«≈ְְֶַָ
אֹומרֹו א')ּדר ההּוא(צפני' הּיֹום עברה יֹום ְְְְֶֶֶַַַָָ

ואֹומרֹו הּמיתה, יֹום ‡ÈÏׁשהּוא ÚÓL ‡ÏÂ ְְִֶַָ¿…»«≈«
אפּלּו עּקר, ּכל לארץ ׁשּיּכנס ה' רצה ֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּמקֹום ויּקבר ּכ אחר מּמּנה ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבתנאי
ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו מדּבר מתי עם נקּבר ׁשּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָההּוא

ּנא: אעּברה ּבּמאמר ְְְְֲֶַַַַָָָלמעלה
Ó‡Â.ÛÒBz Ï‡ 'B‚Â Ï  'B‚Âלֹומר ּכפל «…∆¿«»¿«∆ַַָ

לב' להׁשיב ּבא ּתֹוסף, אל ל ְְִֶַַָָָרב
מה ּכנגד מׁשה, ּבתפּלת הּבאים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָּדברים

עצמֹו על BÏּׁשהתּפּלל Ó‡לֹו רמז ל רב ְְִֵֶַַַ»«ַַָָ
לעבר מׁשה ּתפּלת טעם ּכלּום ּכי רב ְְְֲִִֵֶַַַַַַֹּבתבת
הּתלּויֹות מצוֹות לקּים ּכדי הּוא הארץ ְְְְִֵֵֶֶַַָָאת
יׁש ּכי לזה צרי ׁשאינֹו הׁשיבֹו לזה ִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבארץ,
אֹומרֹו והּוא ה', לֹו יּתן אׁשר טּוב רב ְְֲִֵֶַלֹו
ּוכנגד זכּות, ּתֹוספת לׁשּום צרי ואינ ל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָרב
ּבגערה הׁשּתיקֹו יׂשראל על מתּפּלל ּׁשהיה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמה

וגֹו': ּדּבר ּתֹוסף אל לֹו ְְֵֶַַַָואמר
B‡ׁשּתּגיע זכּות ּכל ּכי הּדר זה על לֹומר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָנתּכּון

יׁש ּבארץ הּתלּויֹות הּמצוֹות מן הארץ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלבאי
הּוא ׁשאּתה החלק הּוא ּזה ּומה ּבכּלן חלק ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֻל

אֹומ' והּוא לעׂשֹות, אֹותם Ïהמצּוה ּפרּוׁש ְְְֲֶַַַָ«»ֵ
יׁש ּכן ואם היא ל הּמצוה קּיּום ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהרּבנּות
יעׂשּו אׁשר מעׂשה ּבכל א' ּכל עם חלק ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָל
זה: ּבדבר ּדּבר ּתֹוסף אל ע"כ ואׁשר ְֲֵֶֶֶַַַָָָׁשם

„BÚּבּמאמר Ïנתּכּון טענת על להׁשיב ְֲִֵַַַַ«»ְֲִַַַָ
לֹומר ׁשרצה ׁשּפרׁשנּו ּנא ְְְֵֶֶֶַַָָָָאעּברה
יהֹוׁשע, מלכּות מּׁשּום מהּמלכּות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֻׁשּיעבירהּו

אמר Ïלזה היא והרּבנּות הּגדּלה ּפרּוׁש ֶַָָ«»ְְִֵַַָָָֻ
ּבּנמצא ׁשאּתה זמן ּכל ל ּומיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמיעדת

ּבחּיים לתלמיד הּגדּלה לתת אפׁשר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֻולא
מלכּות אין לטעם ּתּקּון אין ּומעּתה ,ְְְִֵֵֵַַַַַָחּיּות

וכּו'נֹוגעת מח:)ּבחברּתּה זה(ּברכֹות ּולדר , ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָ
מיּתר: ואינֹו לעצמֹו צרי ּתֹוסף אל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻהּמאמר

„BÚ,לגּופא ל רב הּדר זה על לפרׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָנראה
ÛÒBzואֹומרֹו Ï‡ּׁשּלאחריו מה עם נמׁש ְְ«∆ְְֲִִֶַַָָ

ּפרּוׁש וגֹו', הּפסּגה ראׁש עלה מאמר ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּנתקּבלה וגֹו' ראׁש עלה ה' לֹו ׁשאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹלפי
הּטֹובה, הארץ את ואראה ׁשאמר ּתפּלתֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָחצי
וזה ׂשיחי לׁשּפ אֹוסיף מׁשה ׁשּיאמר ה' ְְִִִִֶֶֶַָֹֹחׁש
אמר לזה ּבׂשיחי, קֹולי ׁשמע ה' ּכי האֹות ְְִִִִֶַַָָָָל

וגֹו' ּתֹוסף אל ‰‰לֹו aזה ּבדבר ּפרּוׁש ְֶַ«»»«∆ְֵֶָָ
אמר ּׁשּגמר מה והּוא אֹומר, Ï‡ׁשאני Èk ְֲִֵֶֶֶַַָֹƒ…

Úz:הּוא מחלט זה ּדבר ּפרּוׁש «¬…ְֵֶָָָֻ
ּתבת.ÈÈÚ‡‰כז) לֹומר הצר,ÈÈÚaּומה ¿≈¿≈∆ְֵַַַֻ¿≈∆ַ

נתּכּון ,עיני ׂשא ּבסמּו ׁשאמר אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּגם
הליכתֹו ידי על לראֹות ּׁשּׁשאל מה ּכי לֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָלֹומר
נס ה' לֹו יעׂשה ואראה אעּברה ּכאֹומרֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָלארץ
ּכל הליכה ּבלא לבד עיניו ּבאמצעּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹויראה
ׁשאין ּדבר והּוא ׁשּיעבר, אחר לראֹות ּׁשּׁשאל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּׁשּדקּדק מה והּוא לראֹות, ּתּוכל הּזּולת ְְְִִֵֵֶַַַַעין

ּבכּנּוי: עיני ְְֲִֵֶַַּבמאמר
„BÚהרחֹוק ׁשּיקריבּו חכמֹות ׁשּיּמצאּו לפי ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָירצה

ּבין אֹותֹו ׁשּמׂשימין אמצעי ּדבר ידי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָעל
ויראם ויקרבם הרחֹוקים מקֹומֹות למּול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָעיניהם
אליו ה' אמר זה ּדבר ולׁשלל לפניו, הם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּכאּלּו
ּדבר אמצעּות ּבלא ּפרּוׁש מּמׁש בעיני ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹּוראה

ֵַאחר:
ÂˆÂ.ÚLB‰Èכח) מצוה‡˙ היא מה לדעת צרי ¿«∆¿À«ְִִִַַַָָָ

אמרּו ּובספרי קל"ו)זֹו, צּוהּו(ּפנחס וז"ל ְְְְְִִִִָָָ
וכּו' הּמריבֹות על צּוהּו ד"א הּגבעֹונים ְְְִִִִַַַַָעל
נאמר אם זּולת ּבּכתּוב מפרׁש זה ואין ְְִֵֶַַַָָֹֹע"כ,

ּדב הּכתּובׁשהם ּבפׁשט לֹומר ואפׁשר קּבלה, רי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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 •(ספרי) ....•י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ר  ו י ר י)(קורי י יפקו" : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

 רו"ר ....•(ספרי) ר :רי  ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
קר "ר" ר: ר ירפ סר  יו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

 פ ר  ....ר ְְִֶַַָָ
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כו) ג, (רש"י

מּדי, יֹותר הּוא ׁשהּדבר – הּוא ל רב ׁשל הּפׁשּוט ִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּפרּוׁש

קרח ּבפרׁשת רש"י ׁשּפרׁש ג)ּוכפי יֹותר(טז, הרּבה לכם, רב : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לֹומר אפׁשר אי וקׁשה: ּגדּלה. לעצמכם לקחּתם ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמּדאי

את ולראֹות לארץ להּכנס רּבינּו מׁשה ׁשל ּובּקׁשתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּתׁשּוקתֹו

ׁשההפצרה מפרׁש לכן מּדי? יֹותר הן הּמקּדׁש ּבית ואת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָירּוׁשלים

קצת קׁשה עדין א כו'. יאמרּו ׁשּלא מּׁשּום הּמּדה על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻמרּבה

ּפרּוׁש מביא לכן רצּוי. ּבלּתי ּדבר ׁשּזהּו ׁשּמׁשמע ,ל רב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

רּבּוי. לׁשֹון אּלא מּדי, יֹותר מׁשמעּותֹו אין ל ׁשרב ׁשני, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
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 •" ר  רו" י:  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
 ר רי  ( רי):   רו" ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
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עֹוד קדמי למּללא ְֳֵַַָָָתֹוסף

הדין: ְְִֵָָָּבפתּגמא

ּוזקֹוףכז רמתא לריׁש ְְֵַָָָסק

ּולצּפּונא למערבא ְְֲִֵַָָָָעיני

וחזי ּולמדינחא ְְְְֲִִֵַָָָולדרֹומא

ית תעבר לא ארי ְְֲִֵֵַָָָבעיני

הדין: ְְֵַָָירּדנא

יהֹוׁשעכח ית ְֵַַָֻּופּקד

הּוא ארי ואּלמהי ְְְְֲִִֵֶֶַַותּקפהי

      
„BÚּבּלׁשֹון אֹומרם‡aÚ‰,נתּכּון ּדר על ְִֵַַָ∆¿¿»ְֶֶַָ

קי"א.)ז"ל אּמֹות(ּכתּבֹות ד' ההֹול ּכל ְֵַַָֻ
לזה הּבא, לעֹולם חלק לֹו יׁש יׂשראל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבארץ

לֹו p‡אמר ‰aÚ‡לתֹועלת ּבחּיים עּתה ּפרּוׁש ַָ∆¿¿»»ְִֵֶֶַַַָ
הּבא: עֹולם ׁשהּוא המקּוה לּתענּוג ְְֲִֶֶַַַַַָָֻנפׁשי

L‡.‰ Úaׁשּיׁש לפי ּכן, לֹומר הצר ¬∆¿≈∆««¿≈ְְִֵֵֶַַֻ
ּכדר העליֹונה ארץ ׁשהיא טֹובה ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָארץ

קט"ז)אֹומרֹו, ּבארצֹות(ּתהּלים ה' לפני אתהּל ְְְְְְִִִֵֵֶַַ
והּלבנֹון, הּטֹוב ההר לפרט והצר ְְְְְִֵַַַַַָָָָֻהחּיים,

ׁשאמרּו ז"ל י"ד)לדבריהם מׁשה(סֹוטה ׁשּכּונת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּפרט לזה ּבארץ, הּנֹוהגֹות מצוֹות לקּים ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיה

ׁשחפץ לֹומר הּמקֹומֹות ּכלּכל לקּים הּוא ְְֵֵֶַַַָָָ
נתחּכם עֹוד הּמקֹומֹות. ּבכל הּנֹוהגֹות ְְְְֲִִֵַַַַָהּמצוֹות
מקֹום יהיה לבל האּלה ּכּדברים לֹומר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשה
יצטר ולא הארץ את מּׁשם ׁשּיראה לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלה'
ׁשאין הּמקֹומֹות ּכל את ּפרט לזה ְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹלעבר,
יעבר: לא אם מרחֹוק זה ּכל לראֹות ְְֲִִִֵֶַָָֹֹמציאּות

aÚ˙Â.'B‚Âכו) ÚÓL ‡ÏÂ 'B‚Â לֹומר‰' ּכפל «ƒ¿«≈¿¿…»«¿ַַָ
ּבתבת הפסיק ּגם ׁשמע, ולא ְְְְִִִֵֵַַַַַָֹוּיתעּבר

ÌÎÚÓÏׁשמע ולא למאמר וּיתעּבר מאמר ּבין ¿««¿∆ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָֹ
למענכם, אלי ׁשמע ולא ּבי ה' וּיתעּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשהיל"ל

ּתבת אמר למעלהÌÎÚÓÏּגם אמר ׁשּכבר אחר ֵַַַָ¿««¿∆ְְְֶַַַַָָָ
ל"ז) ÌÎÏÏ‚a,(א' '‰ Ûp‡˙‰ Èa Ìbעל יתּבאר «ƒƒ¿««ƒ¿«¿∆ְִֵַָ

לאמר ההיא ּבעת ּׁשאמר ּבּמה ּׁשּפרׁשנּו מה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּפי
יׂשראל, על וגם עצמֹו על להתּפּלל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָׁשּנתכּון
אמר יׂשראל על ּבתפּלתֹו ּׁשּנתּכּון מה ּכנגד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלזה

ÌÎÚÓÏ Èa '‰ aÚ˙Âּׁשּנֹוגע מה למען ּפרּוׁש «ƒ¿«≈ƒ¿««¿∆ְֵֵֶַַַַ
אמר עצמֹו על ּׁשהתּפּלל מה ּוכנגד ÏÂ‡לכם, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָ¿…

ÈÏ‡ ÚÓLאמר לא ּובזה לי, ּׁשּנֹוגע למה ּפרּוׁש »«≈«ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
היא עצמֹו על מׁשה ׁשאלת ּכי עברה ְְְְִִֵֶֶַַַָלׁשֹון
ׁשּכתבנּו ּכמֹו הּנׁשמעת ּבטענה חכם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָׁשאלת
ה' את ׁשהקציפּו יׂשראל ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלמעלה

וּיתעּבר: אמר לזה ב"מ ּכליה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָונתחּיבּו

B‡הּדר זה על Èaירצה '‰ aÚ˙Âלמּות ְִֶֶֶֶַַ«ƒ¿«≈ƒָ
ּכדי הּידּוע מּטעם למענכם לארץ ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָחּוץ
ז"ל, ּכאֹומרם הּבא, לעֹולם עּמֹו ְְְִֶַַַָָָָׁשּיעמדּו

לֹומר ּדקּדק עלaÚ˙Âולזה עברה לׁשֹון ְְִֵֶַָ«ƒ¿«≈ְְֶַָ
אֹומרֹו א')ּדר ההּוא(צפני' הּיֹום עברה יֹום ְְְְֶֶֶַַַָָ

ואֹומרֹו הּמיתה, יֹום ‡ÈÏׁשהּוא ÚÓL ‡ÏÂ ְְִֶַָ¿…»«≈«
אפּלּו עּקר, ּכל לארץ ׁשּיּכנס ה' רצה ֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלא
ּבּמקֹום ויּקבר ּכ אחר מּמּנה ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבתנאי
ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו מדּבר מתי עם נקּבר ׁשּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָההּוא

ּנא: אעּברה ּבּמאמר ְְְְֲֶַַַַָָָלמעלה
Ó‡Â.ÛÒBz Ï‡ 'B‚Â Ï  'B‚Âלֹומר ּכפל «…∆¿«»¿«∆ַַָ

לב' להׁשיב ּבא ּתֹוסף, אל ל ְְִֶַַָָָרב
מה ּכנגד מׁשה, ּבתפּלת הּבאים ְְְִִִִֶֶֶַַַָָּדברים

עצמֹו על BÏּׁשהתּפּלל Ó‡לֹו רמז ל רב ְְִֵֶַַַ»«ַַָָ
לעבר מׁשה ּתפּלת טעם ּכלּום ּכי רב ְְְֲִִֵֶַַַַַַֹּבתבת
הּתלּויֹות מצוֹות לקּים ּכדי הּוא הארץ ְְְְִֵֵֶֶַַָָאת
יׁש ּכי לזה צרי ׁשאינֹו הׁשיבֹו לזה ִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבארץ,
אֹומרֹו והּוא ה', לֹו יּתן אׁשר טּוב רב ְְֲִֵֶַלֹו
ּוכנגד זכּות, ּתֹוספת לׁשּום צרי ואינ ל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָרב
ּבגערה הׁשּתיקֹו יׂשראל על מתּפּלל ּׁשהיה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמה

וגֹו': ּדּבר ּתֹוסף אל לֹו ְְֵֶַַַָואמר
B‡ׁשּתּגיע זכּות ּכל ּכי הּדר זה על לֹומר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָנתּכּון

יׁש ּבארץ הּתלּויֹות הּמצוֹות מן הארץ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלבאי
הּוא ׁשאּתה החלק הּוא ּזה ּומה ּבכּלן חלק ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֻל

אֹומ' והּוא לעׂשֹות, אֹותם Ïהמצּוה ּפרּוׁש ְְְֲֶַַַָ«»ֵ
יׁש ּכן ואם היא ל הּמצוה קּיּום ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהרּבנּות
יעׂשּו אׁשר מעׂשה ּבכל א' ּכל עם חלק ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָל
זה: ּבדבר ּדּבר ּתֹוסף אל ע"כ ואׁשר ְֲֵֶֶֶַַַָָָׁשם

„BÚּבּמאמר Ïנתּכּון טענת על להׁשיב ְֲִֵַַַַ«»ְֲִַַַָ
לֹומר ׁשרצה ׁשּפרׁשנּו ּנא ְְְֵֶֶֶַַָָָָאעּברה
יהֹוׁשע, מלכּות מּׁשּום מהּמלכּות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֻׁשּיעבירהּו

אמר Ïלזה היא והרּבנּות הּגדּלה ּפרּוׁש ֶַָָ«»ְְִֵַַָָָֻ
ּבּנמצא ׁשאּתה זמן ּכל ל ּומיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמיעדת

ּבחּיים לתלמיד הּגדּלה לתת אפׁשר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֻולא
מלכּות אין לטעם ּתּקּון אין ּומעּתה ,ְְְִֵֵֵַַַַַָחּיּות

וכּו'נֹוגעת מח:)ּבחברּתּה זה(ּברכֹות ּולדר , ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָ
מיּתר: ואינֹו לעצמֹו צרי ּתֹוסף אל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻהּמאמר

„BÚ,לגּופא ל רב הּדר זה על לפרׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָנראה
ÛÒBzואֹומרֹו Ï‡ּׁשּלאחריו מה עם נמׁש ְְ«∆ְְֲִִֶַַָָ

ּפרּוׁש וגֹו', הּפסּגה ראׁש עלה מאמר ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּנתקּבלה וגֹו' ראׁש עלה ה' לֹו ׁשאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹלפי
הּטֹובה, הארץ את ואראה ׁשאמר ּתפּלתֹו ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָחצי
וזה ׂשיחי לׁשּפ אֹוסיף מׁשה ׁשּיאמר ה' ְְִִִִֶֶֶַָֹֹחׁש
אמר לזה ּבׂשיחי, קֹולי ׁשמע ה' ּכי האֹות ְְִִִִֶַַָָָָל

וגֹו' ּתֹוסף אל ‰‰לֹו aזה ּבדבר ּפרּוׁש ְֶַ«»»«∆ְֵֶָָ
אמר ּׁשּגמר מה והּוא אֹומר, Ï‡ׁשאני Èk ְֲִֵֶֶֶַַָֹƒ…

Úz:הּוא מחלט זה ּדבר ּפרּוׁש «¬…ְֵֶָָָֻ
ּתבת.ÈÈÚ‡‰כז) לֹומר הצר,ÈÈÚaּומה ¿≈¿≈∆ְֵַַַֻ¿≈∆ַ

נתּכּון ,עיני ׂשא ּבסמּו ׁשאמר אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּגם
הליכתֹו ידי על לראֹות ּׁשּׁשאל מה ּכי לֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָלֹומר
נס ה' לֹו יעׂשה ואראה אעּברה ּכאֹומרֹו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָלארץ
ּכל הליכה ּבלא לבד עיניו ּבאמצעּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹויראה
ׁשאין ּדבר והּוא ׁשּיעבר, אחר לראֹות ּׁשּׁשאל ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּׁשּדקּדק מה והּוא לראֹות, ּתּוכל הּזּולת ְְְִִֵֵֶַַַַעין

ּבכּנּוי: עיני ְְֲִֵֶַַּבמאמר
„BÚהרחֹוק ׁשּיקריבּו חכמֹות ׁשּיּמצאּו לפי ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָירצה

ּבין אֹותֹו ׁשּמׂשימין אמצעי ּדבר ידי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָעל
ויראם ויקרבם הרחֹוקים מקֹומֹות למּול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָעיניהם
אליו ה' אמר זה ּדבר ולׁשלל לפניו, הם ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּכאּלּו
ּדבר אמצעּות ּבלא ּפרּוׁש מּמׁש בעיני ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹּוראה

ֵַאחר:
ÂˆÂ.ÚLB‰Èכח) מצוה‡˙ היא מה לדעת צרי ¿«∆¿À«ְִִִַַַָָָ

אמרּו ּובספרי קל"ו)זֹו, צּוהּו(ּפנחס וז"ל ְְְְְִִִִָָָ
וכּו' הּמריבֹות על צּוהּו ד"א הּגבעֹונים ְְְִִִִַַַַָעל
נאמר אם זּולת ּבּכתּוב מפרׁש זה ואין ְְִֵֶַַַָָֹֹע"כ,

ּדב הּכתּובׁשהם ּבפׁשט לֹומר ואפׁשר קּבלה, רי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ



כח            
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 •ריה ול ה ול רחה ....ל ְְְְְְִֶַַַַַַַַַָָֻ
 •ריר נ  רל ל יר  ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

וה יר ה י ני יח ליה נלי ספי  ליהְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
....ינחיל •לפניה יר ינחל ל ול ו ינחל ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַָֹֹֹ

י וה הי ל ה  לח  ה ז)ו "ו(יהושע ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ר ניו ל פל יוו "ו הי ני ה "ל " ל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

י להלחל ני  ח  הע ה ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ה  ר לה רי  ל "ני ל נפל ה זה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ"לה

ריע י לו ו ריע רע.... ְְְִִִֵֵָ

   ©¥´¤©½̈§−¥¬
§«

  •(ספרי)לילי ל לוונ  ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ל וני ל חל והל "יהחל ע לרי "וה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻי

לי לחל ....זיי  ִִִִֵָָ

   §©¨´¦§¨¥À§©³¤
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 •(ש ח(ספרי יפ ר ח  ְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹ
רע ל" ו י וח לל יני".... ְְְְְִִִִִֵֵָָֹ

    

eÚ‚˙ ‡ÏÂ eÙÈÒ˙ ‡Ï(ב (ד, ……ƒ¿…ƒ¿¿
אם ואף מצוה? מֹוסיפים אם נֹורא ּכ ּכל מה הּׁשאלה, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָידּועה

חמּור ׁשּזה לגרע, ׁשאסּור להקּדים צרי היה לּדבר, טעם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ׁשּכדי חז"ל, ּובארּו להֹוסיף. ּגם ׁשאסּור אּלא ּבלבד זֹו ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיֹותר,

צרי והּדּיּוק האזהרה ראׁשית הרי תגרעּו', ה'ּלא את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלׁשלל

הדין עּמא קדם ֳִֵֵַַָָָיעבר

ית יתהֹון יחסן ְְְֵַָָוהּוא

תחזי: ּדי ְֱִֵֶַָארעא

לקבלכט בחילתא ְְֳִֵֵֵָָָָויתבנא

ּפעֹור: ְֵּבית

ׁשמעא יׂשראל ְְְִֵַַָּוכען

אנא ּדי ּולדינּיא ְְֲִִִַַָָָָלקימּיא

ּבדיל למעּבד יתכֹון ְְְְְִֵֶַַָמאּלף

ותירתּון ותיתּון ְְְְֵֵֵּדתיחּון

אלהא יי ּדי ארעא ְְֱִַָָָָָית

לכֹון: יהב ְְֲֵַַָָדאבהתכֹון

ּפתּגמאב על תֹוספּון ְְִַָָָלא

ולא יתכֹון מפּקד אנא ְְְֲִֵַָָָּדי

ית למּטר מּנּה ְְְִִִֵַָתמנעּון

ּדי אלהכֹון ּדיי ְֱֲִִַַָָָּפּקֹודּיא

יתכֹון: מפּקד ְְֲֵַָָאנא

      

אּלא צו אין ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָעל
ּדכתיב י"ג)מלכּות וגֹו',(ש"א לנגיד ה' ויצּוהּו ְְְְְִִִֵַַַָ

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה י"ג)ועּין ו' ויצּום(ׁשמֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ
ה' מאמר ּבא כן ּכמֹו וגֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָאל
יׂשראל על יהֹוׁשע ימל ׁשּבחּייו למׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכאן

יׂשראל: ּכל לעיני ּבמלכּותֹו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָויחּזקהּו
LÂ.'B‚Âכט) ‡Èbaהּכתּוב ּכּונת לדעת צרי «≈∆«»¿¿ִַַַַַָָָָ

יׁש ּקׁשר ּומה זה, ּבמאמר להֹודיע ּבא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָמה
ּׁשּלאחריו, מה עם ולא ּׁשּלפניו מה עם לא ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלֹו
רׁש"י והביאֹו הּכתּוב יּׁשבּו ּבספרי ז"ל ְְְְְֱִִִִִֵַַַָורּבֹותינּו
אֹומרֹו ּכּונת נתיּׁשב לא ז"ל ּולדבריהם ְְְְִִֵֵֶַַַָֹז"ל,

LÂ,ּפעֹור מעׂשה להֹודיע אּלא ּבא ׁשּלא ּכיון «≈∆ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
מאמר BÚtּגם ˙Èa Ïeאם מׁשמעּות לּה אין ֲַַַ≈¿ְִֵַָָ

היה ּפעֹור, עבֹודת להזּכיר אּלא הּכתּוב ּבא ְְְֲִֶַַַָָָָָֹלא
ׁשּכּונת ונראה ּפעֹור, לבעל וּתּצמד לֹומר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָלֹו
ּבתחּלת ּבֹו ׁשהתחיל ענין ּגמר הּוא ְְְְִִִִִֶַַַָָהּכתּוב
ׁשּלא אמר וגמר וגֹו', ה' אל ואתחּנן ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּפרׁשה
ּבּגיא וּנׁשב הּירּדן את לעבר ּבתפּלתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהֹועיל

ואֹומרֹו עֹולם, עד עּכבה אּלא יׁשיבה Èba‡אין ְְְִֵֶַַָָָָָ«»¿
ּדכתיב הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל ׁשארץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָלפי

י"ז) י"ג [מּול](ּבּמדּבר ואֹומרֹו ּבּנגב, זה Èa˙עלּו ְְְֲִֶֶֶַַָ≈
BÚtׁשם קבּורתֹו מּטעמי א' פ'רמז (פדר"א ¿ְֲִֵַַָָָ
ראׁשמ"ו) ירים לבל ּפעֹור עֹון מּול ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָֹּכדי

יׂשראל: על ְְְִֵֵַַָלקטרג
zÚÂ.'B‚Â‰א) Ï‡È'ב ּכנגד ׁשּנתּכּון אּולי ¿«»ƒ¿»≈¿ְְִֵֶֶֶַַ

לֹו ׁשארעּו הּכאתּדברים ּבענין אחד , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

וחׁשב הּכה והּוא לדּבר לֹו אמר ׁשה' ְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּסלע
זמרי ּבענין ב' ּגדֹול. ּבזריזּות הּמצוה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָלעׂשֹות
ּפֹוגעים קּנאים ּדין לעׂשֹות נתאּמץ ולא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּׁשגג
לתּקן לפניו ה' ׁשהזמין ה' ּבקּדּוׁש זכה ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹולא
ּכמֹו ה' קּדׁש לא אׁשר הראׁשֹון ְֲֲִִֵֶֶַָֹמעׂשה
לפניו ׁשּדן והגם ּבמקֹומן, הּדברים ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּו

הׁשיבֹו פב.)ּפנחס, דאּגרּתא(סנהדרין קרינא ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָָ
ּברית ונטל ּבּדבר ּפנחס וזכה ּפרונקא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָלהּוי

למׁשה: מּוכן ׁשהיה ְֶֶַָָָָהּׁשלֹום
LÙ‡Âׁשרפּו לפי הּוא מׁשה ׁשל טעמֹו ּכי ¿∆¿»ְֲִִֶֶֶַָ

ּבראׁשֹונה, ׁשעׂשה ידים מחּזּוק ִִִֵֶַָָָָָָָידיו
ּפֹוגעים קּנאים ה' אמר לא ּכי ׁשחׁש ְְִִִֶַַַָָָֹואּולי
לפּגע אחרים לבּקׁש אבל ראהּו אם אּלא ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבֹו
ׁשעׂשה ּכדר עׂשה ולא ויׁשב ונׁשמר לא, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹּבֹו
ואחר ּתּקלה לֹו ויצתה להּכֹות ׁשּנזּדרז ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּסלע
ּבני לעם להזהירם ּבא ולזה ּבזה, ׁשגג ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאמת
ונמנע ׁשגג ׁשּבהם הּדברים ב' עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
וּנׁשב לנּו עז עיר צבאֹות ה' הר אל ְֲִֵֵֶֶַַָָֹמעלֹות

להם ואמר וגֹו', מּול ÚLּבּגיא Ï‡È ‰zÚÂ ְְְֶַַָָָ¿«»ƒ¿»≈¿«
ÌÈwÁ‰ Ï‡וזה חּקים ׁשהם הּמצוֹות ׁשהם ∆«Àƒְְִִֵֵֶֶֶַֻ

לּסלע ּדּבר ה' לֹו ׁשאמר הּסלע מעׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּדמיֹון
ואֹומרֹו חּקה, אליו יתיחס זה ודבר נכוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבֹו

ÌÈËtLn‰ Ï‡Â'ה ׁשהערי הּמׁשּפטים ּכנגד ¿∆«ƒ¿»ƒְְֱִִִֶֶֶֶַָ
ארמית ּבֹועל מׁשּפט ּדמיֹון ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֶַָָּבתֹורתֹו
ּומאמצעּות מׁשה ּבֹו ׁשּׁשגג ּבֹו ּפֹוגעים ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּקּנאים

ּכּנזּכר: ּגזרה עליו נגזרה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

‚Âאמר˙‡ ÌzLÈÂ Ì˙‡e eÈÁz ÚÏ ¿»«ֶֹ¿««ƒ¿»∆ƒƒ¿∆∆
‡‰לי קרה ּכאׁשר לכם יקרה ולא »»∆ְְֲִִֶֶֶַָָָֹ

אמר וגמר הּירּדן, את עֹובר ˙eÙÒׁשאינּני ‡Ï ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ……ƒ
לֹו, ׁשארע ּכדר להם יארע ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלהזהירם

ּבּבריתא ּׁשאמרּו מה ּדר אחרי)על ר"פ (ת"כ ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

לרֹופא מֹוׁשלֹו עזריה ּבן אלעזר רּבי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָהיה
אלׁשּנכ לֹו אמר ואחד וכּו' חֹולה אצל נס ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכדר ּתמּות ׁשּלא וכּו' ּתׁשּכב ואל צֹונן ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹּתאכל
ע"כ, הראׁשֹון מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני ְְִִִֵֵֵֶֶָׁשּמת
לזרזם מׁשה נתּכּון ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו
מה על לֹו ׁשארע ּכמֹו להם יארע ְֱֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

ואמר הּסלע, להּכֹות ˙eÙÒּׁשהֹוסיף ‡Ïּפרּוׁש ְְִֶֶַַַַָ……ƒֵ
וגֹו' החּקים אל ׁשמע לכם אֹומר ּׁשאני ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֻמה
ׁשּלא הּדבר הּוא ּתנאי ּובאתם ּתחיּו ְְְִֶֶַַַַָָָֹלמען
הּוא ׁשעׂשה ּכדר יֹוסיפּו ׁשאם וגֹו' ְְִִִֶֶֶֶָָּתֹוסיפּו
ׁשּנגזרה ּכדר וגֹו' יבֹואּו לא הּסלע ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבמעׂשה

זה: ּבׁשביל ּגזרה ְְִִֵֶָָָעליו
BB‡ÂLÏ 'B‚Â eÚ‚˙ ‡ÏÂּבבֹוא ּפרּוׁש ¿¿¿…ƒ¿¿¿ƒ¿…ְֵ

ּדבריו ּבתחּלת ׁשּזכר מׁשּפט ּדבר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָלידם
ׁשעׂשה ּכדר מּמּנּו יגרעּו לא הּמׁשּפטים ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹואל
ּבֹו לפּגע מּלבּקׁש ׁשּנׁשמר זמרי ּבענין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַֹהּוא

אֹומרֹו והּוא הּמׁשּפט, ˙‚eÚוגרע ‡ÏÂהגם ְְְְִַַָָ¿…ƒ¿¿ֲַ
יהיה ׁשהּגרעֹון ּפרּוׁש לׁשמר ּכּונתכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהיה
ּבֹועל יהרג לבל להּׁשמר הּׁשמירה צד ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹּבֹו

ֲִָָהארמית:

            
ּכּונה מּתֹו אפילּו מצוה, ׁשּמֹוסיף מי ׁשּכן, תֹוסיפּו'. ּב'לא ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹלהיֹות

סֹופֹו היא), מצלחת זֹו ׁשּתֹוספת לֹו ּכׁשּנראה ּגם (ּומה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֻטֹובה

תגרעּו'. 'לא על ּגם לעבֹור     ְְֲִַַַֹ
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ּדיג ית חזן ִֵֵָָָעיניכֹון

ארי ּפעֹור ּבבעל יי ְְְֲֲֵַַַָעבד

ּבתר אזל ּדי ּגברא ְֲִַַַָָָּכל

אלה יי ׁשציּה ּפעֹור ְְְֱֵֵַַָָָּבעל

:ִֵָמּבינ

ּדאדּבקּתּוןד ְְְְֶַַואּתּון

אלהכֹון דיי ְְְֱֲַַַָָָּבדחלּתא

ּדין: יֹומא ּכלכֹון ְִֵַָָָקּימין

      
ÌÎÈÈÚ.'BÂג) ÏÚ ÈÁ‡ 'BÂ B‡‰ּפרּוׁש ≈≈∆»…¿«¬≈««¿ֵ

יתר זרה ׁשּבעבֹודה החמרא ראיתם ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּתם
עבדּוה ׁשּלא אֹותם ׁשאפּלּו העברֹות ּכל ֲֲֲִֵֶֶַָָָָָֹעל
הגם לעבּדֹו אחריו והלכּו ּבלּבם ׁשחׁשבּו ְְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָאּלא
ּדר על והּוא ה', הׁשמידם עדין עבדּוה ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

לט:)אֹומרֹו וגֹו':(קּדּוׁשין יׂשראל ּתפׂש למען ְְְְְִִִֵַַָֹ
Ìz‡Â.'BÂד) ÌÈ‰אמר לּמה לדעת צרי ¿«∆«¿≈ƒ¿ִַַַָָָָָ

Ìz‡Âראׁשֹון ענין על ּכמֹוסיף וא"ו ּבתֹוס' ¿«∆ְְְִִִֶַָָ
ּבעל אחרי להֹולכים ּבה' הּנדּבקים ידמּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹולא

אֹומרֹו עֹוד ולא‰ÌÈּפעֹור, הידיעה ּבה"א ְְ«¿≈ƒְְְִֵַָֹ
לֹומר ׁשּיצּדק זה ּדבקּות זכרֹון ׁשּקדם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמצינּו

הּדבקים: ְִֵַָָעליו
ÈÏe‡Âז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ׁשּיתּבאר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ח)ּבּפסּוק(קח.)ּבסנהדרין ו' (ּבראׁשית ְְְְִִֵֶַַָ

נח אפּלּו ונח וז"ל ה' ּבעיני חן מצא ְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹונח
חן ׁשּמצא אּלא ּכדאי היה לא מהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּיר

ּבּמאמר נתּכּון כן ּכמֹו וגםÌz‡Âע"כ, ּפרּוׁש ְְֲִֵֵַַַַ¿«∆ְֵַ
היֹותכם לצד אּלא להׁשמד ראּוי' הייתם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָאּתם
ונדּבקּתם ּבתׁשּובה נתקרבּתם ּפרּוׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּדבּוקים

לֹומר ודקּדק חּיים, אּתם ּבזה ÌÎlkּבה' ְְִִֵֶֶַַַַָÀ¿∆
אּלא אֹומר הּוא מהם חלק על ׁשּלא ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלהעיר
ּפנחס ּבפרׁשת הּכתּוב אֹומר הּוא וכן ּכּלם, ְְְִֵֵַַַָָָָָֻעל

ּפעֹור י"א)ּבמעׂשה ּבני(כ"ה את כּליתי ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַֹ
היּו ׁשעֹומדים למדּת הא ּבקנאתי, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָיׂשראל
מהם ׁשּמנע הּוא ׁשּפנחס והגם ּכּלם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלהּׁשמד
אחר ּתׁשּובה ׁשעׂשּו מכרח זה ּכל עם ְְִִֶֶַַַָָָָָֻהּכּליֹון,
אּלא ּפנחס מֹועיל היה לא כן לא ׁשאם ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּכ
ּׁשעתיד: למה ולא עׂשּוהּו ּׁשּכבר למה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹלכּפר

„BÚּׁשּפרׁשּתי מה לפי וא"ו ּבתֹוס' ְְְְִִִֵֶֶֶַַָירצה
ׁשּנתּכּון וגֹו' בעל אחרי הל אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּבאֹומרֹו
לעבד, ּבדעּתֹו חׁשב אּלא עבד ׁשּלא הגם ְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹֹלֹו'

ׁשל ּבוא"ו ּבדמיֹוןÌz‡Âנתּכּון ּתֹוספת לֹומר ְְִֵֶַָ¿«∆ְְִֶֶַ
ּבּמה הּמחׁשבה על ה' ׁשענׁש ּכדר ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון
ג"כ כן ּכמֹו מעׂשה עׂשּו ׁשּלא הגם ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָֹּׁשּלפניו
ּבזה הּמחׁשבה ּבה' ּדבקּותכם ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּתם

ז"ל אמרּו וכן למעׂשה, מצרפּה (קּדּוׁשיןהקב"ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

הקב"המ.) טֹובה למעׂשהמחׁשבה מצרפּה ְְְְֲֶַַָָָָָ
למעׂשה מצרפּה הקב"ה אין רעה ְְְְֲֵֶַַָָָָָָמחׁשבה

לֹומר ודקּדק ּבע"ז, ‰ÌÈ,זּולת Ìz‡Â ְְְִֵַַ¿«∆«¿≈ƒ
ז"ל אֹומרם ּדר על ז.)יתּבאר ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְְִֵֶֶַַָָָָ

ט"ז) ל"ג ׁשּבּקׁשונ(ׁשמֹות ועּמ אני פלינּו ְְְְְֲִִִִֵֶַ
אּמֹות על ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' ְְִֵֶֶֶַַָֹֻמׁשה
אפּלּו הּוא ׁשהּכּונה ׁשם ּופרׁשנּוהּו ְֲִֵֶַַַָָָָָהעֹולם,
אּתם ּכאן ׁשאמר והּוא מעׂשיהם, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָיכׁשירּו
עּכּו"ם ולא ּבה' הּדבקים הם אּתם ְְִֵֵֵֶַַַַֹּפרּוׁש

לזה, יזּכּו לא ּבה' להּדבק ירצּו העּכּום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאם
הּדּבּור ּגזרת הּוא הּדבקים מאמר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַּולדר

אּתם: למאמר ּכן ְֲֵֶַַַַּגם
ÌÈ‰.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰aּׁשּכתב מה ּפי על יתּבאר «¿≈ƒ«¡…≈∆ְִִֵֶַַַָָ

וז"ל הּתֹורה יסֹודי מהל' ּבפ"ו ְְְְְִֵֵַַָָרמּב"ם
אפּלּו הּמֹוחק ּכל וכּו' הוי"ה הם ׁשמֹות ְְֲֲִֵֵֵַָָָוז'
הּנטּפל ּכל לֹוקה אּלּו ׁשמֹות מּז' אחת ְִִֵֵֶַַַָָאֹות
ּכגֹון מּלאחריו וכּו' למחקֹו מּתר מּלפניו ְְְְְֲֳִִַַָָָָָֻלה'
נמחקים אינם אלהיכם ׁשל כם אלהי ׁשל 'ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשהּׁשם ׁשם ׁשל אֹותּיֹות ּכׁשאר הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָוהרי
להם לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, ְְְְִֵֶֶַַַַָָמקּדׁשם

a‰',ּבּמאמר ÌÈ‰זה ׁשּׁשם ּולפי ּפרּוׁש ֲַַַ«¿≈ƒ«ְִֵֵֶֶ
ונסמכת נדּבקת אֹות אין הוי"ה ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהמיחד
ּכה' ּבה' לה' ּכגֹון מּלפניו אּלא מּלאחריו ְְְֲִִֶַַַַָָָָלֹו
למחקם ּומּתר קדּׁשה ּבהם אין אּלּו ְְְֳִֵֵֶָָָָָֻֻואֹותּיֹות
זה ּבדר ּבה' יׂשראל ּדבקּות ּתהיה ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָואם

אמר ּגמר לזה מקּדׁשם, הּׁשם ‡ÌÎÈ‰Ïׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¡…≈∆
אינּה ּבה' ּדבקים ׁשאּתם זה ּדבקּות ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָּפרּוׁש
ּכאֹותּיֹות אּלא ׁשּמלפניו האֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶָָָָּכדבקּות
קדֹוׁשים ׁשהם אלהיכ' ׁשל כם ׁשהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמלאחריו

הּׁשם: ׁשל האֹותּיֹות ְִִֵֶַָָּכׁשאר
Ìbּבתבת זהa‰'רמז ׁשם והּוא נעים יעּוד «ְֵַַָ«ְִִֵֶָ

ׁשּדבקּות למדּת הא מּלאחריו מקּדׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו
אֹור מתאחדים עצמם בׁשמֹות הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַָָיׂשראל
ּתבין ׁשּלא ּוכדי הּנכּבד, ׁשם ּבאֹור ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנפׁשם
ואין מּלפניו הּנטּפלים ּכאֹותּיֹות הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

אמר ּגמר קדּׁשה מעּתה‡ÌÎÈ‰Ï,ּבהם אמר ְֶֶַָָָֹֻ¡…≈∆ֱֵַָֹ
אֹומרֹו ּכּונת האֹותּיֹות,a‰'ּכי ּביחּוד היא ְִַַָ«ְִִִָ

הּכתּוב ּׁשאמר מה ט')והּוא ל"ב חלק(ּדברים ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָָ
מּׁשם יׂשראל הם א' חלק ּכי הרי עּמֹו, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָה'
ואּולי זה, ּפרּוׁשנּו ּתצּדיק ּובזה ב"ה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָהוי"ה
ׁשּיׁשנם הּדרגֹות ב' ּכנגד הּכתּוב ידּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּכי

והבן: מּזֹו למעלה זֹו ְְְְְִִֵֵַָָָּביׂשראל
„BÚּבּמאמר ‡ÌÎÈ‰Ïנתּכּון '‰a ÌÈ‰על ְֲִֵַַַַ«¿≈ƒ«¡…≈∆ַ

ז"ל אֹומרם רל"ח)ּדר ח"ג העֹוׂשה(זהר ּכי ְִֶֶֶַָָֹ
עֹוׂשה ׁשּבֹו האבר על הוי"ה ׁשם ׁשֹורה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָמצוה
רמּוזים הם עׂשה מצוֹות ּכי ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָהּמצוה,
ּבּׁשם רמּוזים תעׂשה לא ּומצוֹות הוי"ה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹּבּׁשם

ּכאן אֹומרֹו והּוא ‰ÌÈאלהים, Ìz‡Âעל ְְֱִָֹ¿«∆«¿≈ƒַ
ׁשמֹות ּבב' ּתעׂשה ולא עׂשה מצוֹות קּיּום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַֹידי
אלהיכם: ּבה' ּכאֹומרֹו ואלהים הוי"ה ׁשם ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָֹֹאּלּו

„BÚ'ּבה ּדבקים ּכׁשאּתם הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַירצה
ּבזה ּובמצוֹותיו ּבֹו חפץ ׁשּלּבכם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָּפרּוׁש
ּׁשאמרּו מה ּדר על ּביחּוד, אלהיכם נקרא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

נח)ז"ל ס"פ יׂשראל(ילקּוט ּתהּלֹות יׁשב ּבּפסּוק ְְְִִֵֵַַַָָֹ

עד הּׁשמים צבא מהלל ּבכל ה' נתרּצה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכי יׂשראל אלהי ה' ּברּו ּבתהּלֹותיו ְְְֱִִִִֵֵֶָָָָֹׁשאמרּו
יׂשראל, על אּלא אלהּותֹו ׁשּתתיחד ּבחר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבאלהי מתהּלל ולא מתּבר ׁשאין ּתמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹולזה
מלאכים ּבאלהי ולא הארץ ּבאלהי ולא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹׁשמים

יׂשראל: אלהי ְֱִֵֵֶָָֹאּלא
ÌÈiÁ.ÌBi‰ ÌÎlk,ּולמּטה למעלה נמׁשכת «ƒÀ¿∆«ְְְְִֶֶַַָָ

אלהיכם הּדר זה על למעלה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹנמׁשכת
נקרא ה' ּכי כ"ג)חּיים ה' חּיים,(לקּמן אלהים ְְֱִִִִִַַַָָֹ

והּכּונה ּכּלכם, חּיים ג"כ למּטה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻונמׁשכת
ׁשהחּיים להעיר הּדר זה על הּדּבּור ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּבׁשעּור
ּבזה והּכּונה החּיים, מּמקֹור להם ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָנמׁשכים
ויאכל ׁשּיתנֹועע הגם חּיים יּקרא לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזּולת

קר ּבחּייהם ׁשהרׁשעים מתיםוכּו' (ּברכֹותּויים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

הּואיח:) וזה הּמיתה, מקֹור ׁשּמקֹורם ְְְְִֶֶַַָָלצד
זה ּבמאמר מׁשה להם ׁשּמחּדׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָהחּדּוׁש

החּיים: מּמקֹור חּיים ׁשהם ְִִִִֵֶֶַַַָׁשּמֹודיעם
eÚÂ'א ּדרכים, ּבב' הּוא מׁשה ּדברי ּכּונת ¿ƒְְְִִֵֶַַָָ

ּדבקים ׁשאּתם מּצד הּדר זה על ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַהּוא
ׁשּכתבנּו ּכמֹו חּיים אּתם חּיים אלהיכם ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבה'
להּדבק ׁשּזכיתם טעם הּדר זה על ב' ,ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבסמּו
צּדיקים ּפרּוׁש חּיים ׁשאּתם לפי אלהיכם ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבה'
הּמות ּבחינת ׁשהם הרׁשע מּמטעּמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנׁשמרּתם

הּכתּוב: נתּכּון ולׁשניהם ּבחּיים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּובחרּת
B‡ÂÌÎlkּוכללּות הּפרטי לכללּות נתּכּון ¿≈À¿∆ְְְְִִִֵַַָָָ

הּפרטי ּכללּות ,הּדר זה על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּכללי
ּגרּוע אבר ּבלא חי ּכּלֹו הי' מהם אחד ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכל

ּבחּלין ּׁשּדרׁשּו מה ּדר קטז.)על ּבּפסּוק(זבחים ְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
אבריה ראׁשי ׁשחיים ּבהמה הבא החי ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּכל
ּכּלם היּו ּׁשּלפנינּו מה כן ּכמֹו מּום, ּבּה ְְְֵֵֵֶַָָָָֻואין
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו וכן מּום, ּבלא ְְְְִִֵֵַָֹּתמימים

היּו(מכילתא) לא סיני הר על ׁשעמדּו ׁשּכל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ולא וגֹו' רֹואים העם וכל ּדכתיב סּומין ְְְְִִִִֶָָָָֹּבהם
מּומין ּבהם היּו ׁשּלא למדּת הא ע"כ, ְְִֶֶַָָָָָֹוכּו'
הּגּוף מּומי על ּבין ונתּכּון ּבחזקתם, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָועמדּו
ׁשּמּום העירֹותי ּוכבר הּנפׁש, מּומי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַָּבין
ׁשאין מּום אין ּכי הּנפׁש ּפגם על יּגיד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּבּגּוף
לבעל ה' ּפסלֹו ּכן על ואׁשר ּבּנפׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָּדמיֹונֹו

הּזהר ּבדברי ועּין הּמזּבח, מעל ד')מּום ,(ח"ג ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַֹ
ׁשאינֹו אחד ּבהם היה ׁשּלא הּכללי ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּוכללּות
ואֹומרֹו צּדיקים, ּכּלם אּלא חי יּקרא ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהגּון

ÌBi‰ּכּלם חּיים היֹותם מאמר החליט לא «ֱֱֲִִֶַַַָָֹֻ
מּצד למחר יהיה אׁשר יאמר מי ּכי הּיֹום ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאּלא
ּבֹו אמּונה ואין הּוא ּבחירי ׁשאדם ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָמעׂשיהם

החּיים: לארץ לכּתֹו יֹום ְְִֶֶֶַַַעד



כט             
ּכּונה מּתֹו אפילּו מצוה, ׁשּמֹוסיף מי ׁשּכן, תֹוסיפּו'. ּב'לא ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹלהיֹות

סֹופֹו היא), מצלחת זֹו ׁשּתֹוספת לֹו ּכׁשּנראה ּגם (ּומה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֻטֹובה

תגרעּו'. 'לא על ּגם לעבֹור     ְְֲִַַַֹ

   ¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤
    ̈¨¬§Ÿ̈−§©´©§®¦´
   ̈¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´

  ©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬
   ¡Ÿ¤−¦¦§¤«

  §©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−
  ¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−

  ©«

ּדיג ית חזן ִֵֵָָָעיניכֹון

ארי ּפעֹור ּבבעל יי ְְְֲֲֵַַַָעבד

ּבתר אזל ּדי ּגברא ְֲִַַַָָָּכל

אלה יי ׁשציּה ּפעֹור ְְְֱֵֵַַָָָּבעל

:ִֵָמּבינ

ּדאדּבקּתּוןד ְְְְֶַַואּתּון

אלהכֹון דיי ְְְֱֲַַַָָָּבדחלּתא

ּדין: יֹומא ּכלכֹון ְִֵַָָָקּימין

      
ÌÎÈÈÚ.'BÂג) ÏÚ ÈÁ‡ 'BÂ B‡‰ּפרּוׁש ≈≈∆»…¿«¬≈««¿ֵ

יתר זרה ׁשּבעבֹודה החמרא ראיתם ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּתם
עבדּוה ׁשּלא אֹותם ׁשאפּלּו העברֹות ּכל ֲֲֲִֵֶֶַָָָָָֹעל
הגם לעבּדֹו אחריו והלכּו ּבלּבם ׁשחׁשבּו ְְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָאּלא
ּדר על והּוא ה', הׁשמידם עדין עבדּוה ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

לט:)אֹומרֹו וגֹו':(קּדּוׁשין יׂשראל ּתפׂש למען ְְְְְִִִֵַַָֹ
Ìz‡Â.'BÂד) ÌÈ‰אמר לּמה לדעת צרי ¿«∆«¿≈ƒ¿ִַַַָָָָָ

Ìz‡Âראׁשֹון ענין על ּכמֹוסיף וא"ו ּבתֹוס' ¿«∆ְְְִִִֶַָָ
ּבעל אחרי להֹולכים ּבה' הּנדּבקים ידמּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹולא

אֹומרֹו עֹוד ולא‰ÌÈּפעֹור, הידיעה ּבה"א ְְ«¿≈ƒְְְִֵַָֹ
לֹומר ׁשּיצּדק זה ּדבקּות זכרֹון ׁשּקדם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמצינּו

הּדבקים: ְִֵַָָעליו
ÈÏe‡Âז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על ׁשּיתּבאר ¿«ְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ח)ּבּפסּוק(קח.)ּבסנהדרין ו' (ּבראׁשית ְְְְִִֵֶַַָ

נח אפּלּו ונח וז"ל ה' ּבעיני חן מצא ְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹונח
חן ׁשּמצא אּלא ּכדאי היה לא מהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּיר

ּבּמאמר נתּכּון כן ּכמֹו וגםÌz‡Âע"כ, ּפרּוׁש ְְֲִֵֵַַַַ¿«∆ְֵַ
היֹותכם לצד אּלא להׁשמד ראּוי' הייתם ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָאּתם
ונדּבקּתם ּבתׁשּובה נתקרבּתם ּפרּוׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּדבּוקים

לֹומר ודקּדק חּיים, אּתם ּבזה ÌÎlkּבה' ְְִִֵֶֶַַַַָÀ¿∆
אּלא אֹומר הּוא מהם חלק על ׁשּלא ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלהעיר
ּפנחס ּבפרׁשת הּכתּוב אֹומר הּוא וכן ּכּלם, ְְְִֵֵַַַָָָָָֻעל

ּפעֹור י"א)ּבמעׂשה ּבני(כ"ה את כּליתי ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַֹ
היּו ׁשעֹומדים למדּת הא ּבקנאתי, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָיׂשראל
מהם ׁשּמנע הּוא ׁשּפנחס והגם ּכּלם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלהּׁשמד
אחר ּתׁשּובה ׁשעׂשּו מכרח זה ּכל עם ְְִִֶֶַַַָָָָָֻהּכּליֹון,
אּלא ּפנחס מֹועיל היה לא כן לא ׁשאם ְִִִֵֶֶָָָָָֹֹּכ
ּׁשעתיד: למה ולא עׂשּוהּו ּׁשּכבר למה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹלכּפר

„BÚּׁשּפרׁשּתי מה לפי וא"ו ּבתֹוס' ְְְְִִִֵֶֶֶַַָירצה
ׁשּנתּכּון וגֹו' בעל אחרי הל אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָּבאֹומרֹו
לעבד, ּבדעּתֹו חׁשב אּלא עבד ׁשּלא הגם ְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹֹלֹו'

ׁשל ּבוא"ו ּבדמיֹוןÌz‡Âנתּכּון ּתֹוספת לֹומר ְְִֵֶַָ¿«∆ְְִֶֶַ
ּבּמה הּמחׁשבה על ה' ׁשענׁש ּכדר ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון
ג"כ כן ּכמֹו מעׂשה עׂשּו ׁשּלא הגם ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָֹּׁשּלפניו
ּבזה הּמחׁשבה ּבה' ּדבקּותכם ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּתם

ז"ל אמרּו וכן למעׂשה, מצרפּה (קּדּוׁשיןהקב"ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

הקב"המ.) טֹובה למעׂשהמחׁשבה מצרפּה ְְְְֲֶַַָָָָָ
למעׂשה מצרפּה הקב"ה אין רעה ְְְְֲֵֶַַָָָָָָמחׁשבה

לֹומר ודקּדק ּבע"ז, ‰ÌÈ,זּולת Ìz‡Â ְְְִֵַַ¿«∆«¿≈ƒ
ז"ל אֹומרם ּדר על ז.)יתּבאר ּבּפסּוק(ּברכֹות ְְְִֵֶֶַַָָָָ

ט"ז) ל"ג ׁשּבּקׁשונ(ׁשמֹות ועּמ אני פלינּו ְְְְְֲִִִִֵֶַ
אּמֹות על ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא מה' ְְִֵֶֶֶַַָֹֻמׁשה
אפּלּו הּוא ׁשהּכּונה ׁשם ּופרׁשנּוהּו ְֲִֵֶַַַָָָָָהעֹולם,
אּתם ּכאן ׁשאמר והּוא מעׂשיהם, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָיכׁשירּו
עּכּו"ם ולא ּבה' הּדבקים הם אּתם ְְִֵֵֵֶַַַַֹּפרּוׁש

לזה, יזּכּו לא ּבה' להּדבק ירצּו העּכּום ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאם
הּדּבּור ּגזרת הּוא הּדבקים מאמר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַּולדר

אּתם: למאמר ּכן ְֲֵֶַַַַּגם
ÌÈ‰.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰aּׁשּכתב מה ּפי על יתּבאר «¿≈ƒ«¡…≈∆ְִִֵֶַַַָָ

וז"ל הּתֹורה יסֹודי מהל' ּבפ"ו ְְְְְִֵֵַַָָרמּב"ם
אפּלּו הּמֹוחק ּכל וכּו' הוי"ה הם ׁשמֹות ְְֲֲִֵֵֵַָָָוז'
הּנטּפל ּכל לֹוקה אּלּו ׁשמֹות מּז' אחת ְִִֵֵֶַַַָָאֹות
ּכגֹון מּלאחריו וכּו' למחקֹו מּתר מּלפניו ְְְְְֲֳִִַַָָָָָֻלה'
נמחקים אינם אלהיכם ׁשל כם אלהי ׁשל 'ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשהּׁשם ׁשם ׁשל אֹותּיֹות ּכׁשאר הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָוהרי
להם לֹומר ּׁשּנתּכּון מה והּוא ע"כ, ְְְְִֵֶֶַַַַָָמקּדׁשם

a‰',ּבּמאמר ÌÈ‰זה ׁשּׁשם ּולפי ּפרּוׁש ֲַַַ«¿≈ƒ«ְִֵֵֶֶ
ונסמכת נדּבקת אֹות אין הוי"ה ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהמיחד
ּכה' ּבה' לה' ּכגֹון מּלפניו אּלא מּלאחריו ְְְֲִִֶַַַַָָָָלֹו
למחקם ּומּתר קדּׁשה ּבהם אין אּלּו ְְְֳִֵֵֶָָָָָֻֻואֹותּיֹות
זה ּבדר ּבה' יׂשראל ּדבקּות ּתהיה ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָואם

אמר ּגמר לזה מקּדׁשם, הּׁשם ‡ÌÎÈ‰Ïׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¡…≈∆
אינּה ּבה' ּדבקים ׁשאּתם זה ּדבקּות ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָּפרּוׁש
ּכאֹותּיֹות אּלא ׁשּמלפניו האֹותּיֹות ְְְִִִִֵֶֶָָָָּכדבקּות
קדֹוׁשים ׁשהם אלהיכ' ׁשל כם ׁשהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּמלאחריו

הּׁשם: ׁשל האֹותּיֹות ְִִֵֶַָָּכׁשאר
Ìbּבתבת זהa‰'רמז ׁשם והּוא נעים יעּוד «ְֵַַָ«ְִִֵֶָ

ׁשּדבקּות למדּת הא מּלאחריו מקּדׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו
אֹור מתאחדים עצמם בׁשמֹות הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַָָיׂשראל
ּתבין ׁשּלא ּוכדי הּנכּבד, ׁשם ּבאֹור ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנפׁשם
ואין מּלפניו הּנטּפלים ּכאֹותּיֹות הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּכּונה

אמר ּגמר קדּׁשה מעּתה‡ÌÎÈ‰Ï,ּבהם אמר ְֶֶַָָָֹֻ¡…≈∆ֱֵַָֹ
אֹומרֹו ּכּונת האֹותּיֹות,a‰'ּכי ּביחּוד היא ְִַַָ«ְִִִָ

הּכתּוב ּׁשאמר מה ט')והּוא ל"ב חלק(ּדברים ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָָ
מּׁשם יׂשראל הם א' חלק ּכי הרי עּמֹו, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָה'
ואּולי זה, ּפרּוׁשנּו ּתצּדיק ּובזה ב"ה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָהוי"ה
ׁשּיׁשנם הּדרגֹות ב' ּכנגד הּכתּוב ידּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּכי

והבן: מּזֹו למעלה זֹו ְְְְְִִֵֵַָָָּביׂשראל
„BÚּבּמאמר ‡ÌÎÈ‰Ïנתּכּון '‰a ÌÈ‰על ְֲִֵַַַַ«¿≈ƒ«¡…≈∆ַ

ז"ל אֹומרם רל"ח)ּדר ח"ג העֹוׂשה(זהר ּכי ְִֶֶֶַָָֹ
עֹוׂשה ׁשּבֹו האבר על הוי"ה ׁשם ׁשֹורה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָמצוה
רמּוזים הם עׂשה מצוֹות ּכי ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָהּמצוה,
ּבּׁשם רמּוזים תעׂשה לא ּומצוֹות הוי"ה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹּבּׁשם

ּכאן אֹומרֹו והּוא ‰ÌÈאלהים, Ìz‡Âעל ְְֱִָֹ¿«∆«¿≈ƒַ
ׁשמֹות ּבב' ּתעׂשה ולא עׂשה מצוֹות קּיּום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַֹידי
אלהיכם: ּבה' ּכאֹומרֹו ואלהים הוי"ה ׁשם ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָֹֹאּלּו

„BÚ'ּבה ּדבקים ּכׁשאּתם הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַירצה
ּבזה ּובמצוֹותיו ּבֹו חפץ ׁשּלּבכם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָּפרּוׁש
ּׁשאמרּו מה ּדר על ּביחּוד, אלהיכם נקרא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּוא

נח)ז"ל ס"פ יׂשראל(ילקּוט ּתהּלֹות יׁשב ּבּפסּוק ְְְִִֵֵַַַָָֹ

עד הּׁשמים צבא מהלל ּבכל ה' נתרּצה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּכי יׂשראל אלהי ה' ּברּו ּבתהּלֹותיו ְְְֱִִִִֵֵֶָָָָֹׁשאמרּו
יׂשראל, על אּלא אלהּותֹו ׁשּתתיחד ּבחר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבאלהי מתהּלל ולא מתּבר ׁשאין ּתמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹולזה
מלאכים ּבאלהי ולא הארץ ּבאלהי ולא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹׁשמים

יׂשראל: אלהי ְֱִֵֵֶָָֹאּלא
ÌÈiÁ.ÌBi‰ ÌÎlk,ּולמּטה למעלה נמׁשכת «ƒÀ¿∆«ְְְְִֶֶַַָָ

אלהיכם הּדר זה על למעלה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹנמׁשכת
נקרא ה' ּכי כ"ג)חּיים ה' חּיים,(לקּמן אלהים ְְֱִִִִִַַַָָֹ

והּכּונה ּכּלכם, חּיים ג"כ למּטה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻונמׁשכת
ׁשהחּיים להעיר הּדר זה על הּדּבּור ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּבׁשעּור
ּבזה והּכּונה החּיים, מּמקֹור להם ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָנמׁשכים
ויאכל ׁשּיתנֹועע הגם חּיים יּקרא לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזּולת

קר ּבחּייהם ׁשהרׁשעים מתיםוכּו' (ּברכֹותּויים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

הּואיח:) וזה הּמיתה, מקֹור ׁשּמקֹורם ְְְְִֶֶַַָָלצד
זה ּבמאמר מׁשה להם ׁשּמחּדׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָהחּדּוׁש

החּיים: מּמקֹור חּיים ׁשהם ְִִִִֵֶֶַַַָׁשּמֹודיעם
eÚÂ'א ּדרכים, ּבב' הּוא מׁשה ּדברי ּכּונת ¿ƒְְְִִֵֶַַָָ

ּדבקים ׁשאּתם מּצד הּדר זה על ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַהּוא
ׁשּכתבנּו ּכמֹו חּיים אּתם חּיים אלהיכם ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבה'
להּדבק ׁשּזכיתם טעם הּדר זה על ב' ,ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבסמּו
צּדיקים ּפרּוׁש חּיים ׁשאּתם לפי אלהיכם ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבה'
הּמות ּבחינת ׁשהם הרׁשע מּמטעּמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנׁשמרּתם

הּכתּוב: נתּכּון ולׁשניהם ּבחּיים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּובחרּת
B‡ÂÌÎlkּוכללּות הּפרטי לכללּות נתּכּון ¿≈À¿∆ְְְְִִִֵַַָָָ

הּפרטי ּכללּות ,הּדר זה על ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּכללי
ּגרּוע אבר ּבלא חי ּכּלֹו הי' מהם אחד ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּכל

ּבחּלין ּׁשּדרׁשּו מה ּדר קטז.)על ּבּפסּוק(זבחים ְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
אבריה ראׁשי ׁשחיים ּבהמה הבא החי ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּכל
ּכּלם היּו ּׁשּלפנינּו מה כן ּכמֹו מּום, ּבּה ְְְֵֵֵֶַָָָָֻואין
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו וכן מּום, ּבלא ְְְְִִֵֵַָֹּתמימים

היּו(מכילתא) לא סיני הר על ׁשעמדּו ׁשּכל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
ולא וגֹו' רֹואים העם וכל ּדכתיב סּומין ְְְְִִִִֶָָָָֹּבהם
מּומין ּבהם היּו ׁשּלא למדּת הא ע"כ, ְְִֶֶַָָָָָֹוכּו'
הּגּוף מּומי על ּבין ונתּכּון ּבחזקתם, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָועמדּו
ׁשּמּום העירֹותי ּוכבר הּנפׁש, מּומי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַָּבין
ׁשאין מּום אין ּכי הּנפׁש ּפגם על יּגיד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּבּגּוף
לבעל ה' ּפסלֹו ּכן על ואׁשר ּבּנפׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָּדמיֹונֹו

הּזהר ּבדברי ועּין הּמזּבח, מעל ד')מּום ,(ח"ג ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַֹ
ׁשאינֹו אחד ּבהם היה ׁשּלא הּכללי ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּוכללּות
ואֹומרֹו צּדיקים, ּכּלם אּלא חי יּקרא ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהגּון

ÌBi‰ּכּלם חּיים היֹותם מאמר החליט לא «ֱֱֲִִֶַַַָָֹֻ
מּצד למחר יהיה אׁשר יאמר מי ּכי הּיֹום ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאּלא
ּבֹו אמּונה ואין הּוא ּבחירי ׁשאדם ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָמעׂשיהם

החּיים: לארץ לכּתֹו יֹום ְְִֶֶֶַַַעד
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יתכֹוןה ּדאּלפית ְְֲִֵַָחזֹו

די ּכמא ודינּיא ְְְִִַַָָָָקימּיא

ּכן למעּבד אלהי יי ְְְְֱִֵֶַַַָָָפּקדני

עּלין אּתּון ּדי ארעא ְְִִַַַָּבגֹו

למירתּה: ְְֵַַָּתּמן

אריו ותעּבדּון ְְְְְֲִֵַותּטרּון

חכמתכֹון ְְִַָהיא

לעיני ְְְְְֵֵָוסּוכלתנּותכֹון

ּכל ית יׁשמעּון ּדי ְְְִִַַָָָעממּיא

וימרּון האּלין ְְְִֵֵַָָָקימּיא

וסּוכלתן חּכים עם ְְְִַַָָלחֹוד

הדין: רּבא ֵַַָָָעּמא

לּהז ּדי רב עם מן ֲִֵֵַַָארי

לקּבלא לּה קריב ְֱִֵַָָָָָאלהא

ּכיי עקתּה ּבעּדן ְְְְִֵֵַַַָצלֹותּה

ּדאנחנא עּדן ּבכל ְְֱֲִַַָָָָָָאלהנא

קדמֹוהי: ְֳִִַַָמצּלין

קימיןח לּה ּדי רב עם ְִִֵַַָָּומן

ּככל קּׁשיטין ְְִִִִַֹודינין

יהב אנא ּדי הדא ְֲִֵַָָָָָאֹוריתא

דין: יֹומא ֳֵֵָָקדמיכֹון

וטרט ל אסּתּמר ְְְִַַַָלחֹוד

תנׁשי ּדילמא לחדא ְְְֲִִֵַַָָָנפׁש

עיני חזֹו ּדי ּפתּגמּיא ְֲִִִֵַָָָָית

ּכל מּלּב יעּדּון ְְְִִִִָָֹודילמא

ּותהֹודעּנּון חּיי ְְִֵַָיֹומי

:בני ולבני ְְְְִִֵָָלבני

ייי קדם קמּתא ּדי ְְֳִַָָָָיֹומא

לי יי דאמר ּבחרב ְְְֱֲִֵַָָָֹאלה

ית קדמי (אכנׁש) ְְֳֵַַָָּכנֹוׁש

ּפתּגמי ית ואׁשמעּנּון ְְְְִִַַָָָָעּמא

ּכל קדמי למדחל ילפּון ְְְֳִִֵַַָָּדי

על קּימין אּנּון ּדי ִִִַַַָָיֹומּיא

יּלפּון: ּבניהֹון וית ְְְְֵַַָָארעא

וקמּתּוןיא ְְְְֶַּוקרבּתּון

ּבער וטּורא טּורא ְְִֵֵָָָבׁשּפֹולי

ׁשמּיא צית עד ְְֵֶַַָָָּבאּׁשתא

ואמיטתא: עננא ְֲֲֲִַָָָָחׁשֹוכא

מּגֹויב עּמכֹון יי ְְִִִַָּומּליל

אּתּון ּפתּגמין קל ְִִֶַַָָָאּׁשתא

ליתיכֹון ּודמּות ְְִֵֵָׁשמעין

קלא: אּלהן ֵֶָָָָָחזן

      
ÌÚÓL‡ÂÌÈÓי) Ï È˙‡ ‡ÈÏ BÂ È ˙‡ ¿«¿ƒ≈∆¿»»¿¿ƒ¿»…ƒ»«»ƒ

ז"ל אֹומרם ּדר על קמו.)יתּבאר (ׁשּבת ְְִֵֶֶַַָָָ

זהמתן, ּפסקה סיני הר על ׁשעמדּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻיׂשראל
היתה זהמתן ׁשּפסיקת יתרֹו ּבפרׁשת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻּופרׁשּתי
ׁשּיצתה עד אלהים ּדברי ּגבּורֹות ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹמאמצעּות
מאמר והּוא מהם, זהמה הסרת וזהּו ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻנׁשמתם

È ˙‡ ÌÚÓL‡Âׁשּבאּו הּדּברֹות עׂשרת ּפרּוׁש ¿«¿ƒ≈∆¿»»ְֲִֵֶֶֶַָ
ּדכתיב א')ּבגבּורֹות כ' אלהים(ׁשמֹות וידּבר ְְְְֱִִִִֵַַֹ

ליראה זה ׁשעׂשיתי וטעם הּדברים, ּכל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאת
מהם זהמתן הפסק ּבאמצעּות הּימים ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאתי
וזה ה', את מּלירא האדם את הּמֹונע ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכּמה וסבלּו ּכבֹודם את מרּו לא ׁשּיׂשראל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹסּבה
מׁשמרת ועל מסּפר אין רּבים ימים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָצרֹות

נפׁשם וטבע זהמתן ּפסקה ּכי עֹומדים ה' ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻיראת
מבּדלת זהמא ׁשאין ּכל ּכי ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻליראה
ב"ה: הּנכּבד ה' לירא מּטבעֹו ה' לבין ְְְִִִִֵֵַָָּבינֹו

ÏB˜ÌÈÚÓLיב) Ì‡ ÌÈאֹומרֹוÌÈ ÏB˜ ¿»ƒ«∆…¿ƒְ¿»ƒ
ז"ל ּדבריהם ּפי על פ'יתּבאר (שהש"ר ְְִִִֵֵֶַָ

מּפייּׁשקני) יֹוצא ׁשהיה ּדּבּור ׁשּכל ׁשאמרּו ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
על עֹומד והיה מלא מּמּנּו נֹוצר היה ְְִֵֶַַָָָָָָה'
והיה וכּו' מקּבלני אּתה לֹו ואֹומר ְְְְְִֵֵַַָָָָָָהאדם
הּכתּוב יתּבאר זה ּוכפי ע"כ, וכּו' ְְְְְִִֵֶַַָָמחּבקֹו

נכֹון ÌÈעל ÏB˜ּדּבר אׁשר הּדברים ּפרּוׁש ַָ¿»ƒְֲִִֵֵֶַָ
אֹותם קֹול מלאכים מהם נבראים ׁשהיּו ְְִִִֵֶֶַָָָָה'
ועּין ׁשֹומעים, אּתם ּדברים ׁשּנקראים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמלאכים
יׂשראל ׁשמעּו ׁשּלא יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמה

ל יהיה ולא וגֹו' אנכי אּלא הּגבּורה ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹמּפי
ּכאחד ׁשּיצאּו הגם ּדּברֹות הּׁשמֹונה אבל ְְְְְֲֲִֶֶַַָָָָוגֹו'
לׁשמע לסּבל יכלּו לא הּדּברֹות עׂשרת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹֹיחד
מּקֹולֹו ׁשּנחצבּו הּמלאכים עמדּו והח' ב' ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָאּלא
וחזרּו נׁשמתם ׁשחזרה עד ּבהם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָיתּבר
עצמן הּדברים ׁשהם הּמלאכים מּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּוׁשמעּום
ּומלא מלא ׁשהּוא ּומצוה מצוה ּכל ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהיתה
מקּבלני אּתה לֹו ואֹומר האדם על ְְְִֵֵֵַַַָָָָעֹומד

ְוכּו':
eÓ˙eBÂ ÌÈ‡ ÌÈ‡יצּדק אי קׁשה ¿»≈¿∆…ƒ¿ְֵֶַָֻ

הּתמּונה על ˜ÏBלאמר È˙ÏeÊׁשהיא ְֵַַָֹ»ƒִֶ
ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמיעה,
מדּבר היה עצמֹו הּדּבּור ׁשהּוא ׁשהּמלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָזה
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ּדייג קימּה ית לכֹון ְְְִִֵַָָוחּוי

למעּבד יתכֹון ְְְִֶַַָפּקיד

ּוכתבנּון ּפתּגמין ְְֲִִִֶֶָָעׂשרת

אבנּיא: לּוחי ּתרין ְְֵֵַַַָעל

ּבעּדנאיד יי ּפּקיד ְְְִִִַָָָָויתי

קימין יתכֹון לאּלפא ְְְִִַַָָָָההיא

יתהֹון למעּבדכֹון ְְְְְִִֶַָודינין

עברין אּתּון ּדי ְְְִִַַָָּבארעא

למירתּה: ְְֵַַָּתּמן

לחדאטו ְְְֲִַַָותסּתּמרּון

לא ארי ְְֲֵֵַָָלנפׁשתיכֹון

ּביֹומא ּדמּות ּכל ְְֲֵָָחזיתּון

ּבחרב עּמכֹון יי מּליל ְְְִִִֵַָֹּדי

אּׁשתא: ִֶָָמּגֹו

תחּבלּוןטז ְְְִַָּדילמא

ּדמּות צלם לכֹון ְְְְְֶֶַותעּבדּון

אֹו ּדכר ּדמּות צּורא ְְַָָּכל

ְָֻנקּבא:

ּדייז ּבעירא ּכל ְְִִָָּדמּות

צּפר ּכל ּדמּות ְְְִַַָָבארעא

רקיע ּבאור פרח ּדי ְְֲִִֵַַַַָָּגדפא

ְַָׁשמּיא:

דייח רחׁשא ּכל ְֲִִָָּדמּות

די נּוני ּכל ּדמּות ְְְִֵַָָבארעא

לארעא: מּלרע ְְְְִַַַָָבמּיא

עינייט תזקֹוף ְְְִִֵָָודילמא

ׁשמׁשא ית ותחזי ְְְֱִִֵֶַָָָלׁשמּיא

ּכֹוכבּיא וית סיהרא ְְְֲִַָָָָוית

ותטעי ׁשמּיא חילי ְְְִֵֵֵַָֹּכל

ּדי ותפלחּנּון להֹון ְְְְְְִִִִותסּגּוד

לכל יתהֹון אלה יי ְְְֱִַָָָָֹזּמין

ׁשמּיא: ּכל ּתחֹות ְְְַַַָָָעממּיא

לדחלּתּהכ יי קריב ְְְְְִֵַַָָָויתכֹון

מּכּורא יתכֹון ְְִֵַָָואּפק

למהוי מּמצרים ְְְְְֱִִִֵֵַָָדפרזלא

ּכיֹומא אחסנא לעּמא ְְֲֵַַָָָָלּה

ֵָהדין:

רגזכא הוה יי קדם ְְֲֳִַָָָּומן

וקּיים ּפתּגמיכֹון על ְְֲִִֵַַַָעלי

ית למעבר ּדלא ְְְֲִֵַָָּבדיל

למיעל ּדלא ּובדיל ְְְְְִֵַַָָירּדנא

אלה יי ּדי טבא ְְְֱִַָָָָָָלארעא

אחסנא: ל ֲֵַָָָָיהב

ּבארעאכב מאית אנא ְְֲֲִֵַָָָארי

ית עבר אנא לית ֲֵַָָָָָהדא

עברין ואּתּון ְְְְִַַָָירּדנא

טבא ארעא ית ְְְֵַָָָָותירתּון

ָָהדא:

      
וכן אֹותֹו, רֹואים יׂשראל והיּו אחד ּכל ְְְִִִֵֵֶָָָָעם

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבּפסּוק(מכילתא)ּתמצא ְְְְִִֵֶַַָָָָ
חׁש ּומעּתה הּקֹולֹות, את ראים העם ְִֵֶַַָָָָָֹוכל
יׂשראל אלהי הּוא זה ּכי ח"ו ׁשּיחׁשבּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָֹמׁשה

אמר לזה עיניהם, ראּו ‡Ìאׁשר  ֲֵֵֶֶֶַָָָ¿»≈¿∆
  Ì‡הּוא הּקֹול לבד ּפרּוׁש …ƒ»ƒְֵַַ

עּמכםׁשהי מדּבר ׁשהיה ּתמּונתֹו רֹואים יתם ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
וכּו': מקּבלני אּתה ְְְְִֵֵַַָואֹומר

כא) z  z  ‡ «ƒ¿««¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

הסּפיק ולא זה מאמר עֹוד לֹומר ְְֲִִֶַַַָָֹחזר
ּדכתיב ּדברים ּבפרׁשת ּׁשאמר ל"ז)מה (א' ְְְִִִֶַַַָָָָ

לֹו' ּכפל ּגם וגֹו', התאּנף ּבי ב'zּגם ְְִִַַַַַָ¿ƒ¿ƒ
עליו ׁשּנגזרה אחרת ּגזרה לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּפעמים,
ׁשּלא עליו ּגזר עֹוד ּבּמדּבר ׁשּימּות ְְִִֶֶַַַָָָָָֹמּלבד
ׁשעׂשה ּכדר ּבארץ להּקבר עצמֹותיו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיעלּו
יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּוכדר יֹוסף לעצמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָהּוא

הּׁשבטים ה"י)לׁשאר פ"א סֹוטה והּוא(ירּוׁשלמי , ְְְְְִִִַַָָָ
ּבחּיים ּפרּוׁש עברי לבלּתי ‡אֹומרֹו z ְְְְִִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ…

והּוא הּטֹובה, הארץ אל מיתה לאחר ְְִֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש
ּבסמּו עֹוד ּׁשאמר מה ‡'וגֹו‡ ְֶַַָָ»…ƒ≈ְ≈∆ƒ

 ‡ ּבין מיתה קדם ּבין ּפרּוׁש ≈∆««¿≈ִֵֵֵֶָֹ
יׂשראל ּכנגד אמר וגמר מיתה, ‡Ìzלאחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ«∆

Ìאפּלּו אּלא לבד מיתה לאחר ולא ¿ƒְְְֲִִֶַַַָָֹ
אֹומרֹו והּוא ּבדרÌzּבחּיים ודּבר וגֹו', ְְִַַƒƒ¿∆ְְְִֵֶֶ

ואֹומרֹו זֹו. אף זֹו Ìלא ּכאֹומרם ְְַֹ«ƒ¿≈∆ְְָ
ב')ז"ל מעֹות(דב"ר לֹו ׁשּנאבדּו למי ְְִֶֶֶָָָמׁשל

עת כן ּכמֹו וכּו', זהב ּדינר ּביניהם ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָּופּזר
הּמדּבר ּדֹור ּכל עּמֹו יעמדּו מׁשה ְְֲִִֶֶַַַַָָֹׁשּיעמד
מהּמדּבר יֹוציאם הּוא מּמצרים הֹוציאם ְְִִִִִִֵַַָָָהּוא
הּצּדיקים עם לבֹוא לעתיד הּבא לעֹולם ְִִִִִִֵַַַָָָָָויביאם

אֹומרֹו והּוא Ìע"כ, טעם ׁשּזּולת ְְ«ƒ¿≈∆ֶַַַ
נׁשּבע היה לא הּבא לעֹולם להביאם ְֲִִִַַַַָָָָָָֹסּבת
הּטֹובה: לארץ מׁשה ׁשל עצמֹותיו יּכנסּו ְְְִֶֶֶַַַָָָָָלבל
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ּדייג קימּה ית לכֹון ְְְִִֵַָָוחּוי

למעּבד יתכֹון ְְְִֶַַָפּקיד

ּוכתבנּון ּפתּגמין ְְֲִִִֶֶָָעׂשרת

אבנּיא: לּוחי ּתרין ְְֵֵַַַָעל

ּבעּדנאיד יי ּפּקיד ְְְִִִַָָָָויתי

קימין יתכֹון לאּלפא ְְְִִַַָָָָההיא

יתהֹון למעּבדכֹון ְְְְְִִֶַָודינין

עברין אּתּון ּדי ְְְִִַַָָּבארעא

למירתּה: ְְֵַַָּתּמן

לחדאטו ְְְֲִַַָותסּתּמרּון

לא ארי ְְֲֵֵַָָלנפׁשתיכֹון

ּביֹומא ּדמּות ּכל ְְֲֵָָחזיתּון

ּבחרב עּמכֹון יי מּליל ְְְִִִֵַָֹּדי

אּׁשתא: ִֶָָמּגֹו

תחּבלּוןטז ְְְִַָּדילמא

ּדמּות צלם לכֹון ְְְְְֶֶַותעּבדּון

אֹו ּדכר ּדמּות צּורא ְְַָָּכל

ְָֻנקּבא:

ּדייז ּבעירא ּכל ְְִִָָּדמּות

צּפר ּכל ּדמּות ְְְִַַָָבארעא

רקיע ּבאור פרח ּדי ְְֲִִֵַַַַָָּגדפא

ְַָׁשמּיא:

דייח רחׁשא ּכל ְֲִִָָּדמּות

די נּוני ּכל ּדמּות ְְְִֵַָָבארעא

לארעא: מּלרע ְְְְִַַַָָבמּיא

עינייט תזקֹוף ְְְִִֵָָודילמא

ׁשמׁשא ית ותחזי ְְְֱִִֵֶַָָָלׁשמּיא

ּכֹוכבּיא וית סיהרא ְְְֲִַָָָָוית

ותטעי ׁשמּיא חילי ְְְִֵֵֵַָֹּכל

ּדי ותפלחּנּון להֹון ְְְְְְִִִִותסּגּוד

לכל יתהֹון אלה יי ְְְֱִַָָָָֹזּמין

ׁשמּיא: ּכל ּתחֹות ְְְַַַָָָעממּיא

לדחלּתּהכ יי קריב ְְְְְִֵַַָָָויתכֹון

מּכּורא יתכֹון ְְִֵַָָואּפק

למהוי מּמצרים ְְְְְֱִִִֵֵַָָדפרזלא

ּכיֹומא אחסנא לעּמא ְְֲֵַַָָָָלּה

ֵָהדין:

רגזכא הוה יי קדם ְְֲֳִַָָָּומן

וקּיים ּפתּגמיכֹון על ְְֲִִֵַַַָעלי

ית למעבר ּדלא ְְְֲִֵַָָּבדיל

למיעל ּדלא ּובדיל ְְְְְִֵַַָָירּדנא

אלה יי ּדי טבא ְְְֱִַָָָָָָלארעא

אחסנא: ל ֲֵַָָָָיהב

ּבארעאכב מאית אנא ְְֲֲִֵַָָָארי

ית עבר אנא לית ֲֵַָָָָָהדא

עברין ואּתּון ְְְְִַַָָירּדנא

טבא ארעא ית ְְְֵַָָָָותירתּון

ָָהדא:

      
וכן אֹותֹו, רֹואים יׂשראל והיּו אחד ּכל ְְְִִִֵֵֶָָָָעם

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּבּפסּוק(מכילתא)ּתמצא ְְְְִִֵֶַַָָָָ
חׁש ּומעּתה הּקֹולֹות, את ראים העם ְִֵֶַַָָָָָֹוכל
יׂשראל אלהי הּוא זה ּכי ח"ו ׁשּיחׁשבּו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָֹמׁשה

אמר לזה עיניהם, ראּו ‡Ìאׁשר  ֲֵֵֶֶֶַָָָ¿»≈¿∆
  Ì‡הּוא הּקֹול לבד ּפרּוׁש …ƒ»ƒְֵַַ

עּמכםׁשהי מדּבר ׁשהיה ּתמּונתֹו רֹואים יתם ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
וכּו': מקּבלני אּתה ְְְְִֵֵַַָואֹומר

כא) z  z  ‡ «ƒ¿««¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

הסּפיק ולא זה מאמר עֹוד לֹומר ְְֲִִֶַַַָָֹחזר
ּדכתיב ּדברים ּבפרׁשת ּׁשאמר ל"ז)מה (א' ְְְִִִֶַַַָָָָ

לֹו' ּכפל ּגם וגֹו', התאּנף ּבי ב'zּגם ְְִִַַַַַָ¿ƒ¿ƒ
עליו ׁשּנגזרה אחרת ּגזרה לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּפעמים,
ׁשּלא עליו ּגזר עֹוד ּבּמדּבר ׁשּימּות ְְִִֶֶַַַָָָָָֹמּלבד
ׁשעׂשה ּכדר ּבארץ להּקבר עצמֹותיו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיעלּו
יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּוכדר יֹוסף לעצמֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָהּוא

הּׁשבטים ה"י)לׁשאר פ"א סֹוטה והּוא(ירּוׁשלמי , ְְְְְִִִַַָָָ
ּבחּיים ּפרּוׁש עברי לבלּתי ‡אֹומרֹו z ְְְְִִִִֵַַָ¿ƒ¿ƒ…

והּוא הּטֹובה, הארץ אל מיתה לאחר ְְִֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש
ּבסמּו עֹוד ּׁשאמר מה ‡'וגֹו‡ ְֶַַָָ»…ƒ≈ְ≈∆ƒ

 ‡ ּבין מיתה קדם ּבין ּפרּוׁש ≈∆««¿≈ִֵֵֵֶָֹ
יׂשראל ּכנגד אמר וגמר מיתה, ‡Ìzלאחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ«∆

Ìאפּלּו אּלא לבד מיתה לאחר ולא ¿ƒְְְֲִִֶַַַָָֹ
אֹומרֹו והּוא ּבדרÌzּבחּיים ודּבר וגֹו', ְְִַַƒƒ¿∆ְְְִֵֶֶ

ואֹומרֹו זֹו. אף זֹו Ìלא ּכאֹומרם ְְַֹ«ƒ¿≈∆ְְָ
ב')ז"ל מעֹות(דב"ר לֹו ׁשּנאבדּו למי ְְִֶֶֶָָָמׁשל

עת כן ּכמֹו וכּו', זהב ּדינר ּביניהם ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָּופּזר
הּמדּבר ּדֹור ּכל עּמֹו יעמדּו מׁשה ְְֲִִֶֶַַַַָָֹׁשּיעמד
מהּמדּבר יֹוציאם הּוא מּמצרים הֹוציאם ְְִִִִִִֵַַָָָהּוא
הּצּדיקים עם לבֹוא לעתיד הּבא לעֹולם ְִִִִִִֵַַַָָָָָויביאם

אֹומרֹו והּוא Ìע"כ, טעם ׁשּזּולת ְְ«ƒ¿≈∆ֶַַַ
נׁשּבע היה לא הּבא לעֹולם להביאם ְֲִִִַַַַָָָָָָֹסּבת
הּטֹובה: לארץ מׁשה ׁשל עצמֹותיו יּכנסּו ְְְִֶֶֶַַַָָָָָלבל
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ּדילמאכג לכֹון ְְְִִַָָאסּתּמרּו

דיי קימא ית ְְְִִַָָָָתּתנׁשּון

עּמכֹון גזר ּדי ְְֱֲִִַָאלהכֹון

ּדמּות צלם לכֹון ְְְְְֶֶַותעּבדּון

:אלה יי פּקד די ְְֱִַָָָָָֹּכּלא

מימרּהכד אלה יי ְְֱֲֵֵֵָָָארי

קּנא: אל הּוא אכלא ְֵֶַָָָָאּׁשא

ּובניכה ּבנין תֹולדּון ְְְֲִֵֵארי

ּבארעא ותתעּתקּון ְְְְְְִִַַָבנין

צלם ותעּבדּון ְְְְְֶֶַַּותחּבלּון

ּדביׁש ותעּבדּון ּכלא ְְְְְִַָֹּדמּות

לארּגזא אלה יי ְְְֱֳַָָָָָָקדם

ֳִָקדמֹוהי:

ּדיןכו יֹומא ּבכֹון ְְִֵֵַָאסהדית

ארי ארעא וית ׁשמּיא ְְְֲֵַַָָָָית

מעל ּבפריע ּתיבדּון ְְִִֵֵֵַַַמיבד

ית עברין אּתּון ּדי ְְִִַַָָָארעא

לא למירתּה לתּמן ְְְְְֵַַַָָָירּדנא

ארי עלּה יֹומין ְֲֲִֵַתֹורכּון

ּתׁשּתצּון: ְְִִֵֵָָאׁשּתצאה

ּבעממּיאכז יתכֹון יי ְְְְִַַַַָָָויבּדר

ּדמנין עם ְְְְֲִִַָָותׁשּתארּון

יתכֹון יי ידּבר ּדי ְְְְְִַַַַָָָּבעממּיא

ְַָלתּמן:

לעממּיאכח ּתּמן ְְְְְִַַַָָותפלחּון

ידי עבד טעותא ְְֲֵֵַַָָָֹפלחי

לא ּדי ואבנא אעא ְְֲִַָָָָָָאנׁשא

ולא ׁשמעין ולא ְְְֱִֶָָָיחזּון

מריחין: ולא ְְְִִִָָאכלין

ּדחלּתאכט מּתּמן ְְְְִִַַַָָותתּבעּון

ארי ותׁשּכח אלה ְְְֱֲִֵַָָָָדיי

ּבכל קדמֹוהי מן ְְֳִִִֵָָתבעי

:נפׁש ּובכל ְְִַָָָלּב

      

BÂכט) EÏ  BÂ EÏ Ï BÂ Ìeƒ«¿∆¿¿»¿»¿¿««¿¿

ּדע ּבאּור צריכין אּלּו הּבאים ּכתּובים ְְִִִִֵֵַַָב'
ׁשּיׂשראל ּתׁשּובה יׁש ּתׁשּובה, הדרגֹות ב' יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּכי
הּבֹורא עם חּיּובם ׁשּיּכירּו מעצמן ְִִִִֵֵֶַַַָָעֹוׂשים
ידי על ׁשעֹוׂשים ּתׁשּובה ויׁש יצרם, ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹויכפּו
מּכאב ויצעקּו האֹויב להם יצר אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיּסּורין
ּכל אל מׁשה ּדּבר הדרגֹות ב' ּוכנגד ְְִֵֵֶֶֶֶַָָלב,
ׁשמע ׁשּלא הגם ּתׁשּובה העֹוׂשה ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל,

אמר נֹוגׂש ‡EÈÏקֹול  ˙‡ ÌMÓ Ìe ֵַָƒ«¿∆ƒ»∆¡…∆
ּומצאת, אלהיהם, לחּבת הּלבבֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיתעֹוררּו
ּבסמּו ּכאמּור חמּורֹות עברֹות ּביד ׁשּיׁש ְְְֲֲֲֵֵֶַַָָָָוהגם
ּפי על אף וגֹו' אחרים אלהים ׁשם ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָֹועבדּתם
הּתׁשּובה, לכם ודי מהּיּסּורין אּתם ּפטּורים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָכן
ּכזֹו ׁשּתׁשּובה לבב ּבכל תדרׁשּנּו ּכי ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָוהּטעם
נפׁש: ּובכל לב ּבכל ׁשלמה ּתׁשּובה ְְְְִֵֵֶֶָָָָהיא

„eאמר הּיּסּורין מּצד הּבאה ּתׁשּובה ¿∆∆ְִִִַַַַָָָָ««
Ee‡ˆÓe EÏ'וגֹוÂמחמת ּפרּוׁש וגֹו' ¿¿»ְ¿«¿»ְֲֵֵַ

הזּכיר לא וכאן ,אֹויב ל יצר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹהּיּסּורין
הּוא הּיּסּורין ּבאמצעּות ּכי וגֹו' לבב ְְְְְְִִִֶַָָָּבכל

ּבבחינת יּסּורין מחמת לּׁשבים ּׁשחסר ּומה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשב,
ּבבחינת אֹותֹו מׁשלימין הּתׁשּובה ְְְְִִִִַַַַַָָהדרגת
הּיּסּורין ּכי עליהם ׁשעברּו עצמן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּיּסּורין
ּומה הּנפׁש, את ּומטהרין העוֹונֹות ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָממרקין
עליהם עברּו ׁשּלא מּצד הראׁשֹונה לּכת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשחסר
מעלת ּבבחינת אֹותֹו מׁשלימין ְְֲִִִִִִַַַַיּסּורין
עם נמׁש ל ּבּצר מאמר זה ּוכפי ְְְְֲִִִֶַַַַַָָהּתׁשּובה,

ׁשעּורֹו וזה ּׁשּלפניו Óeˆ‡˙וגֹו'Ìeמה ְְִֶֶַָָƒ«¿∆ְ»»»
˙„eוהּטעם È'וגֹוEÏ  B‡'וגֹוÂ ְַַַƒƒ¿¿∆ְ««¿ְ¿«¿»

הּכתּוב ונתן וגֹו', לבב ּבכל ּתהיה ׁשּלא ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹהגם
ּבלא לבּדה ׁשלמה ּתׁשּובה ה' לקּבלת ְְְְְֵַַַַַָָָָֹטעם
יּסּורין ידי על ׁשלמה ׁשאינּה ּתׁשּובה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָיּסּורין

:אלהי ה' רחּום אל ֱִֵֶַֹּכי
„BÚהּדר זה על הּכתּובים Ìeיתּבארּו ְְֲִִֶֶֶַַַָƒ«¿∆

ÌMÓׁשם האּמֹות ּבין ּוכׁשּתהיּו ּפרּוׁש ƒ»ְְִֵֵֶָָֻ
הּצריכים לּדברים אליו ותתּפּללּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָּתבקׁשּוהּו
הּגאּלה, ּבבּקׁשת מדּבר ואינֹו לחּיּותכם, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֻלכם

˙‡ˆÓe,ב"מ יאבדּו כן לא ׁשאם לכם ׁשּיּמצא »»»ְִִֵֵֶֶֶָָֹֹ
יּמצא לכּלם ׁשּלא לֹומר יחיד לׁשֹון ְְְִִֵֶַַָָָָֹֻואמר

סגּלה, ליחידי אּלא העּמים ּבארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻּכׁשּיקראּוהּו
˙„eוהּטעם Èמבּקׁש צרי ּפרּוׁש וגֹו' ְַַַƒƒ¿¿∆ְְִֵֵַָ

ּבסדר הּבּקׁשה יּׂשיגּו ואּולי ּגדֹול התעּצמּות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָה'
עם: יחידי ְִֵֶַזה

BÓB‡ÂEÏ ּבהבטחת מדּבר זה ּכתּוב ¿¿««¿ְְְֵֶַַַָָ
ׁשהּוא יׂשראל לעם ּבּצר ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָֻהּגאּלה

הּגלּות הּדבריםזמן ּכל ׁשּימצאּוהּו לֹו עֹוד ְְְְִִֶַַַָָָ
מן הׁשמדה ׁשהם ּבסמּו האמּורים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָהאּלה
ׁשּיּׁשארּו והמעטה האּמֹות ּבין והפצה ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻהאדמה
והם הּימים ּבאחרית יהיה זה מסּפר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמתי
הּצרֹות ּכל להם יהיה ולא מׁשיח, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹחבלי
הּימים, ּבאחרית אּלא ארּכים ּבזמּנים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָֻּבתמידּות
לׁשּוב אז לבבם ה' ׁשּיעֹורר ְְְִֵֶַָָָָָּומבטיחם

אֹומרֹו והּוא ּבתׁשּובה, „Ú Âונתן ְְְִָ¿«¿»«ְַָ
אלהי ה' רחּום אל ּכי זֹו להבטחה ְְֱִֵֶַַַַָָֹטעם

וגֹו': לׁשּוב לּב ויחּזק וגֹו' ירּפ ְְְְְִִֵַַָֹלא
ÈÏe‡Âׁשהביא ה' לפני מיכאל טענת היא ׁשּזֹו ¿«ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

חדׁש ל')ּבזהר אחרית(ּדף ּבאּו ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
לא ולּמה הּדברים ּכל אֹותם ּומצאּו ְְְִִַַָָָָָָָֹהּימים
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ר •א יהחמ  "יר "  ידיו ְְְְְְְְְֲִִַַַָָֹֹֹ
יר  י  ה ייו מ ת ריי (ג :(שיר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַֹֹ

ר ד  "ר ו "חיו מב יר   ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
מ מת ימ (ד ב ימ)"ההר"יר   ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
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ה  מה ר מ הר וה מיר....ה ההה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ח: ח ה דת  ה מיהת ה "ההי  וג י ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

הה מה מה היהת....ה•דיה ית ידי  ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ
:ג תיורב(ח י"(שמות ה"התר הרי  ת   ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

:יאתת•ג מ  ח ה מיה יימש) ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
יד":ד) ה יה•ת...."מה הבי ת ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

מת מר•ה....מת (יד ש)ח ה "י : ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֻ
ה".... ֶָ
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ת•הראת ה ר דה ת יתתח :מתר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
 ייה ת ר  ייר בה ה תח רהְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה
הרת "ה מר:  יחידי ה ור יחה ת רְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

...."דת ַַָ

    

 ÌÈBÈÏÚ‰ ˙‡ ÚM ÌL ,ÌÈÚÈ˜ ‰ÚL Ì‰Ï Á˙t»«»∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆»«∆»∆¿ƒ»
ÌÈBÁ‰ ˙‡ Ú˜(לה ד, (רש"י »«∆««¿ƒ

Á˙tהּניצֹוץ וגּלּוי הּגׁשם 'ּפתיחת' הּברּורים, עבֹודת הינּו – »«ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַ

ּפתיחת ענינֹו עצמֹו, עם האדם ּובעבֹודת ּבתֹוכֹו. הּמסּתר ְְְְְֱֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֻהאלקי

ה'. ּבגדּלת התּבֹוננּות ידי על והּמּדֹות, הּמֹוחין הּנפׁש, ˜Úּכחֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֻ»«
את ּולבּטל 'לקרע' יׁש זֹו ּבעבֹודה הּנסיֹונֹות. עבֹודת הינּו –ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ּובעבֹודת ּביֹותר. מסּתר האלקי הּניצֹוץ ּכי וההסּתר, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻההעלם

הּנפׁש, הגּבלֹות הן המבּטלת נפׁש, מסירּות הינּו עצמֹו עם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאדם

'ּתחּתֹונים'. הּגּוף, הגּבלֹות והן 'עליֹונים',     ְְְְִִֵֶַַַָ

  ¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤
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  ¤¦´©§½̈§¨¨¬

  ה אר ¨©−§¨¦¬¨¥«

ּכלל ויׁשּכחּנ ל יעֹוק ְְְֵַַָָֹֻּכד

ּבסֹוף האּלין ְְִִֵַָָָּפתּגמּיא

דיי לדחלּתא ּותתּוב ְְְְַַַַָָָיֹומּיא

למימרּה: ּותקּבל ְְְֱֵֵֵַָָאלה

יילא רחמנא אלהא ְֱֲֲֵַָָָָָארי

ולא יׁשּבקּנ לא ְְְֱִִָָָָָאלה

ית יּתנׁשי ולא ְְְְִִִֵַָָָיחּבלּנ

קּיים ּדי דאבהת ְֲִִַַָָָָָקימא

ְלהֹון:

ליֹומּיאלב ּכען ׁשאל ְְְֲֵֵַַָארי

למן קדמ ּדהוֹו ְְֲֳִֵַַָָָקדמאי

על אדם יי ברא ּדי ְְִַָָָָָיֹומא

ועד ׁשמּיא ּולמּסיפי ְְְְְִֵַַַָָָארעא

ההוה ׁשמּיא ְְֲֵַַָָָסיפי

אֹו הדין רּבא ְְִֵַָָָָּכפתּגמא

ּכותּה: ְְְִֵַַָהאׁשּתמע

מימראלג קל עּמא ְְֵַַַַָָהׁשמע

אּׁשתא מּגֹו ממּלל ְְִֵֶַַָָָדיי

אּת ׁשמעּת די ְְְְִַַַָּכמא

ְְִַָויתקּים:

יילד עבד ּדי נּסין ְֲִִִַָאֹו

עם לּה למפרק ְְְְִִֵַַַָָלאתּגּלאה

ּבאתין ּבנּסין עם ְְִִִִַָמּגֹו

ּובידא ּובקרבא ְְְִִִָָָּובמֹופתין

מרמא ּובדרעא ְְִִַָָָָָתּקיפא

ּדי ּככל רברבין ְְְְְִִִֶַָֹּובחזונין

אלהכֹון יי לכֹון ְְֱֲֲַָָעבד

:לעיני ְְְִִֵַָּבמצרים

למּדעלה אתחזיתא ְְְֲִִֵַַָאּת

לית אלהים הּוא יי ְֱֲִֵֵָָארי

מּנּה: ּבר ִֵַעֹוד

יתלו אׁשמע ׁשמּיא ְְְִַַָָָמן

ועל לאּלפּות מימרּה ְְְֵֵַַַָָקל

אּׁשתּה ית אחזי ְְְֵֶַַָָָָארעא

ׁשמעּת ּופתּגמֹוהי ְְְְִִַַַָָרּבתא

אּׁשתא: ִֶָָמּגֹו

      

ּבמקֹום הּמאמר ּופרׁשּתי לׁשּוב, לּבם ה' ְְְֲִִֵֵַַַָָָָיעֹורר
רּוח אֹוצר לפּתח צֹופּיֹות לה' ועינינּו ְְִִֵֵֵַַַַַֹאחר,
לבבֹות ּולהּטֹות עּורֹות עינים לפקח ְְְְֳִִִִֵַַַָָֹטהרה

ידידּותֹו: ערבּות נעימּות להּכיר ה' ְְְֲִִִֵַַעם
B‚Â'.לו) ÌÈÓM‰ ÔÓלפי הּוא, הּכתּוב ּכּונת ƒ«»«ƒ¿ְִַַַָָ

וידּבר ּבּפסּוק יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמה
ּבּפסּוק למעלה עליו והעירֹותי א') (כ' ְְֱֲִִִַַַָָָָֹאלהים

על(י"ב) יתיּׁשב וגֹו' ראים אינכם ְְְְִִֵֵֶַַָֹּותמּונה
הּדרגֹות ּבב' להם ּבאּו הּדברים עׂשרת ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָנכֹון,
יהיה ולא אנכי ׁשהם דּברֹות ב' ,הּדר זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל

ּבכח להם מה' ליׂשראל הּדברים הּגיעּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹל
אמר ּוכנגּדם ּובתגּברּתם, ‰ÌÈÓMהּדברים ÔÓ ְְְְְְִִֶַַָָָָָƒ«»«ƒ

,BÏB˜ ˙‡ EÚÈÓL‰למרק ּפרּוׁש ליּסר והּטעם ƒ¿ƒ¬∆ְְְְֵֵֶַַַַָ
זהמא ּכל מהם להעברת סּבה היה זה ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻזהמת
ּתׁשלּום ּדּברֹות וח' ּפעמים, ּכּמה ׁשּכתבנּו ְְְְְְִִֶַַַָָָּכמֹו
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 ייה ת ר  ייר בה ה תח רהְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה
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Á˙tהּניצֹוץ וגּלּוי הּגׁשם 'ּפתיחת' הּברּורים, עבֹודת הינּו – »«ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַ

ּפתיחת ענינֹו עצמֹו, עם האדם ּובעבֹודת ּבתֹוכֹו. הּמסּתר ְְְְְֱֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֻהאלקי

ה'. ּבגדּלת התּבֹוננּות ידי על והּמּדֹות, הּמֹוחין הּנפׁש, ˜Úּכחֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֻ»«
את ּולבּטל 'לקרע' יׁש זֹו ּבעבֹודה הּנסיֹונֹות. עבֹודת הינּו –ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ּובעבֹודת ּביֹותר. מסּתר האלקי הּניצֹוץ ּכי וההסּתר, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻההעלם

הּנפׁש, הגּבלֹות הן המבּטלת נפׁש, מסירּות הינּו עצמֹו עם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהאדם

'ּתחּתֹונים'. הּגּוף, הגּבלֹות והן 'עליֹונים',     ְְְְִִֵֶַַַָ
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ּכלל ויׁשּכחּנ ל יעֹוק ְְְֵַַָָֹֻּכד

ּבסֹוף האּלין ְְִִֵַָָָּפתּגמּיא

דיי לדחלּתא ּותתּוב ְְְְַַַַָָָיֹומּיא

למימרּה: ּותקּבל ְְְֱֵֵֵַָָאלה

יילא רחמנא אלהא ְֱֲֲֵַָָָָָארי

ולא יׁשּבקּנ לא ְְְֱִִָָָָָאלה

ית יּתנׁשי ולא ְְְְִִִֵַָָָיחּבלּנ

קּיים ּדי דאבהת ְֲִִַַָָָָָקימא

ְלהֹון:

ליֹומּיאלב ּכען ׁשאל ְְְֲֵֵַַָארי

למן קדמ ּדהוֹו ְְֲֳִֵַַָָָקדמאי

על אדם יי ברא ּדי ְְִַָָָָָיֹומא

ועד ׁשמּיא ּולמּסיפי ְְְְְִֵַַַָָָארעא

ההוה ׁשמּיא ְְֲֵַַָָָסיפי

אֹו הדין רּבא ְְִֵַָָָָּכפתּגמא

ּכותּה: ְְְִֵַַָהאׁשּתמע

מימראלג קל עּמא ְְֵַַַַָָהׁשמע

אּׁשתא מּגֹו ממּלל ְְִֵֶַַָָָדיי

אּת ׁשמעּת די ְְְְִַַַָּכמא

ְְִַָויתקּים:

יילד עבד ּדי נּסין ְֲִִִַָאֹו

עם לּה למפרק ְְְְִִֵַַַָָלאתּגּלאה

ּבאתין ּבנּסין עם ְְִִִִַָמּגֹו

ּובידא ּובקרבא ְְְִִִָָָּובמֹופתין

מרמא ּובדרעא ְְִִַָָָָָתּקיפא

ּדי ּככל רברבין ְְְְְִִִֶַָֹּובחזונין

אלהכֹון יי לכֹון ְְֱֲֲַָָעבד

:לעיני ְְְִִֵַָּבמצרים

למּדעלה אתחזיתא ְְְֲִִֵַַָאּת

לית אלהים הּוא יי ְֱֲִֵֵָָארי

מּנּה: ּבר ִֵַעֹוד

יתלו אׁשמע ׁשמּיא ְְְִַַָָָמן

ועל לאּלפּות מימרּה ְְְֵֵַַַָָקל

אּׁשתּה ית אחזי ְְְֵֶַַָָָָארעא

ׁשמעּת ּופתּגמֹוהי ְְְְִִַַַָָרּבתא

אּׁשתא: ִֶָָמּגֹו

      

ּבמקֹום הּמאמר ּופרׁשּתי לׁשּוב, לּבם ה' ְְְֲִִֵֵַַַָָָָיעֹורר
רּוח אֹוצר לפּתח צֹופּיֹות לה' ועינינּו ְְִִֵֵֵַַַַַֹאחר,
לבבֹות ּולהּטֹות עּורֹות עינים לפקח ְְְְֳִִִִֵַַַָָֹטהרה

ידידּותֹו: ערבּות נעימּות להּכיר ה' ְְְֲִִִֵַַעם
B‚Â'.לו) ÌÈÓM‰ ÔÓלפי הּוא, הּכתּוב ּכּונת ƒ«»«ƒ¿ְִַַַָָ

וידּבר ּבּפסּוק יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמה
ּבּפסּוק למעלה עליו והעירֹותי א') (כ' ְְֱֲִִִַַַָָָָֹאלהים

על(י"ב) יתיּׁשב וגֹו' ראים אינכם ְְְְִִֵֵֶַַָֹּותמּונה
הּדרגֹות ּבב' להם ּבאּו הּדברים עׂשרת ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָנכֹון,
יהיה ולא אנכי ׁשהם דּברֹות ב' ,הּדר זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל

ּבכח להם מה' ליׂשראל הּדברים הּגיעּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹל
אמר ּוכנגּדם ּובתגּברּתם, ‰ÌÈÓMהּדברים ÔÓ ְְְְְְִִֶַַָָָָָƒ«»«ƒ

,BÏB˜ ˙‡ EÚÈÓL‰למרק ּפרּוׁש ליּסר והּטעם ƒ¿ƒ¬∆ְְְְֵֵֶַַַַָ
זהמא ּכל מהם להעברת סּבה היה זה ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻזהמת
ּתׁשלּום ּדּברֹות וח' ּפעמים, ּכּמה ׁשּכתבנּו ְְְְְְִִֶַַַָָָּכמֹו
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  •"  ח"  .... • ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
   ( )  "ע  ְְְְְֱֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
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יתלז רחים ארי ְֲֳִֵַָָוחלף

בבנֹוהי ואּתרעי ְְְֲִִִִֵָָָאבהת

ּבמימרּה ואּפק ְְְְְִֵֵַַָּבתרֹוהי

מּמצרים: רּבא ְְִִִֵֵַָָּבחילּה

רברביןלח עממין ְְְְִִַַָָָלתרכא

קדמ מן מּנ ְֳִִִִַָָָותּקיפין

ית ל למּתן ְְִַָָָָָלאעלּות

ּכיֹומא אחסנא ְְֲֲַַָָָארעהֹון

ֵָהדין:

ּותתּובלט דין יֹומא ְְִֵַָותּדע

אלהא הּוא יי ארי ְְֱֲִֵָָָָללּב

מּלעּלא ּבׁשמּיא ְְְְִִִִֵֵַָָּדׁשכנּתּה

מּלרע ארעא על ְְְִִַַַָָוׁשּליט

עֹוד: ֵלית

ויתמ קימֹוהי ית ְְְִִַָָָותּטר

מפּקד אנא ּדי ְְֲִִִַָָּפּקֹודֹוהי

ל ייטב ּדי דין ִֵֵַָָיֹומא

ּובדיל ּבתר ְְְְִִַָָולבני

ּדי ארעא על יֹומין ְְִִִַַָּדתֹורי

ּכל ל יהב אלה ְֱֵָָָָָָיי

ַָיֹומּיא:

      

ׁשּיצאּו עצמן מהּדברים אֹותם ׁשמעּו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָהעׂשרה
אמר ּוכנגּדם הּוא, ּברּו ‰‡מהאדֹון ÏÚÂ ְְֵֶַָָָָָ¿«»»∆

BL‡ ‡ ‡‰ׁשהם הּקֹולֹות ראּית הּוא ∆¿¬∆ƒְִֵֶַַ
אֹותם וראּו ה', ּבדבר ׁשּנחצבּו אׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָלהבֹות

ראיםי העם וכל ט"ו) כ' (יתרֹו ּדכתיב ְְְְִִִִִֵָָָָֹׂשראל
ּבּפסּוק ׁשּפירׁשּתי ּוכמֹו הּקֹולת, (י"ב)את ְְִֵֶֶַַַָֹ

ואֹומרֹו וגֹו', Bzּותמּונה zÚL ÂÈ„e ְְְְָ¿»»»«¿»ƒ
L‡‰ּדּברֹות הח' ּכי נכֹון על יבֹוא לדברנּו »≈ְְִִִֵַַָָָ

מלא ׁשהּוא האמּורה האׁש מּתֹו אֹותם ְְֲִֵֶַַָָָָָׁשמעּו
(י"ב) ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו לֹוהט ְְִֵֵֵֶַַָאׁש

ְָּותמּונה:
‰ÌBi.לט) zÚ„ÈÂיֹום ידיעת מה לדעת צרי ¿»«¿»«ְִִַַַַָָ

ׁשּנתּכּון ואּולי לּבֹו, אל ּיׁשיב מה ְְִִִִִֵֶֶַַַָָמּימים
ּבלב הּׁשֹוכן הּיצר להכניע הּצריכין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלהערֹות

ָָָהאדם.
ז"ל‡' אֹומרם ּדר ה'.)על ּפגע(ּברכֹות אם ְְִֶֶַַָָָ

יֹום לֹו יזּכר לאו ואם וכּו' זה מנּול ְְְְְִִֶָָֹֻּב
אֹומרֹו והּוא לבבֹו, נכנע יהיה ּובזה ְְְְְִִִֶֶַָָָָהּמיתה

zÚ„ÈÂיֹום ׁשהּוא הּידּוע הּיֹום ּבדעּתֹו יּתן ¿»«¿»ְְִֵֶַַַַָ
ּובזה Ïהּמיתה Ï‡ L‰Âאל להׁשיבֹו ִֶַָָ«¬≈…»∆¿»∆ֲִֶַ

לֹומר ודקּדק והּיׁשר, הּטֹוב ּדרÏ'ל ְְְִֵֶֶַַַָָ¿»∆
הרע: ויצר הּטֹוב יצר יצרים לב' לרמז ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבים

'ז"ל אֹומרם ּדר נ"ב.)על ׁשּלעתיד(סּכה ְְִֶֶֶַָָָֻ
וׁשֹוחטֹו הּׂשטן את הקב"ה יביא ְֲִֶַָָָָלבֹוא
האדם ׁשּיּתן מׁשה וצּוה יׂשראל, ּכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלעיני
ה' יׁשלף ׁשּבֹו הּגדֹול ההּוא הּיֹום ְִִִֶַַַָָֹּבידיעתֹו
לבבֹו אל יׁשיב ּובזה הרׁשע ס"מ ויׁשחט ְְְְִִֶֶַַָָָָָָחרּבֹו

לפניו: הּׂשטן יּכנע ּכי הּיׁשר ְְִִֶֶַַַָָָָָָָלדר
ׁשהּוא‚' הּגדֹול הּיֹום לֹו ׁשּיזּכר ירצה ְְִִֶֶֶַַָֹעֹוד

יפקד וכי אל יקּום ּכי ּיעׂשה מה הּדין ְְֲִִִִֵֶַַַָֹיֹום
קהל לפני חרּפתֹו ּתגּדל וכּמה יׁשיבּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמה

והׁשבת ּובזה ותחּתֹונים עליֹונים וגֹו':ועדה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ז"ל„' אֹומרם ּדר פ"ד.)על החּמה(ב"ב לּמה ְֶֶַַַָָָָ
על ׁשעֹוברת לפי וכּו' אדּמים ּפניה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבּבקר

אֹומר והּוא וכּו', ּגיהּנם ׁשל ּתןzÚ„ÈÂּפתחּה ְְְִִֵֵֶָֹ¿»«¿»ֵ
ּבּׁשמׁש הּכרה ותראה הּיֹום מעׂשה לדעת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלּב
לבב אל ּתׁשיב ּובזה רצֹונֹו לעֹוברי ּדין יׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּכי

ְוגֹו':
ּבש"ע‰' ׁשֹונים אמת אנׁשי אֹומרם ּדר ְְְֱִֵֶֶֶַַָעל

הּזרּות ּובחינת יֹום ּתּקרא הּקדּׁשה ּבחינת ְְְִִִִֵַַַַָָָֻּכי
מּבחינת יּכחד אדם מעׂשה ידי ועל לילה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתּקרא
התּפּלל ולזה לילה, ּבמּדת חלקֹו ויהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָיֹום

ואמר צ"א)ּדוד והּוא(ּתהלים ּבּלילֹות, מּפחד ְְְִִִִֵַַַַָָ
‰ÌBiאֹומרֹו zÚ„ÈÂמּדה לדעת הׁשּתּדל ּפרּוׁש ְ¿»«¿»«ְִִֵֵַַַָָ

ּתּטה מעצמ אּתה ּובזה הּיֹום ׁשּנקראת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזֹו
הּנכֹון: לּדר ְְֶֶַַָָלבב

'Âהּזהר ּבספר ז"ל אֹומרם ּדר קעח.)על (ח"ג ְְֵֶֶֶַַַָֹ
ּדבכל אינּון חׁשּבנא מארי אינּון מאן ְְְְְִִֵָָָָֻוז"ל
ּדעבּדין ּבּמה ּבנפׁשיהּו חׁשּבנא עבּדין ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֻלילה
והּנה ע"כ, וכּו' ארחיהּו ּומתּקנין יֹומא ְְְְְְְִִֵַַַָָּבההּוא
ּביֹומֹו יֹום ּדבר הּזה ּכּדבר עֹוׂשה האדם ְְִֶֶַַַָָָָָאם
הּׁשגגֹות על ויׁשּוב הרעים ּבמעׂשיו ְְְְֲִִַַַַָָָָָירּגיׁש
מעּוט לצד זה וזּולת העבר, על ְְְְִִֶֶֶַַַַָָויתוּדה
ּוגדֹולים ּכהם עׂשֹות יתמיד ּבהם ְְְֲִִֶֶַַָָָָהרּגׁשתֹו
עברּוהּו אׁשר את יזּכר לא יׁשּוב ּכי וגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹֹמהם
ּבּמאמר מׁשה צּוה ולזה עליהם, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלהתוּדֹות
מעׂשהּו ידע יֹום ׁשּבכל ּפרּוׁש הּיֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָוידעּת
ּובזה ּדחׁשּבנא מארי ּדר והּוא יֹום אֹותֹו ְְְְֵֶֶֶֶָָָֻׁשל
צרי ואין ּבהם יתמיד ׁשּלא לבב אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוהׁשבת

להרע: יֹוסיף ׁשּלא ְִֶַַָֹלֹומר
'Êהּזהר ּבספר אֹומרם ּדר רלג:)על ּכי(ח"א ְְִֵֶֶֶַַַָֹ

מׁשּביעּה העליֹון מעֹולם ּבאה ׁשהּנפׁש ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָיֹום
מרּבין ּבענׁשין ּבּה ּומתרה הּתֹורה על ְְֳִִֶַַַָָָָֻה'
הּזהר, ּבספר ועּין ּתטיב אם מרּבים ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַֹֻּוביעּודים

זה יֹום ‰ÌBiאמרּוכנגד zÚ„ÈÂהּיֹום ּפרּוׁש ְֶֶֶַָ¿»«¿»»«ֵַ
העליֹון מעֹולם נפׁשֹו נסיעת יֹום ׁשּיזּכר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנסע
וכּו': לּבֹו אל יׁשיב וזה התראֹות, ְְְְִִֶֶַַָָָּבכּמה

'Áז"ל אֹומרם ּדר י"ב:)על עֹולם(חגיגה ּכי ְֲִִֶֶַָָָ
יֹום, יּקרא העליֹון ועֹולם לילה יּקרא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָהּזה
בעה"ז מנּגדי' ּדברים האדם ׁשּיראה לצד ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻוהּנה
יּטהּו חקר, לאין לֹו וטֹוב רׁשע לֹו ורע ְְְִֵֵֵֶַַַָָצּדיק
הרׁשעים ויראהּו הּנצחי ּבּטֹוב מּבחר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלבבֹו
אליו ויאמר ּומרויחין ׁשּמסריחין הּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעֹולם

אמר לזה הּוא, טֹוב ּכי ּתראה ‰ÌBiהלא zÚ„ÈÂ ְֲִִֶֶַָָֹ¿»«¿»«
יֹום אליו הּמתיחס עֹולם ‡Ïׁשהּוא L‰Â ְִֵֵֶַַָָ«¬≈…»∆

Ïלידידיו הּקּיּום ּבֹוחר ה' ּכי נּצחת ּתׁשּובה ¿»∆ְִִִִִֵַַַָָ
וכּו': לׂשֹונאיו ְְְְֵַָּומׁשּלם

'Ëז"ל אֹומרם ּדר פ"ח.)על ּבּפסּוק(ׁשּבת ְֶֶַַַָָָ
ל"א) א' הּׁשּׁשי,(ּבראׁשית יֹום וגֹו' ערב ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַ

מּתן יֹום על ּבראׁשית מעׂשה עם ה' ְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשהתנה
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא וכּו', zÚ„ÈÂּתֹורה ְְְְֶַַָָ¿»«¿»

ÌBi‰סיני הר על ׁשּנגלה הּנכּבד הּיֹום ּפרּוׁש «ְְִִִֵֶַַַַַָָ
העֹולם עם הּתנאי ּבא וׁשעליו מעׂשיו ּנֹורא ְְֲִֶַַַַָָָָָָָמה
זה ּולדר הּתֹורה, לדר לבב ּתׁשיב ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָּובזה

‰‡ÌÈ‰Ïאֹו' ‡e‰ '‰ Èkּׁשּלמעלה מה עם נמׁש ƒ»¡…ƒְְְִִֶַַָָ
הּכר ההּוא היֹום ידי ׁשעל לבב אל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוהׁשבת
וגֹו' ּבּׁשמים זּולתֹו אלהים אין ּכי העֹולם ְְֱִִִֵַַָָָָָֹלכל
אנכי פ' (מכילתא ז"ל ּוכאֹומרם הארץ, ְְְְְִִֶַָָָָָֹועל

ּבּפסּוק מ"ח)ה') ּדּברּתי:(יׁשעי' ּבּסתר מראׁש לא ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
'Èז"ל אֹומרם ּדר על כ"ה)יתּבאר פ' (שמו"ר ְְִֵֶֶַָָ

והּנה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשּבת ְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשקּול
ּכי ּכח מה לאדם ויאמר הּיצר ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלפי
ׁשלמּות ׁשהיא ּכּלּה הּתֹורה ּכל לקּים ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻתיחל
רּבֹות רעֹות ׁשעברּוהּו אדם ּגם ּומה ֲֶַַַָָָָָָָהאדם,
ּפעלּו אׁשר את לתּקן ּתּוכל מה הּיצר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָירחיקהּו

מׁשה אמר לזה מהרעֹות, ידיÌBi‰ zÚ„ÈÂ ֵֶֶֶַָָָָָ¿»«¿»«
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הּגברא. ּפעּלת את הּמדּגיׁשה לׁשֹון נקט לכן מקלט.  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
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מרמתא: ְְַַָָָמׁשּפ

      

ּדכתיב הּׁשּבת ׁשהּוא הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב ְִִֶֶַַַָָאֹותֹו
כ"ה) ט"ז עליו(ׁשמֹות ּדעּת ּתן הּיֹום ׁשּבת ּכי ְְְִֵַַַָָָ

ּכל ּכנגד ׁשקּול הּוא ּכי לבב אל ּתׁשיב ְְְִִֶֶֶָָָָּובֹו
לתּקן ּבין טענֹות ב' לסּתר יֹועיל וזה ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹהּתֹורה,
הּנפׁש, להׁשלמת ּבין מהּמרדים ּׁשעברּוהּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמה
תרי"ג קּים ּכאלּו הּוא הרי ׁשמירתֹו ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָׁשעל

ְִמצוֹות:
‰ÌÈÓiמ) Ïk EÏ Ôלהם ׁשאמר לפי ּפרּוׁש …≈¿»«»ƒְִֵֶֶַָָ

מׁשה חׁש האדמה על ימים ּתארי ְֲֲִִֶַַַַָָָָָלמען
הּוא מעׂשיהם ידי ׁשעל היא ׁשהּכּונה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיאמרּו
ּדבר ּומּמֹוצא האדמה, על ימיהם מארי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשה'
ּכדר הארץ נתינת ימי ה' ׁשהגּביל למד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּתה

ּדכתיב האדם חּיי י"ד)ׁשהגּביל חרּוצים(אּיֹוב אם ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ
ּבדר ּכׁשּילכּו ימיהם להארי והבטיחם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָימיו

ּובאר אמר ּגמר לזה Ôיׁשר, EÈ‰Ï ‰  ֵֵֶֶַָָָָֹ¬∆¡…∆…≈
ÌÈÓi‰ Ïk EÏלעֹולמי היא ה' מּתנת ּכי ּפרּוׁש ¿»«»ƒְְְִִֵֵַַ

אֹומרֹו ּומעּתה מגּבל, לזמן לא ÔÚÓÏeעד ְְְִֵַַָָָֹֻ¿««
ÌÈÓÈ Èּבקצרּות ּבּה ימּותּו ׁשּלא ּפרּוׁש «¬ƒ»ƒְְֵֶַָָֹ

אֹומרֹו ּדר על כ"א)ׁשנים י"א ירּבּו(עקב למען ְְְִִֵֶֶֶַַַָ
ואֹומרֹו וגֹו', ‰ÌÈÓiימיכם Ïkהעמדת היא ְְְְֵֶ»«»ƒֲִַַָ

יׂשראל: ּביד ְְִֵֶַָָָהארץ
ÌÈÓמו) Ì  ‰Ó ‰k‰ קׁשה ¬∆ƒ»∆¿¿≈»ƒƒ¿»ƒֶָ

ארץ מׁשה הּכה הארּבעים ּבׁשנת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהלא
יציאתם מעת ּכי לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָסיחֹון,
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הּגברא. ּפעּלת את הּמדּגיׁשה לׁשֹון נקט לכן מקלט.  ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
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ּומּדקּמֹוהי ְְִִִֵֵַַמאתמּלי

קרוּיא מן לחד ְְְִִִֵַַָויערֹוק

ויתקּים: ְְִִֵַָָהאּלין

ּבמדּבראמג ּבצר ְְְֶֶַָָית

לׁשבטא מיׁשרא ְְְְְִֵַָָָּבארעא

ראמֹות וית ְְִֵָָדראּובן

וית דגד לׁשבטא ְְְְְִִַָָָָּבּגלעד

לׁשבטא ּבמתנן ְְְְִַָָָּגֹולן

ְִֶַדמנּׁשה:

סּדרמד ּדי אֹוריתא ְְִַַַָָודא

יׂשראל: ּבני קדם ְְֳִֵֵֶָָֹמׁשה

ּוקימּיאמה סהדותא ְְִֵֶַָָָָָאּלין

עם מׁשה מּליל ּדי ְִִִִֶַַָֹודינּיא

ּבמּפקהֹון יׂשראל ְְְְִִֵֵָָּבני

ְִִִָמּמצרים:

דירּדנאמו ְְְְְִַָָּבעברא

ּפעֹור ּבית לקבל ְְֳֵֵֵָָָּבחילתא

מלּכא ּדסיחן ְְְְִַַָָֹּבארעא

ּבחׁשּבֹון יתב ּדי ְְֱִֵֶֶָָָֹדאמראה

יׂשראל ּובני מׁשה מחא ְְְִִֵֵֶָָֹּדי

מּמצרים: ְְְִִִִָָּבמּפקהֹון

ויתמז ארעּה ית ְְִִֵַָָויריתּו

ּדמתנן מלּכא ּדעֹוג ְְְְְַַַָָָארעא

ּדי אמראה מלכי ְְֱִֵֵַָָֹּתרין

מדנח דירּדנא ְְְְְְִִַַָָּבעברא

ְִָׁשמׁשא:

ּכיףמח על ּדי ֲִֵֵֵַֹמערער

טּורא ועד דארנן ְְְֲַַַָָֹנחלא

חרמֹון: הּוא ְְִֶֹדׂשיאן

עבראמט מיׁשרא ְְְִֵָָָוכל

ועד למדינחא ְְְְְְִַַָָָדירּדנא

ּתחֹות דמיׁשרא ְְְֵַָָיּמא

מרמתא: ְְַַָָָמׁשּפ

      

ּדכתיב הּׁשּבת ׁשהּוא הּיֹום ּבֹו ׁשּכתּוב ְִִֶֶַַַָָאֹותֹו
כ"ה) ט"ז עליו(ׁשמֹות ּדעּת ּתן הּיֹום ׁשּבת ּכי ְְְִֵַַַָָָ

ּכל ּכנגד ׁשקּול הּוא ּכי לבב אל ּתׁשיב ְְְִִֶֶֶָָָָּובֹו
לתּקן ּבין טענֹות ב' לסּתר יֹועיל וזה ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹהּתֹורה,
הּנפׁש, להׁשלמת ּבין מהּמרדים ּׁשעברּוהּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמה
תרי"ג קּים ּכאלּו הּוא הרי ׁשמירתֹו ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָׁשעל

ְִמצוֹות:
‰ÌÈÓiמ) Ïk EÏ Ôלהם ׁשאמר לפי ּפרּוׁש …≈¿»«»ƒְִֵֶֶַָָ

מׁשה חׁש האדמה על ימים ּתארי ְֲֲִִֶַַַַָָָָָלמען
הּוא מעׂשיהם ידי ׁשעל היא ׁשהּכּונה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיאמרּו
ּדבר ּומּמֹוצא האדמה, על ימיהם מארי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשה'
ּכדר הארץ נתינת ימי ה' ׁשהגּביל למד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּתה

ּדכתיב האדם חּיי י"ד)ׁשהגּביל חרּוצים(אּיֹוב אם ְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ
ּבדר ּכׁשּילכּו ימיהם להארי והבטיחם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָימיו

ּובאר אמר ּגמר לזה Ôיׁשר, EÈ‰Ï ‰  ֵֵֶֶַָָָָֹ¬∆¡…∆…≈
ÌÈÓi‰ Ïk EÏלעֹולמי היא ה' מּתנת ּכי ּפרּוׁש ¿»«»ƒְְְִִֵֵַַ

אֹומרֹו ּומעּתה מגּבל, לזמן לא ÔÚÓÏeעד ְְְִֵַַָָָֹֻ¿««
ÌÈÓÈ Èּבקצרּות ּבּה ימּותּו ׁשּלא ּפרּוׁש «¬ƒ»ƒְְֵֶַָָֹ

אֹומרֹו ּדר על כ"א)ׁשנים י"א ירּבּו(עקב למען ְְְִִֵֶֶֶַַַָ
ואֹומרֹו וגֹו', ‰ÌÈÓiימיכם Ïkהעמדת היא ְְְְֵֶ»«»ƒֲִַַָ

יׂשראל: ּביד ְְִֵֶַָָָהארץ
ÌÈÓמו) Ì  ‰Ó ‰k‰ קׁשה ¬∆ƒ»∆¿¿≈»ƒƒ¿»ƒֶָ

ארץ מׁשה הּכה הארּבעים ּבׁשנת ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהלא
יציאתם מעת ּכי לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָסיחֹון,
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יׂשראלא לכל מׁשה ְְְִֵֶָָָֹּוקרא

יׂשראל ׁשמע להֹון ְְְֲִֵַַַָואמר

ּדי ּדינּיא וית קימּיא ְְִִַַָָָָָית

יֹומא קדמיכֹון ממּלל ְֲֳֵֵַָָָאנא

ותּטרּון יתהֹון ותּלפּון ְְְְְִֵַָדין

ְְְֶָלמעּבדהֹון:

קיםב עּמנא ּגזר אלהנא ְְְֱִַָָָָָָָיי

ְֵֹּבחרב:

ייג ּגזר אבהתנא עם ְְֲִַָָָָָָלא

עּמנא אּלהן הדא קימא ְִֵֶָָָָָָָָית

יֹומא הכא אּלין ְֲִֵַָָָָאנחנא

קּימין: ּכּלנא ִֵַָָָֻדין

ייד מּליל ממלל עם ְְְִִַַַָָָממלל

מּגֹו ּבטּורא ְְִִָעּמכֹון

ֶָָאּׁשתא:

ּביןה קאם הויתי ֲֲִֵֵֵָָאנא

ּוביניכֹון דיי ְְֵֵֵַָָמימרא

לכֹון לחּואה ההיא ְְְִִַַָָָָּבעּדנא

ארי דיי ּפתּגמא ְְֲִֵַָָָָית

ולא אּׁשתא מּקדם ְְְֳִֶֶָָָָדחלּתּון

למימר: ּבטּורא ְְְְֵֶָָסלקּתּון

אּפקּתו ּדי אלה יי ְְֱֲִֵַָָָָָאנא

מּבית דמצרים ְְְִִִֵֵַַָמארעא

ְַָעבדּותא:

ּברז אחרן אלּה ל יהי ְֱֳֵַָָָָָלא

ִִמּני:

ּכלח צלם ל תעּבד ְֵֶֶַָָָלא

מּלעּלא בׁשמּיא ּדי ְְְִִִֵַָָּדמּות

ודי מּלרע בארעא ְְְְְִִִַָָודי

לארעא: מּלרע ְְְְִַַַָָבמּיא

      

לא ׁשאם להּכֹותֹו לפניהם מּוכן היה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּמצרים
ּבׁשנההי אֹותֹו מּכים היּו המרּגלים מעׂשה ה ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

מצרים: מארץ לצאתם ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשנּיה
„BÚיׂשראל ׁשּיצאּו מעת ּכי לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָנתּכּון

מהם עליו נפלּו מות אימֹות ְְִִִֵֵֶֶַָָָָמּמצרים
ז"ל אֹומרם ּדר על ועֹומד מּכה (ב"רוהיה ְְְֵֶֶֶַָָָֻ

פ') מאמרּפרק סמ ולזה וכּו', ּבידם ׁשּמסרת ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
Ì˙‡ˆaוּיירׁשּו אמר ּכ ואחר ההּכאה למאמר ¿≈»ְְְֲִַַַַַַַַָָָָ

ּכדברנּו: להעיר ארצֹו ְְְֲִִֵֶַַָאת
א) ‡Âהארצֹות ּכל ׁשּירׁשּו לפי אּולי «ƒ¿»∆ְְֲִֶַָָָָ

הּמקֹומֹות ּבכל מפּזרים יׂשראל היּו ְְְְִִֵֵַָָָָָֻההם
ׁשעד אפׁשר אֹו לכּלן, לקרא הצר לזה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻההם
לֹומר ּוכׁשרצה האנׁשים עם מדּבר היה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעּתה
ּכמעמד והּטף לּנׁשים ּגם קרא הּדּברֹות ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָעׂשרת

יׂשראל: ּכל ּכאֹומרֹו סיני ְְְִִֵַַָָהר
BÂב) ˙ Ï‡ מה מׁשה ּבאר לא הּנה ¡…≈»«¿ִֵֵֵֶַֹ

יׂשראל ׁשּכרתּו ּברית אם זה הּוא ְְְְִִִִֵֶֶָָּברית
ּדכתיב ה' ּתֹורת כ"ד)לקּים ּדם(ׁשמֹות הּנה ְְְִִִֵֵַַַ

הּדברים, ּכל על עּמכם ה' ּכרת אׁשר ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּברית
יחליפם ׁשּלא ליׂשראל ה' ׁשּכרת ּברית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹו
אנכי הּנה ל"ד) (ׁשמֹות ּדכתיב אחרת ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֻּבאּמה

ׁשּכרת ז"ל ּופרׁשּו וגֹו' עּמ ּכל נגד ּברית ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹּכרת
על ׁשכינתֹו ּתׁשרה ׁשּלא זאת על ּברית ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹלהם
הּוא זה ּברית ׁשעל מכרעת והּדעת ְְְִֶֶַַַַַַַָֻהאּמֹות,

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ‡Ïאֹומר,  ְְְֵֶַַָ¡…≈
Ú ˙ולא אלהינּו ׁשּיהיה על ּפרּוׁש »«ƒ»ְְֱִֵֵֶֶַֹֹ

מאמר חֹוזר ועליו ּברית עּמנּו ּכרת ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָלזּולתינּו
ּכּונת ּוכפ"ז אח"כ, ׁשאמר הּזאת ְְִֶַַַַַָָֹהּברית
ועּין להם, מה' הּמּׂשג יׂשראל לׁשבח ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמאמר

ׁשאח"ז: ֶַָּבּפסּוק
BÂג) ˙ ˙‡ ˙‡ ‡Ï,ּבלבד ּפירׁש רׁש"י …∆¬…≈»«¿ְִִֵֵַַ

צרי היה לא הּכתּוב נתּכּון לזה אם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקׁשה
ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי עּמנּו, ּכרת אמר ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹומר
ׁשּלא לּברית ׁשחֹוזר וגֹו' אלהינּו ה' ְְֱִֵֵֶֶַַָֹֹּבּפסּוק
,הּדר זה על יתּבאר האּמֹות על ׁשכינתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיׁשרה

˙ ˙B‡ ˙‡ ‡Ïׁשּלא עּקר ּכל הּברית …∆¬≈»«ְִִֶַָָֹ
ׁשכינתֹו יׁשרה ׁשּלא להאבֹות ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמצינּו
ּבּמאמר הסּפיק לא זה ּוכפי אחרת, אּמה ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֻעל
ואינֹו עּמהם ּגם להתּפרׁש ׁשּיכֹול עּמנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכרת
אבֹותינּו, את לא לֹומר חזר לזה האבֹות, ְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹלׁשלל
הבטחּו ׁשּלא ּדברים יׂשראל ׁשּזכּו ּבזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻוהּכּונה

האבֹות: ֶָָָּבהם

.ה'חּיים ׁשּכרת אֹותן ּכל והלא קׁשה À»ֲִֶֶַַַָָָָֹ
ּבּמדּבר, ׁשּמתּו חּיים אינם הּברית ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָעּמהם
אז היּו מדּבר היה ׁשעּמהם אֹותם ּכל לא ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹּגם
ׁשּנתעּכבּו ׁשנה ּבל"ח וכּמה ּכּמה נֹולדּו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשהרי
אּלא החלק על ׁשאמר ליּׁשב ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמדּבר,
ּבתבת ללמדנּו ּבא מה עֹוד ּדחּוק, ְְְֵֵֶַַַַָָָָׁשהּדבר

Ì לֹומר יׁש ואּולי חּדּוׁש, ּבּה אין À»«ƒְִֵֵַַָ
ׁשּדּבר הגם חּיים נׁשארּו ׁשּכּלם לֹומר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשּנתּכּון
ולא האׁש מּתֹו וגֹו' ּבפנים ּפנים עּמהם ְְְִִִִֵֶָָָָֹה'
מי לבּסֹוף ּׁשאמרּו מה והּוא מהם, א' ְְְִֵֵֶֶַַָמת
מדּבר חּיים אלהים קֹול ׁשמע אׁשר ּבׂשר ְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹּכל
ּכּלנּו מאמר זה ּוכפי ויחי, ּכמֹונּו האׁש ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻמּתֹו
מה עם ולא ּׁשּלאחריו מה עם נמׁש ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹחּיים

ְֶָָּׁשּלפניו:
BÂה) ‡ּפנים עּמכם ה' ּדּבר חלק ּפרּוׁש »…ƒ¿ִִִֵֵֵֶֶָָ

הּדברים מעׂשרת לבד ׁשהּוא וחלק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבפנים
ה' דּבר ׁשּלא וטעם ּבׁשליחּות, אני ְְְֲִִִִִִֵֶַַַֹּדּברּתי
וגֹו': יראתם ּכי ּבפנים ּפנים הּכל ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹעּמכם

‡ÏÂ.לאמר ּבהר ה'עליתם לכם ואסר ּפרּוׁש ¿…ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
וגֹו': ה' אנכי לאמר ּבׁשביל ּבהר ְְֲִִִֵָָָֹֹעלֹות
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Ó B Ó Ì„(יב ה, (רש"י …∆««»¿»»
אּלא ׁשּבת, מצות ּומּיד ּתכף לקּים נצטּוּו ׁשּבמרה הּכּונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאין

ּבׁשּלח ּבפרׁשת רש"י ׁשּכתב ּוכפי ללמד, הּפרׁשּיֹות להם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנּתנּו

כה) ׁשל(טו, ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן :Ì ˙ Bׁשּבת , ְְִִֶֶַַַָָ»∆ƒ¿«¿»∆ַָ

כו'.

* * *

ולא למרה, ׁשהּכּונה רש"י ּפרׁש מּדּוע ׁשאלּו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהמפרׁשים

נאמר ּבּה הּמן, כג)לפרׁשת טז, לה'(בשלח קדׁש ׁשּבת ׁשּבתֹון ְֱֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

על הּמן ּבפרׁשת נצטּוּו לא רש"י ׁשּלׁשיטת לתרץ, ויׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמחר?

הּקׁשּור ּבכל ׁשמירתּה על ורק א אם ּכי ּבׁשלמּותּה, ׁשּבת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמירת

להם נּתנה הרי ּבמרה, ּכן ּׁשאין מה ּובהכנתֹו. הּמן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבלקיטת

)„ÓÏÏ.ׁשּבת ּפרׁשת ּכל (      ƒ¿…ַַָָָָ

   ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨
̈§©§¤«

   §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´
   ¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨

  §¨¹̈©¨´¦§«¦¤´
  §©§§«©«£¨¤À§«§³©«£«Ÿ§Æ
  §¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´

    ¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬
 ©«£¨«§−¨«

   §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
   §¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³

    ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈
    ¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ§Ÿ̈´

   ¡Ÿ¤½©«£−¤¬
©©¨«

    •א  מת בל ל י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
מותיו מות....  ְְְִִָֹֹ

   ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½
    ©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

   §©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ
    ¦´©½̈©¨«£¨½̈£¤

    §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

 •(ו י)מ ט וא אב  ל א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
אמ(טו מט(שמות  ל  " ".... ְֱִֶֶַָָָֹ

ולאט להֹון תסּגּוד ְְְִָָלא

יי אנא ארי ְְְֲֲִִֵָָתפלחּנּון

חֹובי מסער קּנא אל ְֱֵֵַַַָָָאלה

על מרדין ּבנין על ְְֲִִַַָָָאבהן

רביעי ּדר ועל ּתליתי ְְְִִַַַַַּדר

ּבנּיא מׁשּלמין ּכד ְְְְְִַַַַָָלׂשנאי

אבהתהֹון: ּבתר ְְֱֲֵֶַַָָלמחטי

ּדריןי לאלפי טיבּו ְְְִֵֵֵַָָועבד

פּקֹודי: ּולנטרי ְְְֲִֵַַָָלרחמי

דיייא ׁשמא ית תימי ְְֵֵַָָָָלא

יזּכי לא ארי למּגנא ְְֱֲֵֵַַָָָָָאלה

בׁשמּה ימי ּדי ית ְְִִֵֵֵָָיי

ְְִָלׁשקרא:

דׁשּבתאיב יֹומא ית ְְַַָָָטר

פקּד די ּכמא ְְְִֵַַָָָלקּדׁשּותּה

:אלה ְֱָָָיי

ּתפלחיג יֹומין ְִִִָָׁשּתא

:עבדּת ּכל ְְְִִֵַָָותעּבד

ׁשּבתאיד ׁשביעאה ְְְִַָָָָויֹומא

תעּבד לא אלה יי ְְֱֳֵַָָָָָקדם

ּובר אּת עבידא ְְִִַָָָּכל

ואמת ועבּד ְְְְְַַַָָָּוברּת

ּבעיר וכל וחמר ְְְֲִַָָָָָותֹור

ּדי ּבדיל בקרו ּדי ְְְְִִִִִָָוּגּיֹור

:ּכות ואמת עבּד ְְְְְַַַָָָָינּוח

עבּדאטו ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

דמצרים ּבארעא ְְְְִִֵַַַָָהויתא

מּתּמן אלה יי ְְְֱִַַָָָָָואּפק

ּובדרעא תּקיפא ְִִִַָָָָּבידא

יי ּפּקד ּכן על ְְְֵַַָָָָמרמא

יֹומא ית למעּבד ְְֱֶַָָָָאלה

ְְַָדׁשּבתא:

אּמטז וית אבּו ית ְֲִַַָָָיּקר

אלה יי פּקד די ְְְֱִַָָָָָּכמא

ּובדיל יֹומי ּדיֹורכּון ְְְְִִָּבדיל

ּדיי ארעא על ל ְְְֶַַַָָָּדיֹוטב

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

      

BÓ.'B‚Âיב) ÌBÈ אמרּו‡˙ ז"ל (ר"הרּבֹותינּו »∆¿ְֵַָ
נאמרּו,כ"ז.) א' ּבדּבּור וׁשמֹור ְְְִֶֶָָזכֹור

אֹומרֹו ּכי לֹו' אפׁשר ּולדבריהם ‡ ְְְְִִֵֶֶָ«¬∆ƒ¿
ה' מּפי עליה ּגם ׁשּנצטּוּו ׁשמֹור על ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָלהעירם

ז"ל אמרּו ּבׁשמֹור והּכּונה הּמעמד, (מכילתאיֹום ְְְְְֲִַַַַָָָָָָ

זכֹור) לּמהּפסּוק לדעת ויׁש מּלאחריו, לׁשמר ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ
ׁשּנתּכּון ואּולי זכֹור, עם ׁשמֹור ׁשם נאמרה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
על הּוא ׁשמֹור ׁשּמאמר יחׁשבּו לבל ְְְְְֲִֶַַַַַַָָלהפרידם
על מּלפניו ׁשהּוא זכֹור מאמר עליו ׁשּבא ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָזמן
ּובּמה הּׁשּבת, לׁשמר ׁשּיזּכר הּדר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹזה
ּבהכנסה אחת מצוֹות ב' ׁשהם העיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהפרידם
ה' אמר לא לעֹולם ּכי ואּולי ּביציאה, ְְְִִִַַַַָָָֹואחת
מחברּתּה נׁשמעת ׁשאחת אּלא זכֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ׁשּיזּכר נתּכּון זכֹור ה' ּוכׁשאמר ּדעת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמביני
ּבֹו ׁשגיֹון לֹו יהיה לבל עליו ּדעת ְְְְִִִִֶַַַַָָּבנתינת
הּוא לאחריו על ׁשּגם למד אּתה ּדבר ְֲִֵֶַַַַָָָָָָּומּמֹוצא
ּׁשאמר ּבּמה מׁשה ּׁשּפירׁש מה והּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָמצּוה,
ּכתבּתי וזה ּבזכֹור, נכללת היא ׁשּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשמֹור

אפׁשר: ְְֶֶֶָּבדר
B‚Â'.טו) Âיֹום ּכי והּכּונה מׁשה, ּדברי הם ¿»«¿»¿ְְִִֵֵֶַַָָ

לזּכר לאדם הערה ּכן ּגם ּבֹו יׁש ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשּבת
ׁשעּבּוד ּבלא ׁשֹובת ּכׁשהּוא מצרים, ְְְְְִִִִֵֶַַֹיציאת
צריהם מּכל לעּמֹו הּמניח הּוא ה' ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָירּגיׁש
מעבּדּות, הּמֹוציא ּגזרֹות לקּבל לּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַויּתן

אמרּו ז"ל קי"ז:)ורּבֹותינּו ׁשּצרי(ּפסחים מּכאן ְְְִִִֵֶַָָָָ
מצרים: יציאת הּיֹום ּבקּדּוׁש ְְְְְִִִִִַַַַלהזּכיר

Ì‡Âׁשאמר הּׁשּבת טעם הׁשמיט לּמה ּתאמר ¿ƒְִִֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשׁשת ּכי ׁשהּוא ראׁשֹונֹו' ּבדּברֹות ְְִִִֵֶֶה'
מעּקרא הּמצוה טעם הּוא זה טעם וגֹו', ְְִִִֵֶַַַַַָָָָימים
חּיּוב טעם אמר ּומׁשה החּיּוב טעם ִִֶַַַַַַָֹלא
ּׁשאמרּו מה ּפי על הּמצוה, טעם ְְֱִִֶַַַַַַָָאמּונת

ּכ אחר ּבמקֹום ּוכתבנּוהּו ז"ל יציאתרּבֹותינּו י ְְְְִִֵֵַַַָָ
העֹולם ּבריאת אמּונת ּגּלתה (ש"רמצרים ְְְֱִִִִַַַָָָ

ּבאֹומרֹוי"ב) ּׁשרׁשם מה וגֹו'Âוהּוא ְְְֶַַָ¿»«¿»ְ
וׁשם נטּויה ּובזרע חזקה ּביד וגֹו' ְְְְְֲֲִִַַָָָָָֹֹוּיצא
ל יתאּמת ּובזה הּכל אדֹון הּוא ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָָֹראית
ׁשׁשת ּכי ראׁשֹונֹות ּבדּברֹות האמּור ְְִִִֵֶַַָָטעם

וגֹו': ְִָימים
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•א  י "זכ" מא א באת ְְִִֵֵֶֶָָָָ
מ את מיב אמ את בתיב(מכילתא).... • ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

פז) מ(שבת  מ .... ְֶַַָָָֹ

    

Ó B Ó Ì„(יב ה, (רש"י …∆««»¿»»
אּלא ׁשּבת, מצות ּומּיד ּתכף לקּים נצטּוּו ׁשּבמרה הּכּונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאין

ּבׁשּלח ּבפרׁשת רש"י ׁשּכתב ּוכפי ללמד, הּפרׁשּיֹות להם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנּתנּו

כה) ׁשל(טו, ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן :Ì ˙ Bׁשּבת , ְְִִֶֶַַַָָ»∆ƒ¿«¿»∆ַָ

כו'.

* * *

ולא למרה, ׁשהּכּונה רש"י ּפרׁש מּדּוע ׁשאלּו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהמפרׁשים

נאמר ּבּה הּמן, כג)לפרׁשת טז, לה'(בשלח קדׁש ׁשּבת ׁשּבתֹון ְֱֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

על הּמן ּבפרׁשת נצטּוּו לא רש"י ׁשּלׁשיטת לתרץ, ויׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמחר?

הּקׁשּור ּבכל ׁשמירתּה על ורק א אם ּכי ּבׁשלמּותּה, ׁשּבת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמירת

להם נּתנה הרי ּבמרה, ּכן ּׁשאין מה ּובהכנתֹו. הּמן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבלקיטת

)„ÓÏÏ.ׁשּבת ּפרׁשת ּכל (      ƒ¿…ַַָָָָ

   ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨
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    •א  מת בל ל י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
מותיו מות....  ְְְִִָֹֹ

   ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½
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    ¦´©½̈©¨«£¨½̈£¤
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 •(ו י)מ ט וא אב  ל א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
אמ(טו מט(שמות  ל  " ".... ְֱִֶֶַָָָֹ

ולאט להֹון תסּגּוד ְְְִָָלא

יי אנא ארי ְְְֲֲִִֵָָתפלחּנּון

חֹובי מסער קּנא אל ְֱֵֵַַַָָָאלה

על מרדין ּבנין על ְְֲִִַַָָָאבהן

רביעי ּדר ועל ּתליתי ְְְִִַַַַַּדר

ּבנּיא מׁשּלמין ּכד ְְְְְִַַַַָָלׂשנאי

אבהתהֹון: ּבתר ְְֱֲֵֶַַָָלמחטי

ּדריןי לאלפי טיבּו ְְְִֵֵֵַָָועבד

פּקֹודי: ּולנטרי ְְְֲִֵַַָָלרחמי

דיייא ׁשמא ית תימי ְְֵֵַָָָָלא

יזּכי לא ארי למּגנא ְְֱֲֵֵַַָָָָָאלה

בׁשמּה ימי ּדי ית ְְִִֵֵֵָָיי

ְְִָלׁשקרא:

דׁשּבתאיב יֹומא ית ְְַַָָָטר

פקּד די ּכמא ְְְִֵַַָָָלקּדׁשּותּה

:אלה ְֱָָָיי

ּתפלחיג יֹומין ְִִִָָׁשּתא

:עבדּת ּכל ְְְִִֵַָָותעּבד

ׁשּבתאיד ׁשביעאה ְְְִַָָָָויֹומא

תעּבד לא אלה יי ְְֱֳֵַָָָָָקדם

ּובר אּת עבידא ְְִִַָָָּכל

ואמת ועבּד ְְְְְַַַָָָּוברּת

ּבעיר וכל וחמר ְְְֲִַָָָָָותֹור

ּדי ּבדיל בקרו ּדי ְְְְִִִִִָָוּגּיֹור

:ּכות ואמת עבּד ְְְְְַַַָָָָינּוח

עבּדאטו ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

דמצרים ּבארעא ְְְְִִֵַַַָָהויתא

מּתּמן אלה יי ְְְֱִַַָָָָָואּפק

ּובדרעא תּקיפא ְִִִַָָָָּבידא

יי ּפּקד ּכן על ְְְֵַַָָָָמרמא

יֹומא ית למעּבד ְְֱֶַָָָָאלה

ְְַָדׁשּבתא:

אּמטז וית אבּו ית ְֲִַַָָָיּקר

אלה יי פּקד די ְְְֱִַָָָָָּכמא

ּובדיל יֹומי ּדיֹורכּון ְְְְִִָּבדיל

ּדיי ארעא על ל ְְְֶַַַָָָּדיֹוטב

:ל יהב ֱֵָָָָאלה

      

BÓ.'B‚Âיב) ÌBÈ אמרּו‡˙ ז"ל (ר"הרּבֹותינּו »∆¿ְֵַָ
נאמרּו,כ"ז.) א' ּבדּבּור וׁשמֹור ְְְִֶֶָָזכֹור

אֹומרֹו ּכי לֹו' אפׁשר ּולדבריהם ‡ ְְְְִִֵֶֶָ«¬∆ƒ¿
ה' מּפי עליה ּגם ׁשּנצטּוּו ׁשמֹור על ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָלהעירם

ז"ל אמרּו ּבׁשמֹור והּכּונה הּמעמד, (מכילתאיֹום ְְְְְֲִַַַַָָָָָָ

זכֹור) לּמהּפסּוק לדעת ויׁש מּלאחריו, לׁשמר ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ
ׁשּנתּכּון ואּולי זכֹור, עם ׁשמֹור ׁשם נאמרה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
על הּוא ׁשמֹור ׁשּמאמר יחׁשבּו לבל ְְְְְֲִֶַַַַַַָָלהפרידם
על מּלפניו ׁשהּוא זכֹור מאמר עליו ׁשּבא ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָזמן
ּובּמה הּׁשּבת, לׁשמר ׁשּיזּכר הּדר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹזה
ּבהכנסה אחת מצוֹות ב' ׁשהם העיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהפרידם
ה' אמר לא לעֹולם ּכי ואּולי ּביציאה, ְְְִִִַַַַָָָֹואחת
מחברּתּה נׁשמעת ׁשאחת אּלא זכֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ׁשּיזּכר נתּכּון זכֹור ה' ּוכׁשאמר ּדעת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמביני
ּבֹו ׁשגיֹון לֹו יהיה לבל עליו ּדעת ְְְְִִִִֶַַַַָָּבנתינת
הּוא לאחריו על ׁשּגם למד אּתה ּדבר ְֲִֵֶַַַַָָָָָָּומּמֹוצא
ּׁשאמר ּבּמה מׁשה ּׁשּפירׁש מה והּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָמצּוה,
ּכתבּתי וזה ּבזכֹור, נכללת היא ׁשּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשמֹור

אפׁשר: ְְֶֶֶָּבדר
B‚Â'.טו) Âיֹום ּכי והּכּונה מׁשה, ּדברי הם ¿»«¿»¿ְְִִֵֵֶַַָָ

לזּכר לאדם הערה ּכן ּגם ּבֹו יׁש ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשּבת
ׁשעּבּוד ּבלא ׁשֹובת ּכׁשהּוא מצרים, ְְְְְִִִִֵֶַַֹיציאת
צריהם מּכל לעּמֹו הּמניח הּוא ה' ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָירּגיׁש
מעבּדּות, הּמֹוציא ּגזרֹות לקּבל לּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַויּתן

אמרּו ז"ל קי"ז:)ורּבֹותינּו ׁשּצרי(ּפסחים מּכאן ְְְִִִֵֶַָָָָ
מצרים: יציאת הּיֹום ּבקּדּוׁש ְְְְְִִִִִַַַַלהזּכיר

Ì‡Âׁשאמר הּׁשּבת טעם הׁשמיט לּמה ּתאמר ¿ƒְִִֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשׁשת ּכי ׁשהּוא ראׁשֹונֹו' ּבדּברֹות ְְִִִֵֶֶה'
מעּקרא הּמצוה טעם הּוא זה טעם וגֹו', ְְִִִֵֶַַַַַָָָָימים
חּיּוב טעם אמר ּומׁשה החּיּוב טעם ִִֶַַַַַַָֹלא
ּׁשאמרּו מה ּפי על הּמצוה, טעם ְְֱִִֶַַַַַַָָאמּונת

ּכ אחר ּבמקֹום ּוכתבנּוהּו ז"ל יציאתרּבֹותינּו י ְְְְִִֵֵַַַָָ
העֹולם ּבריאת אמּונת ּגּלתה (ש"רמצרים ְְְֱִִִִַַַָָָ

ּבאֹומרֹוי"ב) ּׁשרׁשם מה וגֹו'Âוהּוא ְְְֶַַָ¿»«¿»ְ
וׁשם נטּויה ּובזרע חזקה ּביד וגֹו' ְְְְְֲֲִִַַָָָָָֹֹוּיצא
ל יתאּמת ּובזה הּכל אדֹון הּוא ּכי ְְֲִִִֵֶַַָָָֹראית
ׁשׁשת ּכי ראׁשֹונֹות ּבדּברֹות האמּור ְְִִִֵֶַַָָטעם

וגֹו': ְִָימים
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 •מאי  ר ת (י  א :מיתר ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
 מת י רי תא ימ ברי  ר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹי
י א  י מא  י א  אי א רִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹֹֹ

   י (ימי א י א אר: בר  ְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹ
מי תא ....ראת ְְְִֵָֻ

    

ÛÒÈ ‡ÏÂ ÏB„b ÏB˜(יט (ה, »¿…»»
ÏB˜ ˙a BÏ ‰È‰ ‡lL(ו כח, רבה (שמות ∆…»»«

אֹותֹו המעּכב קׁשיח ּבדבר קֹול מּפגיעת נֹוצר הד, קֹול, ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבת

עׂשרת את הקב"ה ׁשאמר ּבׁשעה לאחֹוריו. לחזר לֹו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

היה לא לכן הּדֹומם; לרּבֹות הּבריאה, לתֹו הּקֹול נסּפג ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹהּדּברֹות,

הּגׁשם עּכב לא ּומּדּוע אֹותֹו. עּכב לא העֹולם ּגׁשם ׁשּכן הד, ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו

קֹול ּכי - הּקֹול? ׁשויןÏB„bאת וגׁשם ורּוח הגּבלה, ׁשּום לֹו אין ִֶַ»ְְְִֵֶֶַַָָָ

ׁשּיהּודי ּפעם ּכל עצמּה על חֹוזרת זֹו נפלאה ותֹופעה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפניו.

החדר! ּגׁשם לתֹו ּגם חֹודר הּתֹורה קֹול לֹומד:    ְֵֵֵֶֶֶַַַָ
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ולאיז נפׁש. תקטֹול ְְְִָָָלא

(נפׁשא). תגנֹוב ולא ְְְְִַָָתּגּוף.

ּבחבר תסהד ְְְְֵַַָָולא

דׁשקרא: ְְֲִַָָסהדּותא

חבריח אּתת תחמד ְְְִֵַַַָָולא

חבר ּבית תרֹוג ְְֵֵַָָולא

ואמתּה ועבדּה ְְְְְֵֵֵַַַחקלּה

ּדי וכל וחמרּה ְֲִֵֵַָֹּתֹורּה

:ְְַָלחבר

האּליןיט ּפתּגמּיא ְִִֵַָָָָית

קהלכֹון ּכל עם יי ְְְִִַָָָמּליל

עננא אּׁשתא מּגֹו ְֲִֶָָָָָּבטּורא

ולא רב קל ְְֲִַַָָָואמיטתא

ּתרין על ּוכתבּנּון ְְְִֵַַָפסק

לי: ויהבּנּון אבנּיא ְִִִֵַַָָלּוחי

יתכ ׁשמעכֹון ּכד ְֲֲַַַָָוהוה

וטּורא חׁשֹוכא מּגֹו ְֲִָָָָקלא

וקרבּתּון ּבאּׁשתא ְְְֵֶֶָָָָּבער

ׁשבטיכֹון ריׁשי ּכל ְְִִֵֵֵָָלותי

ְֵָוסביכֹון:

ייכא אחזינא הא ְְְְֲַַַָָָָואמרּתּון

וית יקרּה ית ְְֱֵָָָָָָאלהנא

מימרּה קל וית ְְְֵֵֵַָרבּותּה

יֹומא אּׁשתא מּגֹו ְְִֶַָָָָׁשמענא

יי ימּלל ארי חזינא ְְֲֲֵֵֵֵַָָָהדין

ויתקּים: אנׁשא ְְֲִִַָָָעם

אריכב נמּות למא ְְְֲֵַָּוכען

רּבתא אּׁשתא ְְִֵֶַָָָָָתיכלּננא

אנחנא מֹוספין אם ְְֲִִַָָָהדא

דיי מימרא קל ית ְְְְִֵַַָָָָלמׁשמע

ּומיתין עֹוד ְֱִָָָָאלהנא

ְֲַָאנחנא:

דיכג ּבׂשרא ּכל מן ְֲִִֵָָָארי

קּימא דיי מימרא קל ְְְֵַַַָָָָָׁשמע

ּכותנא אּׁשתא מּגֹו ְְִֵֶַָָָָָממּלל

ְְִַָואתקּים:

ּכלכד ית ּוׁשמע אּת ְְְֵַַָָקרב

ואּת אלהנא יי יימר ְְְֱִֵַַָָָָּדי

ּדי ּכל ית עּמנא ְִִֵַָָָָּתמּלל

עּמ אלהנא יי ְֱִֵַָָָָָמּלל

ונעּבד: ְְְֵֵַַּונקּבל

קלכה ית יי קדם ְְֳִַָָָָּוׁשמיע

ּבמּללּותכֹון ְְְִֵַָָּפתּגמיכֹון

ׁשמיע לי יי ואמר ְְֲִִִִַַַָעּמי

עּמא ּפתּגמי קל ית ְֳִֵַַָָָָָקדמי

עּמ מּלילּו ּדי ִִִֵַָָהדין

מּלילּו: ּדי כל ְִִִַַָאתקינּו

      
BÂיט) È‰ יׁש‡˙ ּכי ּכל, אמר ולא ∆«¿»ƒ¿ְִֵַָָֹ

ּכגֹון ה' ּדּברם ׁשּלא האמּורים ְְְֲִִִֵֶַָָָֹמהּדברים
וזכרּת: מאמר ּגם צּו ּכאׁשר ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָמאמר

ÈÂכד) LÂאֹומרֹוLÂׁשהם לפי ¿»«¿¿»ƒְ¿»«¿ְִֵֶ

ּבעבּור מאמר על לה' להׁשיב למׁשה ְְְֲֲִֶַַַַַָָאמרּו
עּמ ּבדּברי העם ט')יׁשמע י"ט ׁשרצֹונם(ׁשמֹות ְְְְְִִִֶַַָָָָ

עּתה לזה ּתלמיד, מּפי ולא ה' מּפי ְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹלׁשמע
הראׁשֹונים לדבריהם סתירה ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָחזרּו

ואֹומרֹו וגֹו', וקּבלּוÈÂוׁשמענּו קּימּו ְְְְְַָ¿»ƒְְְִִ
מּפי ׁשמעּו ּכאּלּו ּדבריו ּכל לעׂשֹות ְְְְֲִִִִַַָָָָהּיהּודים

ְִַָהּׁשכינה:
aכה) L‡ Ï ÈÈ‰על ׁשּקּבלּו ּפרּוׁש ≈ƒ»¬∆ƒ≈ְִֵֶַ
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   ••••הינ ה דיהה הי  ה ְְֱֱֱֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

ר ד ה הי יד ה יכ(ג ה(צפניה ז "י  ְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
נר "ה  כ ר ררה פה י(יד "(זכריה  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ד  ד ה יהיה הה"....  ְְִֶֶֶַָָ

הדיןכו לּבא יהי ּדי ְְִִֵֵַָָלוי

קדמי למדחל ְְְֳִַַָלהֹון

ּכל ּפּקֹודי ּכל ית ְִִַַָָָּולמּטר

להֹון ּדייטב ּבדיל ְְְִֵַַָיֹומּיא

לעלם: ְְְִֵָָולבניהֹון

ּתּובּוכז להֹון אמר ְֱִֵַאּזל

למׁשּכניכֹון: ְְְְֵַלכֹון

קדמיכח קים הכא ְְֳִַַָָָואּת

ּכל ית עּמ ֱִֵֶַָָָואמּלל

ודינּיא ּוקימּיא ְְְְִֶַַַָָָָּתפקדּתא

ּבארעא ויעּבדּון תּלפּון ְְְְְְִַַַָדי

להֹון יהב אנא ְֲִֵָָּדי

ְְֵַלמירתּה:

דיכט ּכמא למעּבד ְְְְְִִֶַָותּטרּון

לא יתכֹון אלהכֹון יי ְְֱֲִַָָָָפּקיד

ּוׂשמאלא: יּמינא ְְִִַָָָתסטּון

ייל פּקיד ּדי ארחא ְְְִִַָָָָּבכל

ּתהכּון יתכֹון ְְֱֲָָָאלהכֹון

לכֹון וייטב ּדתיחּון ְְְְִֵֵַּבדיל

ּדי ּבארעא יֹומין ְְְְִִַָותֹורכּון

ְֵתירתּון:

קימּיאא תפקדּתא ְְְְֶַַָָָָודא

אלהכֹון יי פּקיד ּדי ְְֱֲִִִַַָָָודינּיא

למעּבד יתכֹון ְְְְֶַַָָָלאּלפא

עברין אּתּון ּדי ְְְִִַַָָּבארעא

למירתּה: ְְֵַַָּתּמן

ייב קדם ּדתדחל ְְְְֳִִַָָּבדיל

ּכל ית למּטר ְֱִַָָָָאלה

אנא ּדי ּופּקֹודֹוהי ְֲִִִִָָקימֹוהי

ּבר ּובר ּובר אּת ְְְְְַַַָָָמפּקד

ּובדיל חּיי יֹומי ְִֵַָָּכל

:יֹומי ְְָּדיֹורכּון

ותּטרג יׂשראל ְְְִִֵֵַַָּותקּבל

ודי ל ייטב ּדי ְְְִִֵֶַַָלמעּבד

די ּכמא לחדא ְְֲִִַָָתסּגּון

דאבהת אלהא יי ְֱֲִַַָָָָָָמּליל

חלב עבדא ארעא ְְֲַַָָָָל

ְָּודבׁש:

אלהנאד יי יׂשראל ְְְֱִֵַָָָָָׁשמע

חד: ְָָיי

      

ועל ּולהצּדיקֹו, הּנביא ּדברי לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָעצמם
ז"ל ואמרּו וגֹו', והיה יּתן מי אמר ּגמר ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה

ה') אּתה(ע"ז ּתן לֹו אמר ׁשּלא מׁשה ֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשגג
אחר מהרהרין היּו לא ּכן אֹומר היה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשאּלּו
ּבמחלקת ולא מרּגלים ּבׁשּלּוח לא ְְְְְֲִִֶֶַַַֹֹֹמׁשה,

ַֹקרח:
B‚Â'.כו) ÓÏÂ ‡ ‰‡Ïסמ ׁשּלא טעם ¿ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿…¿ֶַַַָֹ

אּולי ליראה, מאמר ּבכלל הּׁשמירה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹלכלל
ׁשּזה רע א' ּפרט יצא הּיראה ׁשּמּצד לפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכי
ּכי ּכׁשראּו העגל את יׂשראל ׁשעׂשּו סּבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהיה
ּכיון ופחד אימתה עליהם נפל מׁשה ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹוׁשׁש

ׁשּיהיה מׁשה יׁשּובׁשאין עּמהם לדּבר ׁשליח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לעׂשֹות מהרּו לזה ּכבראׁשֹונה, עּמהם לדּבר ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָה'
אליהם וידּבר לאמצעי ׁשּיהיה לחׁשבם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעגל

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ה', ּדברי פ'את (ּתנחּומא ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּבֹוּתּׂשא) וטעּו מּמׁש מדּבר היה ׁשהעגל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ואמר ּבמאמרֹו ה' ּדקּדק לזה Ï‡‰לאמצעי, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ¿ƒ¿»

ÓÏÂ ‡ּגם להם הּיראה ׁשּתהיה מצֹותי …ƒ¿ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַַַָָ
הּיראה: מּצד ּבהם יׁשּגּו ולא לׁשמר ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹּכן

ÔÚÓÏ.'וגֹו וגֹו'ייטב יּתן מי אֹומרֹו ּכי ּפרּוׁש ¿««ְְְִִִִֵֵַ

הּטֹוב לאהבת אּלא לאֹומרֹו הּמֹועיל לצד ְְְְֲִֶַַַַַָֹלא
עליו: ְֱֶַָָָלהּנאמר

B‚Â'.כח) ‰t ‰z‡Âיׂשראל עׂשּו ׁשּלא לפי ּפרּוׁש ¿«»…¿ְְִִֵֵֶָָֹ
עּתה, עד ה' ּפקּודי לקּבל ׁשליח ְְְְִֵֵֶַַַַָלמׁשה
לֹו ואמר לׁשליח ּוקבעֹו ּבעדם ּגמר ה' ְְְֲִֶַַַַָָָָָָלזה

וגֹו' ּפה ‰Ân‰ואּתה Ï ‡ Ï‡ ‰a‡Â ְְַָֹ«¬«¿»≈∆≈»«ƒ¿»
הּמצוה ׁשּבהּגיע לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָוגֹו',
ׁשהרי ליׂשראל נתקּבלה ּכאּלּו למׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָמה'
לקּבל האּׁשה ׁשליח ּוכדין ׁשליח ְְְֲִִִִֵַַַָָָָעׂשאּוהּו
ּבאּו ּכאּלּו הּׁשליח ׁשּקּבלם ׁשּכיון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשיה
ּכׁשּיקּבל כן ּכמֹו ּכידּה, ידֹו ּכי האּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָליד
והּוא יׂשראל, קּבלּוה ּכאּלּו הּמצוה ְְְְְִִִִֵֶַָָָמׁשה

‡Ïאֹומרֹו ‰a‡Âאלי הּדבר ּובהּגיע ְ«¬«¿»≈∆ְִֵֶַַַָָ
אֹומרֹו והּוא אֹותּה, ועׂשּו להם ּתֹודיע ְְְִֶַַָָָָאּתה

ועׂשּו: ְְְֵַָּתלּמדם
zÎ‡‰Âל) ÎÏ BÂ Ôez ÔÚÓÏ 'B‚Â ‰ ÏÎa¿»«∆∆¿¿««ƒ¿¿»∆¿«¬«¿∆

.'B‚Âּבעֹולם ימים אריכּות ּתחיּון ּפרּוׁש ¿ְֲִִִֵָָָ
ואֹומרֹו ÎÏהּזה, BÂ,הּבא עֹולם טֹובת ְְֶַ¿»∆ַַָָ

מעלzÎ‡‰Âואֹומרֹו יׂשראל יגלּו ׁשּלא וגֹו' ְְ¿«¬«¿∆ְְְִִֵֵֶַָֹ
יעקב רּבי ולסברת לעֹולם, ל"ט:)הארץ (קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

נראה ליּכא, הּזה ּבעֹולם מצוה ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר
וׁשמר ּגמּור צּדיק ׁשהּוא ּבמי יעקב ר' ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודה
אמר ולא הּזה, ּבעֹולם ּגם ׁשּיזּכה הּתֹורה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ּתמצא וכן זכּיֹות, ׁשרּבֹו ּבאדם אּלא יעקב ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻֻר'
ּבריתא מאֹותּה ּכׁשהקׁשה ּבקּדּוׁשין ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאמרּו
וכּו' לֹו מרעין זכּיֹות ׁשרּבֹו מי ּכל ְְְְִִִֶֶָָָֻֻׁשאמרה

יעקב: ּכרּבי ּבּׁש"ס ְְֱֲִִֶַַַַֹוהעמיד
‰pnÓeמי ּכל ּׁשאמר מּמה לדּון לנּו יׁש ƒ∆»ִִֵֶַַָָָָ

מי ּדוקא למדּת הא זכּיֹות ְְְִֶַַָָָָֻֻׁשרּבֹו
הּוא זכּיֹותיו ׁשרּבּו אּלא עברֹות ּבידֹו ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּיׁש
ׁשּכלֹו מי אבל וכּו' לֹו מרעין עליו ְְֲִִִֵֶֶָָָֻׁשאֹומר
הּזה, ּבעֹולם ּגם ה' לֹו יטיב ּכי יֹודה ְִִֵֶֶַַָָֻזכּיֹות

ּׁשאֹומר מה e‰והּוא ‡ ‰ ÏÎa'וגֹו ְֵֶַ¿»«∆∆¬∆ƒ»ְ
לֹומר ׁשּׁשֹומרÏÎaּדקּדק ּבמי ׁשּמדּבר להעיר ְִֵַ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָ

ּכאֹומרֹו הּבא ּבעֹולם יׁשנֹו ּכזה ּולאיׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹהּכל
ּבעֹולם יׁשנֹו ּגם וגֹו', וטֹוב ּתחיּון ְְְְְִֶַַַָָלמען

אֹומרֹו והּוא ‡aהּזה Ó zÎ‡‰Â ְְֶַ¿«¬«¿∆»ƒ»»∆
Ôez ‡אמר סתםולא ימים והארכּתם ¬∆ƒ»ְְְְֲִֶַַַָָָֹ

:אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ׁשּנתּכּון ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפרׁש
B‚Â'.ד) e‰Ï‡ '‰ Ï‡ ÚÓ'ב ה' ּכפל טעם ¿«ƒ¿»≈¡…≈¿ֶֶַַ
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 §Ÿ̈¬¤¨«
   ••••הינ ה דיהה הי  ה ְְֱֱֱֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ

ר ד ה הי יד ה יכ(ג ה(צפניה ז "י  ְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
נר "ה  כ ר ררה פה י(יד "(זכריה  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ד  ד ה יהיה הה"....  ְְִֶֶֶַָָ

הדיןכו לּבא יהי ּדי ְְִִֵֵַָָלוי

קדמי למדחל ְְְֳִַַָלהֹון

ּכל ּפּקֹודי ּכל ית ְִִַַָָָּולמּטר

להֹון ּדייטב ּבדיל ְְְִֵַַָיֹומּיא

לעלם: ְְְִֵָָולבניהֹון

ּתּובּוכז להֹון אמר ְֱִֵַאּזל

למׁשּכניכֹון: ְְְְֵַלכֹון

קדמיכח קים הכא ְְֳִַַָָָואּת

ּכל ית עּמ ֱִֵֶַָָָואמּלל

ודינּיא ּוקימּיא ְְְְִֶַַַָָָָּתפקדּתא

ּבארעא ויעּבדּון תּלפּון ְְְְְְִַַַָדי

להֹון יהב אנא ְֲִֵָָּדי

ְְֵַלמירתּה:

דיכט ּכמא למעּבד ְְְְְִִֶַָותּטרּון

לא יתכֹון אלהכֹון יי ְְֱֲִַָָָָפּקיד

ּוׂשמאלא: יּמינא ְְִִַָָָתסטּון

ייל פּקיד ּדי ארחא ְְְִִַָָָָּבכל

ּתהכּון יתכֹון ְְֱֲָָָאלהכֹון

לכֹון וייטב ּדתיחּון ְְְְִֵֵַּבדיל

ּדי ּבארעא יֹומין ְְְְִִַָותֹורכּון

ְֵתירתּון:

קימּיאא תפקדּתא ְְְְֶַַָָָָודא

אלהכֹון יי פּקיד ּדי ְְֱֲִִִַַָָָודינּיא

למעּבד יתכֹון ְְְְֶַַָָָלאּלפא

עברין אּתּון ּדי ְְְִִַַָָּבארעא

למירתּה: ְְֵַַָּתּמן

ייב קדם ּדתדחל ְְְְֳִִַָָּבדיל

ּכל ית למּטר ְֱִַָָָָאלה

אנא ּדי ּופּקֹודֹוהי ְֲִִִִָָקימֹוהי

ּבר ּובר ּובר אּת ְְְְְַַַָָָמפּקד

ּובדיל חּיי יֹומי ְִֵַָָּכל

:יֹומי ְְָּדיֹורכּון

ותּטרג יׂשראל ְְְִִֵֵַַָּותקּבל

ודי ל ייטב ּדי ְְְִִֵֶַַָלמעּבד

די ּכמא לחדא ְְֲִִַָָתסּגּון

דאבהת אלהא יי ְֱֲִַַָָָָָָמּליל

חלב עבדא ארעא ְְֲַַָָָָל

ְָּודבׁש:

אלהנאד יי יׂשראל ְְְֱִֵַָָָָָׁשמע

חד: ְָָיי

      

ועל ּולהצּדיקֹו, הּנביא ּדברי לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָעצמם
ז"ל ואמרּו וגֹו', והיה יּתן מי אמר ּגמר ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה

ה') אּתה(ע"ז ּתן לֹו אמר ׁשּלא מׁשה ֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּׁשגג
אחר מהרהרין היּו לא ּכן אֹומר היה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשאּלּו
ּבמחלקת ולא מרּגלים ּבׁשּלּוח לא ְְְְְֲִִֶֶַַַֹֹֹמׁשה,

ַֹקרח:
B‚Â'.כו) ÓÏÂ ‡ ‰‡Ïסמ ׁשּלא טעם ¿ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿…¿ֶַַַָֹ

אּולי ליראה, מאמר ּבכלל הּׁשמירה ְְְְְֲִִִִַַַַַָָֹלכלל
ׁשּזה רע א' ּפרט יצא הּיראה ׁשּמּצד לפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכי
ּכי ּכׁשראּו העגל את יׂשראל ׁשעׂשּו סּבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהיה
ּכיון ופחד אימתה עליהם נפל מׁשה ֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹוׁשׁש

ׁשּיהיה מׁשה יׁשּובׁשאין עּמהם לדּבר ׁשליח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לעׂשֹות מהרּו לזה ּכבראׁשֹונה, עּמהם לדּבר ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָה'
אליהם וידּבר לאמצעי ׁשּיהיה לחׁשבם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהעגל

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ה', ּדברי פ'את (ּתנחּומא ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּבֹוּתּׂשא) וטעּו מּמׁש מדּבר היה ׁשהעגל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ואמר ּבמאמרֹו ה' ּדקּדק לזה Ï‡‰לאמצעי, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ¿ƒ¿»

ÓÏÂ ‡ּגם להם הּיראה ׁשּתהיה מצֹותי …ƒ¿ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַַַָָ
הּיראה: מּצד ּבהם יׁשּגּו ולא לׁשמר ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹּכן

ÔÚÓÏ.'וגֹו וגֹו'ייטב יּתן מי אֹומרֹו ּכי ּפרּוׁש ¿««ְְְִִִִֵֵַ

הּטֹוב לאהבת אּלא לאֹומרֹו הּמֹועיל לצד ְְְְֲִֶַַַַַָֹלא
עליו: ְֱֶַָָָלהּנאמר

B‚Â'.כח) ‰t ‰z‡Âיׂשראל עׂשּו ׁשּלא לפי ּפרּוׁש ¿«»…¿ְְִִֵֵֶָָֹ
עּתה, עד ה' ּפקּודי לקּבל ׁשליח ְְְְִֵֵֶַַַַָלמׁשה
לֹו ואמר לׁשליח ּוקבעֹו ּבעדם ּגמר ה' ְְְֲִֶַַַַָָָָָָלזה

וגֹו' ּפה ‰Ân‰ואּתה Ï ‡ Ï‡ ‰a‡Â ְְַָֹ«¬«¿»≈∆≈»«ƒ¿»
הּמצוה ׁשּבהּגיע לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָוגֹו',
ׁשהרי ליׂשראל נתקּבלה ּכאּלּו למׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָמה'
לקּבל האּׁשה ׁשליח ּוכדין ׁשליח ְְְֲִִִִֵַַַָָָָעׂשאּוהּו
ּבאּו ּכאּלּו הּׁשליח ׁשּקּבלם ׁשּכיון ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשיה
ּכׁשּיקּבל כן ּכמֹו ּכידּה, ידֹו ּכי האּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָליד
והּוא יׂשראל, קּבלּוה ּכאּלּו הּמצוה ְְְְְִִִִֵֶַָָָמׁשה

‡Ïאֹומרֹו ‰a‡Âאלי הּדבר ּובהּגיע ְ«¬«¿»≈∆ְִֵֶַַַָָ
אֹומרֹו והּוא אֹותּה, ועׂשּו להם ּתֹודיע ְְְִֶַַָָָָאּתה

ועׂשּו: ְְְֵַָּתלּמדם
zÎ‡‰Âל) ÎÏ BÂ Ôez ÔÚÓÏ 'B‚Â ‰ ÏÎa¿»«∆∆¿¿««ƒ¿¿»∆¿«¬«¿∆

.'B‚Âּבעֹולם ימים אריכּות ּתחיּון ּפרּוׁש ¿ְֲִִִֵָָָ
ואֹומרֹו ÎÏהּזה, BÂ,הּבא עֹולם טֹובת ְְֶַ¿»∆ַַָָ

מעלzÎ‡‰Âואֹומרֹו יׂשראל יגלּו ׁשּלא וגֹו' ְְ¿«¬«¿∆ְְְִִֵֵֶַָֹ
יעקב רּבי ולסברת לעֹולם, ל"ט:)הארץ (קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

נראה ליּכא, הּזה ּבעֹולם מצוה ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאמר
וׁשמר ּגמּור צּדיק ׁשהּוא ּבמי יעקב ר' ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודה
אמר ולא הּזה, ּבעֹולם ּגם ׁשּיזּכה הּתֹורה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ּתמצא וכן זכּיֹות, ׁשרּבֹו ּבאדם אּלא יעקב ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻֻר'
ּבריתא מאֹותּה ּכׁשהקׁשה ּבקּדּוׁשין ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָׁשאמרּו
וכּו' לֹו מרעין זכּיֹות ׁשרּבֹו מי ּכל ְְְְִִִֶֶָָָֻֻׁשאמרה

יעקב: ּכרּבי ּבּׁש"ס ְְֱֲִִֶַַַַֹוהעמיד
‰pnÓeמי ּכל ּׁשאמר מּמה לדּון לנּו יׁש ƒ∆»ִִֵֶַַָָָָ

מי ּדוקא למדּת הא זכּיֹות ְְְִֶַַָָָָֻֻׁשרּבֹו
הּוא זכּיֹותיו ׁשרּבּו אּלא עברֹות ּבידֹו ְְֲֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּיׁש
ׁשּכלֹו מי אבל וכּו' לֹו מרעין עליו ְְֲִִִֵֶֶָָָֻׁשאֹומר
הּזה, ּבעֹולם ּגם ה' לֹו יטיב ּכי יֹודה ְִִֵֶֶַַָָֻזכּיֹות

ּׁשאֹומר מה e‰והּוא ‡ ‰ ÏÎa'וגֹו ְֵֶַ¿»«∆∆¬∆ƒ»ְ
לֹומר ׁשּׁשֹומרÏÎaּדקּדק ּבמי ׁשּמדּבר להעיר ְִֵַ¿»ְְְִִֵֵֶֶַָ

ּכאֹומרֹו הּבא ּבעֹולם יׁשנֹו ּכזה ּולאיׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹהּכל
ּבעֹולם יׁשנֹו ּגם וגֹו', וטֹוב ּתחיּון ְְְְְִֶַַַָָלמען

אֹומרֹו והּוא ‡aהּזה Ó zÎ‡‰Â ְְֶַ¿«¬«¿∆»ƒ»»∆
Ôez ‡אמר סתםולא ימים והארכּתם ¬∆ƒ»ְְְְֲִֶַַַָָָֹ

:אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ׁשּנתּכּון ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפרׁש
B‚Â'.ד) e‰Ï‡ '‰ Ï‡ ÚÓ'ב ה' ּכפל טעם ¿«ƒ¿»≈¡…≈¿ֶֶַַ
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••••(ספרי)ב   ינ ב בריו  ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
יו טרי  יר ר   ר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

 ו י....••••(נד ירי(ברכות רני בר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
  ק  יי  "בב כ"ק....•••• ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

נפ ת טנ  פ....••••(ב ס )נ כ ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָֹ
נ ד  י"דבכ" רנ כ פ יו ביב ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

 י  דד   כ "ד כ" ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹבר
ר  דוד וכ תנר ת י בט)יסקטז)ת"  ְְְְִִֵֵֵַָָָֻ

ו  וי ר ו  ...."ית  ְְְְְֶֶָָָָָ

    

Ï‡ '‰ ˙‡ ‰‡(ה (ו, ¿»«¿»≈¡…∆
סמכֹו זה ּומּפני . . מּמּנּו למעלה מדרגה אין . . האל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאהבת

גו' ואהבּת אחד ה' . . ליחּוד ּתֹורה ּבמׁשנה ע"ה (חובתהּנביא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

י) שער .הלבבות

רז"ל ּכמאמר ּביֹותר, הּׁשלמה העבֹודה היא מאהבה ְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָהעבֹודה

ּבכלה אלה יי ית ְְְְֱִַָָָָָותרחם

ּובכל נפׁש ּובכל ְְְִַָָָָלּב

:ְִָנכס

      

ה' הּדר זה על לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִִֶֶֶַַַָֹּפעמים
לה', ׁשּיׁש הּדרגֹות לב' נתּכּון אחד, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו
והּכּונה אחד, ׁשהּוא והּב' אלהינּו, ׁשהּוא ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאחד
למה עלינּו יתּבר אלהּותֹו מקּבלין אנּו ּכי ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹּבזה
אלהּות ׁשהיּו ּבּמציאּות היה ׁשאּלּו הגם ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹּׁשּמּמּנּו
הוי"ה זה ּבׁשם אּלא ּבֹוחרים אנּו אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָהרּבה
אהבת א' ּפרטים, ּכּמה נכלל ּובזה אלהינּו, ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
לֹו ועֹוד הערב, אהבת הּמֹועיל, אהבת ְֲֲִֵֶַַַַַַָהּטֹוב,
זה וטעם ּבעֹולם אלּה זּולתֹו ואין אחד ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
ּולמצוֹותיו לֹו להׁשּתעּבד להתחּיב יסּפיק ּכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָּגם
הּטעמים היּו ׁשּלא ּבּמציאּות ׁשהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהגם

לאלּה: ּבחרנּוהּו ְְִִֵֶַַָֹׁשּמּצּדם
יסּפיק הּטעמים מּב' ׁשּבאחד אֹומרים ƒ¿ƒְְְְִִִִֶֶַַָָ

אׁשר ּולמצוֹותיו, למאמריו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָלהׁשּתעּבד
אמר ּכן ‡„על '‰ ‰Ï‡ חלּקֹות‰' ּבב' ֵַַָ¡…≈∆»ְֲֻ

הּכתּוב אֹומר היה ואם לעצמֹו, ּכדאי א' ְְְְִֵֶַַַָָָָׁשּכל
ּׁשהם מה ּכי ּבּנׁשמע היה אחד אלהינּו ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹה'
אחד להיֹותֹו הּוא עליהם אלהּותֹו ְְְֱֲִִֵֶֶַָֹמקּבלין
רּבֹו את לעבד העבד יתחּיב מּלבּדֹו, עֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹואין
ולא לרצֹונֹו, וׁשּלא לרצֹונֹו מּמּנּו מנֹוס ְְְְְִִִֵֶֶָֹֹואין
ּבאלהּותֹו חפצים ׁשאנּו אלהינּו עם אנּו ֱֱֲִִֵֵֵֶֶָָֹֹכן
היֹותֹו על נֹוסף טֹוב ּׁשהּוא ּבּמה הּטֹוב ֱֲֶֶַַַַַָאהבת

ּומיחד: ְֶָָֻאחד
מּלבדה) לֹומר וא"ו, ּבתֹוספת אמר ְְְְִֶֶַַַַָָָָואהבּת.

מלכּות על קּבלת ׁשהּוא יׂשראל ׁשמע ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמצות
להעיר ירצה עֹוד ה'. אהבת מצות היא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָׁשמים

ז"ל אֹומרם ּדר על לאהבה ח"גלהּקֹודם (זהר ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּתקּדיםנ"ו) עד האהבה גדר מּׂשיג אדם ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
אֹומרֹו והּוא הּיראה, ּגדר‰‡ּבֹו מּלבד ְְְִַָ¿»«¿»ְִֶֶַ

ואֹומרֹו ‰'הּיראה, האהבה‡˙ ידי על ּפרּוׁש ְְְִַָ≈ְֲֵֵַַָָ
ה': את אֹומרֹו והּוא ּבה' מתּדּבק ְְְִֵֵַַָָאדם

„BÚזֹו מדרגה יּׂשיג ה' אהבת ידי ׁשעל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָירצה
ּכדר ּביחּוד עליו ׁשמֹו מיחד ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשּיהיה

י"ג)אֹומרֹו כ"ח אלהי(ּבראׁשית אברהם אלהי ְְְֱֱִֵֵֵַָָֹֹ
עצמֹו ּבפני ראּוי אחד ׁשּכל ּופירׁשּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָיצחק,

ׁשאברהםׁשּיתיחד ותמצא עליו, אלהּותֹו ׁשם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּדכתיב אהּוב ׁשהיה הּכתּוב ּבֹו מ"א)ּבאר (יׁשעי' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכאן הּכתּוב רמז כן ּוכמֹו אהבי, אברהם ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹזרע

ותבת ּביחּוד, אלהֹו ה' יּקרא ה' ׁשאהּוב ְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּכל
ּולאחריה: לפניה נמׁשכת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָה'

„BÚלעֹורר ה'ירצה לאהבת יׂשראל איׁש לב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
ז"ל אֹומרם ּדר נח)על ס"פ ּבּפסּוק(ילקּוט ְְֶֶַַַַָָֹ

הּתהּלֹות מּכל ה' ּבחר ׁשּלא יׂשראל ּתהּלֹות ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשב
אלהי ה' ּברּו לפניו ואמרּו ּכׁשהּללּוהּו ְְְְְֱִֵֶַָָָָֹזּולת
והּוא עֹולם, מלכּות ּכּסא על יׁשב אז ְְְִִֵֵַַַָָָָיׂשראל

‰'אֹומרֹו ˙‡ ‰‡ּבחר ׁשּלא זה לטעם ְ¿»«¿»≈ְֶֶַַַָֹ
לפרטים לּבֹו האדם ּובהעיר ,אלהי אּלא ְְְֱִִִִִֶֶָָָָָָֹלהיֹות
ּבהתעֹוררּות מּמקֹומּה ותּתר נפׁשֹו ּתתנּתק ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָּכאלּו
ּתפארת רּום יתעּלה הּנאהב ּבאהבת ורם ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָנפלא

ְּכבֹודֹו:
„BÚמיני ּבג' האדם לב לעֹורר ׁשּנתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָאּולי

והם לּנבראים, ּבהּכרה ׁשּיׁשנם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאהבה
הּמֹועיל, אהבת הערב, אהבת הּטֹוב, ֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָאהבת

לׁשלׁשּתם, ה' ּדבר ּבא ‰'לזה ˙‡ ‰‡ּבׁשם ְְְִֶַָָָָ¿»«¿»≈ְֵ
ּׁשהּוא ּבּמה הּטֹוב אהבת לבחינת הּלב העיר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַזה

ּכאֹומרֹו ּבּׁשם הרמּוז קמ"ה)טֹוב ה'(ּתהּלים טֹוב ְְְִִֵַָָ

ּבסֹוד הערב ּבחׁשק ּגם ל"ד)לּכל, טעמּו(ּתהּלים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשם יֹוכיח אׁשר הּנפׁש ּכל ּכי ה', טֹוב ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַָּוראּו
ׁשּיּכנס הּנבראים ּבכל ערבּות אין למּולּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָזה

אֹומרֹו האֹות ל וזה הּנׁשּתּוּו, ּבער (שה"שאליו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבּפסּוקה') ּתׂשּכיל ּגם בדּברֹו, יצאה ְְְְְִִַַַַַָָָנפׁשי

ל"ג) מהּגּוף(ּבּמדּבר הּנפׁש ּתתנּתק ּכי ה', ע"פ , ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הערב הרגׁש להפלגת ּבּפרדה ּתרּגיׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹולא
הערב ואהבת הּטֹוב אהבת ׁשמענּו הרי ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָמהּטֹוב,
ּבאֹומרֹו רמזּה הּמֹועיל ואהבת ה', ְְְְֲִִֵַַַַָָמּתבת

אֹומרֹו ּדר על כ"ב)אלהי ּתהּלֹות(ּתהּלים יֹוׁשב ְְְֱִִִֵֶֶֶַֹ
הּמֹועיל אהבת ּכן ּגם נכלל ּובזה ,ּבסמּו ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּכמ"ש
ׁשלמה ּכמאמר ּומלֹואֹו עֹולם הרוחנּו ּבזה ְְְְְֲִִֶַַַָָֹֹּכי

י"ב) לא(קהלת ּכּלֹו העֹולם ּכל האדם ּכל זה ּכי ִֶֶֶָָָָָָָֹֹֻ
לזה לצוֹות אּלא ל:):נברא (ׁשּבת ְְִִֶֶַָָָָ

ÏÎa.'וגֹו ּובכל אמרּולבב ז"ל (ספרי)רּבֹותינּו ¿»ְְְְְְִִֵַָָָ

ונראה ּדבריהם, ׁשם יעּין ּׁשאמרּו מה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבזה
מּלב טינא להסיר זה ּבמאמר ה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּנתּכּון

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו והּוא כ"ח.)אהביו, (מוע"ק ְְֲֵֶַָָֹ
אּלא מּלתא ּתליא ּבזכּותא לאו ּומזֹוני חּיי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבני
ּכללּות הם אּלּו ּדברים ג' והּנה ע"כ, ְְְְְִִֵֵֵַָָָּבמּזלא

והּבנים, החּיים, ּבעֹולם, וחפצֹו האדם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָחׁשק
מת, יּקרא ב"מ מהּנה אחד והחסר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּמזֹונֹות,
ּבאמצעּות להּׂשיגם ּתלּויים אינם ְְְְְְִִֵֶַָָָָָּוׁשלׁשּתם
ההרחקה יסֹובב וזה ואהבתֹו, ה' ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָעבֹודת
ׁשנים להאֹוהב ּבהתקּבץ ּגם ּומה ה', ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָמאֹוהבי
ּבקרּבֹו, לבבֹו יתחּמץ והעני הּבנים חסר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמהם
לֹו יׁשמע לא לבבֹו לבבֹו עם ׁשּיתחּזק ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹוהגם

לאהּוב מׁשמע ירחיקּנּו אליו הּמרּגׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻּכי
‰ÊÏׁשּיערי הּזה הּדבר על לֹו וצּוה ה' ּדבר ּבא »∆ְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיּטלם הגם ּדברים ּבג' ּבלּבֹו ה' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָאהבת
אמר הּבנים ּכנגד Ïמּמּנּו, ÏÎaּדר על ְִִֶֶֶַַָָ¿»¿»¿ֶֶַ

ב')אֹומרֹו כ"ב אהבּת(ּבראׁשית אׁשר וגֹו' ּבנ את ְְְְְֲִִֵֶֶַָָ
לב הממּלאת אהבה היא ּכזֹו והאהבה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָוגֹו'

אמר חּיי ּוכנגד וחׁשקֹו, אדם ÏÎ ְְְֵֶֶֶַַָָָ¿»«¿¿
אמר מזֹוני „‡ּוכנגד ÏÎּבדעּתֹו ׁשּיערי ְְֵֶֶַָ¿»¿…∆ְְֲִֶַַ

ליׂשראל טֹוב הּוא ּכי ּבה', יחד ְְְְִִֵַַַָָָׁשלׁשּתם
מאד הּוא עליֹון ּגבֹוּה וׁשלחן ּבנים, ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹֻמעׂשרה
ּגדֹול ׁשּׁשלחנ פ"ו) (אבֹות הּתּנא ְְְֲֶַַַַָָָָֻּכמאמר
ּכי ואף חּיים, ּתֹוצאת מּמּנּו והחּיים ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻמּׁשלחנם,

ּכאֹומרֹו חי יּקרא הּצּדיק מֹות כ"ג)אחרי (ש"ב ְְֲִִֵֵַַַַָ
ׁשאפּלּו הרי חי איׁש ּבן יהֹוידע בן ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָּובניהּו

י"ח.): (ּברכֹות חי יּקרא מיתה ְִִֵַַַָָָאחר
B‡לׁשער הּכתּוב ּבא ּכי הּדר זה על ְִֵֶֶֶַַַַַָָֹיאמר

יׂשראל איׁש ּכל ׁשּמחּיב האהבה ְְֲִִִֵֶַָָָָָֻׁשעּור
ההרּגׁש ּבׁשעּור ׁשהּוא ואמר הּבֹורא, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹלאהב
ידֹו ּתּׂשיג אׁשר ּבעת האדם ּבלב יבֹוא ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָאׁשר
ׁשהיה אדם ׁשּתאמר ּכמֹו ּכא', ּדברים ְְְְִֶֶַָָָָָֹלג'
ּבדבר נביא ּובא למּות ונטה ועני ּבנים ְְְֲִִִִַָָָָָָָחׂשּו
הּנה אליו אמר ּגם מחליֹו יקּום ּכי ּובּׂשרֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָָה'
נזּדּמן ּגדֹול רוח וכי ּבן ויֹולדת הרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּת
יפליא ּמאד מה ּכזה אדם ּבהם, להעׁשיר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹלֹו
האהבה ותהיה ׁשעּור ּבאין האדֹון ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָאהבת
הטיב אׁשר על מפלא ּבחׁשק ּבלּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֻֻמרּגׁשת
על ה' יצו כן ּכמֹו טֹובֹות, מעלֹות ּכּמה ְְֲִֵַַַַָעּמֹו
והּוא ּתמיד, ּבאהבתֹו עׂשֹות יׂשראל איׁש ְְְֲֲִִִֵַָָָָּכל

‰'אֹומרֹו ˙‡ ‰‡'וגֹוÏ ÏÎaּפרּוׁש ְ¿»«¿»≈ְ¿»¿»¿ֵ
ׁשהם לבב ּבכל מחסֹור ּכל ל נתן ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָּכאּלּו
הּמׁשל ּדמיֹון להעיר ּבכל לֹו' ודקּדק ְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּבנים,

            
א) לא, מּיראה.(סוטה העֹוׂשה מן יֹותר מאהבה העֹוׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּגדֹול

ּכתב ב)והרמב"ם י, ּגדֹולה(ּתׁשּובה מעלה היא . . מאהבה העֹובד : ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ

לאחרי מּיד האהבה מּדת ּבאה לכן לּה. זֹוכה חכם ּכל ואין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹמאד

ׁשמים. מלכּות על קּבלת ׁשּתכנֹו יׂשראל, ׁשמע   ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

 

‰‰‡Ó ÂÈ ‰Ú(ה ו, (רש"י ¬≈¿»»≈«¬»
עׂשּית והן ּבּלב אהבה הן מחּיב ה' אהבת על ׁשהּצּוּוי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָהינּו

האהבה, ּומהּו הּבא: ּבּפסּוק רש"י ּכתב וכן אהבה. מּתֹו ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ּומּדּבק ּבהקב"ה מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה, הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהיּו

ּפרט היא מצוֹותיו, ׁשהן ה', ּבדרכי ׁשהּדבקּות והינּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבדרכיו.

את ּגם ּכֹוללת הּמצוה הּמצוה; ׁשל הרגׁש‰Bzˆ‡‰וחלק ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ«»»ֶֶֶָ

– מצוֹותיו קּיּום ּבאמצעּות ּבהקב"ה הּדבקּות ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבּלב,

הּתניא מּספר להעיר ויׁש ּתֹורה). (ּדברי האּלה פרקהּדברים (סוף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאהבה.מ) העבֹודה היא האהבה ּתכלית :     ְֲֲֲִִֵַַַָָָָָ

   §¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
   ̈«Ÿ¦§©§²©−©§¨¤«

  •••• רי י   ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
יר   ר  יר   (ספרי).... ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

 ••••() י י י יי יי  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
פס   י ר יר  ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

 .... ְְִַָָָ

    

ÈÈÚa È‰È ‡Ï‡Ó‚ËBÈ„k‰L„Ák ‡‡   ‰LÈרש"י) …ƒ¿¿≈∆ƒ¿«¿»¿»»∆»«¬»»
ו) ו,

יתרֹו א)ּבפרׁשת סיני,(יט, מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום הּפסּוק על , ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו רש"י הּדמיֹון.ÌÈL„Áמפרׁש כ"ף ללא ,עלי ְְְִִֵֵֶָָ¬»ƒְְִֶַָֹ

נאמר ׁשם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּׁשּנּוי מּתן‰f‰ּבטעם ׁשּיֹום הּמדּגיׁש , ְְֱִִֵֵֶַַַַַָ«∆ְִֶַַַַ

ּכ על ּבאצּבעֹו' 'מראה האדם ּבגלּוי, 'מאיר' רש"יּתֹורה (ראה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ב) טו, ּכאןבשלח א מּמׁש. חדׁשים אצלֹו הם ּתֹורה ּדברי ּובמילא ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

'יׁשנֹו' אכן ּתֹורה מּתן ׁשּיֹום רש"י מפרׁש ולכן הּזה, נאמר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ׁשל ּבאפן רק אבל יֹום, ּבלבד.L„Ák‰ּבכל    ְְֲֶֶַָָֹ«¬»»ְִַ

 

ּדיו האּלין ּפתּגמּיא ְִִִִֵַָָָויהֹון

על דין יֹומא מפּקד ְְֲֵַַָָָאנא

:ִָלּב

      
כן ּוכמֹו לֹו, ה' ויּתנם מהּבנים חסר ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּוא

L ÏÎהּגיע אחר נפׁש ל ׁשּנתן ¿»«¿¿ְְְֲִֶַַַַַָ
מות, „‡Óלׁשערי ÏÎּכל ל נתן ּכאּלּו ְֲֵֶַָ¿»¿…∆ְְִַָָ

ּדמיֹון להעיר ּכל ואמר חפץ ׁשאּתה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָממֹונ
ַָָהּמׁשל:

‰p‰Âקל ּדבר זה ּכל ה' חׁשק ּבענין הּמׂשּכיל ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבּבֹורא, חֹוׁשקת ּׁשהּנפׁש מה ּבער ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּוא
ּבנכסים ּומפלא ּגדֹול לאדם זה ּדבר ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻוהמׁשלּתי
מקֹום סּכנת לצד רחֹוק למקֹום ללכת ְְֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה
מרּגלּיֹות ּבקנּית נכסיו ּכל ואסף ּבֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשהיה
לּדר וׂשם זהב ּדינרי אלפי ּבאלף ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּגדֹולה
ּבטּוח לּבֹו נכֹון ׁשם אׁשר רחֹוקה לעיר ְְְֲִִֶָָָָָָּפעמיו
ּפנה אׁשר לעיר ׁשהּגיע וקדם והֹונֹו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹּבממֹונֹו
ּדינר ואין צידתֹו ּכלתה ׁשּמה ללכת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָּבדעּתֹו
ּגדֹול ּובעני ּבדּלּות מסּתּפק והיה ְְְְְִִִֵַַָָָֹּבכיסֹו
האיׁש זה והּנה ּכסף, אפס ּכי רב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָוׁשפלּות
זה ּכל עם וצער ּבדחק מתהּל ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹהגם
והֹונֹו אֹונֹו רב ּכי עלצים וכליֹותיו ׂשמח ְְְֲִִִִֵֵַַָָלּבֹו
נֹוׂשא ּברּנה יבֹוא ּובֹוא הּמסּתּכן מּמקֹום ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָויצא
אדם הּזה הּדבר ּכן ,הער יקרת ּגדֹולה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאבן

י ּבדבקּותֹו ּכלׁשּזכה קּבץ ּובֹו ואהבתֹו תּבר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבעֹולם ּדבר קנֹות ּבעיניו ויבז והֹונֹו ְְְְִֵֶָָָָָָממֹונֹו
ׁשויֹו מעּוט על נֹוסף הּמקֹום סּכנת לצד ְְִֶַַַַַַָָָָהּזה
ּבעֹולם קנּיה ל אין לאלהים ה' לֹו ְְְִִֵֵַָָָָֹולקח
ּכי ׁשּבּמׁשל יקרה מהאבן למעלה זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכקנין

יהיהמי לּו ּכזה ואדם לֹו, יׁשוה ּומי לֹו ידמה ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָ
אּלה מּועטים ּבימים ּומצטער ּדחּוק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה
עֹולם אֹור ּבה' ּבטּוח לּבֹו נכֹון ּבעה"ז, ִַַָָָָלֹו
חפצֹו למחֹוז ּובהּגיע ּכבֹודֹו, ויגל לּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָויׂשמח
אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה והּבטּוח הּקּים עֹולם ְְִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּבֹו ּודבקּותֹו הּיֹוצר הּוא הּקדׁש חּבת ְִֵֵֵֶַַַַָֹּומעּתה

ׂשאת: ּוביתר ּוממֹונֹו וחּייו ּבניו הּוא ְְְֲֵֶֶַָָָָֹהלא
B‚Âו) ÌÈ‰ È‰Âּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿»«¿»ƒ¿ְְִִֵֶַַַָ

הּדברים יׂשים ּכי לֹומר ירצה ה', את ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָואהבּת
מּג' אחת ּבראֹות לּבֹו על רטּיה ְְֲִִִִִַַַָָהאמּורים
אֹו צּדיק, לאיׁש הּלחם חסרֹון יראה ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַאּלה,
אין ּכי ידע הּבנים, חסרֹון אֹו החּיים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָחסרֹון
זּולתֹו, ּׁשהּׂשיג מה ההּׂשג חסרֹון לצד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר

נגּדֹו: ּכאין חׁשּובים אּלּו ׁשּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָאּלא
„BÚׁשּיתקּבלּו ּדר יׂשראל ּבני ללּמד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָירצה

אינּה האהבה ּכי ה', לאהב אצלם ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהּדברים
מצות לעׂשֹות רצֹונֹו האדם ׁשּיכריח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ׁשהּלב וכל ּבּלב ׁשּתלּוי ּדבר הּוא אּלא ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
אֹוהב אינֹו החׁשק ּבֹו ׁשּיפעל ּדבר ירּגיׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא
ּבאה לזה הכרח, מין ּבכל ׁשּיכריחּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהגם

ואמר יֹועץ מאל ‰‡‰העצה ÌÈ‰ È‰Â ְֵֵֵֵַָָָ¿»«¿»ƒ»≈∆
Ï,וגֹו' ÏÚהּדברים ׂשימת ּכׁשּיתמיד ּפרּוׁש ְ«¿»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

הרּוחניּות ּתאוה חׁשק ּבלּבֹו יּולד לּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעל
ודבר צּוהּו, אׁשר ּבכל ה' לאהבת לּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָוירּוץ
רּבה ּכי מרּגיׁשים אנּו ּדיתמי יתמי אנחנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזה
הֹון מּכל יֹותר עֹולם אלהי וחׁשק ּבלּבנּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹּתאוה
לנמבזה נרּגׁש ערב וכל מלכּות ּוכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵַָָָָעֹולם
הוית מהרּגׁש הּמּׂשג הּמּועט חלק ּבער ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונמס
חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרינּו לּבנּו על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּדברים
מקֹומֹות: ּבכּמה אּלּו ּבדברים העירֹותי ְְְְֲִִִִֵַָָָּוכבר

„BÚּכֹולל ׁשהם הּדרגֹות לׁשלׁשה הּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹנתּכּון
הּוא ההרּגׁש ּכנגד האחד האהבה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּגדרי
מזֹון ׁשהּוא הּצר ּכנגד וא' הּלב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹחמּדת
עד הּׁשעּור ּבגדר ואחד האדם, את ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהמחּיה
ּכנגד האהבה, חֹובת ידי לצאת צרי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּכּמה

אמר ההרּגׁש Ï,ּגדר ÏÎaהגם הּנה ְֵֶֶֶַַָ¿»¿»¿ֲִֵַ
ּכל יהיה לא להֹון אֹו לאכל האדם ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּיתאּוה

לאכל חפצה ׁשהּנפׁש הגם הערבּות עצם ֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכ
מהּדבר עצמֹו למנע ּברּוחֹו למׁשל אדם ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹיכֹול
הּלב חמּדת ּבלּבֹו ּכׁשּנכנס ּכן ּׁשאין מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבנקל,
חׁשקּה יתרּבה ּכי ּגם ּומה יפה לאּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָויתאּוה
יכֹול ׁשאינֹו עד ההרּגׁש ּבֹו יפעיל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבלבבֹו
לעׂשֹות אֹותֹו ויכף לּבֹו להּטֹות ּברּוחֹו ְְְְֲִִַַָֹֹלמׁשל
נתעּצם ּכּמה ּולמד צא עׂשֹות, רצֹונֹו ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָמה
אׁשת ּבמעׂשה הּלב חמּדת לכף הּצּדיק ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹוסף

לֹו: יּגיד ּוׂשכרֹו ְִִַַָּפֹוטיפר
„‚Îהקב"ה אמר זה ‰ּגדר ‡ z‰‡Â ¿∆∆ֵֶַָָ¿»«¿»≈

Ï ÏÎa È‰Ï‡להכניס ׁשּיׁשּתּדל ¡…∆¿»¿»¿ְְְִִֵֶַַ
ּגדר עד ּבאהבתֹו וילהיבּנּו ּבלבבֹו ה' ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָאהבת
הּלב ׁשּיכֹול ׁשעּור ּככל ּבלּבֹו הרּגׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיּׂשיג

לֹומר ּדקּדק ולזה ּבֹו, ׁשהּלבÏÎa,להרּגיׁש לפי ְְְְִִֵֶַַָ¿»ְִֵֶַ
ּבכלילת ּוביֹותר ּבּנאה ּוביֹותר אּׁשה ּבכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹיחמד
וחּיב מּמּנה, למעלה ׁשאין ּבמי ּוביֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹיפי
יתּבר ּבאהבתֹו הּלב הרּגׁשת ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכתּוב
זה ודבר מּמּנּו, למעלה ׁשאין הּגדֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגדר
לֹו וערבה מהּותֹו ידע ׁשהּטֹועמֹו ּדבר ֲֲֵֵֶַַַַָָָהּוא
מציאּותֹו זה ׁשּגדר ּולפי לּה, ׁשעּור אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָטעימתֹו
(במד"ר אֹומרם ּכדר התעֹוררּות ידי על ְְְְְִֵֶֶַָהּוא
לא זה זּולת אבל חֹומד, ולב רֹואה עין ְֲִֵֵֶַַָָֹפ"ו)
ה' העיר לזה לחמד, מעצמֹו הּלב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹיתעֹורר

ה ּבגדר ב' ואמרּבמאמר ּצרL ÏÎ ְְְֲֶֶֶַַַָָֹ¿»«¿¿
אכילה ּכגֹון להם ּצריכה ׁשהּנפׁש ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהם
להם מעצמֹו מתעֹורר ׁשהאדם וכּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשתּיה
ה', אהבת ּתהיה כן ּכמֹו ּדבר, אמצעּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּבלא

אֹומרֹו Lוהּוא ÏÎaאהבת ּתהיה ׁשּמּטבעֹו ְְ¿»«¿¿ְְֲִִִֶֶַַ
אּלּו הדרגֹות ׁשני והּנה ּומׁשקה, ּכמאכל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָה'
ׁשהּמאכל והּמתּגּדר, הּמצטער ּבגדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיׁשנם
החפץ מּמּנּו יחּדל ׁשתֹו ואחרי אֹוכלֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָאחרי



מי             
א) לא, מּיראה.(סוטה העֹוׂשה מן יֹותר מאהבה העֹוׂשה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּגדֹול

ּכתב ב)והרמב"ם י, ּגדֹולה(ּתׁשּובה מעלה היא . . מאהבה העֹובד : ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ

לאחרי מּיד האהבה מּדת ּבאה לכן לּה. זֹוכה חכם ּכל ואין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹמאד

ׁשמים. מלכּות על קּבלת ׁשּתכנֹו יׂשראל, ׁשמע   ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

 

‰‰‡Ó ÂÈ ‰Ú(ה ו, (רש"י ¬≈¿»»≈«¬»
עׂשּית והן ּבּלב אהבה הן מחּיב ה' אהבת על ׁשהּצּוּוי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָהינּו

האהבה, ּומהּו הּבא: ּבּפסּוק רש"י ּכתב וכן אהבה. מּתֹו ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָמצוֹותיו

ּומּדּבק ּבהקב"ה מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה, הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהיּו

ּפרט היא מצוֹותיו, ׁשהן ה', ּבדרכי ׁשהּדבקּות והינּו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבדרכיו.

את ּגם ּכֹוללת הּמצוה הּמצוה; ׁשל הרגׁש‰Bzˆ‡‰וחלק ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ«»»ֶֶֶָ

– מצוֹותיו קּיּום ּבאמצעּות ּבהקב"ה הּדבקּות ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבּלב,

הּתניא מּספר להעיר ויׁש ּתֹורה). (ּדברי האּלה פרקהּדברים (סוף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאהבה.מ) העבֹודה היא האהבה ּתכלית :     ְֲֲֲִִֵַַַָָָָָ

   §¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
   ̈«Ÿ¦§©§²©−©§¨¤«

  •••• רי י   ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
יר   ר  יר   (ספרי).... ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

 ••••() י י י יי יי  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
פס   י ר יר  ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

 .... ְְִַָָָ

    

ÈÈÚa È‰È ‡Ï‡Ó‚ËBÈ„k‰L„Ák ‡‡   ‰LÈרש"י) …ƒ¿¿≈∆ƒ¿«¿»¿»»∆»«¬»»
ו) ו,

יתרֹו א)ּבפרׁשת סיני,(יט, מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום הּפסּוק על , ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּתֹורה ּדברי ׁשּיהיּו רש"י הּדמיֹון.ÌÈL„Áמפרׁש כ"ף ללא ,עלי ְְְִִֵֵֶָָ¬»ƒְְִֶַָֹ

נאמר ׁשם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּׁשּנּוי מּתן‰f‰ּבטעם ׁשּיֹום הּמדּגיׁש , ְְֱִִֵֵֶַַַַַָ«∆ְִֶַַַַ

ּכ על ּבאצּבעֹו' 'מראה האדם ּבגלּוי, 'מאיר' רש"יּתֹורה (ראה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ב) טו, ּכאןבשלח א מּמׁש. חדׁשים אצלֹו הם ּתֹורה ּדברי ּובמילא ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

'יׁשנֹו' אכן ּתֹורה מּתן ׁשּיֹום רש"י מפרׁש ולכן הּזה, נאמר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ׁשל ּבאפן רק אבל יֹום, ּבלבד.L„Ák‰ּבכל    ְְֲֶֶַָָֹ«¬»»ְִַ

 

ּדיו האּלין ּפתּגמּיא ְִִִִֵַָָָויהֹון

על דין יֹומא מפּקד ְְֲֵַַָָָאנא

:ִָלּב

      
כן ּוכמֹו לֹו, ה' ויּתנם מהּבנים חסר ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּוא

L ÏÎהּגיע אחר נפׁש ל ׁשּנתן ¿»«¿¿ְְְֲִֶַַַַַָ
מות, „‡Óלׁשערי ÏÎּכל ל נתן ּכאּלּו ְֲֵֶַָ¿»¿…∆ְְִַָָ

ּדמיֹון להעיר ּכל ואמר חפץ ׁשאּתה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָממֹונ
ַָָהּמׁשל:

‰p‰Âקל ּדבר זה ּכל ה' חׁשק ּבענין הּמׂשּכיל ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבּבֹורא, חֹוׁשקת ּׁשהּנפׁש מה ּבער ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַהּוא
ּבנכסים ּומפלא ּגדֹול לאדם זה ּדבר ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻוהמׁשלּתי
מקֹום סּכנת לצד רחֹוק למקֹום ללכת ְְֶֶֶַַַָָָָָָָׁשרצה
מרּגלּיֹות ּבקנּית נכסיו ּכל ואסף ּבֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשהיה
לּדר וׂשם זהב ּדינרי אלפי ּבאלף ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּגדֹולה
ּבטּוח לּבֹו נכֹון ׁשם אׁשר רחֹוקה לעיר ְְְֲִִֶָָָָָָּפעמיו
ּפנה אׁשר לעיר ׁשהּגיע וקדם והֹונֹו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹּבממֹונֹו
ּדינר ואין צידתֹו ּכלתה ׁשּמה ללכת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָּבדעּתֹו
ּגדֹול ּובעני ּבדּלּות מסּתּפק והיה ְְְְְִִִֵַַָָָֹּבכיסֹו
האיׁש זה והּנה ּכסף, אפס ּכי רב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָוׁשפלּות
זה ּכל עם וצער ּבדחק מתהּל ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹהגם
והֹונֹו אֹונֹו רב ּכי עלצים וכליֹותיו ׂשמח ְְְֲִִִִֵֵַַָָלּבֹו
נֹוׂשא ּברּנה יבֹוא ּובֹוא הּמסּתּכן מּמקֹום ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָויצא
אדם הּזה הּדבר ּכן ,הער יקרת ּגדֹולה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאבן

י ּבדבקּותֹו ּכלׁשּזכה קּבץ ּובֹו ואהבתֹו תּבר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבעֹולם ּדבר קנֹות ּבעיניו ויבז והֹונֹו ְְְְִֵֶָָָָָָממֹונֹו
ׁשויֹו מעּוט על נֹוסף הּמקֹום סּכנת לצד ְְִֶַַַַַַָָָָהּזה
ּבעֹולם קנּיה ל אין לאלהים ה' לֹו ְְְִִֵֵַָָָָֹולקח
ּכי ׁשּבּמׁשל יקרה מהאבן למעלה זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכקנין

יהיהמי לּו ּכזה ואדם לֹו, יׁשוה ּומי לֹו ידמה ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָ
אּלה מּועטים ּבימים ּומצטער ּדחּוק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה
עֹולם אֹור ּבה' ּבטּוח לּבֹו נכֹון ּבעה"ז, ִַַָָָָלֹו
חפצֹו למחֹוז ּובהּגיע ּכבֹודֹו, ויגל לּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָויׂשמח
אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה והּבטּוח הּקּים עֹולם ְְִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּבֹו ּודבקּותֹו הּיֹוצר הּוא הּקדׁש חּבת ְִֵֵֵֶַַַַָֹּומעּתה

ׂשאת: ּוביתר ּוממֹונֹו וחּייו ּבניו הּוא ְְְֲֵֶֶַָָָָֹהלא
B‚Âו) ÌÈ‰ È‰Âּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿»«¿»ƒ¿ְְִִֵֶַַַָ

הּדברים יׂשים ּכי לֹומר ירצה ה', את ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָואהבּת
מּג' אחת ּבראֹות לּבֹו על רטּיה ְְֲִִִִִַַַָָהאמּורים
אֹו צּדיק, לאיׁש הּלחם חסרֹון יראה ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַאּלה,
אין ּכי ידע הּבנים, חסרֹון אֹו החּיים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָחסרֹון
זּולתֹו, ּׁשהּׂשיג מה ההּׂשג חסרֹון לצד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר

נגּדֹו: ּכאין חׁשּובים אּלּו ׁשּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָאּלא
„BÚׁשּיתקּבלּו ּדר יׂשראל ּבני ללּמד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָירצה

אינּה האהבה ּכי ה', לאהב אצלם ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהּדברים
מצות לעׂשֹות רצֹונֹו האדם ׁשּיכריח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ׁשהּלב וכל ּבּלב ׁשּתלּוי ּדבר הּוא אּלא ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמל
אֹוהב אינֹו החׁשק ּבֹו ׁשּיפעל ּדבר ירּגיׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא
ּבאה לזה הכרח, מין ּבכל ׁשּיכריחּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהגם

ואמר יֹועץ מאל ‰‡‰העצה ÌÈ‰ È‰Â ְֵֵֵֵַָָָ¿»«¿»ƒ»≈∆
Ï,וגֹו' ÏÚהּדברים ׂשימת ּכׁשּיתמיד ּפרּוׁש ְ«¿»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

הרּוחניּות ּתאוה חׁשק ּבלּבֹו יּולד לּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעל
ודבר צּוהּו, אׁשר ּבכל ה' לאהבת לּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָוירּוץ
רּבה ּכי מרּגיׁשים אנּו ּדיתמי יתמי אנחנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזה
הֹון מּכל יֹותר עֹולם אלהי וחׁשק ּבלּבנּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹּתאוה
לנמבזה נרּגׁש ערב וכל מלכּות ּוכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵַָָָָעֹולם
הוית מהרּגׁש הּמּׂשג הּמּועט חלק ּבער ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונמס
חלקנּו, ּטֹוב מה אׁשרינּו לּבנּו על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָהּדברים
מקֹומֹות: ּבכּמה אּלּו ּבדברים העירֹותי ְְְְֲִִִִֵַָָָּוכבר

„BÚּכֹולל ׁשהם הּדרגֹות לׁשלׁשה הּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹנתּכּון
הּוא ההרּגׁש ּכנגד האחד האהבה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּגדרי
מזֹון ׁשהּוא הּצר ּכנגד וא' הּלב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹחמּדת
עד הּׁשעּור ּבגדר ואחד האדם, את ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהמחּיה
ּכנגד האהבה, חֹובת ידי לצאת צרי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּכּמה

אמר ההרּגׁש Ï,ּגדר ÏÎaהגם הּנה ְֵֶֶֶַַָ¿»¿»¿ֲִֵַ
ּכל יהיה לא להֹון אֹו לאכל האדם ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּיתאּוה

לאכל חפצה ׁשהּנפׁש הגם הערבּות עצם ֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכ
מהּדבר עצמֹו למנע ּברּוחֹו למׁשל אדם ְְְְִִֵַַַָָָָָֹֹיכֹול
הּלב חמּדת ּבלּבֹו ּכׁשּנכנס ּכן ּׁשאין מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבנקל,
חׁשקּה יתרּבה ּכי ּגם ּומה יפה לאּׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָויתאּוה
יכֹול ׁשאינֹו עד ההרּגׁש ּבֹו יפעיל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבלבבֹו
לעׂשֹות אֹותֹו ויכף לּבֹו להּטֹות ּברּוחֹו ְְְְֲִִַַָֹֹלמׁשל
נתעּצם ּכּמה ּולמד צא עׂשֹות, רצֹונֹו ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָמה
אׁשת ּבמעׂשה הּלב חמּדת לכף הּצּדיק ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹוסף

לֹו: יּגיד ּוׂשכרֹו ְִִַַָּפֹוטיפר
„‚Îהקב"ה אמר זה ‰ּגדר ‡ z‰‡Â ¿∆∆ֵֶַָָ¿»«¿»≈

Ï ÏÎa È‰Ï‡להכניס ׁשּיׁשּתּדל ¡…∆¿»¿»¿ְְְִִֵֶַַ
ּגדר עד ּבאהבתֹו וילהיבּנּו ּבלבבֹו ה' ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָאהבת
הּלב ׁשּיכֹול ׁשעּור ּככל ּבלּבֹו הרּגׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיּׂשיג

לֹומר ּדקּדק ולזה ּבֹו, ׁשהּלבÏÎa,להרּגיׁש לפי ְְְְִִֵֶַַָ¿»ְִֵֶַ
ּבכלילת ּוביֹותר ּבּנאה ּוביֹותר אּׁשה ּבכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹיחמד
וחּיב מּמּנה, למעלה ׁשאין ּבמי ּוביֹותר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹיפי
יתּבר ּבאהבתֹו הּלב הרּגׁשת ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכתּוב
זה ודבר מּמּנּו, למעלה ׁשאין הּגדֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגדר
לֹו וערבה מהּותֹו ידע ׁשהּטֹועמֹו ּדבר ֲֲֵֵֶַַַַָָָהּוא
מציאּותֹו זה ׁשּגדר ּולפי לּה, ׁשעּור אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָטעימתֹו
(במד"ר אֹומרם ּכדר התעֹוררּות ידי על ְְְְְִֵֶֶַָהּוא
לא זה זּולת אבל חֹומד, ולב רֹואה עין ְֲִֵֵֶַַָָֹפ"ו)
ה' העיר לזה לחמד, מעצמֹו הּלב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹיתעֹורר

ה ּבגדר ב' ואמרּבמאמר ּצרL ÏÎ ְְְֲֶֶֶַַַָָֹ¿»«¿¿
אכילה ּכגֹון להם ּצריכה ׁשהּנפׁש ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהם
להם מעצמֹו מתעֹורר ׁשהאדם וכּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשתּיה
ה', אהבת ּתהיה כן ּכמֹו ּדבר, אמצעּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּבלא

אֹומרֹו Lוהּוא ÏÎaאהבת ּתהיה ׁשּמּטבעֹו ְְ¿»«¿¿ְְֲִִִֶֶַַ
אּלּו הדרגֹות ׁשני והּנה ּומׁשקה, ּכמאכל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָה'
ׁשהּמאכל והּמתּגּדר, הּמצטער ּבגדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיׁשנם
החפץ מּמּנּו יחּדל ׁשתֹו ואחרי אֹוכלֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָאחרי
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••••()אה חד א פי דימח הי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֻ
מד  אמר אא  מ צרי הא א בר אד אי.... ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

••••מידיה אייקר מידיה מק כ מצי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אמר י(יד מר(דבריוא "היכא ה א י" ב כימ) ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

כב) רה ד הקח וכ "א י אר ביאיה "י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
אמר י קרא ראכט)י ב כ(ד"ה "א ה "י  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

 "היכא ה א י" אמר י ייקר מידיהְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ק אמרהרב אב ב)רי ב כימ)"ו ראי רכב אבי "אבי .... ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

 ••••(ספרי) אא ר ר יהא ואא ר  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
טפ ....••••()דמ ה חצי כב אפ יכ ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ

מר מד היה חצי מד אפ יכ "מבק" מרְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָֹ
בי ב"כיבה מ רה רה אר ר "רב כב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

קימה מ.... ְִַָ

    

 ‡È  È‡ È‡ Ó‡ ‡ È ‰,ו (רש"י »«»»∆∆¡«¬ƒ¬ƒ∆∆ƒ¿»≈
ז)

ּו'פרׁש' 'רכב' לּתלמיד: לתת צרי ׁשהרב הם ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשני

ּופרׁשיו). יׂשראל רכב הּכתּוב: לדעת(ּכסּיּום צרי הּתלמיד – ְְִִֵֶֶַָָָָָ∆∆ְִִַַַַָָ

ידע הּוא הּׂשכל, ּבמלחמת לנּצח יּוכל ידם ׁשעל והסּברים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכללים

ּבזֹו. זֹו ה'ּנלחמֹות' סֹותרֹות סברֹות ּבין לפעמיםלהכריע – ְְְְְְִִֵַַַָָ»»ְִִָ

להיֹות הרב על ואז ּב'רכב', להׁשּתּמׁש ּכיצד הדרכה ּגם צרי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא

ורש"י הרכב'. את 'מנהיגים ּכיצד לֹו להראֹות עליו ל'פרׁש', ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ּבנתינת ּדי ּכלל ּבדר ּכי וגו', ּבתבת ּופרׁשיו לתבת מרּמז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָרק

ּבלבד. ה'רכב'     ְִֶֶַָ

  §©§¨¬§−©¨¤®
    §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«

  ••••ר יפ א....  ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
 ••••רא יפ ד)א הדריס)יהר ימ  ו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

קראי אפריקי  י כפי טט טטפ.... ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

    

 ‡ Ì‰ÈÈ ÈÓ Ì (ח ו, (רש"י ¿«≈ƒ¿«»¿ƒ≈∆ƒ¿¿»
ּבא טז)ּבפרׁשת ארּבעה(יג, ׁשהם ׁשם ועל רש"י ÌÈzaּפרׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ»ƒ

ׁשם ּדהּנה לבאר, ויׁש טֹוטפֹות. ט)קרּויין רש"י(פסוק ּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָ

ׁשהּכּונהÌÈÓׁשּיציאת לפרׁש אין לכן ּולטֹוטפֹות. לאֹות ל ּתהיה ְִֶַƒ¿«ƒְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבלבד ּפרׁשּיֹות ּבׁשּתי נזּכרה מצרים יציאת ׁשהרי ּפרׁשּיֹות, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלארּבע

א ּבּתים. לארּבעה ׁשהּכּונה ,ּכרח ועל ,(יביא ּכי והיה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ(קּדׁש,

לּדברים היא והּכּונה רּבים), (לׁשֹון והיּו . . ּוקׁשרּתם נאמר ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָּכאן

‰l‡‰טֹוטפֹות ׁשּגם ּומּובן ּתפּלין; ּבמצות הּמדּברֹות הּפרׁשּיֹות , »≈∆ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּפרׁשּיֹות. מנין ׁשם על הּוא     ְְִִֵַַַַ

  §©§¨²©§ª¬¥¤−
 ¦§¨¤«

 ••••צרי אי יב מאח ....אא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
••••יר ורי מדי ורי חצר רי ריומא) ְְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

....יא)
  §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´

    ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©
   ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬

    §©«£−Ÿ¨´¤®̈¨¦²§Ÿ¬Ÿ
  §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

  ¨̧¦¹§¥¦´¨»
  £¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
  £¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
   §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨

 §¨«©§−̈§¨¨«§¨

••••  פ יס יטר מק הא פי ְְְְְֲִִִִֵֶָָ
....חציבה ֲִָ

   ¦¨´¤§½¤¦§©−¤
   §Ÿ̈®£¤¦«£²¥¤¬¤

  ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

ּותמּללז לבני ְְְִִֵַָָּותתנּנּון

ּבבית ּבמּתב ְְְְִֵָָּבהֹון

ּבארחא ְְְִָָָָּובמהכ

:ּובמקימ ְְְְִִִָָּובמׁשּכב

ידח על לאת ְְְְְִִַָָותקטרּנּון

:עיני ּבין לתפּלין ְִִִִֵֵָויהֹון

מזּוזיןט על ְְְְְִִַָותכּתבּנּון

בית ּבסּפי ְְְְִִִֵֵָותקּבעּנּון

:ְְַָּובתרעי

אלהי יי יעלּנ ארי ְְֱֲִִֵֵֵָָָָויהי

לאבהת קּיים ּדי ְְֲִִַַַָָָָלארעא

ּוליעקב ליצחק ְְְְְֲִַַָָָֹלאברהם

רברבן קרוין ל ְְְְִִִַַָָלמּתן

בניתא: לא ּדי ְְִֵָָָָוטבן

ּדייא טּוב ּכל מלן ְִִָָָּובּתין

ּדי ּפסילן וגּבין מּליתא ְְִִִֵַָָָֻלא

וזיתין ּכרמין פסלּתא ְְְְִִֵַַָָלא

ותיכּול נצבּתא לא ְְְִֵֶָָּדי

ְְִָותׂשּבע:

ּדילמאיב ל ְְִִַַָָאסּתּמר

ּדי דיי דחלּתא ית ְְְִִֵַַַָָָתנׁשי

מארעא דמצריםאּפק ְְְְִִֵַַַָָ

עבדּותא: ְִֵַָמּבית

      
ּדר מעׂשה ּגמר אחר לּבֹו ּתאות כן ּוכמֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַּבֹו,
הּדבר יׁשּתּנה י"ט) ל' (מׁשלי ּבעלמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּגבר
ּבהדרגה ה' ּדבר ּבא לזה זמן, אחר עד ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָאצלֹו

ואמר הּׁשעּור ּבגדר E„‡Óג' ּבכל ּפרּוׁש ְְִֶֶַַָ¿»¿…∆ְֵָ
אמר ׁשהּממֹון ּוכׁשם ּבֹו, חפץ ׁשאּתה ְֵֵֶֶַַַָָָָָממֹון

ה')הּכתּוב ּכסף,(קהלת יׂשּבע לא ּכסף אהב ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

יתעּצם אז עצּום קנין לקנֹות מּגיע ּכׁשאדם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכי
ּתאותֹו והֹולכת הֹונֹות ּבהֹוני לחּפץ ְְְְֲֵֶֶֶַַָֹחפצֹו
ּתׁשּתער ׁשּלא ּבאהבתֹו ה' יצו כן ּוכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹּוגדלה,
האהבה ּבֹו ּתגּדל א' ּגדר ּוכׁשּיּגיע ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻותגּבל
אֹומרֹו ׁשעּור זה ּולדר מּזה, עליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָלגדר

E„‡Óּובזה לקנֹות, ׁשחפץ אּלא ּׁשּקנה מה לא ¿…∆ְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אּתה אם ּבֹו קׁשה ּׁשהיה מה ּכן ּגם ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתיּׁשב
ׁשוה זֹו מצוה אין ּכן אם ּׁשּקנית מה ְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹומר
ּגם זֹו, מצוה ּבן אינֹו עני אדם ׁשהרי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבּכל
ּבהׁשואה, הּמצוה להם ּתהיה לא ממֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבאנׁשי
ׁשהּכל ונפׁש לבב ּבמצות ּכן ּׁשאין ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹמה

נכֹון: על יבֹוא ּדרּכנּו ּולפי ּבֹו, ְְִִֵַַָָָׁשוים

            
 ••••יית מ ת מית :מת ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

י .... ֲִָָ

   ¤§Ÿ̈¡Ÿ¤²¦−̈
   §Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©

 ••••י   ת   י  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
  מ ז ת ו מ תת י  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

  ו ו ת יז  מ.... ְְְְְִִִִֵַָָָָֹ

   ́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´
   £¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−

§¦«¥¤«
   ••••י י ו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יז  י י תיי ת   י ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
תי י.... ְֲֵֵֶ

     ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
  §¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³

     ¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬
̈«£¨¨«

  ́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−
  ¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−

©©¨«
••••מ י  ימ (יז :(שמות ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

"  י".... ְְֲִֵֵ

  ̈´¦§§½¤¦§−Ÿ
   §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈

 £¤¬¦¨«
   §¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´

    §Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨
  §¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈

   £¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

 ••••י מת י  ז.... ְְְִִִִַַַַָָָָ

  ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−
    ¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

 •••• יככג)ו וג(שמות   ת ....""ותי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

    ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ
  ́̈¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
   §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

  ¡Ÿ¥−¤§¤«

  ••••זמ   מ י.... ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

   §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²
   ̈¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥
   §Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

   ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â
  §Ÿ¦̧§¨¦§¦§©²¦

  §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

   §−̈¦´¦¨®§©̧©Æ
    ̈¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤
   ̈½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

   ©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤
  ̈©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈
   ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ
  ̈©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬

©¤«
    

‰‡‰ ÌÈwÁ‰  ‡  ‰ ˆÈ(כד (ו, «¿«≈«¬∆»«Àƒ»≈∆
כ)לעיל ואּלּו(פסוק והּמׁשּפטים, והחּקים העדֹות מה נאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

רק נקט הענין, ּבסּיּום לרּבֹותÌÈwÁּכאן, הּמצוֹות, ׁשּכל ,ללּמד . ְְִִַַָָָָÀƒְְְְִֶֶַַַָ

ּורצֹון חק הן ּכּלן ׁשּכן 'חּקים', ּבבחינת הן והּמׁשּפטים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻֻהעדֹות

ּפׁשּוט', 'רצֹון מּתֹו ּכּלן את מקּים ויהּודי אחד. ּורצֹונֹו ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻה',

הרמב"םּוכפי כ)ׁשּכתב ב, ּכל(גירושין לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ׁשּכל ְְֲִִֶֶֶַַָָָ

העברֹות. מן ּולהתרחק הּמצוֹות     ְְְֲִִִֵֵַַָ

  §¨−̈¦«§¤¨®¦«
  ¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
   ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

   ©«£¤¬¦¨«

ּתדחליג אלה יי ְְֱִַָָָָית

ּובׁשמּה ּתפלח ְְְִִִֵָָָוקדמֹוהי

ְַַּתקּים:

טעותיד ּבתר תהכּון ְֲַַַָָָלא

די עממּיא מּטעות ְְֲִִַַַַַַָָעממּיא

ְֲֵַָבסחרניכֹון:

אלהטו יי קּנא אל ְֱֲֵֵַָָָָארי

יתקף ּדילמא ּבינ ְְְְִִִֵֵֵָָׁשכנּתּה

ויׁשצ ּב אלה דיי ְְֱִֵַָָָָָָָרגזא

ארעא: אּפי ְֵֵַַַָמעל

ייטז קדם תנּסּון ְְֳַָָָלא

נּסתּון די ּכמא ְֱֲִֵַָָאלהכֹון

ְִֵָּבנּסיתא:

ּפּקֹודּיאיז ית ּתּטרּון ְִִִַַָָמּטר

ּוסהדותּה אלהכֹון ְְְֱֲֵֶַָָָדיי

:פקּד די ְְִִַָָּוקימֹוהי

ּודתקןיח ּדכׁשר ְְְְֵֵַַָָותעּבד

ל דייטב ּבדיל יי ְְְֳִֵַָָָקדם

ארעא ית ותירת ְְְֵֵַַָָותעּול

יי קּיים ּדי ְְִִַַָָטבתא

:ֲַָָָלאבהתי

ּבעלייט ּכל ית ְְֲִֵַַָָלמּתבר

די ּכמא מּקדמ ְְֳִִָָָָָדבב

יי: ְִַָמּליל

מחרכ ּבר יׁשאלּנ ְְְֲֲִִֵָָָארי

סהדותא מא ְְֵֶָָָָָלמימר

יי פּקיד ּדי ודינּיא ְְְִִִַַַָָָָּוקימּיא

יתכֹון: ְֱָָָָאלהנא

עבדיןכא לבנ ְְְִִֵַַָותימר

ּבמצרים לפרעה ְְְְֲִִֵַָָֹהוינא

ּבידא מּמצרים יי ְְְְִִִִַַָָָָואּפקנא

ִַָתּקיפא:

ּומֹופתיןכב אתין יי ְְִִִַָָויהב

ּבמצרים ּוביׁשין ְְְְִִִִִַַרברבין

ּביתּה אנׁש ּובכל ְְְֱֵֵַַָֹּבפרעה

ְֵָָלעיננא:

ּבדילכג מּתּמן אּפק ְְִִֵַַָָָָויתנא

לנא למּתן יתנא ְְֲִַַָָָָָָלאעלא

קּיים ּדי ארעא ְִִַַָָית

ֲַָָָָלאבהתנא:

יתכד למעּבד יי ְְְְֶַַָָָָּופּקדנא

למדחל האּלין קימּיא ְְְִִֵַַָָָָּכל

ּכל לנא לטב אלהנא יי ְְֱַָָָָָָָָית

ּכיֹומא לקּימּותנא ְְַַָָָָָיֹומּיא

ֵָהדין:

אריכה לנא ּתהי ְְֲֵֵָָָָוזכּותא

ּכל ית למעּבד ְְִֶַַָָנּטר

יי קדם הדא ְְְֳֶַָָָָָּתפקדּתא

פּקדנא: די ּכמא ְְֱִַָָָָָָאלהנא

      

כה)  ‰È‰ ‰˜„ˆהּכּונה לדעת צרי ¿»»ƒ¿∆»¿ִַַַַָָָָ
אלˆ„˜‰,ּבּמאמר ׁשחֹוזר ּפרׁש ורמּב"ן ֲַַַ¿»»ְְֵֵֵֶֶַָ

ּכי מה' צדקה ּבתֹורת יהיה ּכי הּמצוֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׂשכר

ׂשכר ּדין לנּו ואין לעבד וחּיבים אנחנּו ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָֹעבדים
עֹוד ז"ל, לדבריו נכֹון הּכתּובמיּׁשבעל ואין ְְְִֵַַָָָָָֻע"כ,

לדעתּכּונתאֹומרֹו צריˆ ‡ ‰ È:'וגֹו ְִַַַַָָָƒ¿≈«¬∆ƒ»ְ

ÔÎ‡ּבעבֹודת הדרגֹות ב' ׁשּיׁש לפי היא הּכּונה »≈ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
חּיּוב היא וזה מּיראה, עבֹודה היא א' ְְֲִִִִִֶָָה',
על מרּבֹו ירא עבד ׁשּכל הּנבראים ּכל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל



מג             
 ••••יית מ ת מית :מת ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

י .... ֲִָָ

   ¤§Ÿ̈¡Ÿ¤²¦−̈
   §Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©

 ••••י   ת   י  ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
  מ ז ת ו מ תת י  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

  ו ו ת יז  מ.... ְְְְְִִִִֵַָָָָֹ

   ́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´
   £¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−

§¦«¥¤«
   ••••י י ו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

יז  י י תיי ת   י ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
תי י.... ְֲֵֵֶ

     ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
  §¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³

     ¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬
̈«£¨¨«

  ́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−
  ¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−

©©¨«
••••מ י  ימ (יז :(שמות ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

"  י".... ְְֲִֵֵ

  ̈´¦§§½¤¦§−Ÿ
   §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈

 £¤¬¦¨«
   §¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´

    §Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨
  §¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈

   £¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

 ••••י מת י  ז.... ְְְִִִִַַַַָָָָ

  ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−
    ¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

 •••• יככג)ו וג(שמות   ת ....""ותי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

    ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ
  ́̈¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
   §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬

  ¡Ÿ¥−¤§¤«

  ••••זמ   מ י.... ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

   §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²
   ̈¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥
   §Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

   ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â
  §Ÿ¦̧§¨¦§¦§©²¦

  §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

   §−̈¦´¦¨®§©̧©Æ
    ̈¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤
   ̈½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

   ©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤
  ̈©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈
   ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ
  ̈©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬

©¤«
    

‰‡‰ ÌÈwÁ‰  ‡  ‰ ˆÈ(כד (ו, «¿«≈«¬∆»«Àƒ»≈∆
כ)לעיל ואּלּו(פסוק והּמׁשּפטים, והחּקים העדֹות מה נאמר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

רק נקט הענין, ּבסּיּום לרּבֹותÌÈwÁּכאן, הּמצוֹות, ׁשּכל ,ללּמד . ְְִִַַָָָָÀƒְְְְִֶֶַַַָ

ּורצֹון חק הן ּכּלן ׁשּכן 'חּקים', ּבבחינת הן והּמׁשּפטים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻֻהעדֹות

ּפׁשּוט', 'רצֹון מּתֹו ּכּלן את מקּים ויהּודי אחד. ּורצֹונֹו ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻה',

הרמב"םּוכפי כ)ׁשּכתב ב, ּכל(גירושין לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ׁשּכל ְְֲִִֶֶֶַַָָָ

העברֹות. מן ּולהתרחק הּמצוֹות     ְְְֲִִִֵֵַַָ

  §¨−̈¦«§¤¨®¦«
  ¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´
   ©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

   ©«£¤¬¦¨«

ּתדחליג אלה יי ְְֱִַָָָָית

ּובׁשמּה ּתפלח ְְְִִִֵָָָוקדמֹוהי

ְַַּתקּים:

טעותיד ּבתר תהכּון ְֲַַַָָָלא

די עממּיא מּטעות ְְֲִִַַַַַַָָעממּיא

ְֲֵַָבסחרניכֹון:

אלהטו יי קּנא אל ְֱֲֵֵַָָָָארי

יתקף ּדילמא ּבינ ְְְְִִִֵֵֵָָׁשכנּתּה

ויׁשצ ּב אלה דיי ְְֱִֵַָָָָָָָרגזא

ארעא: אּפי ְֵֵַַַָמעל

ייטז קדם תנּסּון ְְֳַָָָלא

נּסתּון די ּכמא ְֱֲִֵַָָאלהכֹון

ְִֵָּבנּסיתא:

ּפּקֹודּיאיז ית ּתּטרּון ְִִִַַָָמּטר

ּוסהדותּה אלהכֹון ְְְֱֲֵֶַָָָדיי

:פקּד די ְְִִַָָּוקימֹוהי

ּודתקןיח ּדכׁשר ְְְְֵֵַַָָותעּבד

ל דייטב ּבדיל יי ְְְֳִֵַָָָקדם

ארעא ית ותירת ְְְֵֵַַָָותעּול

יי קּיים ּדי ְְִִַַָָטבתא

:ֲַָָָלאבהתי

ּבעלייט ּכל ית ְְֲִֵַַָָלמּתבר

די ּכמא מּקדמ ְְֳִִָָָָָדבב

יי: ְִַָמּליל

מחרכ ּבר יׁשאלּנ ְְְֲֲִִֵָָָארי

סהדותא מא ְְֵֶָָָָָלמימר

יי פּקיד ּדי ודינּיא ְְְִִִַַַָָָָּוקימּיא

יתכֹון: ְֱָָָָאלהנא

עבדיןכא לבנ ְְְִִֵַַָותימר

ּבמצרים לפרעה ְְְְֲִִֵַָָֹהוינא

ּבידא מּמצרים יי ְְְְִִִִַַָָָָואּפקנא

ִַָתּקיפא:

ּומֹופתיןכב אתין יי ְְִִִַָָויהב

ּבמצרים ּוביׁשין ְְְְִִִִִַַרברבין

ּביתּה אנׁש ּובכל ְְְֱֵֵַַָֹּבפרעה

ְֵָָלעיננא:

ּבדילכג מּתּמן אּפק ְְִִֵַַָָָָויתנא

לנא למּתן יתנא ְְֲִַַָָָָָָלאעלא

קּיים ּדי ארעא ְִִַַָָית

ֲַָָָָלאבהתנא:

יתכד למעּבד יי ְְְְֶַַָָָָּופּקדנא

למדחל האּלין קימּיא ְְְִִֵַַָָָָּכל

ּכל לנא לטב אלהנא יי ְְֱַָָָָָָָָית

ּכיֹומא לקּימּותנא ְְַַָָָָָיֹומּיא

ֵָהדין:

אריכה לנא ּתהי ְְֲֵֵָָָָוזכּותא

ּכל ית למעּבד ְְִֶַַָָנּטר

יי קדם הדא ְְְֳֶַָָָָָּתפקדּתא

פּקדנא: די ּכמא ְְֱִַָָָָָָאלהנא

      

כה)  ‰È‰ ‰˜„ˆהּכּונה לדעת צרי ¿»»ƒ¿∆»¿ִַַַַָָָָ
אלˆ„˜‰,ּבּמאמר ׁשחֹוזר ּפרׁש ורמּב"ן ֲַַַ¿»»ְְֵֵֵֶֶַָ

ּכי מה' צדקה ּבתֹורת יהיה ּכי הּמצוֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׂשכר

ׂשכר ּדין לנּו ואין לעבד וחּיבים אנחנּו ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָֹעבדים
עֹוד ז"ל, לדבריו נכֹון הּכתּובמיּׁשבעל ואין ְְְִֵַַָָָָָֻע"כ,

לדעתּכּונתאֹומרֹו צריˆ ‡ ‰ È:'וגֹו ְִַַַַָָָƒ¿≈«¬∆ƒ»ְ

ÔÎ‡ּבעבֹודת הדרגֹות ב' ׁשּיׁש לפי היא הּכּונה »≈ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
חּיּוב היא וזה מּיראה, עבֹודה היא א' ְְֲִִִִִֶָָה',
על מרּבֹו ירא עבד ׁשּכל הּנבראים ּכל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל



מד            

     

    ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
  ¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨
  ̈−¨§¦§¨®§¨©´

  ¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á
  §©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
   §©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´
   ¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

••••וכ זהוה הלכה יט)ל רזל(דבריה "ונל :".... ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

    §¨º̈§Ÿ̈¡Ÿ¤²§¨¤−
   §¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈
   «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ

§¨¥«

 ••••(כ למר:(ע"ז לאד ל אר ח לה  לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
א בר הה נני נאה ארה חנה לה  לא ....חר: ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

    §¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ
   ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬

 ¦§¤«
   ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½

   §¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
  ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−

©¥«

  ••••(ח א(קידושי נינ ל נ ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
  למדנ מאחרי  ל לד אר נ את ייר  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת

קרי אינ הננית מ הא נ  אבל נ קרי הנני מ ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהא
את יר י ח לא : ל נאמר לא הרי נ אא נְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ו נ את ייר "י אא מאחרי נ".... ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

   ¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½
  ¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈
  §©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½
  §¦«¥¤−¦§§¬¨¥«

••••ני ••••....אחתאב....••••ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
תא בדיע ....אילנת ְִִֶָָ

    ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−
    ¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

    ¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ
   ̈«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«

  ́Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À
    ̈©§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®
  ¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

 ••••ילימ א אי לי :מדר ט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ
"כ ה "חק יכל בהט לכ ימ אני מכ.... ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

••••אמר אברה  מכ טימיח)ה "ואנכי(בראשית : ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אמר ואהר מה כ "רוא טז)ר לא(שמות "מה ונחנ" : ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ

אמר יד)נבכדנאר אמר(ישעיה ונחריב "ליל "אה :ש) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
אמרלו) וחיר "תהאר אלהי כל "מי כח): אני(יחזקאל "אל : ְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

יבי" אלהי ....מב  ••••ל מ י הרי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
הא....  ְָ

אלהא יי יעלּנ ְְֱֲִֵֵָָָָארי

לתּמן עלל אּת ּדי ְְְְִֵַַַָָָלארעא

עממין ויתר ְְְִִֵֵַַָלמירתּה

חּתאי קדמ מן ֳִִִִֵַָָָסּגיאין

ּוכנענאי ואמראי ְְְֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹוגרּגׁשאי

ויבּוסאי וחּואי ְְִִִֵֵֵָָָּופרּזאי

סּגיאין עממין ְְִִִַַַָׁשבעא

:מּנ ְִִִַָותּקיפין

קדמב אלה יי ְְְְֱֳִִָָָָָוימסרּנּון

תגּמר ּגּמרא ְְְִִַַַָָותמחּנּון

קים להֹון תגזר לא ְְְְִַָָָיתהֹון

עליהֹון: תרחם ְְֲֵַַָולא

ּברּתג ּבהֹון תתחּתן ְְְְִַַַָָולא

לא ּוברּתּה לברּה תּתן ְְִִֵֵֵַָָלא

:לבר ְִִַָתּסב

מּבתרד ּבר ית יטעין ְְֲֲִֵַַַָָָארי

לטעות ויפלחּון ְְְְְֲִִַַָָּפלחני

דיי רגזא ויתקף ְְְְְִֵַַַָָָָעממּיא

ּבפריע: ויׁשצ ְְִִִֵַָּבכֹון

ּתעּבדּוןה ּכדין אם ְְְֲִֵֵַארי

ּתתרעּון אגֹוריהֹון ְְְֱֵָלהֹון

ּתתּברּון ְְְְַָָוקמתהֹון

וצלמי ּתקֹוצצּון ְְְְֲֵֵֵַַואׁשריהֹון

ּבנּורא: ּתֹוקדּון ְְְֲַָָטעותהֹון

ייו קדם אּת קּדיׁש עם ְְֲֳִֵַַַָָארי

אלה יי אּתרעי ּב ְְֱֱִִֵָָָָָָאלה

מּכל חּביב לעם לּה ְְֱִִֵֵֵַַֹלמהוי

ארעא: אּפי על ּדי ְְִֵַַַַַָָעממּיא

מּכלז אּתּון מּדסּגיאין ְִִִִַַָָלא

ּבכֹון יי צבי ְְְֵַַָָָעממּיא

אּתּון ארי בכֹון ְְְֲִִֵֵַואּתרעי

עממּיא: מּכל ְְִִֵַַָָזערין

      

אֹומרֹו א')ּדר אּיה(מלאכי אני אדֹונים ואם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
הּכתּוב מאמר והּוא י"ב)מֹוראי, י' מה(עקב ְֲִֵֶַַַָָָ

ב' ליראה. אם ּכי מעּמ ׁשֹואל אלהי ְְֱִִִִֵֵֶָָֹה'
ועצּומה, רּבה מצוה והיא מאהבה, עבֹודה ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָהיא
ׁשּיהיה עבד האדם היֹות לצד חּיּובּה אין ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאבל
הּוא וזה ,הּצרי ויעבד יׂשנא ׁשּלא ּדי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאֹוהב,
לזּונֹו חּיב רּבֹו ּוכנגּדֹו לרּבֹו, העבד ׁשחּיב ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבר
לצד הּמּטל חּיּוב ּכנגד רּבֹו, ּכיד ְְְְְְִֶֶַַַַַָֻּולפרנסֹו

לזה ׁשּקדם הּכתּוב אמר עבד epÂˆÈÂהיֹותֹו ֱֶֶֶֶֶַַָָָֹ«¿«≈
‰ ‡ ‰‡È ‰אמר eוגמר BË'וגֹו ¿ƒ¿»∆ְֶַָֹ¿»ְ

eÈiּבחּיּוב ּבאה ה' מצות ּפרּוׁש וגֹו', ¿«…≈ְְְִִֵַָָ
להטיב ה' על וגם למלּכֹו, עבד ּכמׁשּפט ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָליראה
ּכי לחּיֹותינּו ּולכלּכלה לפרנסה הּמל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּכיד

עבּדֹו: ּבפרנסת האדֹון ְְְַַַַָָָָחּיב

BÓB‡Â.‰f‰ ÌBi‰kעֹוׂשה ׁשהּוא ּכסדר ּפרּוׁש ¿¿¿««∆ְֵֵֶֶֶ
מֹוריד ּומפרנס זן ׁשהּוא הּזה ְְִֵֶֶַַַָהּיֹום

ז"ל ּכאֹומרם ּומכּסה וגֹו' פ"ז)הּמן ּתבא (מד"ר ְְְְֶַַָָָֹ

והעננים ּכחֹומט עּמהם ּגדלה ּכסּותם ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה
אמר מאהבה עבֹודה ּוכנגד הּבגדים, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמגהצים

אינֹו ּבדרזה אּלא העבד È‰z‰ּבחּיּוב ‰˜„ˆ ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָ¿»»ƒ¿∆
Ó Èk eּתכלית ּבזה רׁשם ה', לפני וגֹו' »ƒƒ¿…ְְְִִֵֶַַָָ

ז"ל אֹומרם ּדר על ׁשערהאהבה הּלבבֹות (חֹובת ְְֲֶֶַַַַַַָָָָ

פ"א) ה' הּנפׁשאהבת ּכלֹות היא האהבה וז"ל ְְֲֲִֶֶַַַַָָ
הּנפׁש ּדבקּות היא וזֹו הּבֹורא, אל ְְְִֵֵֶֶֶַַָּונטֹותּה
ואֹומרֹו אלהינּו, ה' הּוא הּנערב אֹור ְְְֱֱִֵֵֶַָֹלפני

eeˆ ‡kאּלא ּפנּיה ׁשּום לצד לא ּפרּוׁש «¬∆ƒ»ְְִֵֶַָָֹ
אֹומרֹו ּכדר ה' מצות מ')לעׂשֹות (ּתהּלים ְְְְֲִִִֶֶַַ

עׂשֹות הּוא ׁשּזה חפצּתי, אלהי רצֹונ ְְְֱֲֲִֶֶַַָָֹלעׂשֹות

ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ׁשלמה ּבאהבה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצוה
מצרים ארץ ּכמעׂשה ּבּפסּוק מֹות אחרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבפרׁשת
ּגם לׂשכר ויקו אדם יצטּדק ּבֹו זה ודבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוגֹו',
לׁשּלם עלינּו האמת ׁשּכפי והגם הּדין, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכפי
ערבּות ׁשהטעימנּו הּוא ּברּו לאלהינּו ְֲִִֵֵֵֶָָָָֹׂשכר
מתּוקים ּבלּבנּו אהבתֹו מתיקּות ְְְְֲִִִִֵַָנעימּות
ׂשכר אדם ׁשּיּטל אּלא ּתכלית, לאין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוערבים
ּבחּיים: טעם ׁשהּׂשיג עד התעּצמּותֹו ְְִִִִֶַַַַַַַעל

„BÚׁשמירת ׁשּבאמצעּות נעלם רמז הּכתּוב ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָרמז
יתּבר ׁשכינתֹו חלקנּו לנּו ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּמצוֹות

צדקה תכ"א)הּנקראת זהר והבן:(ּתּקּוני ְְְִִֵֵֵַַָָָֹ
‰ËÚÓ.ז) Ìz‡ Èk,מרּבכם לא מאמר הסּפיק לא ƒ«∆«¿«ְְֲִִֵֶַַֹֹֻ

ׁשוים אּלא מרּבים ׁשאינם ּבּנׁשמע יׁשנֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאז
המעט: אּתם לֹומר ְְֶַַַַַּתלמּוד
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Ì ÏBhÏ ‡a‰ ÌÏBÏ Ï(יא ז, (רש"י ¿»»»»«»ƒ¿»»
לֹומר לֹו היה לֹומר:Ïa˜Ïלכאֹורה ויׁש הינּוÏa˜Ïׂשכרם. – ְִַָָָ¿«≈ְְֵַָָ¿«≈ְַ

ּבּנֹותן, ּתלּוי הּוא ּבעצמֹו; הּׂשכר את לקחת רּׁשאי הּמקּבל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשאין

הּׂשכר יתקּבל לא ׁשֹונֹות ׁשּמּסּבֹות יּתכן, לכן 'מקּבל'. רק ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא

מעצמֹו.ÏBhÏּבפעל. ונֹוטלֹו ׂשכרֹו על 'ּבעלים' הּוא האדם – ְַֹƒְְְְְִֵַַָָָָָ

יהיה הּבא ׁשּבעֹולם אּלא ׂשכר, יׁש הּזה ּבעֹולם ׁשּגם אֹומר, ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהוה

ׂשכר ׁשל חדׁש לעׂשֹותם:Ïסּוג הּיֹום ּכתב לא לכן ׂשכר). ֶָָָָ¿ƒ«ֲֵַַַָָָָָֹ

ÌBi‰ ‡ÏÂׁשאינֹו אּלא הּזה, ּבעֹולם ּגם ׂשכר יׁש ׁשּכן ׂשכרם, לּטֹול ¿…«ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּבא. ׁשּבעֹולם לּׂשכר ּדֹומה     ֶֶַַָָָָָ

יתכֹוןח יי מּדרחם ְְְֲִֵַַָָארי

קּיים ּדי קימא ית ְְִִִִַַָָָּומּדנטר

יתכֹון יי אּפק ְְְֲֵַַָָָָלאבהתכֹון

מּבית ּופרק תּקיפא ְִִִֵַָָָָּבידא

דפרעה מידא ְְְִַַָָֹעבדּותא

דמצרים: ְְְִִַָָמלּכא

הּואט אלה יי ארי ְְֱֲִֵַָָָותּדע

מהימנא אלהא ְְֱֱִֵָָָָאלהים

וחסּדא קימא ְְְִֵָָָָנטר

ּפּקֹודֹוהי ּולנטרי ְְְֲִִִֵַָלרחמֹוהי

דרין: ְְִֵַָלאלפי

ּדיי טבן לסנאֹוהי ְְְִִֵַָָָּומׁשּלם

קדמֹוהי עבדין ְֳִִִָָאּנּון

לא לאֹובדיהֹון ְְֵֵַָָּבחּייהֹון

לסנאֹוהי טב עבד ְְְִַַַָָֹמאחר

להֹון: מׁשּלם ּבחּייהֹון קדמֹוהי עבדין אּנּון ּדי ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָטבון

ויתיא ּתפקדּתא ית ְְְְִֶַַָָָותּטר

אנא ּדי ּדינּיא וית ְְֲִִַַָָָָָקימּיא

דין יֹומא ְְֵַָָמפּקד

פ פ פ ְְְֶָלמעּבדהֹון:

     

      
Bט) Ï‡Ï ÂB Ïאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ¿…¿≈ƒ¿»¿∆∆ְֵַָ

ּדֹור לאלף מּיראה ׁשּלעֹוׂשים לא.) ְְִִִֶֶֶָָָ(סֹוטה
ּכאֹומרֹו אלפים מאהבה ו')ולעֹוׂשים כ' (ׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵַָָָ

ּכי ונראה וגֹו', לאהבי לאלפים חסד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹועֹוׂשה
ׁשעֹוׂשה ּבוּדאי ּכי אלפים יּגיד לבד ּכפל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹלא
ולאלפים מעׂשיו, לׂשכר קץ אין ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמאהבה

ּבאֹוהביו עדהאמּור לֹומר יכלנּו רּבים לׁשֹון ְְְֲִַַַָָָָֹ
ׁשעּור אין ּכי סתם ׁשאמר וטעם אלף, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמאה
ּכפלי לאֹוהב אֹוהב ּבין ויׁש לאהבה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָׁשוה
ּכּגדֹול ּכפלים ׁשּבאֹוהבים קטן אּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכפלים

ְִֵֶַׁשּביראים:
BÂי) Â‡Ï Ìאמר לּמה Â‡קׁשה ¿«≈¿¿»¿ֶַָָָָ¿»

אמר וגמר רּבים B‡‰Ïלׁשֹון Âלׁשֹון ְְִֶַַָֹ»»¿«¬ƒְ
ּכי רּבים לׁשֹון אֹומרֹו טעם ּכי ואּולי ְְְִִִִַַַַָיחיד,

ּכי ּכׁשּיראה אּלא ּפניו אל לרׁשע יׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּמּנּו הּבאים ּגם אּלא ׂשֹונא ּבלבד הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָֹלא
אֹומרֹו והּוא ּתקוה, לֹו אין ׁשּבזה ּבֹו ְְְִֵֵֶֶַָָּכּיֹוצא

Â‡Ï Ìלא אם אבל רּבים, לׁשֹון ¿«≈¿¿»ְֲִִַָֹ
לא מּמּנּו הּבא וזרע הּוא, אּלא ׂשֹונא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
לֹו יׁשּלם ולא אּבא מזּכה ּברא ׂשֹונא, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹיהיה

ְֲִַלהאבידֹו:
Âהּכתּוב מדּבר ּביחיד ּכי יחיד ּבלׁשֹון אמר ¿»«ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּׁשאמר ּבּמה האמּור ּבּדבר ׁשהעיר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לֹומר וחזר רּבים, ל' ‡לׂשנאיו ‡Ï'וגֹו ְְְְִַַַָָ…¿«≈ְ

הּוא אּלא ּברּבים ּבא הרׁשע אין ואם ְְִִֵֵֶַָָָָָּפרּוׁש
עּמֹו ה' יתחּכם אחריו הּבאים ולא ׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹלבד
לׁשּלם הּזה ּבעֹולם לֹו יאחר (ו)לא אחר ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבאפן
ּתקותֹו ותאבד עֹוד ירׁשיע ׁשּלא ּכדי ענׁשֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹלֹו

ּבּה חּיב ׁשהּוא מיתה לֹו לׁשּלם ימהר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ּבאמצעּות ׁשּיזּכה ּתקוה לֹו ׁשּיׁש ּכיון יּסּורין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָאֹו

ְּבנֹו:
BB‡ÂÂ Ï‡ז"ל אֹומרם ּדר (ירּוׁשלמיעל ¿¿∆»»ְְְִֶֶַַָ

פ"ג) סמּוע"ז ה' מטעימם ְִִִֶַַַָָׁשהּצּדיקים
ויׁשנים ׂשבע' ונפׁשם עֹולמם מעין ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָלמיתתם
הרעה להם מראה והרׁשעים ׂשמחה, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָמּתֹו

מהעֹולם צאתם קדם להם רּבההמזּמנת (אסּתר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

וׁשּתי) הּמלּכה וּתמאן אֹומרֹופ' והּוא ,‡ ‡Ï ְְְְְִֵַַַַָָ…¿«≈
Â Ï‡ B‡Ïׁשּיטמנּו קדם הּזה ּבעֹולם ּפרּוׁש ¿¿∆»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ

עד יאחר ולא ּתׁשלּומיו יראהּו ּבעפר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֹּפניו
ׁשּמה: ָָּבֹואֹו

‡Â  Ï¬»«»»«»∆¿««
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ת ••••     ְְֲִַַַָָָָָָָָֹ
  

    

Ì ÏBhÏ ‡a‰ ÌÏBÏ Ï(יא ז, (רש"י ¿»»»»«»ƒ¿»»
לֹומר לֹו היה לֹומר:Ïa˜Ïלכאֹורה ויׁש הינּוÏa˜Ïׂשכרם. – ְִַָָָ¿«≈ְְֵַָָ¿«≈ְַ

ּבּנֹותן, ּתלּוי הּוא ּבעצמֹו; הּׂשכר את לקחת רּׁשאי הּמקּבל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשאין

הּׂשכר יתקּבל לא ׁשֹונֹות ׁשּמּסּבֹות יּתכן, לכן 'מקּבל'. רק ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא

מעצמֹו.ÏBhÏּבפעל. ונֹוטלֹו ׂשכרֹו על 'ּבעלים' הּוא האדם – ְַֹƒְְְְְִֵַַָָָָָ

יהיה הּבא ׁשּבעֹולם אּלא ׂשכר, יׁש הּזה ּבעֹולם ׁשּגם אֹומר, ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהוה

ׂשכר ׁשל חדׁש לעׂשֹותם:Ïסּוג הּיֹום ּכתב לא לכן ׂשכר). ֶָָָָ¿ƒ«ֲֵַַַָָָָָֹ

ÌBi‰ ‡ÏÂׁשאינֹו אּלא הּזה, ּבעֹולם ּגם ׂשכר יׁש ׁשּכן ׂשכרם, לּטֹול ¿…«ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּבא. ׁשּבעֹולם לּׂשכר ּדֹומה     ֶֶַַָָָָָ

יתכֹוןח יי מּדרחם ְְְֲִֵַַָָארי

קּיים ּדי קימא ית ְְִִִִַַָָָּומּדנטר

יתכֹון יי אּפק ְְְֲֵַַָָָָלאבהתכֹון

מּבית ּופרק תּקיפא ְִִִֵַָָָָּבידא

דפרעה מידא ְְְִַַָָֹעבדּותא

דמצרים: ְְְִִַָָמלּכא

הּואט אלה יי ארי ְְֱֲִֵַָָָותּדע

מהימנא אלהא ְְֱֱִֵָָָָאלהים

וחסּדא קימא ְְְִֵָָָָנטר

ּפּקֹודֹוהי ּולנטרי ְְְֲִִִֵַָלרחמֹוהי

דרין: ְְִֵַָלאלפי

ּדיי טבן לסנאֹוהי ְְְִִֵַָָָּומׁשּלם

קדמֹוהי עבדין ְֳִִִָָאּנּון

לא לאֹובדיהֹון ְְֵֵַָָּבחּייהֹון

לסנאֹוהי טב עבד ְְְִַַַָָֹמאחר

להֹון: מׁשּלם ּבחּייהֹון קדמֹוהי עבדין אּנּון ּדי ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָטבון

ויתיא ּתפקדּתא ית ְְְְִֶַַָָָותּטר

אנא ּדי ּדינּיא וית ְְֲִִַַָָָָָקימּיא

דין יֹומא ְְֵַָָמפּקד

פ פ פ ְְְֶָלמעּבדהֹון:

     

      
Bט) Ï‡Ï ÂB Ïאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ¿…¿≈ƒ¿»¿∆∆ְֵַָ

ּדֹור לאלף מּיראה ׁשּלעֹוׂשים לא.) ְְִִִֶֶֶָָָ(סֹוטה
ּכאֹומרֹו אלפים מאהבה ו')ולעֹוׂשים כ' (ׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵַָָָ

ּכי ונראה וגֹו', לאהבי לאלפים חסד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹועֹוׂשה
ׁשעֹוׂשה ּבוּדאי ּכי אלפים יּגיד לבד ּכפל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹלא
ולאלפים מעׂשיו, לׂשכר קץ אין ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמאהבה

ּבאֹוהביו עדהאמּור לֹומר יכלנּו רּבים לׁשֹון ְְְֲִַַַָָָָֹ
ׁשעּור אין ּכי סתם ׁשאמר וטעם אלף, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמאה
ּכפלי לאֹוהב אֹוהב ּבין ויׁש לאהבה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָׁשוה
ּכּגדֹול ּכפלים ׁשּבאֹוהבים קטן אּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכפלים

ְִֵֶַׁשּביראים:
BÂי) Â‡Ï Ìאמר לּמה Â‡קׁשה ¿«≈¿¿»¿ֶַָָָָ¿»

אמר וגמר רּבים B‡‰Ïלׁשֹון Âלׁשֹון ְְִֶַַָֹ»»¿«¬ƒְ
ּכי רּבים לׁשֹון אֹומרֹו טעם ּכי ואּולי ְְְִִִִַַַַָיחיד,

ּכי ּכׁשּיראה אּלא ּפניו אל לרׁשע יׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּמּנּו הּבאים ּגם אּלא ׂשֹונא ּבלבד הּוא ְִִִֵֶֶַַַָָֹלא
אֹומרֹו והּוא ּתקוה, לֹו אין ׁשּבזה ּבֹו ְְְִֵֵֶֶַָָּכּיֹוצא

Â‡Ï Ìלא אם אבל רּבים, לׁשֹון ¿«≈¿¿»ְֲִִַָֹ
לא מּמּנּו הּבא וזרע הּוא, אּלא ׂשֹונא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה
לֹו יׁשּלם ולא אּבא מזּכה ּברא ׂשֹונא, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹיהיה

ְֲִַלהאבידֹו:
Âהּכתּוב מדּבר ּביחיד ּכי יחיד ּבלׁשֹון אמר ¿»«ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּׁשאמר ּבּמה האמּור ּבּדבר ׁשהעיר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לֹומר וחזר רּבים, ל' ‡לׂשנאיו ‡Ï'וגֹו ְְְְִַַַָָ…¿«≈ְ

הּוא אּלא ּברּבים ּבא הרׁשע אין ואם ְְִִֵֵֶַָָָָָּפרּוׁש
עּמֹו ה' יתחּכם אחריו הּבאים ולא ׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹלבד
לׁשּלם הּזה ּבעֹולם לֹו יאחר (ו)לא אחר ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבאפן
ּתקותֹו ותאבד עֹוד ירׁשיע ׁשּלא ּכדי ענׁשֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹלֹו

ּבּה חּיב ׁשהּוא מיתה לֹו לׁשּלם ימהר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ּבאמצעּות ׁשּיזּכה ּתקוה לֹו ׁשּיׁש ּכיון יּסּורין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָאֹו

ְּבנֹו:
BB‡ÂÂ Ï‡ז"ל אֹומרם ּדר (ירּוׁשלמיעל ¿¿∆»»ְְְִֶֶַַָ

פ"ג) סמּוע"ז ה' מטעימם ְִִִֶַַַָָׁשהּצּדיקים
ויׁשנים ׂשבע' ונפׁשם עֹולמם מעין ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָלמיתתם
הרעה להם מראה והרׁשעים ׂשמחה, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָמּתֹו

מהעֹולם צאתם קדם להם רּבההמזּמנת (אסּתר ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

וׁשּתי) הּמלּכה וּתמאן אֹומרֹופ' והּוא ,‡ ‡Ï ְְְְְִֵַַַַָָ…¿«≈
Â Ï‡ B‡Ïׁשּיטמנּו קדם הּזה ּבעֹולם ּפרּוׁש ¿¿∆»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ

עד יאחר ולא ּתׁשלּומיו יראהּו ּבעפר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֹּפניו
ׁשּמה: ָָּבֹואֹו

‡Â  Ï¬»«»»«»∆¿««



מו

ואתחנן פרשת  לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' מנחם-אב
מפרק לט

עד פרק מג

יום רביעי - י' מנחם-אב
מפרק נה

עד פרק נט

יום שני - ח' מנחם-אב
מפרק מד

עד פרק מח

יום חמישי - י"א מנחם-אב
מפרק ס

עד פרק סה

יום שלישי - ט' מנחם-אב
מפרק מט
עד פרק נד

יום שישי - י"ב מנחם-אב
מפרק סו

עד פרק סח

שבת קדש - י"ג מנחם-אב
מפרק סט עד פרק עא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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יז.1. נט, 2.ישעי'   ."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, 4.ב"ב 
 ."סכ"ט לקמן מ"ח.5."כמשנ"ת פרק
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יז.1. נט, 2.ישעי'   ."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, 4.ב"ב 
 ."סכ"ט לקמן מ"ח.5."כמשנ"ת פרק
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.6   כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א בנוגע"להעיר האגרת
כ"ט.7.לסוכ"ע". ב.8.סימן לט, 9.קידושין   ."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :.10 

 יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל "יותר בההג"ה משא"כ כאן, מש"כ (ועוד)על פ"ד דבאגה"ת ואף .
המקוםמוסיף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".על משא"כ פי"א, א.11.וכהסיום מ, 12.קידושין 

 והדר דהוד א) קד, לתהילים בצ"צ הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
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שהיא מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם תהלים13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎוחדוה
ב. פ"ד.14.מח, התשובה אגרת לעיל 15‡"ÈÏ.ראה "Â„‡ "Î – עוה"ז".„‡Ò"‡Â"שלמעלה לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ –

ד.16. ד, ובכ"מ.17.בראשית ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א ראה



מט              

מנחםֿאב ח' שני יום
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שהיא מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם תהלים13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎוחדוה
ב. פ"ד.14.מח, התשובה אגרת לעיל 15‡"ÈÏ.ראה "Â„‡ "Î – עוה"ז".„‡Ò"‡Â"שלמעלה לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ –

ד.16. ד, ובכ"מ.17.בראשית ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א ראה
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מנחםֿאב ט' שלישי יום
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כה.18. ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות 21.נוסח   האגרת למקבלי אדה"ז פניית – "מכאן
הצדקה". נותני ג.22.– קיב, ט.1.תהלים סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת כז.2.ראה א, יד.3.ישעי' פה, כז,4.תהלים שם

ח.

             

מנחםֿאב י' רביעי יום
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לבוא5. צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (* ב. סג, זח"ב א. קל, תהלים
מישראל". נפש "שבכל המילים אחרי יט.6.להלן, ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי "‡ " ."פי"ט ח"א ‡8"."ועיין " 

:‡"ËÈÏ˘."'כמאמר' צ"ל א.9."אולי כט, טז.10.מגילה י, מילה.11.עקב ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר ראה
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לבוא5. צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (* ב. סג, זח"ב א. קל, תהלים
מישראל". נפש "שבכל המילים אחרי יט.6.להלן, ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי "‡ " ."פי"ט ח"א ‡8"."ועיין " 

:‡"ËÈÏ˘."'כמאמר' צ"ל א.9."אולי כט, טז.10.מגילה י, מילה.11.עקב ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר ראה
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ה"ה.12. פ"ז תשובה הל' רמב"ם א. צח, במשנה.13.סנהדרין ב קלז, ו.14.שבת ל, א.15.נצבים י, כה.16.שבת ו, נשא
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ב.17. כה, תענית ב. רמז, כג.18.זח"ג ד, 19.משלי   מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין
ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ועיין בסופו. תכ"ד ועד"ז כו'.
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מנחםֿ י"א חמישי אביום
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' א



היום יום . . . נח

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט דער עיקר - 
אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ר – ַאֲהַבת  ַמִים, ִאם ָחֵסר ָהִעּקָ ת ֲחִסידּות ְוִיְרַאת ׁשָ ֻעּלַ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ַמִהי ּפְ ֵמי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת ִמְנָחה. ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ עּוִרים ַהּשַׁ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשִׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ
חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: מט־נד.
תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

ֶפֶרק  י יֹוָחָנן ּדְ ה ְוסּוְגַית ַרּבִ ָאב ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם – ָהָיה אֹוֵמר ֵאיָכה. ָהָיה עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר,  ּלָ ָהָיה אֹוְמָרם ּכֻ ינֹות – ׁשֶ ּבֶֹקר ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּקִ ִקין. ּבַ ּזָ ַהּנִ

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי אשר אמר רבינו 
הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות 

"וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - באגה"ק קטנתי 

- ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מָאנט מדת אמת. .

ֶמת "ְורּוַח ְנֵכָאה  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
"י ְוֹלא  ֵפרּוׁש ַרׁשִ ִנים" ּגֹו' ּכְ ִים ַהּפָ ּמַ ֲאָמר "ּכַ ִליָאְזָנא – ַהּמַ ָעִמים – ּבְ ֹלׁש ּפְ דֹול ׁשָ נּו ַהּגָ ר ָאַמר ַרּבֵ כּו'", ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ִנים ְוגֹו'", ּוָבֶזה ָנַטע ּבְ י ַהאי – ַהּפָ בֹות "ְוֻכּלֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף ַהּתֵ ּכְ



נט היום יום . . . 
י" – ָהיּו לֹו  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ ֹלׁש ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ

ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ עֹוד ֲחִמּשִׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

יתֹו  ּבֵ ְרׁשּות  ִלי  ּבְ ָהַלְך  ַמֲהִרי"ל  תקכ"ד.  ַנת  ׁשְ ּבִ ַמֲהִרי"ל  ָאִחיו  ִעם  ַיַחד  ּבְ ְלמֶעְזִריְטׁש,  ָהַלְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַסח תקכ"ה.  ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ ]=ִאׁשְ
ֶזה ָסֵפק ִאם הּוא  ַמע ָהָיה "ַנֲחמּו ַנֲחמּו". ְוֵיׁש ּבָ ּשָׁ ֲאָמר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ם, ְוַהּמַ ֵאר ׁשָ ק ִאם ְלִהּשָׁ בּוַעִים ָהָיה ְמֻסּפָ ׁשְ

ר. ֵאר ְוִנְתַקּשֵׁ ֶהְחִליט ְלִהּשָׁ בּוַעִים ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון ְלבֹואֹו, אֹו ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ַהּשְׁ ַהּמַ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס וועגען: ואהבת 
לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט הָאלט א אידען, הָאט מען 
הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט 

דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

מֹוָך"  ם טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ מֹו ׁשֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשְׁ ּגִ ם ַהּמַ ׁשֵ ֵקן – ָאַמר ּבְ י – ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָהַרּבִ
ן  ּכֵ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ֲאׁשֶ רּוׁש ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך": ּכַ הּוא ּפֵ
יָלא  ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ר אֹוֲהִבים ֶאת ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ ֲאׁשֶ ּכַ ַעל, ֲהֵרי ׁשֶ תֹוכֹו ֵחֶלק ֱאֹלַקּה ִמּמַ ְיהּוִדי ֵיׁש לֹו ֲהֵרי ּבְ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ר".  תּוב ְמַדּבֵ ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד  ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ְדֵרגֹות: ּבְ ל ַהּמַ אן ּכָ ה ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות, ּוְמָבֵאר ּכָ ּמָ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּגּוָפא ֵיׁש ּכַ ָאְמָנם ּבְ
ַמן  ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ּתֹוָרה. ְבֶלְכּתְ ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ַהּנְ
ִמי,  ׁשְ גּוף ּגַ ׁש ּבְ ְחּתֹון ְלִהְתַלּבֵ ה ָלעֹוָלם ַהּתַ ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
ה ַהּתֹוָרה  תֹו, ְוַגם ָאז ִהּנֵ ֻקּדָ בֹוא ְיֵמי ּפְ ָך ּבְ ְכּבְ יָבה, ַעד ּוְבׁשָ ֶדֶרְך עֹוָלם ֶזה ַעד ְיֵמי ִזְקָנה ְוׂשֵ ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת ּבְ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ָאבֹות, ַעד ּוְבקּוֶמָך ּכָ י ּדְ ּשִׁ ׁשִ ְמֹבָאר ּבְ ֹמר ָעָליו ּכַ ׁשְ ּתִ



ס            
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ב)חז"ל כט, חיוב(כתובות כי לאשה" תהיה "ולו מהכתוב דרשו
איסור לתמוה: ויש עליו. האסורה באשה נוהג אינו הנישואין
אפשר איך לו ראויה היא התורה מן ואם מדרבנן, הוא 'שניה'

מהכתוב? נתמעט כי לומר
מהכתוב נובע חכמים בקול לשמוע והחיוב מאחר לומר: ויש
כאיסור נחשב מדרבנן איסור גם לך", יגידו אשר מכל תסור "לא
מדין אפילו כראויה נחשבת אינה מדרבנן והאסורה מהתורה,

משנה)תורה .(כסף
חיה ציד יצוד "אשר נאמר הדם בכיסוי לשאול: יש אמנם,
ועוף בחיה רק נוהגת המצוה כי מכך ודרשו יאכל" אשר עוף או
הדם כיסוי מצות מדרבנן כי בגמרא ומבואר באכילה. המותרים
ראוי נחשב הוא תורה מדין כי באכילה, האסור בעוף נוהגת

הנחשבת חכמים שאסרוה מאשה הדבר שונה ובמה לאכילה.
מהתורה? ראויה" כ"אינה

מ"לא מהתורה אף תקף דרבנן שאיסור אף לומר: ויש
שבשאר האיסורים, לשאר בינו עקרוני הבדל קיים עדיין תסור",
ראוי כאינו נחשב והוא הדבר עצם על האיסור חל איסורים
אין באכילה דבר אסרו חכמים כאשר אך עצמו, מצד לשימוש
חכמים. לדברי לשמוע רק אלא האכילה עצם על אזהרה כאן

הוא התנאי הדם בכיסוי הנושאים: בין לחלק יש זה ולפי
דרבנן ובאיסור יאכל"), ("אשר לאכילה ראוי יהא חי שהבעל
מפני לאוכלו אין שלמעשה אלא ראוי נחשב עצמו מצד הוא
שנישואין הוא מהכתוב הלימוד בנישואין אך מדרבנן, איסור
בהיתר אינם 'שניה' עם ונישואין בהיתר, להיות צריכים אלו

חכמים. דברי לקיים דורשת התורה כי
    

ה'תש"ע אב מנחם ח' שני יום   

        
           

          
           

          
         
בין בית שלום להשכין היא סוטה מעשה דין של תכליתו
המים, שתיית את עליהם לכפות אפשר אי שהרי לאשתו, איש

הנישואין. על לשמור חפצם על עדות משמש בכך ורצונם
בתחום גם נוגעת בית לשלום כגורם הסוטה מי של זו תפיסה

לגמרי ה"ד)אחר פ"ד, חנוכה חנוכה(הל' ונר ביתו נר לפניו "היה :
שהרי ביתו שלום משום קודם ביתו נר היום, וקדוש ביתו נר או
שכל השלום גדול לאשתו, איש בין שלום לעשות נמחק השם
וכל נעם דרכי דרכיה שנאמר בעולם שלום לעשות ניתנה התורה

שלום". נתיבותיה
של ביסודו נמצא הקב"ה הירש, רש"ר מסביר זו, מסיבה
שכינה עליו: מושתתת סוטה שפרשת היסוד שזהו ההליך:
על בייחוד ומשגיח עיניו שם וה' לאשתו, איש בין שורה
יחסי של והמוסריות האיש. של וגם האשה של נאמנותם
האדם של והמוסרי הרוחני הישע לכל השורש היא האישות

לא) ה, במדבר, הירש רש"ר .(פירוש
טבע "כי הסוטה: השקיית ענין את והסביר שהוסיף מי ויש
הספק יצא לא שוב אשתו, על חשד בלבו נכנס שאם הוא האדם
ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש כן אם אלא לעולם, מלבו
את למחות התורה צוותה לכן טהורה... היא שאמנם לו מבטיח
בעצמו הקב"ה כאילו זה והרי המים... את ולהשקות ה' שם

היא" שטהורה זו אשה על טו)מעיד ה, במדבר ליעקב, .(אמת

ה'תש"ע אב מנחם ט' שלישי יום  

         
         

פטור ('מתעסק'), כוונה ללא איסור העושה כלל, בדרך
אך חייב), אסור שהמעשה ידע ולא בכוונה העושה (ורק מקרבן
חייב ה'מתעסק' הגוף הנאת בהן שיש אסורות ומאכלות בעריות

א)קרבן יט, .(כריתות
אינה רצונית בלתי עשייה כי פטור 'מתעסק' הדבר: וטעם
בעשיית התלויים באיסורים רק שייך והדבר לעושה, מתייחסת
אין מאליה המלאכה תיעשה שאם שבת, מלאכות כגון האדם,
על אסרה התורה אסורות ומאכלות בביאות אך איסור, בכך
הוא ולכן מאליו, נעשה המעשה אם אף מאיסור ליהנות האדם

כפרה ו)(קובץצריך כג, סי' ח"ב .שיעורים
יוצא אינו כוונה ללא מצוה העושה גם כי הראשונים, וכתבו
ידי יצא בכפיה אפילו מצה האוכל אך מהתורה, חובתו ידי

באכילתו נהנה כי ב)חובה ד, ר"ה .(ר"ן
ללא חובתו ידי יוצא אינו כי אומרים יש מרור אכילת ולגבי

באכילתו הנאה אין שהרי א)כוונה כח, ר"ה יהושע אדה"ז(פני אך .
בשולחנו סכ"ח)כתב תעה סי' כגון(או"ח באכילה התלויות "מצוות

מצה ידיפסח יצא זו באכילה לצאת נתכוין שלא אף ...
הכרוכים שבאיסורים האמור, לפי מבוארת ושיטתו חובתו".
וכן האדם, עשיית ללא אף ההנאה על התורה הקפידה בהנאה
ללא אף בהנאה מתקיימת המצוה בהנאה התלויות במצוות
המרירות בהרגשת מתקיימת שהמצוה במרור הדין והוא עשייה.

כוונה ללא אף ט)בחיך אות מצ"כ א, מערכת ח"א הרועים מלא .(ראה
ידי יוצא אינו מצוה לשם כוונה ללא בסוכה האוכל אמנם,
היא המצוה בה למצה בניגוד - בסוכה כי שנהנה, אף חובתו
והנאת האכילה, ולא בסוכה הישיבה היא המצוה - האכילה

מועילה לא קו)האכילה ע' הלוי מבית .(הגש"פ
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קטן מצינו שלא – שיבוש "זה וכותב: כך על חולק הראב"ד
הוא". העונשין מן זה וקרבן עונשין, בר

פסח קרבן בהל' ה"ז)והנה, קטן(פ"ה כי הרמב"ם כתב
פטור. – בראשון עליו ושחטו לשני ראשון פסח בין שהגדיל

משנה' ה'כסף כאן)והקשה הראב"ד חיובא(כקושיית בר קטן ואטו :
הוא? ופיטורא

תורה תלמוד בהל' ה"ג)גם אביו(פ"א למדו שלא שמי כתב,
"כשיכיר" שהלשון צדק', ה'צמח ודייק כשיכיר". ללמוד "חייב
ואם בקטנותו. אפילו אמורים שהדברים מלמד "כשיגדיל" ולא

התורה. מן חיוב יש הקטן על שגם יתכן כן
תכלית שאין בדבר גם הרמב"ם, לשיטת הרבי: ומבאר
באים ידו שעל אמצעי שהוא אלא עצמו, מצד בו הכוונה

אל מגיעים סוף שסוף כיון התכלית, שהיא אחרת לפעולה
מצד גם חשיבות לדבר יש ההוא, הדבר באמצעות רק התכלית

עצמו.
הקטן ביאת ידי שעל כיון בעניננו: גם לבאר יש זה פי על

מלקו חיוב השפחה על הקטןחל שלמעשה אף הרי התורה, מן ת
האמצעי היא שפעולתו כיוון עצמו, מצד ומשמעות תוקף אין
מן תוקף למעשה יש התורה, מן מלקות חיוב נובע ידו שעל

קרבן. עליו להביא וחייב לגביו אף התורה
כבר עריות? בשאר ולא חרופה בשפחה אמור הדין ולמה
אסורות ביאות מכל משונה זו שפחה "ביאת הרמב"ם: כתב
ומיוחד שונה שהעונש והעובדה לוקה...". היא שהרי שבתורה,

משונה".. זו שפחה "ביאת שאיסור מוכיחה
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דם הרואה שונים: בדינים נאמר פעמים שלוש חזקת המושג
זה. במועד שוב שתראה חוששת מסוים במועד פעמים שלוש
לשומרו וצריך שוב שינגח לחשוש יש פעמים שלוש שנגח שור

נוספים. בדינים וכן כראוי.
שיש לומר מסתבר יתמיד', לא ו'המקרה מאחר הדבר: ויסוד
גם יהיה שכך לחוש יש ולכן המקרים, לכל שגרמה אחת סיבה

להבא.
עצם ולכן טבע, נעשה הרגל אחר: באופן גם לבאר יש אך
האשה בגוף הרגל יצרה מסוים במועד פעמים שלש הדם ראיית

לנגוח. הורגל השור וכן זה, במועד לראות
זה כי למפרע מתגלה הראשון, הביאור לפי מינה': ו'נפקא
לראיות אף להתייחס יש ומעתה מעולם, האשה של טבעה
הוסת השני הביאור לפי אך וסת, לה שיש אשה כדין הקודמות

ולהבא מכאן רק ב)נקבע אות הוספות הערות, .(קובץ
הראשונים: במחלוקת שנוי הדבר כי שכתבו ויש

לאחר הרוח', 'משיב אמר אם הגשמים בימות המסופק
הסתם מן תפילות, תשעים התפלל בהן יום שלושים שעברו
'משיב אמר ואם לחזור. צריך ואין הרוח' 'משיב לומר התרגל
המדמים יש בדבר: הראשונים נחלקו ברצף, פעם תשעים הרוח'
לא נגיחותיו קירב – חייב נגיחותיו ש"ריחק המועד, לשור זאת
יותר מועילה רצופות פעם תשעים אמירת וכן שכן?", כל
בין דמיון אין כי סוברים יש אך התפילות. בעת מאמירתן

קיד)הדברים סי' או"ח טור .(ראה
המועד שור חזקת הראשונה, לדעה המחלוקת: וסברת
'משיב לאמירת מכאן ללמוד יש כן ואם הרגל, על מבוססת
שור חזקת השניה לדעה אך הלשון, בהרגל שתלויה הרוח'
שייך לא כמובן וזה טבעו, זהו כי הסתברות על מבוססת המועד

הגשם' 'מוריד לג)באמירת סי' ב"ק הגרש"ש .(חידושי

ה'תש"ע אב מנחם י"ב שישי יום   

         
            
          

  
פגומים עוברים הפלת של שונים מצבים נידונו בפוסקים
ממומים או עוברית התפתחות מחוסר שנבעו מהפלות, ורקמות
הם העובר של ואבריו בגופו קשים שינויים ואכן קשים.

להפלה. השכיחים מהגורמים
מוכרים ואינם מובנים אינם בתלמוד מהתיאורים חלק כי ואף
מצד נמנע שהוא בשכלך יסופק "שלא הרמב"ם, כתב לנו,
וכבר אפשר, זה אבל פה, שזכרתי מה כל אדם שילד הטבע,
מכל יותר זר שהוא מה הפילוסופים וכתבו מזה, יותר העידו

בהם ויפול הרוב, על הולכים כולם הטבעיים, הענינים אלו
והפליאה" ב)(פיהמ"שהזרות ג .נדה

הללו הצורות את שמכיר מי הרמב"ם, לשיטת כן, על יתר
הזה בזמן גם בהן לדון לו י,יש שם כס"מ יב; יא, ביאה איסורי (רמב"ם

עובריםח) של השונות הצורות את מונה והרמב"ם .
בתלמוד. המוזכרים

ואין הללו בצורות בקיאין אנו אין שעכשיו שכתבו, יש אך
אלו בדברים שם;להאריך ביאה איסורי ובהל' הנפש, בעלי בס' (הראב"ד

ג) קצד יו"ד מספקטושו"ע לוולד חוששים הללו המקרים בכל ולכן
כטומאת אותה ומטמאים צורה, בשום הזה בזמן מטהרים ואין

מספק. נקבה



סי             

ה'תש"ע אב מנחם י' רביעי יום  

         
          

קטן מצינו שלא – שיבוש "זה וכותב: כך על חולק הראב"ד
הוא". העונשין מן זה וקרבן עונשין, בר

פסח קרבן בהל' ה"ז)והנה, קטן(פ"ה כי הרמב"ם כתב
פטור. – בראשון עליו ושחטו לשני ראשון פסח בין שהגדיל

משנה' ה'כסף כאן)והקשה הראב"ד חיובא(כקושיית בר קטן ואטו :
הוא? ופיטורא

תורה תלמוד בהל' ה"ג)גם אביו(פ"א למדו שלא שמי כתב,
"כשיכיר" שהלשון צדק', ה'צמח ודייק כשיכיר". ללמוד "חייב
ואם בקטנותו. אפילו אמורים שהדברים מלמד "כשיגדיל" ולא

התורה. מן חיוב יש הקטן על שגם יתכן כן
תכלית שאין בדבר גם הרמב"ם, לשיטת הרבי: ומבאר
באים ידו שעל אמצעי שהוא אלא עצמו, מצד בו הכוונה

אל מגיעים סוף שסוף כיון התכלית, שהיא אחרת לפעולה
מצד גם חשיבות לדבר יש ההוא, הדבר באמצעות רק התכלית

עצמו.
הקטן ביאת ידי שעל כיון בעניננו: גם לבאר יש זה פי על

מלקו חיוב השפחה על הקטןחל שלמעשה אף הרי התורה, מן ת
האמצעי היא שפעולתו כיוון עצמו, מצד ומשמעות תוקף אין
מן תוקף למעשה יש התורה, מן מלקות חיוב נובע ידו שעל

קרבן. עליו להביא וחייב לגביו אף התורה
כבר עריות? בשאר ולא חרופה בשפחה אמור הדין ולמה
אסורות ביאות מכל משונה זו שפחה "ביאת הרמב"ם: כתב
ומיוחד שונה שהעונש והעובדה לוקה...". היא שהרי שבתורה,

משונה".. זו שפחה "ביאת שאיסור מוכיחה
     

ה'תש"ע אב מנחם י"א חמישי יום     

        
     

דם הרואה שונים: בדינים נאמר פעמים שלוש חזקת המושג
זה. במועד שוב שתראה חוששת מסוים במועד פעמים שלוש
לשומרו וצריך שוב שינגח לחשוש יש פעמים שלוש שנגח שור

נוספים. בדינים וכן כראוי.
שיש לומר מסתבר יתמיד', לא ו'המקרה מאחר הדבר: ויסוד
גם יהיה שכך לחוש יש ולכן המקרים, לכל שגרמה אחת סיבה

להבא.
עצם ולכן טבע, נעשה הרגל אחר: באופן גם לבאר יש אך
האשה בגוף הרגל יצרה מסוים במועד פעמים שלש הדם ראיית

לנגוח. הורגל השור וכן זה, במועד לראות
זה כי למפרע מתגלה הראשון, הביאור לפי מינה': ו'נפקא
לראיות אף להתייחס יש ומעתה מעולם, האשה של טבעה
הוסת השני הביאור לפי אך וסת, לה שיש אשה כדין הקודמות

ולהבא מכאן רק ב)נקבע אות הוספות הערות, .(קובץ
הראשונים: במחלוקת שנוי הדבר כי שכתבו ויש

לאחר הרוח', 'משיב אמר אם הגשמים בימות המסופק
הסתם מן תפילות, תשעים התפלל בהן יום שלושים שעברו
'משיב אמר ואם לחזור. צריך ואין הרוח' 'משיב לומר התרגל
המדמים יש בדבר: הראשונים נחלקו ברצף, פעם תשעים הרוח'
לא נגיחותיו קירב – חייב נגיחותיו ש"ריחק המועד, לשור זאת
יותר מועילה רצופות פעם תשעים אמירת וכן שכן?", כל
בין דמיון אין כי סוברים יש אך התפילות. בעת מאמירתן

קיד)הדברים סי' או"ח טור .(ראה
המועד שור חזקת הראשונה, לדעה המחלוקת: וסברת
'משיב לאמירת מכאן ללמוד יש כן ואם הרגל, על מבוססת
שור חזקת השניה לדעה אך הלשון, בהרגל שתלויה הרוח'
שייך לא כמובן וזה טבעו, זהו כי הסתברות על מבוססת המועד

הגשם' 'מוריד לג)באמירת סי' ב"ק הגרש"ש .(חידושי

ה'תש"ע אב מנחם י"ב שישי יום   

         
            
          

  
פגומים עוברים הפלת של שונים מצבים נידונו בפוסקים
ממומים או עוברית התפתחות מחוסר שנבעו מהפלות, ורקמות
הם העובר של ואבריו בגופו קשים שינויים ואכן קשים.

להפלה. השכיחים מהגורמים
מוכרים ואינם מובנים אינם בתלמוד מהתיאורים חלק כי ואף
מצד נמנע שהוא בשכלך יסופק "שלא הרמב"ם, כתב לנו,
וכבר אפשר, זה אבל פה, שזכרתי מה כל אדם שילד הטבע,
מכל יותר זר שהוא מה הפילוסופים וכתבו מזה, יותר העידו

בהם ויפול הרוב, על הולכים כולם הטבעיים, הענינים אלו
והפליאה" ב)(פיהמ"שהזרות ג .נדה

הללו הצורות את שמכיר מי הרמב"ם, לשיטת כן, על יתר
הזה בזמן גם בהן לדון לו י,יש שם כס"מ יב; יא, ביאה איסורי (רמב"ם

עובריםח) של השונות הצורות את מונה והרמב"ם .
בתלמוד. המוזכרים

ואין הללו בצורות בקיאין אנו אין שעכשיו שכתבו, יש אך
אלו בדברים שם;להאריך ביאה איסורי ובהל' הנפש, בעלי בס' (הראב"ד

ג) קצד יו"ד מספקטושו"ע לוולד חוששים הללו המקרים בכל ולכן
כטומאת אותה ומטמאים צורה, בשום הזה בזמן מטהרים ואין

מספק. נקבה



סב            

ה'תש"ע אב מנחם י"ג קודש שבת   

       
          
          


פנחס. במעשה ברמז בתורה אמור בו" פוגעין "קנאין דין
הקנאי בא "אם כי התורה? דיני ככל במפורש נכתב לא ולמה

לו" מורין אין - להרגו דין מבית רשות ה')ליטול הלכה ואם(להלן .
זו תהיה במפורש, בו" פוגעין "קנאין דין את תכתוב התורה

דין". מבית רשות "ליטול שבא למי גם והוראה מצוה
מחוקק' ה'חלקת שאלת תתיישב ד)בכך ט"ז, סי' מדוע(אהע"ז

רק והביאו בו', פוגעים 'קנאים דין את השולחןֿערוך השמיט

ס"ב)ברמז הוראות(שם הם בשו"ע שהובאו הדינים כל כי –
מהרמב"ם בשונה כך! לעשות מורין אין והרי בפועל, לביצוע

כולה" פה שבעל לתורה "מקבץ הרמב"ם)שהוא גם(הקדמת בו ויש
הזה. בזמן נוהגות שלא הלכות

הר"ן חידש מזו רודף)יתירה מ"ט ד"ה א פ"ב, שבית(סנהדרין שזה
מיתה, חייב אינו אכן כי הגויה בועל את להרוג מורים לא דין
הבועל נשמט "אם ולכן, ולהורגו. בו לפגוע רשאי שקנאי אלא

עליו" נהרג הבועל אין מידו, עצמו להציל כדי הקנאי (הל'והרג

הקנאיה) הבועל, מבחינת אך בו, לפגוע רשאי הקנאי אמנם כי ,
מיתה. חייב שאינו אדם להרוג הבא כ'רודף' נחשב

    

              
  

       

ה'תש"ע מנחםֿאב ז' ראשון יום

  
לא מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
האֹונס ׁשּיּׂשא ב) המפּתה. לקנס א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתעּׂשה,
רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ד) האֹונס. יגרׁש ׁשּלא ג) ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאנּוסתֹו.
אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ה) לעֹולם. ּבעלּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבתּולה‡. ׁשּפּתה סלעים1מי חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין - ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָ

מזּקק ּכסף הּנקרא2ׁשל והּוא אֹותּה4קנס3. אנס אם וכן .5. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּׁשכב האיׁש ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות זה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקנס

הּנערה לאבי ּכסף.6עּמּה חמּׁשים ֲֲֲִִִִֶַַַָָָ
.,לרצֹונּה - מפּתה אֹונס? הּוא זה ואי מפּתה, הּוא זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואי

הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרחּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹונס
ׁשּיעידּו עד אנּוסה, ּבדין אֹותּה ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָזֹו

נבעלה ׁשּברצֹונּה זֹוהעדים הרי - ּבעיר הּנבעלת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהיא העדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני מפּתה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבחזקת
אהרג ּתזעקי אם לּה: ואמר חרב לּה ׁשּׁשלף ּכגֹון ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאנּוסה,

.ָאֹות
רצה‚. ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנּׂשא רצתה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהמפּתה

נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, לּתנּה ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאביה
אינֹו7קנס - ּוכנסּה רצּו ואם לכנס. אֹותֹו ּכֹופין ואין ,והֹול ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹ

קנס הּבתּולֹות8מׁשּלם ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא אבל9, . ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ
הרׁשּות - לאֹונס להּנּׂשא אביה אֹו היא רצתה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנּוסה

הּוא10ּבידם רצה ולא ואביה היא רצתה .והֹול קנס ונֹותן , ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָֹ
קנס ונֹותן וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין לאּׁשה11- תהיה ולֹו ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָ

מצרעת אֹו סֹומא אֹו חּגרת היא אפּלּו עּׂשה. מצות זֹו הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ואינֹו לכנס. אֹותֹו ּכֹופין -ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ
תעּׂשה. לא מצות זֹו הרי - ימיו ּכל לׁשּלחּה יּוכל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

אּלא„. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא ּכתּבה. לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי

.12להֹוציאּה ְִָ
עּׂשה‰. מחּיבי אפּלּו עליו, אסּורה זֹו אנּוסה ואפּלּו13היתה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

יּׂשאּנה14ׁשנּיה לא זה הרי זּמה15- ּדבר ּבּה נמצא אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּכנס לאּׁשה16אחר תהיה ולֹו ׁשּנאמר: יגרׁשּנה. זה הרי - ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה -ְִָָָ
.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּבתּולה את לּקח מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשּיּׂשא17יכנס; ּובׁשעה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבתּולה אינּה בגט18זֹו יֹוציא - ּכנס ואם .19. ְְְִִֵֵַָָָ

.Êׁשּקדמֹו ּכיון - לׁשּלחּה' יּוכל 'לא ּבאֹונס ׁשּנאמר ּפי על ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
לאּׁשה'20עּׂשה תהיה 'ולֹו ׁשּנאמר לעּׂשה.21, נּתקֹו זה הרי , ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹוקין ׁשאין לעּׂשה, ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹונמצאת
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר האֹונס ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָסנהדרין.

לֹוקה נתקּדׁשה22ואינֹו אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם גרּוׁשתֹו מתה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה;23לאחר זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּה עּׂשה לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא על עבר .24ׁשהרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּובעדים התראה25[ּכדרּכּה] צרי ואינֹו יהיה26, ּומאימתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
נבעלה ׁשּתבּגר. עד ּגמּורֹות ׁשנים ׁשלׁש מאחר קנס? ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלבת

ּביאה ּביאּתּה אין - ׁשנים ׁשלׁש מּׁשּבגרה27בתֹו עליה ּבא . ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
הּבֹוגרת. לא - בתּולה נערה ׁשּנאמר: קנס; לּה אין -ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Ë.קנס לּה יׁש אב לּה ׁשאין ואחת אב לּה ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן ׁשאין והאילֹונית28ואּלּו ,29, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והחרׁשת ּובאּו30והּׁשֹוטה ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מן והמגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה והעידּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתבגור.1) עד שנים שלוש אחרת.2)מאחר מתכת או נחושת של תערובת בו שאין טהור, חכמים.3)כסף עונש4)בלשון
קנס.5)ממון. ופגם.7)האנוסה.6)משלם בושת לדמי לא8)מחוץ בין נשאה בין לאביה מיד נותן ופגם בושת אבל
כדין9)נשאה. דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים אין נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר, מאתיים שכתובתן

בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה שהרי נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם בעולה, כתובת
מדעתה.10) - תהיה לאשה" תהיה ופגם.11)"ולו צער בושת, גם ימיו,12)ומוסיף כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי

בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים בלבד.13)ואין עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור14)שאיסור
בלבד. סופרים מדברי אלא אינה מדבר.15)ביאתה הכתוב לקיימה הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שזינתה16)שנאמר:

עליו. ונאסרה יקח".17)תחתיו בבתוליה אשה עשה.18)"והוא מחייבי היא גדול לכהן עצמו19)ובעולה אנוסת ואפילו
האיסור. בכלל עצמו, מפותת הלאו.20)או לפני בתורה העשה יוכל21)שנכתב "לא נאמר: פסוק אותו ובסוף עשה, מצות זו

הלאו".22)שלחה". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו להחזירה.23)שהעשה: לו מצות24)שאסור "כל
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף שבה עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה שיש תעשה לא

חייב". - להחזירה) יכול ואינו קנס.25)שמתה משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין תעשה26)שאם שאם זה, תעשה אל
במלקות. או במיתה אלא התראה מצאנו שלא קנס, חוזרים.27)תתחייב אחיה28)שבתוליה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה

ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה. כן אחרי אלא29)ומיאנה נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. תצא בתולות.30)מקטנותה בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

             

     
        

          
          

          
        

            
         

           
  

         
         

       
         
          

        
           

           
  

         
          

           
          
         

         
          

           
      

           
            

         
    

          
          

           
          

  
        

         
  

            
       

           
       

           
        


          

         
            

           
         

           
         

          
            

  
         

     























































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' א

             

        
         

        
          
           
         

   
         

         
       

         























המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' ב



סג               
  

       

ה'תש"ע מנחםֿאב ז' ראשון יום

  
לא מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
האֹונס ׁשּיּׂשא ב) המפּתה. לקנס א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתעּׂשה,
רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ד) האֹונס. יגרׁש ׁשּלא ג) ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאנּוסתֹו.
אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ה) לעֹולם. ּבעלּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבתּולה‡. ׁשּפּתה סלעים1מי חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין - ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָ

מזּקק ּכסף הּנקרא2ׁשל והּוא אֹותּה4קנס3. אנס אם וכן .5. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּׁשכב האיׁש ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות זה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקנס

הּנערה לאבי ּכסף.6עּמּה חמּׁשים ֲֲֲִִִִֶַַַָָָ
.,לרצֹונּה - מפּתה אֹונס? הּוא זה ואי מפּתה, הּוא זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואי

הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרחּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹונס
ׁשּיעידּו עד אנּוסה, ּבדין אֹותּה ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָזֹו

נבעלה ׁשּברצֹונּה זֹוהעדים הרי - ּבעיר הּנבעלת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהיא העדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני מפּתה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבחזקת
אהרג ּתזעקי אם לּה: ואמר חרב לּה ׁשּׁשלף ּכגֹון ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאנּוסה,

.ָאֹות
רצה‚. ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנּׂשא רצתה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהמפּתה

נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, לּתנּה ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאביה
אינֹו7קנס - ּוכנסּה רצּו ואם לכנס. אֹותֹו ּכֹופין ואין ,והֹול ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹ

קנס הּבתּולֹות8מׁשּלם ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא אבל9, . ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ
הרׁשּות - לאֹונס להּנּׂשא אביה אֹו היא רצתה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנּוסה

הּוא10ּבידם רצה ולא ואביה היא רצתה .והֹול קנס ונֹותן , ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָֹ
קנס ונֹותן וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין לאּׁשה11- תהיה ולֹו ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָ

מצרעת אֹו סֹומא אֹו חּגרת היא אפּלּו עּׂשה. מצות זֹו הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ואינֹו לכנס. אֹותֹו ּכֹופין -ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ
תעּׂשה. לא מצות זֹו הרי - ימיו ּכל לׁשּלחּה יּוכל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

אּלא„. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא ּכתּבה. לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי

.12להֹוציאּה ְִָ
עּׂשה‰. מחּיבי אפּלּו עליו, אסּורה זֹו אנּוסה ואפּלּו13היתה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

יּׂשאּנה14ׁשנּיה לא זה הרי זּמה15- ּדבר ּבּה נמצא אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּכנס לאּׁשה16אחר תהיה ולֹו ׁשּנאמר: יגרׁשּנה. זה הרי - ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה -ְִָָָ
.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּבתּולה את לּקח מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשּיּׂשא17יכנס; ּובׁשעה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבתּולה אינּה בגט18זֹו יֹוציא - ּכנס ואם .19. ְְְִִֵֵַָָָ

.Êׁשּקדמֹו ּכיון - לׁשּלחּה' יּוכל 'לא ּבאֹונס ׁשּנאמר ּפי על ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
לאּׁשה'20עּׂשה תהיה 'ולֹו ׁשּנאמר לעּׂשה.21, נּתקֹו זה הרי , ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹוקין ׁשאין לעּׂשה, ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹונמצאת
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר האֹונס ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָסנהדרין.

לֹוקה נתקּדׁשה22ואינֹו אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם גרּוׁשתֹו מתה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה;23לאחר זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּה עּׂשה לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא על עבר .24ׁשהרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּובעדים התראה25[ּכדרּכּה] צרי ואינֹו יהיה26, ּומאימתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
נבעלה ׁשּתבּגר. עד ּגמּורֹות ׁשנים ׁשלׁש מאחר קנס? ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלבת

ּביאה ּביאּתּה אין - ׁשנים ׁשלׁש מּׁשּבגרה27בתֹו עליה ּבא . ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
הּבֹוגרת. לא - בתּולה נערה ׁשּנאמר: קנס; לּה אין -ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Ë.קנס לּה יׁש אב לּה ׁשאין ואחת אב לּה ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן ׁשאין והאילֹונית28ואּלּו ,29, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והחרׁשת ּובאּו30והּׁשֹוטה ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מן והמגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה והעידּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתבגור.1) עד שנים שלוש אחרת.2)מאחר מתכת או נחושת של תערובת בו שאין טהור, חכמים.3)כסף עונש4)בלשון
קנס.5)ממון. ופגם.7)האנוסה.6)משלם בושת לדמי לא8)מחוץ בין נשאה בין לאביה מיד נותן ופגם בושת אבל
כדין9)נשאה. דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים אין נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר, מאתיים שכתובתן

בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה שהרי נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם בעולה, כתובת
מדעתה.10) - תהיה לאשה" תהיה ופגם.11)"ולו צער בושת, גם ימיו,12)ומוסיף כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי

בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים בלבד.13)ואין עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור14)שאיסור
בלבד. סופרים מדברי אלא אינה מדבר.15)ביאתה הכתוב לקיימה הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שזינתה16)שנאמר:

עליו. ונאסרה יקח".17)תחתיו בבתוליה אשה עשה.18)"והוא מחייבי היא גדול לכהן עצמו19)ובעולה אנוסת ואפילו
האיסור. בכלל עצמו, מפותת הלאו.20)או לפני בתורה העשה יוכל21)שנכתב "לא נאמר: פסוק אותו ובסוף עשה, מצות זו

הלאו".22)שלחה". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו להחזירה.23)שהעשה: לו מצות24)שאסור "כל
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף שבה עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה שיש תעשה לא

חייב". - להחזירה) יכול ואינו קנס.25)שמתה משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין תעשה26)שאם שאם זה, תעשה אל
במלקות. או במיתה אלא התראה מצאנו שלא קנס, חוזרים.27)תתחייב אחיה28)שבתוליה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה

ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה. כן אחרי אלא29)ומיאנה נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. תצא בתולות.30)מקטנותה בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

             

        
         

        
          
           
         

   
         

         
       

         

























סד              
  

בתּולה נערה היא ועדין מן31הּנּׂשּואין המגרׁשת אבל . ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
לעצמּה32הארּוסין ּוקנסּה קנס, לּה יׁש - נאנסה אם ואם33: ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

קנס לּה אין - .34נתּפּתתה ְְְִֵַָָָ
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה ונפּדית35הּגּיֹורת נתּגּירה אם : ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

קנס לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ,36ונׁשּתחררה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
אֹו ּכׁשּנתּגּירה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָואם
ּוביאתן הֹואיל קנס; לּה אין - ּכׁשּנׁשּתחררה אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּנפּדית

ּכבעּולֹות הן הרי - .37ּביאה ְֲִִֵֵָ
.‡Èאם המפּתה: אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

ּכרתֹות מחּיבי אחת והּנּדה38היתה דֹודתֹו אֹו אחֹותֹו ּכגֹון , ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּבהן לאוין39וכּיֹוצא מחּיבי ׁשהיתה אֹו ,40- ּבֹו התרּו אם : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹוקה אדם ׁשאין קנס, מׁשּלם ואינֹו לֹוקה זה 41הרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
התראה42ּומׁשּלם ׁשם היתה לא ואם חּיב43; ואינֹו הֹואיל - ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

קנס.44מלקּות מׁשּלם זה הרי , ְְְֲֵֵֶַַָ
.Èּבהן וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עּׂשה מחּיבי ׁשאסּורה45היתה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבקנס, חּיב - ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹמּדברי
מלקּות ּכאן .46ׁשאין ְֵֶַָ

.‚Èּדין ּבית מיתת מחּיבי ּבּתֹו47היתה ּכגֹון ּבנֹו48, 49ואׁשת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין ּבהן, מן50וכּיֹוצא ּפטּור - ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ

אסֹון יהיה ולא ׁשּנאמר: יענׁש51הּקנס. ענֹוׁש הא52- אם53. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אסֹון ׁשם ענׁש54היה ׁשם אין ׁשהריגת55- ּפי על ואף . ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבׁשגגה לּה56האּׁשה נתּכּונּו לא ׁשהרי יּנצּו57, ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבאסֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא למדּת, הא אּׁשה. ונגפּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאנׁשים
אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָּבין
נפׁש ּמּכה מה יּומת. אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ּבהמה נפׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּכה
ּבתׁשלּומין לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב חלק לא ,58ּבהמה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב חלק לא אדם נפׁש מּכה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאף
הּתׁשלּומין. ְִִַַמן

.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
.59ּתׁשלּומין ְִַ

.ÂËעליה ׁשּנאמר:60ּבא הּקנס; מן ּפטּור זה הרי - ומתה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמתה לאבי לא - הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב האיׁש .61ונתן ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּבּדין ׁשּתעמד קדם ׁשּתמּות .62והּוא, ְֲִֶֶֶַַָֹֹ

 
ּבלבד.‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס ׁשל ּכסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחמּׁשים

הּקצּוב הּקנס על יֹותר ּופגם ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוחּיב
ׁשהּנבעלת הּצער. את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה.
אֹומר הּוא וכן צער. לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה

עּנּה. אׁשר ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:
.;ּופגם ּובׁשת קנס דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָנמצא

ּופגם. וצער ּובׁשת קנס ארּבעה: - ְְְְְֵֶַַַָָָָָוהאֹונס
הּבא‚. ואחד ּגדֹול ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל. ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס

הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזר אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשּומא. ּוצריכין לּכל, ׁשוין אינן והּצער ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהּפגם

הּכ„. הּבׁשת? ׁשמין ׁשאינֹוּכיצד והּמתּבּיׁש. המבּיׁש לפי ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
קטּנה למבּיׁש מיחסה ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה מבּיׁש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻדֹומה
וגדֹול חׁשּוב מאדם מתּבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבזּויה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָענּיה

הּקּלים. מן וקל מהּנבלים מאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלמתּבּיׁש
ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתּה, מעלתֹו הּדּינין רֹואין זה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

זה ּדבר להן יארע ולא לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹממֹון
לׁשּלם. חּיב וכמֹוהּו זה, ְְֵֵֶַַָָָָמאדם

.Âנמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין יפיּה. לפי - ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם
ּבתּולה; ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה, ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשאדם
- צער ויׁשּלם. ּפחתה ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָרֹוצה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כבעולה.31) היא הרי לחופה שנכנסה כל כי קנס, לה אין זאת ובכל נבעלה, שלא בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
היא.32) בתולה "לא33)שבחזקת - אורשה" לא "אשר בקנס: -שנאמר ופגם בושת אבל לעצמה, אורשה, לאביה", אורשה,

האב. מרשות מוציאים האירוסין שאין לה.34)לאביה, הראוי קנסה לו ומחלה נתרצית שנשתחררה.35)שהרי כנענית" "שפחה
הבתולות.36) כשאר בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות שבחזקת הפקר37)לפי בחזקת לביאה שראויות "כיוון

בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות כרת.38)הן עונש ביאתה על תורה מות.39)שחייבה אחרי בפרשת האמורות והן
בלבד.40) מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה ולא בתורה ביאתן תעשה41)שנאסרה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי שגם

להם. מוחל מעלה של דין בית - שלקו אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים בהם התרו "והפילו42)אם שנאמר:
נכתב: לו ובסמוך רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט

ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, עליה43)ארבעים אתה וחייב עבירה שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
התראה.44)מלקות". בלא מלקות לישראל.45)שאין ונתינה לכהן חלוצה תעשה",46)כגון "לא באיסור אלא מלקות אין

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות שאין שכן וכל עשה, בחייבי מטה47)ולא של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. עבירות על בהם בשריפה.48)לדון נידון עליה בא סקילה.49)שאם עונשו עליה בא מעונש50)שאם שפטור

מתה.51)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה לבעל.52)שנגף וולדות דמי לשלם האשה.54)אבל.53)חייב שמתה
מזה".55) גדול בדין נתחייב "שהרי וולדות דמי עליה.56)תשלומי מיתה חייב ולא57)ואינו לחברו, רק נתכוין אחד שכל

לחייב58)לאשה. - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב בשוגג ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה עונש שאין
כמזיד. השוגג או59)על התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק, משום דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון

ברשות בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו חברו בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת חץ שזרק
דין. בית מיתת עוון היא לו.60)הרבים הכשרה בתולה נערה כל קיימת.61)על שהיא משמע - הנערה עמדה62)אבי אבל

האב. בו זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן ואחרי ותבעתו בדין

              
  

ּכּמה אֹומדין וגּופֹו. ׁשניו ּולפי ּגּופּה, ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלפי
ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאב

.Êאם אּלא הּקנס נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהמפּתה
ּכסף לֹו, לתּתּה אביה ימאן מאן ואם ׁשּנאמר: נּׂשאּה; לא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכן
,לפיכ וכֹונס. מּיד דברים ארּבעה נֹותן האֹונס אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹיׁשקל.

ּכלּום. לּה אין - ּתתאלמן אֹו להתּגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשּתרצה
.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

ּבבׁשת חּיב - ראׁשֹון הּוא אם ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
נפּגמה; ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב - אחרֹון הּוא ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּופגם,
ּבקנס חּיב - אחרֹון ּבין ראׁשֹון ּבין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹּכלל
.Ë,הּבֹוגרת הן: ועּׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות הֹודענּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכבר

והחרׁשת, והּׁשֹוטה, והאילֹונית, והמגרׁשת, ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהממאנת,
רע. ׁשם עליה והּיֹוצא והמׁשחררת, והּׁשבּויה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהּגּיֹורת,

קנס. להן יׁש הּבנֹות ְְֵֶַָָָָּוׁשאר
.Èהיא ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. לּה יׁש - ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָאנּוסה
חּוץ נאנסה; אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ּבׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

וחרׁשת. וׁשֹוטה ּוממאנת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָמּבֹוגרת
.‡Èּפי על אף הממאנת, ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשֹוטה והאֹונס וצער. ּופגם ּבׁשת להן יׁש - קנס להן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
- ּכּלן את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם - חרׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו

מּכלּום. ְִָּפטּור
.Èעל אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

- ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי אֹו אנסּתי האֹומר: ,לפיכ עדים. ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָּפי
וכן ּפיו. ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס. מׁשּלם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו
והּוא אֹותי, ּפּתית אֹו אנסּת לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּבת
הּסת; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה מׁשּלם היה הֹודה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּלּו

.‚Èּפּתיתי אּלא ּכי לא אֹומר: והּוא אֹותי, אנסּת לֹו: ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹאמרה
ּבׁשת ּומׁשּלם הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁש ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּבמקֹומֹו.ּופגם; ּיתּבאר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„Èהן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

הן הרי - אב לּה אין ואם לֹו. נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל
עצמּה. ְֶַָׁשל

.ÂËעד אֹו ׁשּבגרה, עד ּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו ְְְֲֶֶַַָָָָָָֹֻמפּתה
הּׁשלׁשה אֹו דברים הארּבעה - האב ׁשּמת עד אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנּׂשאת,
ׁשּנּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר אֹותן, ותבעה בּדין עמדה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּלּה.
הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב. ׁשל הן הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זכה ּבּדין ׁשעמדה ׁשּמעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחין, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן
.ÊË.לעצמּה לבּדֹו קנסּה - ונתּגרׁשה ׁשּנתארסה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּבת

ּוׁשאר קנסּה - לאחר נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
אב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין לאביה, ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
מפּתה ּתֹורה חּיבה ולא הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהזנֹותּה
לזה הּבתּולה ּבּתי ּׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואֹונס

עליה לבֹוא זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלבֹוא
לכ ׁשּירצה; מי לכל ממֹונֹו למחל לאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּנם,
לאֹונס ּתֹורה ׁשחּיבה ׁשּזה .ּבּת את ּתחּלל אל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
ׁשּלא מקרה, הּדבר ּבׁשארע - מלקּות ולא ממֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולמפּתה
הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,לכ עצמּה הכינה ולא אביה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּדעת
לכל מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו הּניח אם אבל מצּוי; ואינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתמיד
האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם - עליה ׁשּיבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָמי
לא - ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוּׂשא והאח ּבּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹנֹוּׂשא
ולֹוקה קדׁשה, היא הרי - לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. מי ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיּודע
קֹונסין ואין קדׁשה'. תהיה 'לא מּׁשּום והּנבעלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּבֹועל
זֹו אבל ּומפּתה; לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותֹו.
זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא אחד קדׁשה ואּסּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָקדׁשה.
אין - ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קנס, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה

ּברצֹונּה. זה ְְִֶָָָלדבר

 
.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יּׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוציא

רכיל תל מ'ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו. ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹוקה;
ואם מזּקק. ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן .'ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבעּמי

עצמּה. ׁשל הם הרי - יתֹומה ְְְֲֵֵֶַָָָָהיתה
.מן ּפטּור - הּבֹוגרת על אֹו הּקטּנה על רע ׁשם ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּמֹוציא

הּנערה; על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקּות, ּומן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּקנס
הּכתּוב. ּדּבר מלא נערה - הּנערה ּבתּולי את והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

עּׂשרים‚. ׁשל ּדין ּובית הּבית ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאין
ׁשאם נפׁשֹות; ּדיני רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּוׁשלׁשה,
האֹונס אבל נהרגת. זֹו הרי - ׁשּנאמר ּכמֹו הּדבר ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהמפּתה

סנהדרין. ְְְְִִֶַּבהלכֹות
רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּומצות

ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, אֹוּתחּתיו עּורת אפּלּו לאּׁשה. תהיה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּכת
ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר אֹותֹו וכֹופין ימיו. ּכל לׁשּלחּה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָיּוכל
אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, אחד קּדם ואם באֹונס. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבארנּו
ּגרּוׁשיה. על לֹוקה זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

מחּיבי‰. עליו אסּורה ׁשּנמצא אֹו זּמה, ּדבר ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנמצא
ּבגט; יגרׁשּנה זה הרי - ׁשנּיה ואפּלּו עּׂשה, מחּיבי אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאוין
לא ולּמה לֹו. הראּויה אּׁשה - לאּׁשה תהיה ולֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבין רע ׁשם ּבּמֹוציא ּבין תעּׂשה, לא את וידחה עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיבֹוא
היא ּתרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה זֹו ויּׂשא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבאֹונס,

קּימין. תעּׂשה ולא עּׂשה ונמצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹליׁשב,
.Â:ויאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכיצד

על ּוכׁשּבּקׁשּתי ּבתּולים. לּה מצאתי ולא ּבעלּתי זֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹנערה
עדי הם ואּלּו ׁשארסּתיה, אחר ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדבר
וחֹוקרין העדים ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית ּבפניהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּזּנתה
האב הביא ואם נסקלת; - אמת הּדבר נמצא אם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעדּותן.
ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ׁשהביא העדים והּוזּמּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדים,
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סה               
  

ּכּמה אֹומדין וגּופֹו. ׁשניו ּולפי ּגּופּה, ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלפי
ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאב

.Êאם אּלא הּקנס נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהמפּתה
ּכסף לֹו, לתּתּה אביה ימאן מאן ואם ׁשּנאמר: נּׂשאּה; לא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכן
,לפיכ וכֹונס. מּיד דברים ארּבעה נֹותן האֹונס אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹיׁשקל.

ּכלּום. לּה אין - ּתתאלמן אֹו להתּגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכׁשּתרצה
.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

ּבבׁשת חּיב - ראׁשֹון הּוא אם ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
נפּגמה; ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב - אחרֹון הּוא ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּופגם,
ּבקנס חּיב - אחרֹון ּבין ראׁשֹון ּבין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹּכלל
.Ë,הּבֹוגרת הן: ועּׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות הֹודענּו ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכבר

והחרׁשת, והּׁשֹוטה, והאילֹונית, והמגרׁשת, ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהממאנת,
רע. ׁשם עליה והּיֹוצא והמׁשחררת, והּׁשבּויה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהּגּיֹורת,

קנס. להן יׁש הּבנֹות ְְֵֶַָָָָּוׁשאר
.Èהיא ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. לּה יׁש - ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָאנּוסה
חּוץ נאנסה; אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ּבׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹלא

וחרׁשת. וׁשֹוטה ּוממאנת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָמּבֹוגרת
.‡Èּפי על אף הממאנת, ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשֹוטה והאֹונס וצער. ּופגם ּבׁשת להן יׁש - קנס להן ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
- ּכּלן את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם - חרׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו

מּכלּום. ְִָּפטּור
.Èעל אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

- ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי אֹו אנסּתי האֹומר: ,לפיכ עדים. ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָּפי
וכן ּפיו. ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס. מׁשּלם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו
והּוא אֹותי, ּפּתית אֹו אנסּת לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּבת
הּסת; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה מׁשּלם היה הֹודה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּלּו

.‚Èּפּתיתי אּלא ּכי לא אֹומר: והּוא אֹותי, אנסּת לֹו: ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹאמרה
ּבׁשת ּומׁשּלם הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁש ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּבמקֹומֹו.ּופגם; ּיתּבאר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„Èהן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה

הן הרי - אב לּה אין ואם לֹו. נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל
עצמּה. ְֶַָׁשל

.ÂËעד אֹו ׁשּבגרה, עד ּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו ְְְֲֶֶַַָָָָָָֹֻמפּתה
הּׁשלׁשה אֹו דברים הארּבעה - האב ׁשּמת עד אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנּׂשאת,
ׁשּנּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר אֹותן, ותבעה בּדין עמדה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשּלּה.
הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב. ׁשל הן הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
זכה ּבּדין ׁשעמדה ׁשּמעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחין, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן
.ÊË.לעצמּה לבּדֹו קנסּה - ונתּגרׁשה ׁשּנתארסה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּבת

ּוׁשאר קנסּה - לאחר נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
אב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין לאביה, ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
מפּתה ּתֹורה חּיבה ולא הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹלהזנֹותּה
לזה הּבתּולה ּבּתי ּׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואֹונס

עליה לבֹוא זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלבֹוא
לכ ׁשּירצה; מי לכל ממֹונֹו למחל לאדם לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבחּנם,
לאֹונס ּתֹורה ׁשחּיבה ׁשּזה .ּבּת את ּתחּלל אל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
ׁשּלא מקרה, הּדבר ּבׁשארע - מלקּות ולא ממֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולמפּתה
הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,לכ עצמּה הכינה ולא אביה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּדעת
לכל מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו הּניח אם אבל מצּוי; ואינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתמיד
האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם - עליה ׁשּיבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָמי
לא - ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוּׂשא והאח ּבּתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹנֹוּׂשא
ולֹוקה קדׁשה, היא הרי - לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. מי ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָיּודע
קֹונסין ואין קדׁשה'. תהיה 'לא מּׁשּום והּנבעלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּבֹועל
זֹו אבל ּומפּתה; לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותֹו.
זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא אחד קדׁשה ואּסּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָקדׁשה.
אין - ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קנס, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה

ּברצֹונּה. זה ְְִֶָָָלדבר

 
.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יּׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוציא

רכיל תל מ'ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו. ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹוקה;
ואם מזּקק. ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן .'ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבעּמי

עצמּה. ׁשל הם הרי - יתֹומה ְְְֲֵֵֶַָָָָהיתה
.מן ּפטּור - הּבֹוגרת על אֹו הּקטּנה על רע ׁשם ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּמֹוציא

הּנערה; על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקּות, ּומן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּקנס
הּכתּוב. ּדּבר מלא נערה - הּנערה ּבתּולי את והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:

עּׂשרים‚. ׁשל ּדין ּובית הּבית ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאין
ׁשאם נפׁשֹות; ּדיני רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּוׁשלׁשה,
האֹונס אבל נהרגת. זֹו הרי - ׁשּנאמר ּכמֹו הּדבר ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצא
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהמפּתה

סנהדרין. ְְְְִִֶַּבהלכֹות
רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּומצות

ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, אֹוּתחּתיו עּורת אפּלּו לאּׁשה. תהיה ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא על עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֻמּכת
ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר אֹותֹו וכֹופין ימיו. ּכל לׁשּלחּה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָיּוכל
אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, אחד קּדם ואם באֹונס. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּבארנּו
ּגרּוׁשיה. על לֹוקה זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

מחּיבי‰. עליו אסּורה ׁשּנמצא אֹו זּמה, ּדבר ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנמצא
ּבגט; יגרׁשּנה זה הרי - ׁשנּיה ואפּלּו עּׂשה, מחּיבי אֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאוין
לא ולּמה לֹו. הראּויה אּׁשה - לאּׁשה תהיה ולֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבין רע ׁשם ּבּמֹוציא ּבין תעּׂשה, לא את וידחה עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹיבֹוא
היא ּתרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה זֹו ויּׂשא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבאֹונס,

קּימין. תעּׂשה ולא עּׂשה ונמצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹליׁשב,
.Â:ויאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹּכיצד

על ּוכׁשּבּקׁשּתי ּבתּולים. לּה מצאתי ולא ּבעלּתי זֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹנערה
עדי הם ואּלּו ׁשארסּתיה, אחר ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדבר
וחֹוקרין העדים ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית ּבפניהם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּזּנתה
האב הביא ואם נסקלת; - אמת הּדבר נמצא אם ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעדּותן.
ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ׁשהביא העדים והּוזּמּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדים,
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סו             
  

נאמר: זה ועל סלעים. מאה ונֹותן הּוא, וילקה יּסקלּו, -ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חזר הּבעל. עדי ׁשּיזּמּו העדים אּלּו - בּתי ּבתּולי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואּלה
הּנערה הרי - האב עדי והזּמּו אחרים עדים והביא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּבעל
הּזה. הּדבר היה אמת ואם נאמר: זה על נסקלין. אביה ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָועדי
וזֹוממין, עדים, ּבּה יׁש זֹו ׁשּפרׁשה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמּפי

זֹוממין. ְְְִֵוזֹוממי
.Êׁשהביא ּפי על אף ּבֹוגרת, והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהֹוציא

מן ּפטּור זה הרי - נערה ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזּנתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעדים
ּתּסקל; זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס. ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקּות
היתה. נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

.Áּכ נתּפּתתה, אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
הּתׁשלּומין. ּומן הּמלקּות מן ּפטּור רע ׁשם עליה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמֹוציא
מּבת ּפחּותה ׁשּנׁשּתחררה והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּכּותית ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
ולדתּה ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתּה היתה אפּלּו ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ּומן הּקנס מן ּפטּור - רע ׁשם עליה הּמֹוציא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקדּׁשה,
- יּׂשראל ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקּות;

ּבקדּׁשה. ולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד
.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה, וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָקּדׁש

ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
ׁשּכנסּה, יבמּתֹו היתה אם וכן ּפטּור. זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָזֹוממים
קּדּוׁשי ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהֹוציא
ּומן הּמלקּות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממים ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. - לגרׁש רצה אם הּפטּור, וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.Èעל) רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאינֹו

מצאתיה לא ואמר: ּכדרּכּה ׁשּלא ּבעלּה ּכדרּכּה. ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבעילה)
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור, - ְְִַַַַָָּבתּולה

.‡Èׁשּזּנתה אמר: ולא ּבתּולה, מצאתיה לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן
ּבאּו אּלא עדים, הביא ולא ּתחּתי, זּנתה ׁשאמר: אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי;
אם נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהם

ַהּוזּמּו.
.È,ּכבֹוד לׁשֹון - הּׂשמלה ּופרּׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָזה

אּלה האב: ׁשּיאמר זה וכן הּדבר. ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנֹוּׂשאין
אמת ואם ׁשּנאמר: וזה הּבעל. עדי זֹוממי הן - בּתי ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּבתּולי
ׁשּנאמר: ּבעדים, הארּוסין אחר ּכׁשּזּנתה - ּתהרג הּדבר ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּתֹורה אמרה ּכבר - הארּוסין קדם אבל אביה; ּבית ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹלזנֹות
ממֹון ּבתׁשלּומי חּיב ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבּה

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ְִִֵֵַַָָּבלבד,
בתּולה נערה הלכֹות ְְְֲִִַָָסלקּו

ה'תש"ע* מנחםֿאב ח' שני יום

  
לאיׁש. מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הּקנאֹות ּכתֹורת לסֹוטה לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו ְְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָתעּׂשה,
לּתן ׁשּלא ג) ּבקרּבנּה. ׁשמן לּתן ׁשּלא ב) ּבּתֹורה. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּסדּורה

לבֹונה. ְֶָָָעליה
אּלּו:ּובאּור ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָ

 
ׁשּיאמ1קּנּוי‡. הּוא אׁשּתֹו', את 'וקּנא ּבּתֹורה, לּההאמּור ר ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּתּסתרי אל עדים: אביה2ּבפני היה אפּלּו ּפלֹוני. איׁש עם ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָָ
עבד אֹו עּכּו"ם אֹו אחיה ׁשאינֹו3אֹו האיׁש הּוא ׁשחּוף, אֹו ִִֵֶֶֶַָָָָ

מֹוליד. ואינֹו ְְִִֵֶַמתקּׁשה
.עם ׁשּתּסתר הּוא 'ונסּתרה', ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה

עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
טמאה ּכדי עּמֹו ׁשהתה ּביצה4אם לצלֹות ּכדי ׁשהּוא ,5 ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - 6ּולגמעּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
סֹוטה מי ׁשם ׁשאין ּובזמן הּדבר. עליו7ויּבדק ּתאסר - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכתּבה.8לעֹולם ּבלא ותצא , ְְְְֵֵָָֹֻ
ּפלֹוני‚. עם ּתּסתרי אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים על לּה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּנא

ּכאחד ׁשניהן עם ונסּתרה אפּלּו9ּופלֹוני, טמאה, ּכדי וׁשהתה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
אחיה ׁשני אביה10הם עד11אֹו אסּורה זֹו הרי - ואחיה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

.12ׁשּתׁשּתה ְִֶֶ
זה„. אין - ּפלֹוני עם ּתדּברי אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר
טמאה13קּנּוי ּכדי וׁשהתה ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

עליו נאסרה לא זה.14- ּבקנּוי ׁשֹותה ואינּה , ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו, ּתּסתרי אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן

קדם לא אם וכן ׁשֹותה. ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ
והע ׁשנים ּובאּו ּכדיקּנּוי, וׁשהתה זה עם ׁשּנסּתרה ידּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה על נאסרה לא - ְְְְֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה
.Âּפחֹות קטן והיה ּפלֹוני, איׁש עם ּתּסתרי אל לּה: ְְְִִִִִַַָָָָָָָָאמר

אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע עם15מּבן ּתּסתרי אל לּה: ׁשאמר אֹו , ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּפרט - אֹותּה איׁש וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי; זה אין - זֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ולבהמה עליו.16לקטן אֹותּה אֹוסרים ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָ
.Êׁשּמחל מחּול,17ּבעל קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

- ׁשּתּסתר אחר מחל אם אבל מעֹולם. לּה קּנא לא ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּוכאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בבעלה.1) בבגידה החשודה איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי התראה.1)סרה סתר.2)לשון למקום עימו תיכנסי אל
ואחת3) בעלה על לאוסרה אחת פעמים, שתי "ונטמאהֿונטמאה", דורשים שאנו מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות כל ידי "על

עליהם אסורות שהנשים כאן המנויים כל אבל הבעל, על גם נאסרו זו, בסתירה הבועל על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה
אסורות. הן אף אלא - בעליהן על תיאסרנה לא הסתירה, לפני ביאה.4)גם כדי בינונית.5)= אש על תרנגולת "שנותן6)של

מר. דבר במקדש".7)לתוכם זקנים שבעים של הגדול דין בבית אלא הסוטה את משקים "שאין המקדש. בית אחרי8)משחרב
לבודקה. מים ואין עדים שני בפני ונסתרה לה שהם9)שקינא בזמן אנשים שני עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אף

אחותו.10)כשרים. עם להתייחד שמתיר מי בתו.11)ויש עם להתייחד לאדם וזה12)שמותר הבעל, בקפידת תלוי הכל כי
קינויו. אחר עמהם להתייחד צריכה הייתה ולא פריצות דבר בהם ראה וודאי לה, וקינא עסקי13)שהקפיד על אלא קינוי שאין

האוסר.14)סתירה. קינוי לה קדם ולא ביאה.15)הואיל ביאתו לקטן16)שאין פרט - אותה" איש "ושכב אמרה שהתורה
איש. בכלל שאינם ויתר.17)ולבהמה

             
  

ּגרׁשּה למחל. יכֹול ואם18אינֹו ׁשּמחל, ּכמי זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אחר קּנּוי לקּנאת צרי - .19החזירּה ְֱִִִֵֶַַָָֹ

.Áׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
עליו אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהתה עליו ויֹוציא20לּה , ְְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻ

ּכתּבה עצמֹו21ויּתן ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו וכן22; . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מרּננין העם ׁשמע והּסתירה23אם הּקּנּוי אחר עד24אחריה , ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ

הּלבנה לאֹור הּטוֹות מהּנׁשים ּבּה25ׁשּׁשמע ונֹותנֹות נֹוּׂשאֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
לקּימּה אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא האיׁש עם ,26ׁשּזּנתה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכתּבה ויּתן .27ויֹוציא ְְְִִֵָֻ
.Ëוׁשהתה קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא - עליו סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם טמאה: ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה לֹו28ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי - לאו ואם ;29. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻֻ

.Èלהן מקּנין ּדין ׁשּבית אֹו30ואּלּו ּבעלּה ׁשּנתחרׁש מי : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּטה,

להׁשקֹותּה לא מּכתּבתּה31האסּורין. לפסלּה אּלא ,32. ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ
.‡Èקֹוראין - אחריה מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

עדים ּבאּו ּפלֹוני. איׁש עם ּתּסתרי אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִִֵַָָָָאֹותּה
אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהתה עּמֹו ׁשּנסּתרה ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאחר
ּבעלּה ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה. וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה

ּגט לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא ואינֹו33אֹו ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ
הּוא לּה קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, .34יכֹול ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.Èונּקתה הּמרים מי האיׁש35ׁשתת עם לּה וקּנא וחזר מהן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
על להׁשקֹותּה יכֹול אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשהׁשקּה

ּפ ׁשנּיהידֹו ּבלא36עם ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ; ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבעדים האחר עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכתּבה.

והּוא, ּפעמים. ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקין -ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּבכל אֹותּה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּיׁשקה

.‚Èהאיׁש עם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָהׁשקה
ּבעדים עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהׁשקה
ּבעל ׁשהּוא מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
על אֹותּה מׁשקין - זה אחר לזה ונּׂשאת מאה, ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני.

אחד איׁש וטמאה,37ידי לזה ׁשהחזקה וּדאי אֹומרין: ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
עד ׁשם ׁשּיהיה .38עד ְִֵֶֶַָ

.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי והעיד39ּבעדים, אחד עד ּובא , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אסּורה זֹו הרי - עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעליה
ׁשֹותה ואינּה לעֹולם, ּבעלּה ּכתּבה40על ּבלא ויֹוצאת ,41. ְְְְְְֵֵַַָָָָָֹֻ

הּסתירה מעדי אחד זה טמאה עד היה ׁשּנאמר:42ואפּלּו . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
עד ּכאן והרי - ּבּה אין .43ועד ְֲֵֵֵֵַָָ

.ÂËאּׁשה וׁשפחה44אפּלּו ּבעברה45ועבד לעדּות ּופסּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
סֹופרים קרֹוב46מּדברי להעיד47ואפּלּו סֹוטה, לעדּות נאמן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

לעֹולם ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנתה; ׁשֹותה,48עליה ואינּה , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻותצא
ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה והּתֹורה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻּכׁשרים,
מעידֹות זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף טמאה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלעדּות
ּבעלּה על לאסרּה עליה ונאמנת ׁשּנטמאת. לֹומר זֹו על ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹו

מּכתּבתּה להפסידּה לא אבל להׁשקֹותּה, אּלא49וׁשּלא , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ויֹוצאה. ּכתּבתּה ְְְֶֶָָָֻנֹוטלת

.ÊË,ׁשֹותה אינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואמר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבא
נטמאת' 'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו. -50ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתיסתר.18) כמחול.19)קודם הוא שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית לה קינא לא ראייתו20)ואם שאין
אחד. עד אותה ראה מדין גרועה "עוברת21)בעצמו בכלל איננה ולמה כתובתה. הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול בה שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי כתובה, בלי שיוצאה דת" על
כתובתה. מפסידה ואינה טהורה22)הדת תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני בפני כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =

כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת היא עדים.24)מלעיזים.23)הרי שני פי בלילות25)על מפחד
ביחד. ומשיחות יחד לטוות אותה.26)מתקבצות בודקים המים אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה, יכול ואינו

כתובתי.27) אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך להשקותני לך היה לו, לומר עד28)שיכולה פי על להשקותה יכול שאינו
בסתירה.29)אחד. נאמן אחד עד בפריצות.30)שאין מתנהגות אותן רואים שנאמר:31)אם הבעל, אלא משקה שאין

להשקותה. יכול אינו והוא הכהן" אל אשתו את האיש קינויים.32)"והביא אחרי תיסתר במי33)אם לבודקה אפשר שאי
לה.34)סוטה. קינא לא וזה והביא", "וקנא... אמרה: טהורה.35)והתורה ויצאת מתה, תורת36)שלא "זאת שנאמר

ונמצאה כבר לה שקינא כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
להקניטה. ומתכווין הוא קנטרן שאדם הדבר נראה לה37)נקייה, שעושים הרי רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:

הזאת. כתורה פעמים אחד.38)כמה היא.39)עד טהורה אם וודאי40)להיבדק וזו הספק, על אלא באה השתייה שאין
היא. להאסר".41)טמאה לה גרמו הרעים מעשיה מכחישו42)"שהרי אינו השני והעד בפניו נבעלה סתירה שבאותה ומעיד

בה. נאמן והראשון המכחישו, כעד נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה שלא אומר, ישמעאל:43)אלא רבי דבי תנא
אבל טמאה". שהיא מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה). לדבר שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
משניים פחות (מתקבל) שבערווה דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם

אחר.44)(עדים)". במקום לעדות מדבריהם.46)הכנענים.45)הפסולה לעדות ופסול חכמים דברי על קרבה47)שעבר
אחר. במקום להעיד נאמן שאינו עליה.48)משפחתית, להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול ששונאות49)אבל מתוך

שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה, שלא אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה, להפסיד כדי שקר להעיד חשודות אותה
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא עימה, מטיבות

בפנינו.50) נטמאת ולא עמך, הייתי אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.

*( ללמוד קודם חצות היום



סז              
  

ּגרׁשּה למחל. יכֹול ואם18אינֹו ׁשּמחל, ּכמי זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אחר קּנּוי לקּנאת צרי - .19החזירּה ְֱִִִֵֶַַָָֹ

.Áׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
עליו אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהתה עליו ויֹוציא20לּה , ְְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻ

ּכתּבה עצמֹו21ויּתן ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו וכן22; . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מרּננין העם ׁשמע והּסתירה23אם הּקּנּוי אחר עד24אחריה , ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ

הּלבנה לאֹור הּטוֹות מהּנׁשים ּבּה25ׁשּׁשמע ונֹותנֹות נֹוּׂשאֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
לקּימּה אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא האיׁש עם ,26ׁשּזּנתה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכתּבה ויּתן .27ויֹוציא ְְְִִֵָֻ
.Ëוׁשהתה קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא - עליו סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם טמאה: ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה לֹו28ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי - לאו ואם ;29. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֻֻ

.Èלהן מקּנין ּדין ׁשּבית אֹו30ואּלּו ּבעלּה ׁשּנתחרׁש מי : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּטה,

להׁשקֹותּה לא מּכתּבתּה31האסּורין. לפסלּה אּלא ,32. ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ
.‡Èקֹוראין - אחריה מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

עדים ּבאּו ּפלֹוני. איׁש עם ּתּסתרי אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִִֵַָָָָאֹותּה
אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהתה עּמֹו ׁשּנסּתרה ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאחר
ּבעלּה ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה. וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה

ּגט לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא ואינֹו33אֹו ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ
הּוא לּה קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, .34יכֹול ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.Èונּקתה הּמרים מי האיׁש35ׁשתת עם לּה וקּנא וחזר מהן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
על להׁשקֹותּה יכֹול אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשהׁשקּה

ּפ ׁשנּיהידֹו ּבלא36עם ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ; ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבעדים האחר עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכתּבה.

והּוא, ּפעמים. ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקין -ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָ
אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּבכל אֹותּה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּיׁשקה

.‚Èהאיׁש עם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָהׁשקה
ּבעדים עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהׁשקה
ּבעל ׁשהּוא מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
על אֹותּה מׁשקין - זה אחר לזה ונּׂשאת מאה, ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשני.

אחד איׁש וטמאה,37ידי לזה ׁשהחזקה וּדאי אֹומרין: ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
עד ׁשם ׁשּיהיה .38עד ְִֵֶֶַָ

.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי והעיד39ּבעדים, אחד עד ּובא , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אסּורה זֹו הרי - עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעליה
ׁשֹותה ואינּה לעֹולם, ּבעלּה ּכתּבה40על ּבלא ויֹוצאת ,41. ְְְְְְֵֵַַָָָָָֹֻ

הּסתירה מעדי אחד זה טמאה עד היה ׁשּנאמר:42ואפּלּו . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
עד ּכאן והרי - ּבּה אין .43ועד ְֲֵֵֵֵַָָ

.ÂËאּׁשה וׁשפחה44אפּלּו ּבעברה45ועבד לעדּות ּופסּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
סֹופרים קרֹוב46מּדברי להעיד47ואפּלּו סֹוטה, לעדּות נאמן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

לעֹולם ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנתה; ׁשֹותה,48עליה ואינּה , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻותצא
ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה והּתֹורה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻּכׁשרים,
מעידֹות זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף טמאה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻלעדּות
ּבעלּה על לאסרּה עליה ונאמנת ׁשּנטמאת. לֹומר זֹו על ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹו

מּכתּבתּה להפסידּה לא אבל להׁשקֹותּה, אּלא49וׁשּלא , ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ויֹוצאה. ּכתּבתּה ְְְֶֶָָָֻנֹוטלת

.ÊË,ׁשֹותה אינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואמר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבא
נטמאת' 'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו. -50ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
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שתיסתר.18) כמחול.19)קודם הוא שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית לה קינא לא ראייתו20)ואם שאין
אחד. עד אותה ראה מדין גרועה "עוברת21)בעצמו בכלל איננה ולמה כתובתה. הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול בה שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי כתובה, בלי שיוצאה דת" על
כתובתה. מפסידה ואינה טהורה22)הדת תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני בפני כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =

כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת היא עדים.24)מלעיזים.23)הרי שני פי בלילות25)על מפחד
ביחד. ומשיחות יחד לטוות אותה.26)מתקבצות בודקים המים אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה, יכול ואינו

כתובתי.27) אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך להשקותני לך היה לו, לומר עד28)שיכולה פי על להשקותה יכול שאינו
בסתירה.29)אחד. נאמן אחד עד בפריצות.30)שאין מתנהגות אותן רואים שנאמר:31)אם הבעל, אלא משקה שאין

להשקותה. יכול אינו והוא הכהן" אל אשתו את האיש קינויים.32)"והביא אחרי תיסתר במי33)אם לבודקה אפשר שאי
לה.34)סוטה. קינא לא וזה והביא", "וקנא... אמרה: טהורה.35)והתורה ויצאת מתה, תורת36)שלא "זאת שנאמר

ונמצאה כבר לה שקינא כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
להקניטה. ומתכווין הוא קנטרן שאדם הדבר נראה לה37)נקייה, שעושים הרי רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:

הזאת. כתורה פעמים אחד.38)כמה היא.39)עד טהורה אם וודאי40)להיבדק וזו הספק, על אלא באה השתייה שאין
היא. להאסר".41)טמאה לה גרמו הרעים מעשיה מכחישו42)"שהרי אינו השני והעד בפניו נבעלה סתירה שבאותה ומעיד

בה. נאמן והראשון המכחישו, כעד נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה שלא אומר, ישמעאל:43)אלא רבי דבי תנא
אבל טמאה". שהיא מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה). לדבר שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
משניים פחות (מתקבל) שבערווה דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם

אחר.44)(עדים)". במקום לעדות מדבריהם.46)הכנענים.45)הפסולה לעדות ופסול חכמים דברי על קרבה47)שעבר
אחר. במקום להעיד נאמן שאינו עליה.48)משפחתית, להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול ששונאות49)אבל מתוך

שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה, שלא אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה, להפסיד כדי שקר להעיד חשודות אותה
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא עימה, מטיבות

בפנינו.50) נטמאת ולא עמך, הייתי אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.



סח             
  

ואין ּכׁשנים, סֹוטה ּבטמאת אחד ׁשעד לֹו; ׁשֹומעין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאין
אחרֹון ׁשל הראׁשֹון51ּדבריו ּדברי ּכׁשנים.52ּדֹוחין ׁשהּוא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבאּו
אחרים53נטמאת' ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ;54 ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נטמאת' 'לא ׁשֹותה.55ואמרּו זֹו הרי - ְְְֲִֵָָָֹ
.ÁÈרּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות ונׁשים ּכׁשר אחד עד 56ּבא ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
אֹומרים57ּכאחד הּפסּולין אֹו והּנׁשים 'נטמאת' אֹומר העד , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

נטמאת' ׁשֹותה58'לא זֹו הרי רּבים59- ּופסּולין אחד ׁשעד ; ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
הם מחצה על .60ּכמחצה ְֱֱֵֶֶַָָ

.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הּל - ּפסּולין ּכּלן ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהיּו
זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת' ְְְְְֲִִֵָָָֹאֹומרֹות
'נטמאת' אֹומרֹות וארּבע נטמאת' 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִַַָָָָֹׁשֹותה;

ׁשֹותה אינּה זֹו הרי זֹו61- הרי - מחצה על מחצה היּו . ֱֱֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
ָׁשֹותה.

.Îהרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׁשאמרנּו סֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
לעֹולם ּבעלּה על אסּורה ּכתּבה62זֹו ּבלא ותצא ׁשהרי63, ; ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָֹֻ

יׁש ׁשהרי נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, ּבקּנּוי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנאסרה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עד, ְְֵֵֶַָּבּה

 
לׁשּתֹות;‡. אֹותּה ּכֹופין אין - ונסּתרה לּה ׁשּקּנא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָאּׁשה

ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נטמאתי הן ואמרה: רצתה אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹֻאּלא
אמרה: אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָונאסרה
ותצא לׁשּתֹות, אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה ואיני טמאה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָאיני
אֹו להׁשקֹותּה, רֹוצה איני ּבעלּה: אמר אם וכן ּכתּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ונֹוטלת ׁשֹותה; אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבעלּה

לעֹולם. [עליו] אסּורה והיא ויֹוצאה, ְְְְְֲִָָָָָָָֻּכתּבתּה
.ׁשהן ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויֹות ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו

ּבלא יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותן, רֹוצים ּובעליהן לׁשּתֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹרֹוצֹות
על ויאסרּו קּנּוי עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכתּבה
ארּוסה, הן: ואּלּו הן, נׁשים עּׂשרה וחמׁש לעֹולם. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעליהן
הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה יבם, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹומרת
האּלם, אֹו החּגר, ואׁשת הּסֹומא, ואׁשת אנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָואׁשת
החּגרת, וכן יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
אחת ּכל ׁשֹומעת. וׁשאינּה יד, ּוכרּותת והּסֹומא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהאּלמת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה ְְִֵֵֵָָמאּלּו
אּׁשה‚. ּתּׂשטה אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויה ׁשאינּה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּומּנין

ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ּתחת איׁשּה. ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּתחת
לאׁשת ּפרט - איׁשּה ּתחת לקטּנה. ּפרט - אּׁשה איׁשּה. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּתחת
- איׁשּה מעיני ונעלם איׁש. ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס, ואׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקטן
לחּגרת. ּפרט - האּׁשה את הּכהן והעמיד סֹומא. לאׁשת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּפרט
עקּמה ׁשהיתה אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻונתן

ׁשּנאמר: אחת, ּכּפּה ואפּלּו ּבּה. לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
- האּׁשה אל ואמר לאּלמת. ּפרט - האּׁשה ואמרה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכּפיה.
ּתּׂשטה אׁשר אֹומר: הּוא והרי ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרט
ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה ׁשּתהיה עד - איׁשּה ּתחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּׁשה
מעּכב מּלׁשּתֹות אֹותּה ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּכל למדּת הא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹותּה.
מּלהׁשקֹותּה הּבעל את המעּכב וכל מּלהׁשקֹותּה, ּבעלּה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאת

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ּכמֹוהּו מּום -ְְִִֵַָָ
על„. נאסרה - ּברצֹונּה זּנתה אם אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָקטּנה

לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא לּה. מקּנין לפיכ ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹּבעלּה.
הּקטּנה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקּניןמּכתּבתּה, אין - מאּון ּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

- ּכהן היה ואפּלּו ּבעלּה. על להאסר רצֹון לּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלּה,
עליו. נאסרה ְֶֶָָָֹלא

הרי‰. - ׁשּנּׂשאּה אחר ונסּתרה לזקּוקתֹו, אֹו לארּוסתֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקּנא
קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא נּׂשּואה הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזֹו
ּכתּבה, ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, אינּה - ּבעלּה אֹותּה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻׁשּיבעֹול
ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ׁשּנאמר: לעֹולם; עליו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואסּורה
ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ׁשכיבת ׁשּקדמה - איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּבלעדי

.Â,מׁשחרר עבד ואׁשת הּגר ואׁשת והמׁשחררת, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻֻהּגּירת
אדם, סריס אֹו חּמה סריס ואׁשת ממזר, ואׁשת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּוממזרת

וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות
.Ê.ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעּברת

אינּה - ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות העֹומדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאּׁשה
ּכתּבתּה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָָֹֻׁשֹותה,

.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא ואפּלּו אׁשּתֹו. את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָהּמים
את ּבֹודקין הּמים אין - סֹופרים מּדברי ׁשאסּור חמיו, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבבית
את ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו.
עֹונּה. את נֹוּׂשאה אּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעֹונּה

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ,ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ
ׁשֹותה; אינּה - ונסּתרה לּה וקּנא ׁשנּיה, אפּלּו עּׂשה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָמחּיבי
זה. מּׁשּום אף עליו אסּורה ותהיה ּכתּבה, ּבלא ּתצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
ׁשֹותה, זֹו הרי - חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונּׂשא ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻעבר

עברה. ּכאן ֲֵֵֶָָׁשאין
.Èעקרה ונּׂשא ּבנים, ולא לילד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹמי

היּו ּכתּבה. נֹוטלת ולא ׁשֹותה, אינּה - אילֹונית אֹו זקנה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו
אֹותּה, מׁשקה זה הרי - לילד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
ראּויה ואינּה אילֹונית אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאף
לילד; בראּויה אּלא זרע', 'ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלילד.
לילד דרּכּה היה ּברוח, ּתלד - ּבצער יֹולדת היתה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאם

זכרים. ּתלד - ְְִֵֵֵָנקבֹות
.‡Èּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

אּׁשה ולא ּבנים לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹנראית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כך.51) אחר עדים.52)שבא כשני הוא הרי שיכחישוהו, מבלי עדותו, ונתקבלה ראשון שבא בתוך53)שכיוון שניהם שהעידו
דין. בבית עדותו עוד נתקיימה שלא מייד, דבריו ובטלו דיבור דין.54)כדי בבית הראשון עדות שנתקיימה לאחר אפילו

בפנינו.55) נטמאת ולא עמך היינו אנו גם יחד שנסתרו ומצאת עבדים.56)שכשבאת או קרובים אחת.57)כגון בבת
הפסולים.59)בפניך.58) שבאו קודם נטמאת אחת.60)שמא בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה זה מקום61)והרי "כל

דעות". רוב אחר הלך אחד, עד תורה תתירה.62)שהאמינה לא להאסר".63)והשתייה לה גרמו הרעים מעשיה "שהרי

             
  

ּבן לֹו ונֹולד ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לילד, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהראּויה
האילֹונית נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּגרּוׁשתֹו

ְִִמּלׁשּתֹות.
.Èהּמרים מי ׁשתתה ולא ּוסתירה קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

היא, רצתה ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ׁשּבא ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּובין
הֹואיל - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויֹות ְְְִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה
ואם ּבעלּה. על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם עּמֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתיחדה
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונּׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר
לּבעל ׁשאסּורה ּכׁשם למדּו: הּׁשמּועה מּפי מּמּנּו. ּבנים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכּמה

לּבֹועל. אסּורה ֲֵַָָּכ
.‚Èּוב קּנּוי, קדם לא אם עםאבל ׁשּנסּתרה עדים עליה אּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון מכער, דבר ּומצאּו ּובאּו זה, ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹאיׁש
הּכיּלה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורּה, חֹוגרת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּומצאּוה
זֹו הרי - ּכזה מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם ּבזה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוכּיֹוצא
והיּו ּונּׂשאּה, עבר ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, ּתּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹלא
ּתצא. - מּמּנּו ּבנים לּה היּו לא ואם ּתצא; לא - מּמּנּו ּבנים ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלּה

.„Èהּנטען ועל עליה העיר ּבׁשרּננּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
פסק ולא ּפלֹונית עם זּנה ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר אֹו ּומחצה ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹיֹום
הּקֹול. את ׁשּמעבירין אֹויבים לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹהּקֹול.
הּקֹול ׁשּפסק אֹו ּבעיר, זה לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל
ּפי על אף ּתצא, לא - לּנטען נּׂשאת אם יראה, מחמת ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ּתצא. לא - עּמֹו ׁשּזּנתה אחד עד ּבא אפּלּו ּבנים. לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמי
ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאתה לּנטען להּנּׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגללֹו;

.ÊËזה עם ׁשּזּנתה והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה
- 'ּתצא' ׁשאמרנּו מקֹום וכל ּבנים. ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפי

ּכתּבה. ּבלא ְְֵֵָֹֻּתצא

 
ׁשּבעירֹו‡. ּדין לבית ּבא הּבעל סֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם לּה קּנאתי זֹו אׁשּתי להן: ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָואֹומר
רֹוצה ואני טהֹורה, ׁשהיא אֹומרת היא והרי עדי, הן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
העדים, ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית הּדבר. לבּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהׁשקֹותּה
עליה יבֹוא ׁשּמא לׁשמרֹו, חכמים תלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומֹוסרין
אֹותֹו ּומׁשּלחין ׁשּתׁשּתה, עד עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקדם
הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה את מׁשקין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֶַָׁשל
.,ּביניהן אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו

ּגדֹול ּפחד אֹותּה ּומפחידין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומאּימין
הרּבה עֹוּׂשה, הּיין הרּבה ּבּתי, לּה: ואֹומרים ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
רעים ׁשכנים הרּבה עֹוּׂשה, ילדּות הרּבה עֹוּׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּׂשחֹוק
על ׁשּיּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻעֹוּׂשים.
ואנׁשים ונׁשטפּו, קדמּו הרּבה ּבּתי, לּה: ואֹומרין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמים.
מעּׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו. עליהן יצרן ּתקף ויקרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגדֹולים

ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ּומעּׂשה ּכּלתֹו, ותמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיהּודה
ואם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ואחֹותֹו, אמנֹון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומעּׂשה
ּכתּבה ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו נטמאתי', 'הן ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹֻאמרה

לּה. ְֶֶָוהֹולכת
לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה

אֹותּה ּומעלין הּקדׁשים. קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמזרחי
נפׁשּה, ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום

ּתֹודה. ֶַאּולי
הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם

- ּבלבנים מתּכּסה היתה ׁשם. אֹותּה ּומעמידין ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבחּוץ,
מתּכּסה - לּה נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין. ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָמתּכּסה

ּכל ּומסירין נֹוי. ּבהן לּה ׁשאין וזהבּבבגדים ּכסף חלי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
ֶֶָָׁשעליה.

הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים; ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
הּנׁשים ּכל ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות
- לראֹותּה לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ּכזּמתכנה. תעּׂשינה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
מטּפחת, ּובלא רדיד ּבלא ּביניהן עֹומדת והיא ויראה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיבֹוא
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכּפה ּבבגדיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

.Âׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן. מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָמּכרת

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה גרם ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה
,את איׁש ׁשכב לא אם ׁשּמּכרת: ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹונסּתרה.
הּמרים מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית לא ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻואם
וכי ,איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית ּכי ואּת האּלה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהמאררים
יי יּתן - איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את יי ּבתת ,עּמ ּבתֹו ולׁשבעה לאלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאֹות
לצּבֹות ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואת
ׁשּמּכרת. ּבלׁשֹון אמן' 'אמן אֹומרת והיא .יר ולנּפיל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבטן
ׁשּלא ּכדי ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה היא ׁשהּבטן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומֹודיעּה

הּמים. על לעז ְִִַַַַַלהֹוציא
.Á,ּתֹורה ספר ּכמֹו טהֹור, עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואחר

לׁשמּה קנקנּתֹום, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון עליה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכֹותב
אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל וכֹותב הּגט. ּכמֹו אּׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
ואינֹו ּככתבֹו. הּׁשם את וכֹותב ּבמּלה, מּלה ּבאֹות אֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהם

אמן'. 'אמן ֵֵֵָָּכֹותב
.Ë,מעֹולם מלאכה ּבֹו נעּׂשה ׁשּלא חרּׂש ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן. מאר ּבלה ּככלי יראה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור. מן לג חצי מים לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש

להיכל. ּבֹו ונכנס מֹודדֹו. היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלג
.Èטבלא ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

עפר ולֹוקח הּטבלא מגּביּה ּבּה. קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל
ּפני על ׁשּיראה ּכדי הּמים ּגּבי על ונֹותנֹו הּמׁשּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּקרקע
ּבּה, וכּיֹוצא לענה ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָהּמים.
וימחק לׁשמּה. הּמגּלה לתֹוכן ּומֹוחק הּמרים. מי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

ּכלל. הּנּכר רׁשם ּבּמגּלה יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיפה
.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה ּבא אחד ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹואחר

ּומגּלה לּבּה, את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבבגדיה
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סט              
  

ּבן לֹו ונֹולד ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לילד, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהראּויה
האילֹונית נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּגרּוׁשתֹו

ְִִמּלׁשּתֹות.
.Èהּמרים מי ׁשתתה ולא ּוסתירה קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

היא, רצתה ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ׁשּבא ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּובין
הֹואיל - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויֹות ְְְִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה
ואם ּבעלּה. על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם עּמֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתיחדה
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונּׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר
לּבעל ׁשאסּורה ּכׁשם למדּו: הּׁשמּועה מּפי מּמּנּו. ּבנים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכּמה

לּבֹועל. אסּורה ֲֵַָָּכ
.‚Èּוב קּנּוי, קדם לא אם עםאבל ׁשּנסּתרה עדים עליה אּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון מכער, דבר ּומצאּו ּובאּו זה, ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹאיׁש
הּכיּלה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורּה, חֹוגרת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹּומצאּוה
זֹו הרי - ּכזה מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם ּבזה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוכּיֹוצא
והיּו ּונּׂשאּה, עבר ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, ּתּנּׂשא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹלא
ּתצא. - מּמּנּו ּבנים לּה היּו לא ואם ּתצא; לא - מּמּנּו ּבנים ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹלּה

.„Èהּנטען ועל עליה העיר ּבׁשרּננּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
פסק ולא ּפלֹונית עם זּנה ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר אֹו ּומחצה ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹיֹום
הּקֹול. את ׁשּמעבירין אֹויבים לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹהּקֹול.
הּקֹול ׁשּפסק אֹו ּבעיר, זה לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹאבל
ּפי על אף ּתצא, לא - לּנטען נּׂשאת אם יראה, מחמת ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ּתצא. לא - עּמֹו ׁשּזּנתה אחד עד ּבא אפּלּו ּבנים. לּה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשאין

.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמי
ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאתה לּנטען להּנּׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבגללֹו;

.ÊËזה עם ׁשּזּנתה והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה
- 'ּתצא' ׁשאמרנּו מקֹום וכל ּבנים. ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפי

ּכתּבה. ּבלא ְְֵֵָֹֻּתצא

 
ׁשּבעירֹו‡. ּדין לבית ּבא הּבעל סֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם לּה קּנאתי זֹו אׁשּתי להן: ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָואֹומר
רֹוצה ואני טהֹורה, ׁשהיא אֹומרת היא והרי עדי, הן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
העדים, ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית הּדבר. לבּדק ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהׁשקֹותּה
עליה יבֹוא ׁשּמא לׁשמרֹו, חכמים תלמידי ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומֹוסרין
אֹותֹו ּומׁשּלחין ׁשּתׁשּתה, עד עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹקדם
הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה את מׁשקין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֶַָׁשל
.,ּביניהן אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו

ּגדֹול ּפחד אֹותּה ּומפחידין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומאּימין
הרּבה עֹוּׂשה, הּיין הרּבה ּבּתי, לּה: ואֹומרים ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּלא
רעים ׁשכנים הרּבה עֹוּׂשה, ילדּות הרּבה עֹוּׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּׂשחֹוק
על ׁשּיּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻעֹוּׂשים.
ואנׁשים ונׁשטפּו, קדמּו הרּבה ּבּתי, לּה: ואֹומרין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָהּמים.
מעּׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו. עליהן יצרן ּתקף ויקרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגדֹולים

ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ּומעּׂשה ּכּלתֹו, ותמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיהּודה
ואם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ואחֹותֹו, אמנֹון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומעּׂשה
ּכתּבה ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו נטמאתי', 'הן ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹֻאמרה

לּה. ְֶֶָוהֹולכת
לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה

אֹותּה ּומעלין הּקדׁשים. קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמזרחי
נפׁשּה, ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום

ּתֹודה. ֶַאּולי
הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם

- ּבלבנים מתּכּסה היתה ׁשם. אֹותּה ּומעמידין ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבחּוץ,
מתּכּסה - לּה נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין. ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָמתּכּסה

ּכל ּומסירין נֹוי. ּבהן לּה ׁשאין וזהבּבבגדים ּכסף חלי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
ֶֶָָׁשעליה.

הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים; ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
הּנׁשים ּכל ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות
- לראֹותּה לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ּכזּמתכנה. תעּׂשינה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹולא
מטּפחת, ּובלא רדיד ּבלא ּביניהן עֹומדת והיא ויראה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹיבֹוא
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכּפה ּבבגדיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

.Âׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן. מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָמּכרת

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה גרם ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה
,את איׁש ׁשכב לא אם ׁשּמּכרת: ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹונסּתרה.
הּמרים מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית לא ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻואם
וכי ,איׁש ּתחת טמאה ּׂשטית ּכי ואּת האּלה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהמאררים
יי יּתן - איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את יי ּבתת ,עּמ ּבתֹו ולׁשבעה לאלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאֹות
לצּבֹות ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואת
ׁשּמּכרת. ּבלׁשֹון אמן' 'אמן אֹומרת והיא .יר ולנּפיל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבטן
ׁשּלא ּכדי ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה היא ׁשהּבטן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומֹודיעּה

הּמים. על לעז ְִִַַַַַלהֹוציא
.Á,ּתֹורה ספר ּכמֹו טהֹור, עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָואחר

לׁשמּה קנקנּתֹום, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון עליה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכֹותב
אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל וכֹותב הּגט. ּכמֹו אּׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל
ואינֹו ּככתבֹו. הּׁשם את וכֹותב ּבמּלה, מּלה ּבאֹות אֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהם

אמן'. 'אמן ֵֵֵָָּכֹותב
.Ë,מעֹולם מלאכה ּבֹו נעּׂשה ׁשּלא חרּׂש ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן. מאר ּבלה ּככלי יראה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור. מן לג חצי מים לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש

להיכל. ּבֹו ונכנס מֹודדֹו. היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹלג
.Èטבלא ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

עפר ולֹוקח הּטבלא מגּביּה ּבּה. קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל
ּפני על ׁשּיראה ּכדי הּמים ּגּבי על ונֹותנֹו הּמׁשּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּקרקע
ּבּה, וכּיֹוצא לענה ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָהּמים.
וימחק לׁשמּה. הּמגּלה לתֹוכן ּומֹוחק הּמרים. מי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

ּכלל. הּנּכר רׁשם ּבּמגּלה יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיפה
.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה ּבא אחד ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹואחר

ּומגּלה לּבּה, את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבבגדיה
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מצרי, חבל ּומביא לנּולּה. ּכדי ראׁשּה, מחלפֹות וסֹותר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּׂשערּה
- מצרי מצאּו לא ואם ׁשעּׂשתה. מצרים מעּׂשה להזּכירּה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכדי
ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום. מּכל חבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמביא

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת הּבגדים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֻיּפלּו
.Èונֹותנֹו ּבעל מּׁשל ּׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָואחר

הּלׁשּכה. מּׁשירי ּבאין והּכפיפה והחבל מצרית. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכפיפה
ליּגעּה. ּכדי לידיה ְְְְְְֵֶַָָָונֹותנֹו

.‚È,ׁשרת לכלי ונֹותנּה הּכפיפה מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָואחר
על לֹוקה - נתן ואם לבֹונה. ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
לא ׁשּנאמר: עצמּה. ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה. עליה יּתן ולא ׁשמן עליה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹיצק
.„Èיהיּו ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע זמן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּובכל

ׁשּנאמר: הּמים; את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹהּמים
המאררים. הּמרים מי יהיּו הּכהן ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּוביד

.ÂËׁשרת ּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
ּומניפּה ּתחּתיה ידֹו מּניח וכהן ידיה. על ונֹותנֹו הּמנחה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּבֹו
ּומֹוריד. מעלה ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבּמזרח,
מזּבח, ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָואחר
והּׁשאר הּקמץ, ּומקטיר וקֹומץ, יחיד, ׁשל מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר

לּכהנים. ֱֲִֶַָֹנאכל
.ÊËמּתרת היא והרי לּה, והֹולכת יֹוצאת - היא טהֹורה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻאם

ועיניה מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבעלּה.
הֹוציאּוה אֹומרין: והן ּגידין. ּגידין מתמּלאת והיא ְְְְְִִִִִִִִֵֵַָּבֹולטֹות,
עזרת מטּמאֹות והּנּדֹות נּדה, ּתפרּׂש ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ(הֹוציאּוה),
ּבּה. עֹומדת ׁשהיא נׁשים מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנׁשים.

ותמּות. ירכּה ּתּפל ּכ ואחר ּבּתחּלה, צבה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּובטנה
.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות ׁשעה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה

לּה ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארעּו ׁשהּוא, מקֹום ּבכל ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָָֹידֹו
ּביאה ּבעלּה בא לא אם זה, וכל .יר ולנּפיל ּבטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלצּבֹות
הּמים אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאסּורה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ְְְְִִֵֶֶַּבֹודקין
.ÁÈעל מֹוסיף זה הרי - אׁשּתֹו את והׁשקה עבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָואם

לבּטלה, ּבּמים ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגרם ּפׁשע, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹחּטאתֹו
ׁשּזּנתה לאחרֹות אֹומרת ׁשאׁשּתֹו סֹוטה, מי על לעז ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹוציא
ּגרמּו הּבעל ׁשּמעּׂשי ּתדע לא והיא הּמים, ּבּה ּבדקּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹולא

ּבּה. ּבדקּו ְֶָָֹׁשּלא
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפים מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

לא ּבקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו הּמרים, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין
וגֹו'. תזנינה ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְִִֵֶֶֶַָאפקֹוד

.Îׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ּתלמּוד זכּות לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוטה

מתה ואינּה לּה, ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֻמצּוה
עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים והֹולכת, נּמֹוקת אּלא ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשעתּה,
והיא זכּותּה. לפי ׁשלׁש, אֹו ׁשּתים אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעד

איברין. ּובנפילת ּבטן ּבצבּית ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמתה
.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹסֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל - איבריה ׁשאר וחלּו עליה לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהחלאים
אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה התחיל ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻּבטנּה
אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות ּבטנּה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָָֹמּׁשהתחיל

ִַָוּדאית.
.Îּופניה מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָסֹוטה

ות ותתעּבר יסּור. - חלי ּבּה היה ואם ואםמזהירֹות. זכר. לד ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
לילד דרּכּה היה ּבמהרה. ּתלד - ּבקׁשי לילד דרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה

זכרים. ּתלד - ְְִֵֵֵָנקבֹות
.‚Îּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתתה אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבאּו

מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ואסּורה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻּכתּבה
עדים לּה ׁשאין מי אּלא ּבֹודקין הּמים ׁשאין מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאּלּו;
מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, זנּותּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּמֹודיעין
אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ּבדקּו לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
ּבעלּה, ּתחת ותׁשב אסּורה, אינּה - טמאה ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהעיד

ׁשתתה. ְֲֵֶָָׁשהרי
.„Îזה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזּנתה ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹאּׁשה

אֹותּה. ּבֹודקין הּמים אין - איברים ּדר עּמֹו לּה ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּקּנא
נתּפּׂשה ׁשהרי לאנּוסה, ּפרט - נתּפּׂשה לא והיא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
איׁש וׁשכב לׁשֹוגגת. ּפרט - ּבאיׁשּה מעל וּתמעל ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבחזקה.

איברין. ּדר עליה לבא ּפרט - זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה

ה'תש"ע* מנחםֿאב ט' שלישי יום

 
הרּבים‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עּׂשר ,1ּבחמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

להׁשקֹותּה לׁשּתֹות הראּויה על לקּנא2ּובֹודקין הראּויה ועל , ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
ּכתּבה3לּה ּבלא הּסֹוטֹות4ּולהֹוציאּה את מׁשקין זמן ּובכל .5. ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻ
.ּכׁשר הּיֹום וכל בּיֹום. אּלא הּסֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין

סֹוטה ׁשּנאמר:6להׁשקֹות ּכאחת, סֹוטֹות ׁשּתי מׁשקין ואין . ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָ
הּכהן אֹותּה .7והעמיד ְֱִֵֶַָֹ

לּה‚. ׁשּיׁש ופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה 8סֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
'איני אמרה אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר לחזר יכֹולה -ְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹ
יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה והיא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשֹותה'

ׁשֹותה' 'הנני ולֹומר .9לחזר ְְֲִִַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תורה1) שנת לסוף קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין בית הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות והקדים שהזדרז מי ובוודאי אדר חודש בסוף הדין2)הנגמרת בית שוקד זה ובזמן הואיל

אלו. לצרכים גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות תיקון כגון הצבור תקנת עם3)על תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה שנתחרש מי כגון להשקותה.4)פלוני, יכול דין בית אין דין5)אבל בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל כה, עד השקוה לא אם השקאתה, בצוע על ביותר שזריזים6)להזדרז פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר מעלות לכך, כשר היום כל - למצוה לבדה".7)מקדימים אותה - והשקה "שנאמר עג. ובנדרים

בפרשה].8) הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה [=יגרמו טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שאמרה9)שמא כיוון

             
  

הּמגּלה„. ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני מגּלתּה10אמרה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחרת11נגנזת סֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה ּומנחתּה12, , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּדׁשן על ׁשּנמחקה13מתּפּזרת אחר ׁשֹותה' 'איני אמרה ואם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מערערין14הּמגּלה ּכרחּה.15- ּבעל אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ּברּור‰. אם ּבּתי, לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה, עליה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּומאּימין
ּברי על עמדי - אּת ׁשּטהֹורה הּדבר ואל16ל ּוׁשתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי על17ּתפחדי. מּנח יבׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

מחלחל - מּכה ׁשם יׁש חי: -18ּבּׂשר מּכה ׁשם אין ויֹורד, ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכלּום עֹוּׂשה .19אינֹו ְֵֶ

.Âהּמים - הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף אני', 'טמאה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
קדּׁשה20נׁשּפכין ּבהן ׁשאין מּפני על21, מתּפּזרת ּומנחתּה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.22הּדׁשן ֶֶַ
.Êוכתב ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ּבּלילה ׁשּכתבּה סֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת

ּבּיֹום ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - וגֹו' והקריב וגֹו', והׁשקה ,23וגֹומר, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום והׁשקיתּה הּמגּלה ּכתיבת למפרע24ּכ ּכתבּה .25- ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָ
הּסדר על - האּלה ׁשּנאמר: ׁשּתקּבל26ּפסּולה; קדם ּכתבּה . ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וכתב. והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה; - הּׁשבּועה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָעליה
.Áאּגרת ּבּספר27ּכתבּה ׁשּנאמר: ּפסּולה; על28- ּכתבּה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דּפין ׁשנים29ׁשני ולא אחד ספר - ּבּספר ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּניר על לא ּכֹותב ואינֹו הּדפּתרא30ּוׁשלׁשה. על אּלא31ולא , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ספר אֹו32במגּלת ניר על ּכתבּה ואם ּבּספר. ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפסּולה - .33דפּתרא ְְְִָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּפסּולה; - קטן ּכהן אֹו יּׂשראל ּכתבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹואם
הּכהן ּבקֹומֹוס34וכתב לא ּכֹותבּה אינֹו ּבקנקנּתֹום35. ולא ְְְְְְְֵֵַַַַָָֹֹֹ

ועֹומד נּכר ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ּבֹו36ולא ׁשאין ּבדיֹו אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
יכֹול ׁשהּוא ּכתב - ּומחה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָקנקנּתֹום;

ּפסּולה. - הּמתקּים ּבדבר ּכתב ואם ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלהּמחֹות.
.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹנׁשאר

ּומחקּה, ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָיפה.
ּכתּובה ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים .37עד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

.‡Èלׁשמּה ׁשּלא מחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּפסּולה.38ּכתבּה - ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ
אחד ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי אֹו39ּכתב , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

אחד ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשּתי 40לתֹו- לׁשּתיהן והׁשקה , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
מחקן41ּפסּולה מגּלתּה. ׁשתתה לא מהן אחת ׁשּכל לפי , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר וערבן, ּכֹוסֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשני
ּכׁשר - הׁשקה ואם הּמים42אֹותן, נׁשּפכּו ואם זה43. הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

אחרים מים ּומביא אחרת מגּלה ונׁשּתּיר44ּכֹותב נׁשּפכּו . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשאר את יׁשקה לא - ּכׁשר45מהן - הׁשקה ואם ,46. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.Èׁשּלנּו סֹוטה ּבלינה47מי נפסלין למים48- עפר הקּדים . ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּפסּולה מּבחּוץ49- עפר מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא . ְִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היא. ועומדת בדוקה שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה כאמרה: זו הרי בריאה והיא שותה המרים.10)איני במים
יתבזו.11) שלא נגנזים, בהם לקרוא ראויים שאינם הקודש כתבי זו.12)כל לשם נכתבה לא בעזרה,13)שהרי היה מקום

נשרפת. היינו "מתפזרת", שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו קדשים קדשי בו וגרמה14)ששרפו
ידה. על שמים שם היא15)שיימחק פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. בלבול לשון - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא פיה פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות. ורש"י16)יריאה ודאותך,
נקיותך. מרפא.17)מפרש: ותאמר19)חודר.18)עשב המים מן תירא שלא לבעלה, להתירה כדי - לה "אומרים זה וכל

בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה, והיא אני, לא20)טמאה המרים ומים היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא הספק".21)ניתנו את לברר אלא קדושתה שאין קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה פי על "שאף

צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם לנו והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה בהם שאין לאמר רוצה
וגם נמחק. ושוב לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים, על למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון - גניזה
זה והרי נתברר, והרי הספק את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן שהם פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין

בו. מועלים שאין מצוותו שנעשה דבר פיה.22)ככל על זכור עוונה - וזו עוונה, להזכיר אלא באה קרבן23)שאינה שאין
בלילה, להלן24)קרב ונאמר הזאת התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר: מפסוק למדוה יז: התורהבסוטה פי על :

ביום". סוטה מגילת אף ביום המשפט מה המשפט, ועל יורוך לכתוב25)אשר ואיחר המאוחר לכתוב הקדים הפוך, בסדר
בפרשה.26)המוקדם. כתובות שהן שורותיה.27)כמו שירטט אלא28)שלא תורה... ספר כותבים "שאין היא: והלכה
עמודים.29)בשרטוט". העשויים תורה ספר של עור.30)כדפין כמו שנעשה עד אותם שכותשים עשבים, שאינו31)של עור

בעפצים. מעופץ אינו אבל וקמוח מלוח - צורכו, כל צורכו.32)מעובד כל מעובד פסולה33)קלף איגרת כתבה שאם כשם
בדיעבד. אפילו פסולים - "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה לכתוב34)מפני כוונה לו שאין פסול והקטן

דעת. בר אינו שהרי במים.35)לשמה, ומתיכו האילן להימחק.36)שרף יכול שאינו הכהן37)קיים, לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא עד - הזאת" התורה כל הכהן,38)את לה ועשה אומר: והפסוק אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת

לשמה. מעשיה כל לשמה.39)שיהיו שהיא במים ניכרת המחיקה נתינת40)שאין בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי על אף
לשמה. אחת כל לכוס הם.41)המגילה מי של ניכרים החלקים אין השתייה ובשעת לבסוף נתערבו שלא42)שהרי בעייה

הדבר הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים שם ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה,
לה. הראוי חלקה את שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת כלום.43)אחרי מהם נשאר לא44)ולא אומרים ואין

פעמים. שתי שמים שם בגללה כולה.45)נמחוק המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה נפשטה46)כי שלא בעייה
שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה לה לכתוב מחייבים אנו אין מן47)ומספק שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר

להשקאה. ועד מקדשים48)הכיור שרת וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג בחצי שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל
בלינה. המים.49)להיפסל אל העפר נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן יקח העפר... "ומן שנאמר:

*( ללמוד במוצאי היום



עי              
  

הּמגּלה„. ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני מגּלתּה10אמרה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
אחרת11נגנזת סֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה ּומנחתּה12, , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּדׁשן על ׁשּנמחקה13מתּפּזרת אחר ׁשֹותה' 'איני אמרה ואם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מערערין14הּמגּלה ּכרחּה.15- ּבעל אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ּברּור‰. אם ּבּתי, לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה, עליה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָּומאּימין
ּברי על עמדי - אּת ׁשּטהֹורה הּדבר ואל16ל ּוׁשתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי על17ּתפחדי. מּנח יבׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

מחלחל - מּכה ׁשם יׁש חי: -18ּבּׂשר מּכה ׁשם אין ויֹורד, ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ּכלּום עֹוּׂשה .19אינֹו ְֵֶ

.Âהּמים - הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף אני', 'טמאה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
קדּׁשה20נׁשּפכין ּבהן ׁשאין מּפני על21, מתּפּזרת ּומנחתּה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.22הּדׁשן ֶֶַ
.Êוכתב ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ּבּלילה ׁשּכתבּה סֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת

ּבּיֹום ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - וגֹו' והקריב וגֹו', והׁשקה ,23וגֹומר, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום והׁשקיתּה הּמגּלה ּכתיבת למפרע24ּכ ּכתבּה .25- ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָ
הּסדר על - האּלה ׁשּנאמר: ׁשּתקּבל26ּפסּולה; קדם ּכתבּה . ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וכתב. והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה; - הּׁשבּועה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָעליה
.Áאּגרת ּבּספר27ּכתבּה ׁשּנאמר: ּפסּולה; על28- ּכתבּה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

דּפין ׁשנים29ׁשני ולא אחד ספר - ּבּספר ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּניר על לא ּכֹותב ואינֹו הּדפּתרא30ּוׁשלׁשה. על אּלא31ולא , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ספר אֹו32במגּלת ניר על ּכתבּה ואם ּבּספר. ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפסּולה - .33דפּתרא ְְְִָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּפסּולה; - קטן ּכהן אֹו יּׂשראל ּכתבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹואם
הּכהן ּבקֹומֹוס34וכתב לא ּכֹותבּה אינֹו ּבקנקנּתֹום35. ולא ְְְְְְְֵֵַַַַָָֹֹֹ

ועֹומד נּכר ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ּבֹו36ולא ׁשאין ּבדיֹו אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
יכֹול ׁשהּוא ּכתב - ּומחה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָקנקנּתֹום;

ּפסּולה. - הּמתקּים ּבדבר ּכתב ואם ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלהּמחֹות.
.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹנׁשאר

ּומחקּה, ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָיפה.
ּכתּובה ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים .37עד ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

.‡Èלׁשמּה ׁשּלא מחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּפסּולה.38ּכתבּה - ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ
אחד ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי אֹו39ּכתב , ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

אחד ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשּתי 40לתֹו- לׁשּתיהן והׁשקה , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
מחקן41ּפסּולה מגּלתּה. ׁשתתה לא מהן אחת ׁשּכל לפי , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר וערבן, ּכֹוסֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבׁשני
ּכׁשר - הׁשקה ואם הּמים42אֹותן, נׁשּפכּו ואם זה43. הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

אחרים מים ּומביא אחרת מגּלה ונׁשּתּיר44ּכֹותב נׁשּפכּו . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשאר את יׁשקה לא - ּכׁשר45מהן - הׁשקה ואם ,46. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.Èׁשּלנּו סֹוטה ּבלינה47מי נפסלין למים48- עפר הקּדים . ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּפסּולה מּבחּוץ49- עפר מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא . ְִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היא. ועומדת בדוקה שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה כאמרה: זו הרי בריאה והיא שותה המרים.10)איני במים
יתבזו.11) שלא נגנזים, בהם לקרוא ראויים שאינם הקודש כתבי זו.12)כל לשם נכתבה לא בעזרה,13)שהרי היה מקום

נשרפת. היינו "מתפזרת", שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו קדשים קדשי בו וגרמה14)ששרפו
ידה. על שמים שם היא15)שיימחק פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. בלבול לשון - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא פיה פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות. ורש"י16)יריאה ודאותך,
נקיותך. מרפא.17)מפרש: ותאמר19)חודר.18)עשב המים מן תירא שלא לבעלה, להתירה כדי - לה "אומרים זה וכל

בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה, והיא אני, לא20)טמאה המרים ומים היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא הספק".21)ניתנו את לברר אלא קדושתה שאין קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה פי על "שאף

צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם לנו והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה בהם שאין לאמר רוצה
וגם נמחק. ושוב לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים, על למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון - גניזה
זה והרי נתברר, והרי הספק את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן שהם פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין

בו. מועלים שאין מצוותו שנעשה דבר פיה.22)ככל על זכור עוונה - וזו עוונה, להזכיר אלא באה קרבן23)שאינה שאין
בלילה, להלן24)קרב ונאמר הזאת התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר: מפסוק למדוה יז: התורהבסוטה פי על :

ביום". סוטה מגילת אף ביום המשפט מה המשפט, ועל יורוך לכתוב25)אשר ואיחר המאוחר לכתוב הקדים הפוך, בסדר
בפרשה.26)המוקדם. כתובות שהן שורותיה.27)כמו שירטט אלא28)שלא תורה... ספר כותבים "שאין היא: והלכה
עמודים.29)בשרטוט". העשויים תורה ספר של עור.30)כדפין כמו שנעשה עד אותם שכותשים עשבים, שאינו31)של עור

בעפצים. מעופץ אינו אבל וקמוח מלוח - צורכו, כל צורכו.32)מעובד כל מעובד פסולה33)קלף איגרת כתבה שאם כשם
בדיעבד. אפילו פסולים - "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה לכתוב34)מפני כוונה לו שאין פסול והקטן

דעת. בר אינו שהרי במים.35)לשמה, ומתיכו האילן להימחק.36)שרף יכול שאינו הכהן37)קיים, לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא עד - הזאת" התורה כל הכהן,38)את לה ועשה אומר: והפסוק אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת

לשמה. מעשיה כל לשמה.39)שיהיו שהיא במים ניכרת המחיקה נתינת40)שאין בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי על אף
לשמה. אחת כל לכוס הם.41)המגילה מי של ניכרים החלקים אין השתייה ובשעת לבסוף נתערבו שלא42)שהרי בעייה

הדבר הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים שם ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה,
לה. הראוי חלקה את שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת כלום.43)אחרי מהם נשאר לא44)ולא אומרים ואין

פעמים. שתי שמים שם בגללה כולה.45)נמחוק המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה נפשטה46)כי שלא בעייה
שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה לה לכתוב מחייבים אנו אין מן47)ומספק שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר

להשקאה. ועד מקדשים48)הכיור שרת וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג בחצי שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל
בלינה. המים.49)להיפסל אל העפר נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן יקח העפר... "ומן שנאמר:



עב             
  

ּבהיכל הּמים50ּומּניחֹו ּפני על ונֹותן מּמּנּו ולֹוקח ואינֹו51, . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ
אפר רקּבּובית52מביא מביא אבל ּכעפר.53, ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.‚Èאׁשר ׁשּנאמר: עפר, ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
הּמׁשּכן ּבקרקע ּכׁשר.54יהיה - עפר והֹוציא חפר ואם . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

.„Èנטמאת ּכׁשרה. - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהקריב
ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ּככל55מנחתּה ּתּפדה, זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

מנחה ויביאּו ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
ׁשרת56אחרת ּבכלי ׁשּקּדׁשה אחר הּמנחה נטמאת הרי57. - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ּתּׂשרף. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹזֹו
ׁשֹותה'58הּמנחה 'איני ׁשאמרה אֹו ּבעלּה59, רצה ׁשּלא אֹו , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

הּוא ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמתה60להׁשקֹותּה, אֹו , ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
נּׂשרפת ּכּלּה הּמנחה הרי - מאּלּו61היא אחד ארע ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

נאכלין. הּׁשירים אין - הּקמץ ׁשּקרב ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחר
.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

ּבהם חלק זכרי62לּבעל ּכמנחת לאּׁשים כּלה עֹולּה ואינּה ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבּה63ּכהּנה חלק לּה ׁשּיׁש מּפני לעצמֹו,64, קרב הּקמץ אּלא ; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

עדיה נמצאּו הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין -66זֹוממין65וׁשירים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לחּלין ּתצא .67מנחתּה ְְִִֵֵָָֻ

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עם68המקּנא ונסּתרה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
ידי על אחת מנחה מביא זה הרי - מהם ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל
מנחה - היא קנאת מנחת ׁשּנאמר: אֹותּה; ּכׁשּמׁשקה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּכּלן

הרּבה לקּנּויין .69אחת ְְִִֵַַַ
.ÊÈלגלּגל לּבעל איׁש70יׁש עם ּזּנתה ׁשּלא עליה ּבׁשבּועה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אחר איׁש עם ולא ּבֹו לּה ׁשּקּנא ּתחּתיו71זה זּנתה וׁשּלא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּנּׂשאת אחר ולא ׁשּתּנּׂשא קדם אינֹו72מּׁשּנתארסה אבל . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּגרׁשּה,מג אחר ולא הארּוסין קדם זּנתה ׁשּלא עליה לּגל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
זה ּבעת זּנתה ׁשאם והחזירּה; ּגרׁשּה עליו73אם ּתאסר ,74לא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ

,לפיכ עּמּה. מתנה אינֹו לֹו אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוכל
עליה מגלּגל אינֹו - יבמּתֹו ּכנס ּכׁשהיתה75אם זּנתה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

יבם אחיו76ׁשֹומרת ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל .77; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
עליו אסּורה זֹו הרי - אחיו ּתחת זּנתה אם78ׁשאם וכן . ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבּנּׂשּואין ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל - והחזירּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּגרׁשּה
ּתזנה79הראׁשֹונים ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו ויׁש . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ויחזיר. יגרׁש אם ׁשּיחזירּנה אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחּתיו,
לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ּכׁשּתזנה ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָלפיכ

המארעֹות זה,80אֹותן מאיׁש אמן - אמן אמן נאמר: לכ . ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
לׁשעבר, אמן ארּוסה; אמן נּׂשּואה, אמן אחר; מאיׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאמן

להּבא. ְֵַָָאמן
.ÁÈלקּנאֹות יּׂשראל ּבני על חכמים לנׁשיהן,81מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

אׁשּתֹו את וקּנא נכנסה82ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, את המקּנא וכל . ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
טהרה רּוח מּתֹו83ּבֹו ולא ּׂשחֹוק מּתֹו לא לּה יקּנא ולא . ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹ

להּטיל ולא מריבה מּתֹו ולא ראׁש קּלּות מּתֹו ולא ְְְְְִִִִִַַָָֹֹֹֹּׂשיחה
מּכל אחד מּתֹו עדים ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליה

קּנּוי. זה הרי - האּלּו ְֲִִֵֵֶַָָהּדברים
.ËÈּתחּלה עדים ּבפני ּולקּנאות לקּפץ ראּוי ּבינֹו84אין אּלא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ּבדר להדריכּה ּכדי ואזהרה, טהרה ּובדר ּבנחת ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלבינּה,
הּמכׁשֹול ּולהסיר אׁשּתֹו85יׁשרה על מקּפיד ׁשאינֹו מי וכל . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּופֹוקד ּומזהירן ביתֹו ּובני ּבניו עד86ועל ּתמיד ּדרכיהן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
חֹוטא; זה הרי - ּומעֹון חטא מּכל ׁשלמין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּידע

אהל ׁשלֹום ּכי וידעּת נו87ׁשּנאמר: ּופקדּת תחטא.88, ולא ְְְְְֱֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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ההיכל.50) קרקע הקפיד51)על לא המשכן", בקרקע יהיה אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה: נאמר שלא
אינו - הקרקע גבי על יתננו ולא להיכל מבחוץ עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על מונח העפר שיהא אלא הכתוב

להשקאה. נתמעט52)כשר בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב האפר גם הדם כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום רקוב.53)אפר קרקע54)ירק על שיהיה אלא הכתוב הקפיד לא

יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא שהרי בלבד.55)המשכן, פה קדושת אלא הגוף קדושת בה הפדיון.56)שאין בדמי
"כל57) בהם: ככתוב לחולין עוד יצאו שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד יוצאת ואינה הגוף קדושת שקדשה

יקדש". בהם ועומדת,58)הנוגע בדוקה היא והרי שתיבדק, זו של עוונה להזכיר אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
ולעומר. לסוטה אלא כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה אינה נמחקה59)וגם אם כי מגילתה, נמחקה לא ועדיין

כורחה. בעל אותה במנחתה.60)משקים צורך עוד הדשן.61)ואין מנחת62)בבית "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה כליל המזבח.63)כהן על כליל עולה אלא נקמצת אינה זר64)שמנחתם מנחת ואין באה היא שלכפרתה

קמיצה. בלי לכך.65)קריבה באה ידיהם שעל סתירתה שקר.66)עדי והקדש67)שהעידו היה, בטעות שהכל פדיון, בלא
הקדש. אינו ופלוני.68)טעות פלוני עם תסתרי אל בה תורה69)שהתרה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט: בכריתות

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין להטיל.70)אחת בו.71)לכלול, לה קינא פי72)שלא על אף כלומר,
לא ואפילו משנתארסה, זנותה על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות על גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה

התורה". מן שבועה ל"גלגול ומכאן ארוסה, בהיותה לה גירושיה.73)קינא לבעלה.74)בזמן מותרת שזינתה שגרושה
כניסתה.75) לאחר ליבם.76)כשמשביעה מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה, ליבם ומצפה הקודם בעלה שמת
[=חי].77) קיים היבם.78)כשהיה לעולם.79)על עליו נאסרה אז, זינתה אותה80)שאם מערערים מים "לכשתטמא

ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק כאדם גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" שלא81)ובודקים בהן ולהתרות להזהירן
בפריצות. עקיבא.82)יתנהגו רבי כדברי חובה, הפריצות.83)זו את ששונא מטיל84)ממרום, הוא שבזה הראשונה, בפעם

אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה פי על ואף בבית, ורוגז לכעס וגורם אחרים בפני שמביישה לבינה, בינו קנאה
לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור הראשונה לה85)בפעם "שיאמר רבינו: דברי מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט לא אבל

לו". והדומה הכיעור מן שתיזהרי אלא לך מקנא אני אותך לאסור מנת על שלא ומבקר.86)בפירוש אשתו.87)בודק זו
ביתו.88) בני אלו

              
  

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

ּפרקים: ּוׁשלׁשה חמּׁשים ּפרקיו ְְְְֲִִִִַָָָָּומנין
ּפרקים. וחמּׁשה עּׂשרים - איׁשּות ְְְֲִִִִִֶַָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשר ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין ְְְִִִֵָָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמנה - וחליצה יּבּום ְְְֲִִִִַָָָֹהלכֹות
ּפרקים. ׁשלׁשה - בתּולה נערה ְְְְֲִִַָָָָהלכֹות
ּפרקים. ארּבעה - סֹוטה ְְְִִַָָָָהלכֹות

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי

    
סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש. ְְִִֶָָָהלכֹותיו

ּביאה. אּסּורי הלכֹות ְִִִֵָא.
אסּורֹות. מאכלֹות הלכֹות ְֲֲִַָב.

ׁשחיטה. הלכֹות ְְִִָג.
ּבמקֹומֹותן.והּמ ּבׁשמֹותן מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות צוֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

  
עּׂשה, אחת מצוה מצֹות. ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות וׁשׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁשים
לבעל ׁשּלא ג) אב. אׁשת על לבא ׁשּלא ב) האם. על ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת לבעל ׁשּלא ה) אב. אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאחֹות.
ׁשּלא ח) הּבת. ּבת לבעל ׁשּלא ז) הּבת. לבעל ׁשּלא ו) ְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹֹהּבן.
ׁשּלא י) ּבנּה. ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא ט) ּובּתּה. אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא יב) אב. אחֹות לבעל ׁשּלא יא) ּבּתּה. ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא יד) האב. אחי אׁשת לבעל ׁשּלא יג) אם. אחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא טז) אח. אׁשת לבעל ׁשּלא טו) הּבן. אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא יח) ּבהמה. עם לׁשּכב ׁשּלא יז) אׁשּתֹו. אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא כ) זכר. עם לׁשּכב ׁשּלא יט) עליה. ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא
כב) אב. אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא כא) אב. ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹלגּלֹות
ׁשּלא כד) נּדה. לבעל ׁשּלא כג) איׁש. אׁשת לבעל ְְִִִִֵֶֶֶֶָֹֹֹֹֹׁשּלא
עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא כה) ּומזלֹות. ּכֹוכבים ּבעֹובדי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלהתחּתן
מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא כו) ה'. ּבקהל ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומֹואבי
אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא כז) ּבּקהל. ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמּלבֹוא
יבא ׁשּלא כט) ּבּקהל. ממזר יבא ׁשּלא כח) ּבּקהל. ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּלבֹוא
ועֹוף. חּיה ּבהמה אפּלּו זכר לסרס ׁשּלא ל) ּבּקהל. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹסריס
ּכהן יבעל ׁשּלא לב) אלמנה. ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹלא)
ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא לג) נּׂשּואין. ּבלא אפּלּו אלמנה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹּגדֹול
ׁשּלא לה) ּגרּוׁשה. ּכהן יּׂשא ׁשּלא לד) ּבנערּותיה. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבתּולה
אדם יקרב ׁשּלא לז) חללה. יּׂשא ׁשּלא לו) זֹונה. ְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹיּׂשא

ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות מּכל ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹלאחת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
.‡- ּבמזיד ּבּתֹורה האמּורֹות העריֹות מּכל אחת על ְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָהּבא

האּלה הּתֹועבת מּכל יעּׂשה אׁשר ּכל ּכי ׁשּנאמר: ּכרת; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחּיב
היּו ואם והּנבעלת. הּבֹועל ׁשניהם, - וגֹומר הּנפׁשֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָונכרתּו

ׁשהּוא העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין
ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת

.ׁשם היּו אם ּדין, ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
מיתה אֹותן ממיתין - מּמעּׂשיהם ּפרׁשּו ולא והתראה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעדים

ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה
מלקין‚. ולא ממיתין אין - חכם ּתלמיד העֹובר היה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואפּלּו

מקֹום ּבכל התראה נּתנה ׁשּלא התראה; ׁשם ׁשּתהיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין ְְְִִֵֵֵֶַָאּלא

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ואּלּו ּבחנק. ׁשּמיתתן ּומהן ּבּׂשרפה, ׁשּמיתתן ּומהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבסקילה,
אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ּבסקילה: ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמיתתן
עם והּׁשֹוכב זכר; עם והּׁשֹוכב ּכּלתֹו; הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבנֹו,

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה;
אׁשּתֹו‰. ּבת על הּבא ּבּׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואּלּו

אׁשּתֹו, אם ועל ּבנּה; ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל אׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה; אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âמֹות ׁשּנאמר: ּבלבד; איׁש אׁשת אּלא ּבחנק ערוה ל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין

והּנאפת, הּנאף חנק.יּומת היא סתם ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ּבחנק; ּובֹועלּה בּׂשרפה, היא - ּכהן ּבת היתה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואם
נערה היתה ואם ּתּׂשרף. ּבאׁש לזנת, תחל ּכי ּכהן איׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּובת
בתּולה נערה תהיה ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה; ׁשניהם - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמארּׂשה
ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבאבנים. אתם ּוסקלּתם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוגֹומר,

ּבסקילה. הן הרי - ּבם ּדמיהם יּומתּו ְְֲִִֵֵֵֶָָָמֹות
.Êּבית מיתת ּבהם ואין ּבלבד, ּבכרת - ּכּלן העריֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין.
לֹוקין. - ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á.והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
מהּׁשנּיֹות אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - ּבׁשֹוגג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָואם
על הּבא אבל מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבמזיד
ּדין ּבית אֹותם הּכּו ואם לֹוקה. אינֹו - עּׂשה מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאחת
ּבידם. הרׁשּות - העברה מן להרחיק ּכדי מרּדּות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמּכת

.Ëואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן מּכלּום, ּפטּור - ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס
דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: הּמיתה; מן לֹומר ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצרי
אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמה
ּביאתּה ׁשּתחּלת ואּׁשה לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין אנס, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
לבעל ׁשּמּׁשהתחיל מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹּבאנס
ּכֹופה וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּבאנס

לרצֹות. ְִָאֹותּה
.È,מערה הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס

הּנקרא הּוא - האבר ּכל והּמכניס הערה. מקרּה את ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּלׁשֹון:
הּגֹומר. ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות ּובכל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָגֹומר.
ולא ׁשּפרׁש ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹואף
ּבית מיתת ׁשניהם נתחּיבּו העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹגמר,
על הּבא (ואחד מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו ּכרת אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָּדין
מּׁשּיערה - ּכדרּכּה) ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהערוה
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו כרת אֹו מיתה ׁשניהן יתחּיבּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבּה
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עג               
  

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

ּפרקים: ּוׁשלׁשה חמּׁשים ּפרקיו ְְְְֲִִִִַָָָָּומנין
ּפרקים. וחמּׁשה עּׂשרים - איׁשּות ְְְֲִִִִִֶַָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשר ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין ְְְִִִֵָָָָהלכֹות
ּפרקים. ׁשמנה - וחליצה יּבּום ְְְֲִִִִַָָָֹהלכֹות
ּפרקים. ׁשלׁשה - בתּולה נערה ְְְְֲִִַָָָָהלכֹות
ּפרקים. ארּבעה - סֹוטה ְְְִִַָָָָהלכֹות

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי

    
סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש. ְְִִֶָָָהלכֹותיו

ּביאה. אּסּורי הלכֹות ְִִִֵָא.
אסּורֹות. מאכלֹות הלכֹות ְֲֲִַָב.

ׁשחיטה. הלכֹות ְְִִָג.
ּבמקֹומֹותן.והּמ ּבׁשמֹותן מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות צוֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

  
עּׂשה, אחת מצוה מצֹות. ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות וׁשׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁשים
לבעל ׁשּלא ג) אב. אׁשת על לבא ׁשּלא ב) האם. על ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹלבא
ּבת לבעל ׁשּלא ה) אב. אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאחֹות.
ׁשּלא ח) הּבת. ּבת לבעל ׁשּלא ז) הּבת. לבעל ׁשּלא ו) ְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹֹהּבן.
ׁשּלא י) ּבנּה. ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא ט) ּובּתּה. אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא יב) אב. אחֹות לבעל ׁשּלא יא) ּבּתּה. ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא יד) האב. אחי אׁשת לבעל ׁשּלא יג) אם. אחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא טז) אח. אׁשת לבעל ׁשּלא טו) הּבן. אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא יח) ּבהמה. עם לׁשּכב ׁשּלא יז) אׁשּתֹו. אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא כ) זכר. עם לׁשּכב ׁשּלא יט) עליה. ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא
כב) אב. אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא כא) אב. ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹלגּלֹות
ׁשּלא כד) נּדה. לבעל ׁשּלא כג) איׁש. אׁשת לבעל ְְִִִִֵֶֶֶֶָֹֹֹֹֹׁשּלא
עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא כה) ּומזלֹות. ּכֹוכבים ּבעֹובדי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלהתחּתן
מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא כו) ה'. ּבקהל ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומֹואבי
אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא כז) ּבּקהל. ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמּלבֹוא
יבא ׁשּלא כט) ּבּקהל. ממזר יבא ׁשּלא כח) ּבּקהל. ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּלבֹוא
ועֹוף. חּיה ּבהמה אפּלּו זכר לסרס ׁשּלא ל) ּבּקהל. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹסריס
ּכהן יבעל ׁשּלא לב) אלמנה. ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹלא)
ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא לג) נּׂשּואין. ּבלא אפּלּו אלמנה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹּגדֹול
ׁשּלא לה) ּגרּוׁשה. ּכהן יּׂשא ׁשּלא לד) ּבנערּותיה. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבתּולה
אדם יקרב ׁשּלא לז) חללה. יּׂשא ׁשּלא לו) זֹונה. ְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹיּׂשא

ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות מּכל ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹלאחת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
.‡- ּבמזיד ּבּתֹורה האמּורֹות העריֹות מּכל אחת על ְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָהּבא

האּלה הּתֹועבת מּכל יעּׂשה אׁשר ּכל ּכי ׁשּנאמר: ּכרת; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחּיב
היּו ואם והּנבעלת. הּבֹועל ׁשניהם, - וגֹומר הּנפׁשֹות ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָונכרתּו

ׁשהּוא העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין
ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת

.ׁשם היּו אם ּדין, ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
מיתה אֹותן ממיתין - מּמעּׂשיהם ּפרׁשּו ולא והתראה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעדים

ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה
מלקין‚. ולא ממיתין אין - חכם ּתלמיד העֹובר היה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואפּלּו

מקֹום ּבכל התראה נּתנה ׁשּלא התראה; ׁשם ׁשּתהיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין ְְְִִֵֵֵֶַָאּלא

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ואּלּו ּבחנק. ׁשּמיתתן ּומהן ּבּׂשרפה, ׁשּמיתתן ּומהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבסקילה,
אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ּבסקילה: ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמיתתן
עם והּׁשֹוכב זכר; עם והּׁשֹוכב ּכּלתֹו; הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבנֹו,

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה;
אׁשּתֹו‰. ּבת על הּבא ּבּׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואּלּו

אׁשּתֹו, אם ועל ּבנּה; ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל אׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה; אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âמֹות ׁשּנאמר: ּבלבד; איׁש אׁשת אּלא ּבחנק ערוה ל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין

והּנאפת, הּנאף חנק.יּומת היא סתם ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ּבחנק; ּובֹועלּה בּׂשרפה, היא - ּכהן ּבת היתה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואם
נערה היתה ואם ּתּׂשרף. ּבאׁש לזנת, תחל ּכי ּכהן איׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּובת
בתּולה נערה תהיה ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה; ׁשניהם - ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמארּׂשה
ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבאבנים. אתם ּוסקלּתם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוגֹומר,

ּבסקילה. הן הרי - ּבם ּדמיהם יּומתּו ְְֲִִֵֵֵֶָָָמֹות
.Êּבית מיתת ּבהם ואין ּבלבד, ּבכרת - ּכּלן העריֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשאר

מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין.
לֹוקין. - ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á.והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
מהּׁשנּיֹות אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - ּבׁשֹוגג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָואם
על הּבא אבל מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבמזיד
ּדין ּבית אֹותם הּכּו ואם לֹוקה. אינֹו - עּׂשה מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאחת
ּבידם. הרׁשּות - העברה מן להרחיק ּכדי מרּדּות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמּכת

.Ëואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות מן מּכלּום, ּפטּור - ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס
דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: הּמיתה; מן לֹומר ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצרי
אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמה
ּביאתּה ׁשּתחּלת ואּׁשה לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין אנס, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו
לבעל ׁשּמּׁשהתחיל מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹּבאנס
ּכֹופה וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּבאנס

לרצֹות. ְִָאֹותּה
.È,מערה הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס

הּנקרא הּוא - האבר ּכל והּמכניס הערה. מקרּה את ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּלׁשֹון:
הּגֹומר. ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות ּובכל ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָגֹומר.
ולא ׁשּפרׁש ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹואף
ּבית מיתת ׁשניהם נתחּיבּו העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹגמר,
על הּבא (ואחד מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו ּכרת אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָּדין
מּׁשּיערה - ּכדרּכּה) ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהערוה
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות אֹו כרת אֹו מיתה ׁשניהן יתחּיבּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבּה
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עד              
  

העטרה הכנסת על עֹומדים, ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין
החּיּוב. ִַהּוא

.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל
ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
- ּבידֹו האבר את ׁשהכניס ּפי על אף חּמה, סריס ּכגֹון ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכ
מיתה; לֹומר צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֹאינֹו
מּכין ּדין ּובית הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל ּביאה. זֹו ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאין

מרּדּות. מּכת ׁשניהם ְְֵֶֶַַַאת
.Èׁשאין ּפי על אף ּכמתעּסק, העריֹות מן ערוה על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא

על הּבא אבל ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב. - לכ ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּכּונתֹו
לֹומר צרי ואין מּכלּום. ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָערוה
עם ׁשּׁשכב אֹו הּטרפה, על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבחּיבי
מחלי למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבהמה
הּבא - מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָזה.

ראׁשּה. ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות עד חּיב, ִֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
.‚Èויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָּכל

אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב - עליה הּבא ּגדֹול ומעלה, ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
גדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;

ּפח היתה ּביאתּהואם ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּותה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ּתׁשע ּבן היה אם קטן: עליה ׁשּבא גדֹולה אּׁשה וכן ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּביאה.
אֹו מיתה אֹו ּכרת חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
- ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור; והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות,

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהם
.„Èאם ׁשהערה, ּכיון עליו, זכר הביא אֹו הּזכר על ֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּבא

תׁשּכב לא זכר ואת ׁשּנאמר: נסקלים; - ּגדֹולים ׁשניהם ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיּו
ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין -ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
נסקל, עצמֹו על הביאֹו אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָויֹום
ׁשניהן - ּפחֹות אֹו ּתׁשע ּבן הּזכר היה ואם ּפטּור. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהּקטן
לפי מרּדּות, מּכת הּגדֹול להּכֹות ּדין לבית וראּוי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָּפטּורין.
ּתׁשע. מּבן ּפחֹות ׁשהּוא ּפי על ואף זכר, עם ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּׁשכב

.ÂËּדר אנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו] הּזכר על הּבא ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ[אחד
ּפטּור]. - נקבּותֹו ּדר עליו ּבא [ואם חּיב; - ְְְִֶֶַַַָָָָָזכרּותֹו
על אֹו הּטמטֹום על הּבא ,לפיכ הּוא. ספק - ְְְְִֵַַַַַָָָֻֻוהּטמטֹום
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו] ּדר] ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהן - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבא

ׁשרבעּה ּבין - ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנסקלין;
ּבסקילה. הּכל - ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹו
ּובכל ׁשּנאמר: לקטּנה; ּגדֹולה ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין עליה (הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

חּיב. ּבֹו ׁשהערתה אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכדרּכּה),
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן היה ּפטּור. והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
ּבת קטּנה וכן הּבהמה. את סֹוקלין אין - ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתׁשע
ּבין עליה, וחּיה ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ׁשנים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁש
הּבהמה, ּבּה ׁשהערתה ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין גדֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהמה
והיא נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה) ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ(ּבין

מּבת היתה ואם נסקלין. ׁשניהן - גדֹולה היתה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּפטּורה.
נסקלת. הּבהמה אין - ּולמּטה ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁש

.ÁÈאת ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, הּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכן
ואף ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ואחד ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל ּגדֹולים. ׁשהן ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻעל
ער אחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב, והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּמזיד - ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. היׁשן - יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
האנּוס - ּברצֹון ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.ËÈּבזה זה ׁשהערּו המנאפים לראֹות נזקקין העדים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

זה ּדבּוקין אֹותן מּׁשּיראּו אּלא ּבׁשפֹופרת; ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס
ואין זֹו. ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי - הּבֹועלין ּכל ּכדר זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעם
ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה, לא ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרים

.Îאף החזקה, ּפי על ּבֹו ּדנין - ּבּׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
וּׂשֹורפין ּומלקין קרֹוב. ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל
ׁשּזֹו ׁשהחזק הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻוסֹוקלין
לֹוקה זה הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָאחֹותֹו

נ אֹו נּׂשרף ׁשזֹואֹו ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף סקל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּומעּׂשה ּבלבד. ּבחזקה אּלא בּתֹו, אֹו אּמֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָהיא
ּכתפּה, על לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים ׁשּבאת אחת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבאּׁשה
ּדין לבית והביאּוה עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוהגּדילּתּו
ּומּכה אביו ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה: לדין ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּוסקלּוה.
אּלא אביו? ׁשּזה ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין ׁשּיּומת. ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאביו

ּבחזקה. קרֹובים ׁשאר ּכ ְְֲֲִַַָָָָָָּבחזקה.
.‡Îזאת אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְִִִִֵֶַַָָָֹאיׁש

ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם ּבעלי, זה אֹומרת: והיא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָֻאׁשּתי,
יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין - אׁשּתֹו ׁשהיא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָיֹום

איׁש. אׁשת מּׁשּום עליה הֹורגין אין -ְִִִֵֵֶֶָָ
.Îעליה לֹוקה ּבעלּה - ּבׁשכּונֹותיה נּדה ׁשהחזקה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהאּׁשה

והעיד אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו המקּנא נּדה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּׁשּום
זה הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן ּבעלּה והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאה,
אחד, ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה

ּבזֹונה. החזקה ְְְְָָָֻּכבר
.‚Îּפי על אף לזה, היא מקּדׁשת זֹו ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

ּפיו, על נסקלת אינּה - זּנתה אם לֹו, ותּנּׂשא נאמן ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעד
ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני מקּדׁשת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאמרה:

ּתחזק. אֹו עדים ְִֵַָֻׁשם

 
אביו‡. אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאׁשת

מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ארּבעּתן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחּיי ּבין נתּגרׁשּו, ׁשּלא ּבין ׁשּנתּגרׁשּו ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּנּׂשּואין,
ׁשּלא אחיו מאׁשת חּוץ ּבעליהן; מיתת אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבעליהן
ׁשּתים: חּיב - ּבעלּה ּבחּיי מהן אחת על ּבא ואם ּבן. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּניח
האּסּורין ׁשניהן ׁשהרי איׁש; אׁשת ּומּׁשּום ּבּׂשר, ׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
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.,ׁשּתים חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ,ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
אּמֹו, מּׁשּום אחת אביו: מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד אביו. אׁשת מּׁשּום ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואחת
אחי אׁשת אבל עליו. ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין מּנּׂשּואין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה, היא הרי - האם מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזנתה ּכגֹון מּזנּות, ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ. מֹולדת אֹו ּבית מֹולדת ׁשּנאמר: עליו; ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ערוה‚. היא הרי - מאביו אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבת

אם אבל .אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ערות ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו;
מּתרת הּבת אֹותּה - אחר מאיׁש ּבת לּה ויׁש אּׁשה, אביו ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנּׂשא
עליה, חּיב אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת זֹו ׁשאין ֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו;
זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?אבי אׁשת ּבת נאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

חּיב„. - אביו נּׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ,ְְֲִִִֶַַַַַָָָָלפיכ
ּבת ערות מּׁשּום ואחת ,אחֹות ערות מּׁשּום אחת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַׁשּתים:
והֹוליד אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל .אבי ְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָאׁשת
ּבלבד; אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ֲִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
ּבין‰. מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָאחֹות

אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָמן
מן ּבין האב, מן ּבין האם מן ּבין האב, אחֹות וכן ְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָאם.
אב. אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּנּׂשּואין

.Âהּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות דר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ערות ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ּבּתֹו. מּׁשּום עליו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערוה
הּבת. מן ׁשתק הּבת ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה, לא ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹּבּת
על הּבא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ואינֹו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָואּסּורּה
ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו, מּׁשּום ׁשּתים: חּיב - מּנּׂשּואתֹו ְְְִִִִִִֶַַַָָּבּתֹו

ּובּתּה. ִִָָאּׁשה
.Êׁשׁש מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכיון

ּגרׁש, ּבין ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשים,
אּמּה ואם אּמּה הן: ואּלּו מֹותּה. לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבין
אחת על ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה ּובת ּובּתּה אביה, ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָואם

נּׂשרפין. ׁשניהן - אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָמהן
.Áואין ּבכרת, אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבא

ואתהן; אתֹו יּׂשרפּו ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין. ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבהן
הרי - עליה ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
אין - קּימֹות ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נּׂשרפין, והערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא

ּׂשרפה. ְֵָָׁשם
.Ëּבין אׁשּתֹו. ׁשּתמּות עד עליו ערוה - אׁשּתֹו אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָוכן

ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה
עליו. ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֶָָָמּזנּות

.Èּבין ּבזדֹון ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעבר
אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשגגה,
ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ עליו; אׁשּתֹו נאסרה לא - ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּבכרת
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו אֹוסרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות דר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
ׁשּנאף מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהן
זמן ּכל קרֹובֹותיה נׁשים הּׁשבע מן אחת לּׂשא אּׁשה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָעם
אֹותן, לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּזֹונה
ׁשּיבעל עברה לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא
לא זה הרי - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהערוה.
ּכנס ואם עליה. ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד מּקרֹובֹותיה אחת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיּׂשא

יֹוציא. לא - קרֹובֹותיה עם ׁשּזנה ְְִִֶֶַָָָָֹהּקרֹובה
.Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

ּומעּׂשה ׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא אחד, ּבמבֹוי עּמּה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹידּור
חכמים אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּבאחד

ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת
.‚Èואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא

נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה נעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאין
ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
אׁשת, אּלא נאמר ׁשּלא ויּׂשאּנה; לֹו מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה

איׁשּות. ּכאן ְִֵָואין
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ונֹוּׂשא אחיו. ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּמּה,
חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו; לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם. לא ְְְִִַָָֹּומּבּׂשר

ה'תש"ע מנחםֿאב י' רביעי יום

 
יבמה‡. היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ּבן1הּבא עליה ׁשּבא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת2ּתׁשע על הּבא וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טמטֹום4וׁשֹוטה3חרׁש החרׁשת6ואנּדרֹוגינֹוס5ואׁשת ועל ,7 ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻ

הּׁשֹוטה ּבספק8ועל מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּפטּורין ּכּלן - ּבספק מגרׁשת מּכין9אֹו - מזידין היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן1) פי על אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין יבמתו על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
קטן".2)פטור. לאשת פרט איש אשת את ינאף מדרבנן.3)"אשר אלא אינן ונישואיו וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

כשהיה4) לו ונישאת ונתקדשה ייחשב". שוטים בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי "כל
כלל. ונישואין קידושין דין לו ואין הוא".5)שוטה, אשה חכמים6)"ספק בו הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

ספק. קידושי אלו הרי אשה... שקידשו ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אינן7)אם ונישואיה מדברת ואינה שומעת אינה
מדרבנן. מדרבנן.8)אלא אפילו נישואין לה ואין שוטה, כשהיא ונישאת הם9)נתקדשה כשהקידושין אלא ממיתין שאין

ספק. קידושי על ולא חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על ולא וודאיים תורה שאין10)קידושי בשוטה ואפילו
מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה זנות לשם הפנוייה על כבא מרדות מכת חייב כלל, ונישואין קידושין לה



עה               
  

.,ׁשּתים חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ,ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
אּמֹו, מּׁשּום אחת אביו: מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד אביו. אׁשת מּׁשּום ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואחת
אחי אׁשת אבל עליו. ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין מּנּׂשּואין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה, היא הרי - האם מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזנתה ּכגֹון מּזנּות, ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ. מֹולדת אֹו ּבית מֹולדת ׁשּנאמר: עליו; ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ערוה‚. היא הרי - מאביו אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבת

אם אבל .אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת ערות ׁשּנאמר: ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו;
מּתרת הּבת אֹותּה - אחר מאיׁש ּבת לּה ויׁש אּׁשה, אביו ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנּׂשא
עליה, חּיב אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת זֹו ׁשאין ֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו;
זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?אבי אׁשת ּבת נאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

חּיב„. - אביו נּׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ,ְְֲִִִֶַַַַַָָָָלפיכ
ּבת ערות מּׁשּום ואחת ,אחֹות ערות מּׁשּום אחת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַׁשּתים:
והֹוליד אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל .אבי ְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָאׁשת
ּבלבד; אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ֲִֵֵֶֶַַָָָׁשאין
ּבין‰. מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָאחֹות

אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָמן
מן ּבין האב, מן ּבין האם מן ּבין האב, אחֹות וכן ְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָאם.
אב. אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּנּׂשּואין

.Âהּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות דר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ערות ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ּבּתֹו. מּׁשּום עליו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערוה
הּבת. מן ׁשתק הּבת ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה, לא ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹּבּת
על הּבא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ואינֹו הּתֹורה, מן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָואּסּורּה
ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו, מּׁשּום ׁשּתים: חּיב - מּנּׂשּואתֹו ְְְִִִִִִֶַַַָָּבּתֹו

ּובּתּה. ִִָָאּׁשה
.Êׁשׁש מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכיון

ּגרׁש, ּבין ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשים,
אּמּה ואם אּמּה הן: ואּלּו מֹותּה. לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָּבין
אחת על ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה ּובת ּובּתּה אביה, ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָואם

נּׂשרפין. ׁשניהן - אׁשּתֹו ּבחּיי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָמהן
.Áואין ּבכרת, אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבא

ואתהן; אתֹו יּׂשרפּו ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין. ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבהן
הרי - עליה ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
אין - קּימֹות ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נּׂשרפין, והערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא

ּׂשרפה. ְֵָָׁשם
.Ëּבין אׁשּתֹו. ׁשּתמּות עד עליו ערוה - אׁשּתֹו אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָוכן

ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה
עליו. ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֶָָָמּזנּות

.Èּבין ּבזדֹון ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעבר
אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשגגה,
ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ עליו; אׁשּתֹו נאסרה לא - ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּבכרת
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו אֹוסרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות דר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
ׁשּנאף מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהן
זמן ּכל קרֹובֹותיה נׁשים הּׁשבע מן אחת לּׂשא אּׁשה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָעם
אֹותן, לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּזֹונה
ׁשּיבעל עברה לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, מתיחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא
לא זה הרי - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹהערוה.
ּכנס ואם עליה. ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד מּקרֹובֹותיה אחת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיּׂשא

יֹוציא. לא - קרֹובֹותיה עם ׁשּזנה ְְִִֶֶַָָָָֹהּקרֹובה
.Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

ּומעּׂשה ׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא אחד, ּבמבֹוי עּמּה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹידּור
חכמים אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָּבאחד

ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת
.‚Èואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא

נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה נעּׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאין
ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
אׁשת, אּלא נאמר ׁשּלא ויּׂשאּנה; לֹו מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה

איׁשּות. ּכאן ְִֵָואין
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנּׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ונֹוּׂשא אחיו. ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּמּה,
חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו; לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם. לא ְְְִִַָָֹּומּבּׂשר

ה'תש"ע מנחםֿאב י' רביעי יום

 
יבמה‡. היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ּבן1הּבא עליה ׁשּבא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת2ּתׁשע על הּבא וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טמטֹום4וׁשֹוטה3חרׁש החרׁשת6ואנּדרֹוגינֹוס5ואׁשת ועל ,7 ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻ

הּׁשֹוטה ּבספק8ועל מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּפטּורין ּכּלן - ּבספק מגרׁשת מּכין9אֹו - מזידין היּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן1) פי על אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין יבמתו על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
קטן".2)פטור. לאשת פרט איש אשת את ינאף מדרבנן.3)"אשר אלא אינן ונישואיו וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

כשהיה4) לו ונישאת ונתקדשה ייחשב". שוטים בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי "כל
כלל. ונישואין קידושין דין לו ואין הוא".5)שוטה, אשה חכמים6)"ספק בו הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

ספק. קידושי אלו הרי אשה... שקידשו ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אינן7)אם ונישואיה מדברת ואינה שומעת אינה
מדרבנן. מדרבנן.8)אלא אפילו נישואין לה ואין שוטה, כשהיא ונישאת הם9)נתקדשה כשהקידושין אלא ממיתין שאין

ספק. קידושי על ולא חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על ולא וודאיים תורה שאין10)קידושי בשוטה ואפילו
מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה זנות לשם הפנוייה על כבא מרדות מכת חייב כלל, ונישואין קידושין לה



עו              
  

.הּקטּנה על הּגדֹול11הּבא ק12אׁשת אם ,- אביה ּדׁשּה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
מּכלּום ּפטּורה והיא ּבחנק, זה ּבעלּה13הרי על ונאסרה .14, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מאּון ּבת היא ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּכין15ּכמֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ּכהן16אֹותֹו היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת והיא מרּדּות, .17מּכת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכהן‚. ּבעלּה ׁשהיה ּבין איׁש, אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבת

ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יּׂשראל, ׁשהיה נתין18ּבין אֹו19אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
לאוין מחּיבי ּכהן20ׁשאר ּובת ׁשּנאמר: ּבּׂשרפה, זֹו הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

- ּכהן אׁשת יּׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ּובֹועלּה לזנֹות, תחל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּכי
איׁש. אׁשת ּכל ּכדין ְְִִֵֶֶֶָּבחנק,

נערה„. על ואינן22מארּׂשה21הּבא ּבסקילה. ׁשניהן - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
והיא מארׁשה, ּבתּולה, נערה, ׁשּתהיה עד סקילה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹחּיבין

אביה בֹוגרת23ּבבית היתה ּפי24. על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּדר וזּנתה הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה אפּלּו נבעלה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּבחנק. זֹו הרי -ְֲֵֶֶ
קטּנה‰. על אביה25והּבא ּבבית ּבסקילה,26מארּׂשה הּוא - ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ

ּפטּורה ּבסקילה.27והיא - ׁשּזּנתה ּכהן ּבת מארּׂשה ונערה . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
.Âזה אחר זה אביה ּברׁשּות ּבתּולה והיא עּׂשרה עליה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבאּו

אמּורים? ּדברים (ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
- ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה). וכּלן ּבתּולה, היא ְְְֲִִִִַָָָֻעדין
.Êּפי על אף גּיֹורת, אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארּׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

ויֹום ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא ונתּגּירה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשּנׁשּתחררה
ּבחנק28אחד זֹו הרי איׁש29- אׁשת ּככל ,30. ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

.Áחדׁש ׁשאם31ּדין החּדּוׁש? הּוא ּומה רע. ׁשם ּבמֹוציא יׁש ְִִִִֵֵֶַַָָָ
נערה ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה מּבית ׁשּיצאה אחר ׁשּזּנתה ּפי על אף ,32מארּׂשה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לחּפה ׁשּנכנסה אחר ׁשּזּנתה -33ואפּלּו הּבעל ּבעילת קדם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
נערֹות ׁשאר אבל אביה. ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמארסֹות,
למדּת, הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחנק, הן הרי - האב מּבית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצאּו

איש ּבחנק34ׁשּבאׁשת ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ,35ׁשלׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ
ּבּׂשרפה ׁשהיא איׁש אׁשת ׁשהיא36ויׁש איׁש אׁשת ויׁש , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָ
.37ּבסקילה ְִִָ

.Ëּבבית זּנתה אם ׁשּזּנתה? מארּׂשה נערה סֹוקלין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה,
ּבית ּפתח על נסקלת זֹו הרי - (ונּסת) חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה

האב38אביה אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנתה אף39; , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
זֹו הרי - אביה לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל

ההיא העיר ׁשער ּפתח על .40נסקלת ְִִִֶֶֶַַַַַָ
.Èׁשּבגרה אחר עדים אף41ּבאּו ּבעלּה, ׁשּבעלּה אחר אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - נערה ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה ּבבית .42נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתּה נסקלת43היתה - ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻ
ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל העיר. ׁשער ּפתח ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
ּומזלֹות- ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר היתה אם העיר, ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשער

ּדין ּבית ּפתח על אֹותּה לסקל44סֹוקלין ׁשּמצותּה מי וכל . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה אחד.11)מן ויום שנים שלוש ארוסה12)בת היא לבד בקידושין אבל לו, שנישאת
סקילה. עונשין.13)ומיתתו בת אינה ש"פיתוי14)שקטנה אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה רבנו, ודעת ברצון. זנתה אם

בעלה תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת לך שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא".... אונס קטנה
שבגדה מפני אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה שזנתה שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
תחת זנות אסרה שהתורה ידעה לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה כי איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה
שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"), בו ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון אך - בדין הייתה ושוגגת בעלה
פיתוי רבנו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל ידעה שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת, בשוגג זנתה

לבעלה. נאסרת ולפיכך מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו שקידושיה15)קטנה הקידושין, קבלו ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא עונשין.16)אינן בת שאינה פטורה, היא אבל הבועל, כפנוי17)את זה הרי איש, אשת אינה התורה שמן מכיוון

זונה. עשאה שלא הפנוייה על מהעריות".18)הבא מערווה חוי,19)"הבא חתי, פרזי, אמורי, (כנעני, עממים משבעה אחד
נתינים. נקראים הגבעונים, כמו שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ שישבו - וגרגשי פי20)יבוסי על אף

הכהונה. מן פוסלתה שנה)21שביאתן עשרה שתים מבת והיא שער לגידול הידועים במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
נערה". נקראת ומעלה אחד לחופה.22)ויום נכנסה ולא בלבד קידושין אביה.23)שהיו חדשים24)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה ומעלה.25)מיום אחד ויום שנים שלוש הקידושין.26)בת קיבל שאביה
עונשין.27) בת המאורסה28)שאינה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על אף חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף

בישראל.29)ישראלית. נבלה עשתה כי שנאמר: בישראל, אלא המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה מבת30)שלא כשהיא
ומעלה. אחד ויום שנים הוא".31)שלוש חידוש רע שם אביה.32)"מוציא נבעלה33)מרשות ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא ואילו בחנק, וזנתה נשואה.34)בעלמא שזנתה.35)אשה נשואה ישראל נשואה.36)בת כהן בת
לחופה.37) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם שגדלתם".38)מוציא גידולים ראו ארוסה.39)"כלומר כדין שדינה
שגדלתם".40) גידולים "ראו הטעם את אין חמיה בבית נערות.41)דבזינתה סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
הסקילה,42) לבית הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע... שם עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

בין הבאה שהבגרות כמו רבנו, וסובר סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער פתח על ולא אביה בית לפתח לא היינו,
מפני הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה נבעלה אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה, את משנה לעדות, זנות
אביה בית מפתח היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין פי על ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,

הסקילה. הלידה.43)לבית ולפני ההריון לאחר נתגיירה נקרא44)שאמה העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:
כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

              
  

ׁשהיה אֹו אב לּה היה לא אם אביה, ּבית ּפתח על ִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹותּה
הּסקילה. ּבבית נסקלת זֹו הרי - ּבית לֹו היה ולא אב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה

למצוה. אּלא אב ּבית ּפתח נאמר ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹלא
.Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף ּוביאה. ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
לֹו נחׁשבֹות הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

וכן הרּבה. מּׁשמֹותּכעברֹות עליה ׁשחּיבין אחת ביאה ּבא אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אף45הרּבה וׁשם, ׁשם ּכל על קרּבן מביא - ׁשֹוגג היה אם , ְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ואם ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
ּבא יׁש וכן הרּבה. ּכעברֹות לֹו נחׁשבת זֹו הרי - מזיד ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הרּבה, מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּביאה

.‚Èּבּתֹורה האמּורה חרּופה ׁשפחה46ׁשפחה ׁשחציּה היא ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ
חֹורין ּבת עברי47וחציּה לעבד לא48ּומקּדׁשת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻ

עליה חּיבין - כּלּה נׁשּתחררה אם הא חּפׁשה. לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו
ּדין ּבית ּכמֹו49מיתת ּגמּורה, איׁש אׁשת נעּׂשית ׁשהרי ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו
.„È,ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא והּוא50ׁשהרי קרּבן51, חּיב ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מזיד52אׁשם אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו. את והביא ׁשּנאמר: ,53 ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אׁשם מביא חרּופה הרּבה,54ּבׁשפחה ּביאֹות עליה והּבא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבין
חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות

ִָלאוין.
.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו גמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּגדֹולה על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. הּבעּולה,55ׁשּיגמר , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה. היתה56הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת היתה אֹו [וכן57ּבעּולה, ּפטּור. - ְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָ
לא חרּופה ׁשּבׁשפחה ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה
ׁשּנאמר לביאה; ּביאה ּבין חלק לא ּביאֹות ּבׁשאר אבל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרע.
ּבאּׁשה]. מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב, [ל] מּגיד - אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשּכבי

.ÊËּפטּור הּוא - ּפטּור ׁשהּוא ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִֶֶַָָָָָָּכל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל הּמלקּות. מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָמן

ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָמרּדּות
.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

קרּבן מביא והּוא ּובעּולה58לֹוקה, גדֹולה ׁשּתהיה והּוא . ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּתתחּיב עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברצֹונּה,
אׁשמֹו. את והביא ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהיא

 
[ּבין‡. ּבּה, הּמערה העריֹות. ּכל ּכׁשאר היא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנּדה

קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת. חּיב - ּכדרּכּה] ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מתטּמאה ׁשהּבת עריֹות. ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבת
ּבזיבה. מּטּמאה ימים עּׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבנּדה

הפר ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה מּפי זה ּגדֹולהודבר ּבין ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וזבֹות. נּדֹות לטמאת ְְְְִִַַָָֻלקטּנה

.ראתה לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד
אֹו ׁשבעה ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד ראׁשֹון, יֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עּׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת. הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
זֹוב ימי ּכל נאמר: ּובזבה בנּדתּה; ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
ּכימי אֹומר: הּוא זכר ּוביֹולדת ּתהיה; נּדתּה ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻטמאתּה
ּכנּדתּה. ׁשבעים וטמאה נקבה: ּוביֹולדת ּתטמא; ּדֹותּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנּדת

ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים; הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ּכּמה אחר אפּלּו מהן אחת על הּבא מקוה, ּבמי טבלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת; חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
זבה„. מּׁשּום ולא נּדה מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהעּכּו"ם

הּזכרים העּכּו"ם, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
לענין ראּו, לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּנקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
ׁשל‰. וס"ו זכר ׁשל ל"ג ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָּכל

האּׁשה את מֹונע ואין טהר, דם הּנקרא הּוא - ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנקבה
עּׂשר ארּבעה ואחר לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּבעלּה;
ויֹורד. ׁשֹותת ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה, ּומׁשּמׁשת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלנקבה

.Â.ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן - טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
- בנּדתּה ּתהיה ימים ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זכר יֹולדת וכן ׁשמיני. ּבליל וטֹובלת ּבנּדתּה, ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת עּׂשר; חמּׁשה ּבליל - נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ּבליל -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Êּתטּבל לא - ּכׁשּתטּבל טבלה, ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, - ּבּיֹום ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי. ְְִִִַֹלטּבל

.Áהּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
מּפני אֹו הּלסטים מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרבה.45) לאיש".46)מלאווין נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי שחררה47)"ואיש ואחד שותפים, שני של שפחה
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא החצי - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת כלומר48)ונשארה

אסורה כנעני ולעבד לאשה, כנענית שפחה לקחת לו שאסור שפחות, של החצי מצד אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק
שפחה לקחת לו שמותר בלבד, עברי לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית שאסורה שלה, חורין בת החצי מצד

לאשה. לא50)חנק.49)כנענית הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה וכתבה מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה.52)הבועל.51)לוקה. אינו ובהתראה.53)אבל במזיד רק שזה מובן, מלקות, שחיובה היא על54)אבל ודווקא

ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל על אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שהאשה55)שפחה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין לוקה האשה אין קרבן מביא האיש ממלקות.56)לוקה פטורה ממלקות.57)שהיא פטורה שהיא

כתיב.58) חרופה שפחה גבי "ואיש ואיש". לומר תלמוד מניין" לביאה שראוי אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,



עז               
  

ׁשהיה אֹו אב לּה היה לא אם אביה, ּבית ּפתח על ִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹותּה
הּסקילה. ּבבית נסקלת זֹו הרי - ּבית לֹו היה ולא אב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלּה

למצוה. אּלא אב ּבית ּפתח נאמר ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹלא
.Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף ּוביאה. ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
לֹו נחׁשבֹות הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיכֹולין

וכן הרּבה. מּׁשמֹותּכעברֹות עליה ׁשחּיבין אחת ביאה ּבא אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אף45הרּבה וׁשם, ׁשם ּכל על קרּבן מביא - ׁשֹוגג היה אם , ְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ואם ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
ּבא יׁש וכן הרּבה. ּכעברֹות לֹו נחׁשבת זֹו הרי - מזיד ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהיה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הרּבה, מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּביאה

.‚Èּבּתֹורה האמּורה חרּופה ׁשפחה46ׁשפחה ׁשחציּה היא ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ
חֹורין ּבת עברי47וחציּה לעבד לא48ּומקּדׁשת ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻ

עליה חּיבין - כּלּה נׁשּתחררה אם הא חּפׁשה. לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו
ּדין ּבית ּכמֹו49מיתת ּגמּורה, איׁש אׁשת נעּׂשית ׁשהרי ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו
.„È,ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא והּוא50ׁשהרי קרּבן51, חּיב ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מזיד52אׁשם אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו. את והביא ׁשּנאמר: ,53 ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

אׁשם מביא חרּופה הרּבה,54ּבׁשפחה ּביאֹות עליה והּבא . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבין
חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות

ִָלאוין.
.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו גמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּגדֹולה על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. הּבעּולה,55ׁשּיגמר , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה. היתה56הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת היתה אֹו [וכן57ּבעּולה, ּפטּור. - ְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָ
לא חרּופה ׁשּבׁשפחה ּפטּור; - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה
ׁשּנאמר לביאה; ּביאה ּבין חלק לא ּביאֹות ּבׁשאר אבל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרע.
ּבאּׁשה]. מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב, [ל] מּגיד - אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמׁשּכבי

.ÊËּפטּור הּוא - ּפטּור ׁשהּוא ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִֶֶַָָָָָָּכל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל הּמלקּות. מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָמן

ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָמרּדּות
.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

קרּבן מביא והּוא ּובעּולה58לֹוקה, גדֹולה ׁשּתהיה והּוא . ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּתתחּיב עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוברצֹונּה,
אׁשמֹו. את והביא ּתהיה ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהיא

 
[ּבין‡. ּבּה, הּמערה העריֹות. ּכל ּכׁשאר היא הרי - ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנּדה

קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת. חּיב - ּכדרּכּה] ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מתטּמאה ׁשהּבת עריֹות. ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבת
ּבזיבה. מּטּמאה ימים עּׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבנּדה

הפר ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה מּפי זה ּגדֹולהודבר ּבין ׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וזבֹות. נּדֹות לטמאת ְְְְִִַַָָֻלקטּנה

.ראתה לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד
אֹו ׁשבעה ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד ראׁשֹון, יֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עּׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת. הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
זֹוב ימי ּכל נאמר: ּובזבה בנּדתּה; ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
ּכימי אֹומר: הּוא זכר ּוביֹולדת ּתהיה; נּדתּה ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻטמאתּה
ּכנּדתּה. ׁשבעים וטמאה נקבה: ּוביֹולדת ּתטמא; ּדֹותּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנּדת

ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים; הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ּכּמה אחר אפּלּו מהן אחת על הּבא מקוה, ּבמי טבלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת; חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
זבה„. מּׁשּום ולא נּדה מּׁשּום עליהם חּיבין אין - ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהעּכּו"ם

הּזכרים העּכּו"ם, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא
לענין ראּו, לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּנקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
ׁשל‰. וס"ו זכר ׁשל ל"ג ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָּכל

האּׁשה את מֹונע ואין טהר, דם הּנקרא הּוא - ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנקבה
עּׂשר ארּבעה ואחר לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמּבעלּה;
ויֹורד. ׁשֹותת ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה, ּומׁשּמׁשת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלנקבה

.Â.ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן - טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
- בנּדתּה ּתהיה ימים ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זכר יֹולדת וכן ׁשמיני. ּבליל וטֹובלת ּבנּדתּה, ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת עּׂשר; חמּׁשה ּבליל - נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ּבליל -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Êּתטּבל לא - ּכׁשּתטּבל טבלה, ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, - ּבּיֹום ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי. ְְִִִַֹלטּבל

.Áהּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
מּפני אֹו הּלסטים מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
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הרבה.45) לאיש".46)מלאווין נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי שחררה47)"ואיש ואחד שותפים, שני של שפחה
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא החצי - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת כלומר48)ונשארה

אסורה כנעני ולעבד לאשה, כנענית שפחה לקחת לו שאסור שפחות, של החצי מצד אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק
שפחה לקחת לו שמותר בלבד, עברי לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית שאסורה שלה, חורין בת החצי מצד

לאשה. לא50)חנק.49)כנענית הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה וכתבה מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה.52)הבועל.51)לוקה. אינו ובהתראה.53)אבל במזיד רק שזה מובן, מלקות, שחיובה היא על54)אבל ודווקא

ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל על אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שהאשה55)שפחה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין לוקה האשה אין קרבן מביא האיש ממלקות.56)לוקה פטורה ממלקות.57)שהיא פטורה שהיא

כתיב.58) חרופה שפחה גבי "ואיש ואיש". לומר תלמוד מניין" לביאה שראוי אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,



עח              
  

זֹו הרי - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצּנה
ּבּיֹום. אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני ּבּיֹום ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָטֹובלת

.Ëעד לבעליהן, טהרה ּבחזקת - וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּבׁשכנֹותיה. נּדה ׁשּתחזק עד אֹו אני, טמאה לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאמר
אינֹו - ּכׁשּיבֹוא טהֹורה, והּניחּה אחרת למדינה ּבעלּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהל
לבֹוא מּתר זה הרי - יׁשנה מצאּה אפּלּו לּה; לׁשאל ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻצרי
ואם היא. נּדה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה
אני. טהֹורה לֹו: ׁשּתאמר עד לֹו, אסּורה - נּדה ְֲִִִִֶַַָָָָָֹהּניחּה

.È:ואמרה וחזרה אני, טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה
נאמנת. אינּה - ּתחּלה ל אמרּתי ּׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָטהֹורה
ּבעלּה, ּתבעּה ּכיצד? נאמנת. - לדבריה אמתלא נתנה ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואם

אֹו ּכואחֹותֹו ואחר אני, טמאה ואמרה: ּבחצר, עּמּה אּמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מּפני אּלא טמאה ל אמרּתי ולא אני, טהֹורה ואמרה: ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹחזרה
ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - אֹותנּו יראּו ׁשּמא ואּמ ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָֹאחֹות

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èלא - נטמאתי לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ואם ּכביאתֹו. ּביציאתֹו לֹו ׁשהנאה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָיפרׁש
הּדין והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמֹו ּכרת חּיב - ּבקּׁשּויֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש
ּבּקרקע, רגליו צּפרני נֹועץ יעּׂשה? ּכיצד אּלא עריֹות. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשאר
נׁשמט ּכ ואחר האיבר, ׁשּימּות עד מזּדעזע ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוׁשֹוהה

ִֶָמּמּנה.
.Èׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶַָָָָָָָָואסּור

יּׂשראל ּבני את והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש; ּבׁשעת ּדם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתראה
אסּור - ּבּיֹום לראֹות דרּכּה היה אם וכּמה? ְְְְִִִַַַָָָָָָָֻמּטמאתם.
- ּבּלילה לראֹות דרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָלׁשּמׁש

הּלילה. מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְִִֵַַַַָָאסּור
.‚Èׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר

- ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות דרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
לראֹות דרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
עד לׁשּמׁש אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹּבׁשׁש

הּׁשמׁש. ְִֶֶֶַַׁשּתזרח
.„Èאחר עצמם לבּדק לעֹולם יּׂשראל ּובנֹות יּׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּדר

לֹו, נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהּתׁשמיׁש.
ׁשּמא ּבהן ורֹואין לּה, נכֹונּה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומקּנחת
ׁשּתבּדק אׁשּתֹו להּניח לאיׁש ויׁש ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת ּדם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹראתה
ׁשּלֹו. על נאמנת ׁשּלּה על ׁשּנאמנת מּתֹו ׁשּלֹו; ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּמטלית

.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים
והּבגד זה. ּבענין עדים הּנקראים והם ּולבנים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשחקים
ּבֹו היא ׁשּמקּנחת והּבגד ׁשּלֹו, עד נקרא הּוא ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמקּנח

ׁשּלּה. עד ְִֵֶָָנקרא
.ÊËּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד אּלא מׁשּמׁשֹות אין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּצנּועֹות

עד לׁשּמׁש אסּורה - וסת לּה ׁשאין ואּׁשה ּתׁשמיׁש. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
לפני אחד עדים: ּבׁשני מׁשּמׁשת היא לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּתבּדק.
וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. לאחר ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתׁשמיׁש,
ּבלבד. צניעּות מּׁשּום אּלא ּתׁשמיׁש, לפני עד צריכה אינּה -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ואחד לֹו אחד עדים: ׁשני צריכין הּכל - ּתׁשמיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאבל
אּלא ּתׁשּמׁש לא ּוקטּנה ּוזקנה. ּומניקה מעּברת אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלּה,

ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל לּה. ואחד לֹו אחד עדים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשני
מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ׁשהרי עדים, צריכה אינּה - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹטהר

.ÊÈׁשני לבּדק צריכין אינן - רּבֹות ּפעמים מּטתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמׁשּמׁש
ּבעד הּוא מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעדים
הּלילה, ּכל ׁשל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד והיא ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
עד על אֹו ׁשּלּה עד על הּדם נמצא העדים. יבּדקּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּולמחר
ואבד עצמּה וקּנחה מּטתּה ׁשּמׁשה טמאה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּלֹו
אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם ּתׁשּמׁש לא זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהעד

ׁשאבד. העד על היה דם ׁשּמא ְִֵֶֶַַָָָָָָָּתחּלה,
.ÁÈעליוה ונמצא הּכסת, ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ּניחה ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

עגּול היה ואם הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - מׁשּו אם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדם:
הּכר. ּתחת ׁשּנהרגה מאכלת דם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, -ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.ËÈּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה
ׁשּמא אֹומרים: ואין טמאה, זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
ּבעד עצמּה קּנחה מאכלת. נהרגה ּבירכּה אֹותּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּטחה
ׁשּתקּנח קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ועֹוד ּכגריס הּדם היה אם ּדם: עליו נמצא היה לא אֹו ְְִִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
מן אּלא ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכן ּפחֹות היה נּדה; זֹו הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ֲֶַַֹהּמאכלת.
.Îלׁשּמׁש מּתרת זֹו הרי - ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי

מׁשּמׁשת - ׁשנּיה ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה. ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
לׁשּמׁש אסּורה זֹו הרי - ּבּׁשליׁשית ּדם ראתה ׁשליׁשית. ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּפעם
ׁשם היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לעֹולם. זה ּבעל ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעם
ּתֹולה - לוסּתּה סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו; לתלֹות ְְְְֲִִִִָָָָָָָּדבר
מּכתּה דם היה ואם ּבּמּכה. ּתֹולה - מּכה ּבּה היתה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבּוסת.
ּבּמּכה. ּתֹולה אינּה - הּתׁשמיׁש ּבעת ׁשּתראה מּדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּנה
הּדם ׁשּמּמּנה הּמקֹור ּבתֹו לי יׁש מּכה לֹומר: אּׁשה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָונאמנת
מן יֹוצא ׁשּדם ּפי על ואף לבעלּה, מּתרת ותהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻיֹוצא,

ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת ְְִִַַַָהּמקֹור
.‡Îּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָמי

ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוׁשליׁשית,
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראתה לׁשני נּׂשאת לׁשני. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנּׂשא
נּׂשאת לׁשליׁשי. ותּנּׂשא ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵָָָָָׁשלׁש
הרי - ּפעמים ׁשלׁש ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָלׁשליׁשי

זה. מחלי ׁשּתבריא עד להּנּׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
.Î?נרּפאת לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּומכנסת לתֹוכּה, רצּוף ּופיה אבר, ׁשל ׁשפֹופרת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמביאה
הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, ׁשהיא מקֹום עד ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּׁשפֹופרת
הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ראׁשֹו, על מּנח ּומֹו ְְִִֶֶֶַַַַַָֹֻמכחֹול,
הּמֹו ראׁש על דם נמצא אם .הּמֹו ּומֹוציאה הרחם, ְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹלצּואר
ואם הּמקֹור; מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ׁשהיא ׁשהּדם ּבידּוע -ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום הּמֹו על נמצא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ּכמֹו לאחרים, להּנּׂשא ּומּתרת היא, ּוטהֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהּצדדין,

איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו

 
ּכיצד?‡. לזיבּות. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס מתּטּמאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהאּׁשה

אֹו חּיה אֹו ּבהמה ראתה אֹו למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפצה ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָּכגֹון
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ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראתה וחמדה זה עם זה מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹוף
ּבכל ּומּטּמאה נטמאת. מקֹום, מּכל ּדם וראתה הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּבזה
ׁשּזב ּכמי זֹו הרי - ּכחרּדל טּפה ּדם ראתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא.

הרּבה. דמים ְִִֵֶַָָמּמּנה
.ׁשּלא ּפי על ואף החיצֹון, ּבּבית מתטּמאֹות הּנׁשים ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹּכל

הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, הּדם ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים מּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
הּוא היכן ועד ּבבּׂשרּה. זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבּׂשרּה;
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
הּוא‚. הּולד, ּבֹו ׁשּנֹוצר הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

וקֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא מקֹור, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם וצּואר ולפנים. לפני ׁשהּוא לפי חדר, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
ּפרֹוזדֹור. אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם. ׁשער ּבית ׁשהּוא ְֵֶֶֶַַַָּכלֹומר,
עד„. מּגיע ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור נכנס האבר ּביאה ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות. לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
הּוא לפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה ׁשל ּביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
עלּיה. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר לּול. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר מּדם חּוץ טמא; ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור, ּכּלֹו - העלּיה ודם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קׁשי, ודם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻטהרּתּו,
וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה דם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
- ולפנים הּלּול מן נמצא אם ּבּפרֹוזדֹור: הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר. מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּמא אֹומרים: ואין וקדׁשים; ּתרּומה עליו וּׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמקּדׁש,
מן - ּכאן הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב, ּדר ירד העלּיה ְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
טמאתֹו הרי - לּנקב חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהחדר.
הּלּול. ּדר ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא החדר מן ׁשּמא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבספק,
עליו חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָלפיכ

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
.Â;ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּבא מׁשקה ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא

אֹו לבן הרחם מן ׁשתת אם ,לפיכ זֹובּה. יהיה ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מראיו ואין הֹואיל ּכדם, ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשקה

טהֹור. זה הרי - דם ְֲֵֵֶַָָמראה
.Ê:הן ואּלּו טהֹורין. והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים דמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג. וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחֹור, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם,
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו הּוא? ּכיצד ִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

והּׁשחֹור ורֹואהּו. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס הּדם נֹותן אדם. ּבני ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל
ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ּכיצד? ּכרּכם ּכקרן הּיבׁש. הּדיֹו ּכעין -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשּלֹו. האמצעי הּקנה ׁשּבֹו הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאדמה
ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל הּוא, קנה ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשּכּלֹו
ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף עלים. ׁשלׁשה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָקנה
אדמה יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ּבֹו. ורֹואה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
מים עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ּבּה, וכּיֹוצא סיכני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּבקעת

ׁשעּור ואין הּׁשּום. ּכקלּפת העפר על הּמים ׁשּיעלה עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבכלי
לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי ּומעּכרן לעפר. ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמים
ּומעּכרן. חֹוזר - צללּו ואם עכּורין. ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּובמקֹומֹו

.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם הּללּו, מראֹות ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
- מּמּנּו דהה היה טמא; זה הרי - מהן עמק אֹו מהן ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
- הּיבׁש מּכדיֹו יֹותר ׁשחֹור הּדם היה ּכיצד? טהֹור. זה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהרי
הּזית ּכעין מראהּו ׁשהיה ּכגֹון מּמּנּו, ּפחֹות היה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטמאה;
וכן טהֹור. זה הרי - העֹורב ּכעין אֹו הּזפת ּכעין אֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשחֹור

מראֹות. הּׁשלׁשה ְְְִַַָָּבׁשאר
.Èׁשל הּׁשרֹוני הּיין מן יין, אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין

הּדם מראה היה מים. חלקים ּוׁשני וחדׁש, חי יּׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָארץ
ּכמזג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - מּמּנּו דהה אֹו מּמּנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹעמק
ואּבדּתיו, ראיתי זה ּכמראה לֹומר: אּׁשה ונאמנת ּבלבד. ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה

מטהר. אֹו לּה מטּמא ְְְֵֵֶַַָָָוהחכם
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
ּכפי לּה ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּכֹוס,
ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו מטהר. אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ּׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָמה
רחב הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס. ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ּכֹוס ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.È.ּובחּמה לבנה מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוּׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר. אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
אֹו הּקזה לדם אֹו לדיֹו ולער להּקיף צרי - ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹהּמראֹות

הּמראֹות. ְְִַַָלׁשאר
.‚Èעּמּה יׁש אם אדּמה: ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּדם
אּלא נּדה, דם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - דם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת

חתיכה. ֲִַָדם
.„È.טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה, חתיכה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָהּפילה

יבחּוׁשין, ּכמֹו עפר, ּכמין ּׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
אם ּפֹוׁשרין: למים ּתּטיל - אדם אּלּו דברים מראה היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹאם
דם הרֹואה וכל וקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָנּמֹוחּו
ּכ ואחר לעת מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיבׁש
הרי - לעת מעת נּמֹוחּו לא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵָָֹנּמֹוחּו

היא. ּוטהֹורה מּמּכה, ְִִֵַָָאּלּו
.ÂËאם ּורמּׂשים: ׁשקצים ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִִָָָָָהּפילה

טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ּדם עּמהן ְְְִִֵֵֶַָָָָיׁש
.ÊËהּדם וראתה ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּבבּׂשרּה זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה; - הּׁשפֹופרת ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבתֹו
ּדר ואין רֹואֹות, ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבּׂשרּה, ׁשּתראה עד -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבׁשפֹופרת. לראֹות ְְִִִֶֶָָהאּׁשה
.ÊÈּבין רגלים, מי עם דם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
חֹוׁשׁשת; אינּה - ונזּדעזעה ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו טהֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
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עט               
  

ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראתה וחמדה זה עם זה מתעּסקין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹוף
ּבכל ּומּטּמאה נטמאת. מקֹום, מּכל ּדם וראתה הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּבזה
ׁשּזב ּכמי זֹו הרי - ּכחרּדל טּפה ּדם ראתה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּוא.

הרּבה. דמים ְִִֵֶַָָמּמּנה
.ׁשּלא ּפי על ואף החיצֹון, ּבּבית מתטּמאֹות הּנׁשים ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹּכל

הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, הּדם ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים מּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
הּוא היכן ועד ּבבּׂשרּה. זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבּׂשרּה;
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
הּוא‚. הּולד, ּבֹו ׁשּנֹוצר הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

וקֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא מקֹור, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם וצּואר ולפנים. לפני ׁשהּוא לפי חדר, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
ּפרֹוזדֹור. אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם. ׁשער ּבית ׁשהּוא ְֵֶֶֶַַַָּכלֹומר,
עד„. מּגיע ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור נכנס האבר ּביאה ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות. לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹו
הּוא לפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה ׁשל ּביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
עלּיה. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר לּול. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר מּדם חּוץ טמא; ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור, ּכּלֹו - העלּיה ודם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קׁשי, ודם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֻטהרּתּו,
וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה דם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
- ולפנים הּלּול מן נמצא אם ּבּפרֹוזדֹור: הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר. מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּמא אֹומרים: ואין וקדׁשים; ּתרּומה עליו וּׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמקּדׁש,
מן - ּכאן הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב, ּדר ירד העלּיה ְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
טמאתֹו הרי - לּנקב חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהחדר.
הּלּול. ּדר ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא החדר מן ׁשּמא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבספק,
עליו חּיבין ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ּׂשֹורפין אין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָלפיכ

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
.Â;ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּבא מׁשקה ּכל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא

אֹו לבן הרחם מן ׁשתת אם ,לפיכ זֹובּה. יהיה ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מראיו ואין הֹואיל ּכדם, ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשקה

טהֹור. זה הרי - דם ְֲֵֵֶַָָמראה
.Ê:הן ואּלּו טהֹורין. והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים דמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג. וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחֹור, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאדם,
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו הּוא? ּכיצד ִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

והּׁשחֹור ורֹואהּו. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס הּדם נֹותן אדם. ּבני ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל
ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ּכיצד? ּכרּכם ּכקרן הּיבׁש. הּדיֹו ּכעין -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשּלֹו. האמצעי הּקנה ׁשּבֹו הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאדמה
ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל הּוא, קנה ּכמֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשּכּלֹו
ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף עלים. ׁשלׁשה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָקנה
אדמה יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ּבֹו. ורֹואה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
מים עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ּבּה, וכּיֹוצא סיכני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּבקעת

ׁשעּור ואין הּׁשּום. ּכקלּפת העפר על הּמים ׁשּיעלה עד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבכלי
לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי ּומעּכרן לעפר. ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמים
ּומעּכרן. חֹוזר - צללּו ואם עכּורין. ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּובמקֹומֹו

.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם הּללּו, מראֹות ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
- מּמּנּו דהה היה טמא; זה הרי - מהן עמק אֹו מהן ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
- הּיבׁש מּכדיֹו יֹותר ׁשחֹור הּדם היה ּכיצד? טהֹור. זה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהרי
הּזית ּכעין מראהּו ׁשהיה ּכגֹון מּמּנּו, ּפחֹות היה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטמאה;
וכן טהֹור. זה הרי - העֹורב ּכעין אֹו הּזפת ּכעין אֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשחֹור

מראֹות. הּׁשלׁשה ְְְִַַָָּבׁשאר
.Èׁשל הּׁשרֹוני הּיין מן יין, אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין

הּדם מראה היה מים. חלקים ּוׁשני וחדׁש, חי יּׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָארץ
ּכמזג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - מּמּנּו דהה אֹו מּמּנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹעמק
ואּבדּתיו, ראיתי זה ּכמראה לֹומר: אּׁשה ונאמנת ּבלבד. ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה

מטהר. אֹו לּה מטּמא ְְְֵֵֶַַָָָוהחכם
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
ּכפי לּה ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּכֹוס,
ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו מטהר. אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ּׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָמה
רחב הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס. ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ּכֹוס ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.È.ּובחּמה לבנה מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוּׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר. אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
אֹו הּקזה לדם אֹו לדיֹו ולער להּקיף צרי - ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹהּמראֹות

הּמראֹות. ְְִַַָלׁשאר
.‚Èעּמּה יׁש אם אדּמה: ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּדם
אּלא נּדה, דם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - דם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת

חתיכה. ֲִַָדם
.„È.טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה, חתיכה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָהּפילה

יבחּוׁשין, ּכמֹו עפר, ּכמין ּׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
אם ּפֹוׁשרין: למים ּתּטיל - אדם אּלּו דברים מראה היה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹאם
דם הרֹואה וכל וקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָנּמֹוחּו
ּכ ואחר לעת מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיבׁש
הרי - לעת מעת נּמֹוחּו לא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵָָֹנּמֹוחּו

היא. ּוטהֹורה מּמּכה, ְִִֵַָָאּלּו
.ÂËאם ּורמּׂשים: ׁשקצים ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִִָָָָָהּפילה

טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ּדם עּמהן ְְְִִֵֵֶַָָָָיׁש
.ÊËהּדם וראתה ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּבבּׂשרּה זֹובּה יהיה ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה; - הּׁשפֹופרת ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבתֹו
ּדר ואין רֹואֹות, ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבּׂשרּה, ׁשּתראה עד -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבׁשפֹופרת. לראֹות ְְִִִֶֶָָהאּׁשה
.ÊÈּבין רגלים, מי עם דם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
חֹוׁשׁשת; אינּה - ונזּדעזעה ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו טהֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
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ודם החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו. היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת
ּבּכליא. אֹו ּבחלחלת הּוא מּכה ּדם ְְֶֶַַַַַָָֹֻזה

.ÁÈדם ולא נּדה דם לא ואינֹו הּוא, טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַַָָֹֹּדם
ּדין וכיצד חּבּורה. דם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם ראתה לא ּבין קטּנה, נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה
לבעלּה מּתרת זֹו הרי - אביה ּבבית ּדם ׁשראתה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּימיה

הּמּכה מחמת - ׁשּתראה ּדם ׁשּכל הּמּכה, ׁשּתחיה הּוא.עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נּדה. זֹו הרי - הּמּכה ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

.ËÈהרי - ּדם מּימיה ראתה לא אם נערה: ּכׁשהיא ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת
ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻזֹו
ּדם ראתה ואם הּמּכה. חיתה ׁשּלא והּוא ׁשֹותת. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּדם
אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ואחר אביה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבבית
היא ּכאּלּו זה ּבתּולים דם ויהיה ּופֹורׁש, ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָּבעילה
ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראתה ׁשּלא ּובֹוגרת נּדה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹּתחּלת

הראׁשֹון. ְִַָָלילה
.Îעל אף - דם ראתה ׁשּלא לנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹארּבעה

ׁשני אפּלּו ּוממּתין הראׁשֹון, לילה ּבֹועל ּבסרּוגין. ׁשהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּפי
חיתה ׁשּלא והּוא ׁשני. לילה ּובֹועל ׁשלׁשה, אֹו ְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָֹחדׁשים

ַַָהּמּכה.
.‡Îלא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן

ּביֹום ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָחיתה
יֹום. ַַאחר

.Îהּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעּׂשת ׁשּנּׂשאת, ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה
קטּנה ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ימים ארּבעה ּכל לֹו ּומׁשלימין אחד, ּכלילה לֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנחׁשבֹות
ּבימי לֹו ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו הּנערּות. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבימי
הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ּבסרּוגין, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנערּות

הּמּכה. חיתה ׁשּלא והּוא מּתר. ְְֶֶַַָָָָֹֻזה
.‚Îהיתה חיתה? לא אֹו הּמּכה חיתה אם יֹודעין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּכיצד

ּת לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת הּדם ׁשּתׁשברֹואה ּובעת ראה, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לא ּוכסתֹות ּכרים ּגּבי על ּתׁשב ואם ּתראה, הּקרקע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹעל
ּכלל ראתה ולא הּדם ּפסק הּמּכה; חיתה לא עדין - ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹתראה
אם וכן הּמּכה. חיתה ּכבר - הּכר על יֹוׁשבת ּבין עֹומדת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבין
על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ּכלל, ּפסק ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא

נּדה. דם אּלא מּכה, דם זה אין - והּכסתֹות ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכרים
.„Î.הּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהיתה

ׁשּלא ּדם ראתה ּכ ואחר ּדם, ראתה ולא מּטתּה ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. דם זה הרי - ּתׁשמיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַָמחמת

.‰Îויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
דם היה ׁשאּלּו נּדה; דם זה הרי - קטּנה היתה אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָדם,
ויצא ׁשלׁש מּבת ּפחּותה הּבֹועל ּבּתחּלה. ּבא היה - ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָּבתּולים

ּבתּולים. דם זה הרי - ְֲִֵֶַָדם

ה'תש"ע מנחםֿאב י"א חמישי יום

 
הּקׁשי‡. ודם הּזבה ודם הּנּדה טהר1ּדם ודם יֹולדת ודם ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּומעין ּבא, הּוא הּמקֹור ּומן הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשל
הּוא רֹואה2אחד ותהיה דינֹו, ׁשּיׁשּתּנה הּוא ּבלבד ּובּזמּנים , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו - ְְְִָָָָָדם
.ּתחּלה דם האּׁשה ּכׁשּתראה ּבׁשעת3ּכיצד? ּכׁשּתראה אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשבעת ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה אּלא ראתה ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראתה ּבין ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלב זיבה,ראׁשֹונה דם זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ד. ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נּדתּה עת ּבלא ׁשהּוא .4מּפני ְְִִֵֶֶָָֹ

הּימים‚. ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל לוסת5וכן נּדה וסת ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבין ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה זיבה. דם הּוא הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנּדה

ּבלבד. יֹום עּׂשר אחד אּלא נּדה לזמן נּדה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָזמן
הן„. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּבהן ראתה לא ּבין ּדם ּבהן ראתה ּבין נּדתּה, ימי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהּנקראין
לנּדה,6ּדם ראּויין ׁשהן מּפני נּדה? ימי נקראין מה ּומּפני . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

יחׁשב. נּדה ּדם - ּבהם ׁשּתראה ּדם ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָוכל
ימי‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עּׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכל

ימי נקראין ולּמה ראתה. לא ּבין ּדם ּבהן ראתה ּבין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה,
דם - ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזיבה?
וימי נּדתּה ימי ׁשהן: אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָזיבה

ִָָזיבתּה.
.Âעד אֹו ׁשּתמּות עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה, ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

יֹום מּתחּלת ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר אחר, ליֹום הּוסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעקר
ואחריהן ׁשבעה, [ואחריהן] עּׂשר, אחד ואחריהן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוסת,
אם דם ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ּבּמנין, ותּזהר עּׂשר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה. ּבימי אֹו ראתה נּדה ֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבימי
ּכן אם אּלא זיבה, ימי עּׂשר ואחד נּדה ימי ׁשבעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהן:

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּלדה, ְְְִִִֵֵֶַָָָהפסיקה
.Êׁשני אֹו ּבלבד אחד יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראתה ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה

יֹום ׁשֹומרת ונקראת קטּנה, זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
זבה זֹו הרי - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראתה ואם יֹום. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכנגד
סתם. זבה ונקראת גדֹולה, זבה הּנקראת והיא ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָגמּורה,
'ימים' מעּוט רּבים. ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי ואּׁשה ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:

ׁשלׁשה. - 'רּבים' ׁשנים, -ְְִִַַָ
.Áׁשבעה ספירת אּלא קטּנה לזבה גדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ימים ׁשבעה לסּפר צריכה גדֹולה ׁשּזבה קרּבן: ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹוהבאת
וזבה ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנקּיים,
מביאה אינּה קטּנה [וזבה ּכׁשּתטהר, קרּבן מביאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָגדֹולה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקושי".1) דם הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל לידה חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
טהרתו".2) והתורה טמאתו התורה הוא, אחד בחייה.3)"מעיין הראשונה זבה.4)בפעם בעניין ביום5)הנאמר ואפילו

שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה לקמן וראה לנדה. נדה שבין עשר ימי6)האחד שכל רבינו, שיטת
שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא אפילו - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון יומה עד הווסת מהתחלת האשה

רוא שהיא ודם נדה, דם הוא הימים בשבעת הוא.רואה זיבה דם שלאחריהם, הימים עשר אחד בתקופות ה

              
  

ׁשּתיהן - ּביאה ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר]. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקרּבן
ָׁשוֹות.

.Ëּבתחּלת ׁשראתה ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראתה ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד?
טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראתה ּבין ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּלילה
החּמה, ׁשּׁשקעה עד ׁשראתה מעת הּדם ּפסק לא ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּוכאּלּו
מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראתה לא ואם הּלילה. ּכל ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומׁשּמרת
אם הּיֹום. ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלמחר
הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראתה ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

לערב.7הּטמא לבעלּה מּתרת היא והרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Èאחר ּביֹומֹו ּבין ּבלילֹו ּבין הּׁשני, ּבּיֹום ּגם ּדם ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָראתה

ׁשליׁשי ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום הרי - .8ׁשּטבלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החּמה,אם ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת - ראתה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראתה לא אם הּיֹום. ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומׁשּמרת
לערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ׁשני ּכנגד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻטהֹור

.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָראתה
טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה גדֹולה, דם;9זבה ּבלא ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ

ּבּיֹום וטֹובלת וגֹומר. ימים ׁשבעת ּלּה וספרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
לערב. לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשביעי
יֹונה. ּבני ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי קרּבנּה, מביאה הּׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּובּיֹום

.Èזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה
היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹגדֹולה

ׁשבעה. ּבתֹו ׁשּטבלה ְְְְִִֶָָָָּכנּדה
.‚Èאחר ספירה ׁשל ׁשביעי ּביֹום גדֹולה זבה על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּבא

- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
- לטבילתּה הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

רעה ּתרּבּות לּה יהיה זֹו ּולאּׁשה ּבעילתּה10טהֹורה. ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּתלּויין .11ּומּגעּה ְִַָָ

.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹראתה

ּכלּום עליה חּיבין אין - הּטבילה אחר ואם12ּובעילתּה ; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה אחר זה ּביֹום ּדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹראתה
ּבקרּבן חּיבין ּובֹועלּה והיא טמא, - למפרע ּבֹו .13ׁשּנגעה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד לבעלּה אסּורה היא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּולפיכ
ספק .14לידי ִֵֵָ

.ÂË,ּדם ראתה ּובּׁשביעי נקּיים, ימים ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָזבה

למנֹות וחֹוזרת הּכל, סֹותרת - החּמה לׁשקיעת סמּו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאפּלּו
נקּיים. ימים ׁשבעה הּטמא הּיֹום ְְִִִִֵֵַַַַָָָמאחר

.ÊËהּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת יֹום15ּפלטה סֹותרת - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהּוא מּפני .16אחד; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

עּׂשר, ּובּׁשנים עּׂשר ּובאחד זיבתּה מימי ּבעּׂשירי ּדם ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָראתה
זבה אינּה - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראתה ּפי על ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאף
עּׂשר ׁשנים ׁשּיֹום לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָגדֹולה,
ּכמֹו זבה, אינּה - נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

.17ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.ÊÈ?נּדתּה על תזּוב כי אֹו ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּוא ִִֶֶַַַָָָָָּומה

ּכגֹון זבה. זֹו הרי - לנּדתּה סמּו ימים ׁשלׁשה ראתה ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָׁשאם
ראׁשֹון ׁשהן ּובעּׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראתה
ּדם ראתה זיבתּה. ימי ׁשהן יֹום עּׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב, וטבלה זיבתּה מימי עּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאחד
טמא ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּטתּה, וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעּׂשר,

ּכרת חּיבים אינם - ּומֹוׁשב מׁשּכב יֹום18ועֹוּׂשין ׁשאין מּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
הֹועילהׁשנ זבה, לעּׂשֹותּה עּׂשר אחד ליֹום מצטרף עּׂשר ים ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת ְְְִִִֵֶַַַָָָָלּה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עּׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

קטּנה זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה עבר19אסּורה ואם ; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא אחר ּדם ראתה ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה

ּכלּום ּבכ אין - עּׂשר ׁשנים ּביֹום נּדה20עליה ּדם ׁשּזה ; ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּלפניו. לּיֹום מצטרף ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָהּוא,

.ËÈהּׁשמׁשֹות ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם וראתה21ראתה , ְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָ
זבה ספק זֹו הרי - ּובעּׂשירי ראׁשֹונה22ּבּתׁשיעי ראּיה ׁשּמא ; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראתה ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבליל
ּובעּׂשירי ּבּתׁשיעי ּדם ראתה אם וכן זיבתּה. ימי מּתחּלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָזה
- הּׁשמׁשֹות ּבין עּׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראתה זיבתּה, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָמימי
עּׂשר אחד ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה; ספק זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראתה והרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה,

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
לנּדתּה ּבּׁשני ּפסק עד23ואפּלּו ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

נּדתּה אין24לאחר - טמאה מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
זבה, ותהיה טמאה היתה הּימים אֹותן ּכל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים אֹותן ּכל ּבדקה25אּלא . ְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
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יום.7) כנגד יום שומרת נקראת למפרע.8)ולפיכך זבה תהא דם תראה נקיים.9)שאם שבעה התלמוד: כלומר,10)בלשון
רע. וחינוך שיבורר.11)לימוד עד ועומד בשוגג.12)תלוי קרבן ולא במזיד כרת הזבח.13)לא על תטהר,14)כבא "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תטהר, מעשה זרע.15)אחר שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא והרי
היינו16) השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים שבעה ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר ומה

שעברו הנקיים הימים את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי כגון אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם
הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי המחרת מיום החל ספירתה את להמשיך שתראה17)ויכולה דם "וכל ד: הלכה למעלה

ייחשב". נדה דם מדרבנן.18)בהם, לשמש אסורה אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה אחד19)ואם שיום פי על אף
מדרבנן. יום כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך התורה, מן שימור צריך לא אלא20)עשר קטנה, זבה אינה כלומר

כנדה. וטמאה זיבה טומאת "בי21)פסקה הנקרא הזמן הוא בינונים כוכבים שלושה שיראו עד החמה השמשות""משתשקע ן
מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום מן ספק והוא מקום, קרבן22)בכל ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל נאכל, ההלכה.23)ואינו בסוף שמסיים כמו פתוח המעיין הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
נדתה.24) ימי שבעת ותיטהר.25)לאחר לנדתה וטובלת זבה, אינה ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,



פי               
  

ׁשּתיהן - ּביאה ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר]. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻקרּבן
ָׁשוֹות.

.Ëּבתחּלת ׁשראתה ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראתה ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד?
טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראתה ּבין ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּלילה
החּמה, ׁשּׁשקעה עד ׁשראתה מעת הּדם ּפסק לא ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּוכאּלּו
מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראתה לא ואם הּלילה. ּכל ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומׁשּמרת
אם הּיֹום. ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלמחר
הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראתה ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָֹלא

לערב.7הּטמא לבעלּה מּתרת היא והרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Èאחר ּביֹומֹו ּבין ּבלילֹו ּבין הּׁשני, ּבּיֹום ּגם ּדם ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָראתה

ׁשליׁשי ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום הרי - .8ׁשּטבלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החּמה,אם ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת - ראתה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראתה לא אם הּיֹום. ּכל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומׁשּמרת
לערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ׁשני ּכנגד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻטהֹור

.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָראתה
טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה גדֹולה, דם;9זבה ּבלא ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ

ּבּיֹום וטֹובלת וגֹומר. ימים ׁשבעת ּלּה וספרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
לערב. לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשביעי
יֹונה. ּבני ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי קרּבנּה, מביאה הּׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּובּיֹום

.Èזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה
היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹגדֹולה

ׁשבעה. ּבתֹו ׁשּטבלה ְְְְִִֶָָָָּכנּדה
.‚Èאחר ספירה ׁשל ׁשביעי ּביֹום גדֹולה זבה על ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּבא

- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
- לטבילתּה הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

רעה ּתרּבּות לּה יהיה זֹו ּולאּׁשה ּבעילתּה10טהֹורה. ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּתלּויין .11ּומּגעּה ְִַָָ

.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹראתה

ּכלּום עליה חּיבין אין - הּטבילה אחר ואם12ּובעילתּה ; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה אחר זה ּביֹום ּדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹראתה
ּבקרּבן חּיבין ּובֹועלּה והיא טמא, - למפרע ּבֹו .13ׁשּנגעה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד לבעלּה אסּורה היא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּולפיכ
ספק .14לידי ִֵֵָ

.ÂË,ּדם ראתה ּובּׁשביעי נקּיים, ימים ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָזבה

למנֹות וחֹוזרת הּכל, סֹותרת - החּמה לׁשקיעת סמּו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאפּלּו
נקּיים. ימים ׁשבעה הּטמא הּיֹום ְְִִִִֵֵַַַַָָָמאחר

.ÊËהּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת יֹום15ּפלטה סֹותרת - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהּוא מּפני .16אחד; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

עּׂשר, ּובּׁשנים עּׂשר ּובאחד זיבתּה מימי ּבעּׂשירי ּדם ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָראתה
זבה אינּה - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראתה ּפי על ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאף
עּׂשר ׁשנים ׁשּיֹום לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָגדֹולה,
ּכמֹו זבה, אינּה - נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

.17ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.ÊÈ?נּדתּה על תזּוב כי אֹו ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּוא ִִֶֶַַַָָָָָּומה

ּכגֹון זבה. זֹו הרי - לנּדתּה סמּו ימים ׁשלׁשה ראתה ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָׁשאם
ראׁשֹון ׁשהן ּובעּׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראתה
ּדם ראתה זיבתּה. ימי ׁשהן יֹום עּׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב, וטבלה זיבתּה מימי עּׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאחד
טמא ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּטתּה, וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעּׂשר,

ּכרת חּיבים אינם - ּומֹוׁשב מׁשּכב יֹום18ועֹוּׂשין ׁשאין מּפני ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
הֹועילהׁשנ זבה, לעּׂשֹותּה עּׂשר אחד ליֹום מצטרף עּׂשר ים ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת ְְְִִִֵֶַַַָָָָלּה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עּׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

קטּנה זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה עבר19אסּורה ואם ; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא אחר ּדם ראתה ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה

ּכלּום ּבכ אין - עּׂשר ׁשנים ּביֹום נּדה20עליה ּדם ׁשּזה ; ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּלפניו. לּיֹום מצטרף ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָהּוא,

.ËÈהּׁשמׁשֹות ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם וראתה21ראתה , ְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָ
זבה ספק זֹו הרי - ּובעּׂשירי ראׁשֹונה22ּבּתׁשיעי ראּיה ׁשּמא ; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראתה ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבליל
ּובעּׂשירי ּבּתׁשיעי ּדם ראתה אם וכן זיבתּה. ימי מּתחּלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָזה
- הּׁשמׁשֹות ּבין עּׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראתה זיבתּה, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָמימי
עּׂשר אחד ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה; ספק זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראתה והרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה,

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
לנּדתּה ּבּׁשני ּפסק עד23ואפּלּו ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

נּדתּה אין24לאחר - טמאה מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
זבה, ותהיה טמאה היתה הּימים אֹותן ּכל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים אֹותן ּכל ּבדקה25אּלא . ְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
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יום.7) כנגד יום שומרת נקראת למפרע.8)ולפיכך זבה תהא דם תראה נקיים.9)שאם שבעה התלמוד: כלומר,10)בלשון
רע. וחינוך שיבורר.11)לימוד עד ועומד בשוגג.12)תלוי קרבן ולא במזיד כרת הזבח.13)לא על תטהר,14)כבא "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תטהר, מעשה זרע.15)אחר שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא והרי
היינו16) השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים שבעה ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר ומה

שעברו הנקיים הימים את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי כגון אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם
הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי המחרת מיום החל ספירתה את להמשיך שתראה17)ויכולה דם "וכל ד: הלכה למעלה

ייחשב". נדה דם מדרבנן.18)בהם, לשמש אסורה אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה אחד19)ואם שיום פי על אף
מדרבנן. יום כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך התורה, מן שימור צריך לא אלא20)עשר קטנה, זבה אינה כלומר

כנדה. וטמאה זיבה טומאת "בי21)פסקה הנקרא הזמן הוא בינונים כוכבים שלושה שיראו עד החמה השמשות""משתשקע ן
מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום מן ספק והוא מקום, קרבן22)בכל ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל נאכל, ההלכה.23)ואינו בסוף שמסיים כמו פתוח המעיין הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
נדתה.24) ימי שבעת ותיטהר.25)לאחר לנדתה וטובלת זבה, אינה ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,



פב              
  

ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמאה, ּומצאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָעצמּה
אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּׁשמׁשֹות
ספק זֹו הרי - טהֹורה ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ימים ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָהמּתינה
ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמאה מצאה ואם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָזבה.
ּבחזקת זֹו הרי - טמאה ּולבּסֹוף טמאה מצאה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּתחּלה
בֹו ׁשּמצאה ּפי על אף נּדה, ׁשל ראׁשֹון ויֹום ּפסק. ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמאה; ׁשּמצאה ּכמי זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻטהֹורה

ּפתּוח. הּמעין ְְַַַַָָֻהחזק
.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור. ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָּבחזקת

.Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
הּׁשמיני ּובּיֹום ּבחזקת26טהֹור, זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָטהרה.
ּבדקה ּובּׁשביעי הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה 27ולא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ְְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָּומצאה

ספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור ׁשהּוא הּבדיקֹות, ְְְְִִֵֵֶַָָָאּלּו
.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

ׁשמיני ּבליל וטֹובלת מּספק, נקּיים ימים ּכ28ׁשבעת ואחר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה. מּתרת ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

  
לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

הּנקרא הּוא הּדם אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
דם הּוא הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? והיא הּקׁשי. ְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָדם
זֹו הרי - זיבתה ּבימי ּבא ואם נּדה; טמאה זֹו והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָנּדה,
מּפי ּבבּׂשרּה. זֹובּה יהיה ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָטהֹורה.
ולד. מחמת ולא עצמּה, מחמת זֹובּה למדּו: ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לנפלים. קׁשי אין - הּפילה אם אבל חי; ולד ׁשּתלד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובלבד
ארּבעה והּצער החבלים עם ויֹורד ׁשֹותת הּדם היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפּלּו
אם אבל וטהֹור; קׁשי דם זה הרי - ׁשּתלד קדם יֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעּׂשר
הרי - יתר אֹו יֹום עּׂשר ּבחמּׁשה הּלדה קדם הּדם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

ּבזֹוב. יֹולדת היא והרי זיבה, דם ְֲִִֵֶֶֶַַָזה
.והחבלים הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

ראתה אם אבל ׁשּילדה; עד והֹולכת מתקּׁשה אּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּצער,
ּופסק וחבלים, ּבצער זיבתּה ּבימי יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּדם
ועמדה ימים, הּׁשלׁשה אחר החבלים מן לּה ורוח הּצער ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָלּה
ּפסק ׁשּלא ּפי על אף יתר, אֹו ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבנחת
וארּבע עּׂשרים אחר והחבלים הּצער ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָהּדם
לא - הּולד מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשעֹות
זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים. ולא הּצער ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּפסק

ּבזֹוב. ְֶֶיֹולדת
ׁשנים‚. אֹו וילדה, ּבקׁשי ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹראתה

ּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי אחד ויֹום צער ְְְְְְְְִִֶַַָָָֹֹּבלא
ראתה אם אבל ּבזֹוב. יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי ויֹום ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָצער
ּבקׁשי ׁשנים אֹו וילדה, צער ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹיֹום
ויֹום ּבקׁשי ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער ּבלא ְְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹואחד
סמּו קׁשי הּכלל: זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - וילדה צער ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלא
זֹו הרי - ללדה סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹללדה

ּבזֹוב. ְֶֶיֹולדת
הּיֹום„. ּכל אפּלּו הּלדה, ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל

סמּו הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין - ּבׁשפי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכּלֹו
מה ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים ׁשני ראתה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלּקׁשי.

זבה. ּוספק יֹולדת ספק זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָהּפילה
נקּיים‰. ימים ׁשבעה ליׁשב צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכיצד

ּכ ואחר לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוטֹובלת
,לפיכ יֹולדת. וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר, ּדם לּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיהיה
ׁשבעת סֹופרת הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו זכר, ילדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאם
נקּיים ׁשבעה וספרה נקבה, ילדה ואם וטֹובלת; נקּיים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָָימים
זֹו הרי - לאחריהן אֹו לדה ׁשל עּׂשר ארּבעה עם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוׁשלמּו
ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻטֹובלת
עּׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עּׂשר ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָארּבעה

.Âימים ׁשבעת וספרה ׁשלׁשה, ּדם ׁשראתה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד?
ליל עד לבעלּה אסּורה היא ועדין עּׂשרה; הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָנקּיים
אין ולמה ּכנּדה. היא עּׂשר ארּבעה ׁשּכל עּׂשר, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָָחמּׁשה
ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה לספירת ּבזֹוב הּיֹולדת את ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָמצריכין
וימי לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עּׂשר ארּבעה ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָזכר
ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן רֹואה ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָנּדתּה

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Êּכל אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיֹולדת

ימים ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא. זיבה ּכדם - ׁשּתראה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָּדם
ּכ ואחר וטבלה, נקבה ׁשל עּׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָנקּיים,
הרי - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראתה

טהר. דם ֶַַֹזה
.Áראתה ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימים ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹספרה

טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּדם
- ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא לנּדה לא ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹאינן

ׁשּתטּבל. עד הּנּדה, ּדם ּכדין ּומטּמא, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹטמא
.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עּׂשר ארּבעה ואחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת

דם הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבֹוא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָוהתחיל
ׁשּתראה ּדמים ׁשּכל לּנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא, טהֹור - טהר ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
ואם זכר, טמאת - זכר הּפילה אם לדה: טמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻּתהיה
מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה נקבה. טמאת - נקבה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֻֻהּפילה
והּפילה אחד הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו אפּלּו ׁשני. ְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָמּולד
וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ּכּמה אחר אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהאחר

ְֹמלאת.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתחילתם.26) ורק הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על בתחילתם.27)אף ולא הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
ביום.28) טובלת שאינה כנדה

              
  

.È,נקּיים ימים ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָזבה
הּקׁשי וימי סֹותר, אינֹו - נקּיים ימים ּבתֹו קׁשי ּדם לּה ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּובא
- נקּיים ימים ּבׁשבעה ילדה אם וכן ׁשבעה. למנין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָעֹולים
אף ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, הּלדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאין
ּכיון מּזֹובּה. טהרה ואם ׁשּנאמר: ּבהן. טמאה ׁשהיא ּפי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
ּכגֹון אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּטהרה
סֹופרת זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה טמאת אֹו לדה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻֻטמאת
הּספירה. סֹותרין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבהן,

.‡Èהרי - ּדם ּבהן ראתה לא אם נּדתּה, וימי לדתּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹימי
ּבהן ראתה ואם נקּיים; ימים ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָאּלּו
אּלא הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה ימי לּה עֹולין אין - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּדם
הּכל סֹותר ׁשאין הּדם. ּכׁשּיפסק ׁשּספרה הּימים על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשלמת

ּבלבד. יֹומן סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאּלא
.Èמה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר

יֹום הּמקֹור מן דם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
ּכיצד? זבה. ּתהיה ולא יֹום עּׂשר וארּבעה מאה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאחר
ימי לאחר ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשנים
ימי וׁשבעה נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עּׂשר וארּבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנּדתּה,
ׁשּתראה ּדם ׁשּכל למדּת, הא נּדה. ימי אחר ּוׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנּדה,
מׁשּגיחין ואין נּדתּה, ּתחּלת הּוא - מלאת יֹום אחר ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהאּׁשה
ּבין מלאת יֹום ּבסֹוף דם הרֹואה ,לפיכ ׁשּמּקדם. וסתֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹעל
הּדם, ראתה ּבּלילה ׁשּמא נּדה; ספק זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות

נּדתּה. ימי ּתחּלת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא
.‚Èמּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראתה ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר

מׁשּמרת - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל. אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
גדֹולה וזבה לערב. לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור אחד ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיֹום
ּבליל לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים ימים ׁשבעת סֹופרת -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ
ּבלבד, יֹום עּׂשר אחד אּלא לנּדה נּדה זמן ּבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמיני.

גדֹולה. אֹו קטּנה זבה ּתהיה עּׂשר האחד ְְְְִֶַַַָָָָָָָָּובאֹותן
.„Èזה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם ּתראה יֹום ימיה ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים: ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּוביֹום ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּתראה לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹויֹום
ּבכל ּומׁשּמׁשת נּדתּה. ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמיני,
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד. לילֹות ארּבעה יֹום עּׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשמֹונה
הּטמא. לּיֹום ׁשֹומר הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום הּטהֹורים, ְִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּימים
הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה היתה אם ,ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָלפיכ
אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא מׁשּמׁשת אינּה -ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

נּדתּה. ְִֵָָימי
.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאין ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה

ּובעּׂשרים. עּׂשר ּובּׁשּׁשה עּׂשר ּובּׁשנים ּבּׁשמיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
.ÊË- טהֹורין ּוׁשלׁשה טמאין ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָהיתה

נּדתּה; ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּמׁשת
וׁשּוב לנּדתּה. הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין גדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם; מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים. ימים ְְִִִִַָׁשבעת
.ÊÈטהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת -ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ְָלעֹולם.

.ÁÈטהֹורים ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה מׁשּמׁשת -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ְָלעֹולם.
.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
לעֹולם. ְְֶֶַָמׁשּמׁשת

.Îמׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ׁשבּוע אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
- אחריו ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע - ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא נמצאת ּבֹו. לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת ימיה וכל אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה
ׁשבּוע ּכיצד? ׁשבּועֹות. עּׂשר ׁשמנה ּבכל יֹום עּׂשר ְְְֵַַָָָָָָָָָֹׁשמֹונה
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה. היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה. - ׁשמיני ׁשבּוע זבה. - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה.
מימי מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא עּׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה. ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעּׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - בֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע הּטהֹור. עּׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
וכן לספירה. - עּׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עּׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָׁשלׁשה
לספירה, - עּׂשר ׁשּׁשה וׁשבּוע זבה, - עּׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עּׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה, - עּׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר: נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
לּה ארע לא ואּלּו יֹום. עּׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשר
היתה - טהֹורה יֹום עּׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹחלי
ׁשבּועֹות, עּׂשר אחד ׁשבּועֹות עּׂשר הּׁשמֹונה ּבכל ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּמׁשת

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ְְְִִִֵֶָׁשהן
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא וזֹו הּימים. רביע ּכמֹו ׁשהם יֹום, עּׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
רבי מׁשּמׁשת חכמים: ימיה.ׁשאמרּו ע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה ארּבעים מּתֹו יֹום עּׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָימים.
אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ויֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָנּדתּה,
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה. ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, הּׁשמֹונה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָמן
מימי וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה.
ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות. ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים
לּה יבֹואּו ׁשבעה. ספירת ּוצריכה גדֹולה, זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה.
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה
ּוׁשמֹונה. ארּבעים ּבכל יֹום חמּׁשה מׁשּמׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנמצאת

.‚Îטהֹורין ימים ותׁשעה טמאים ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
לעֹולם. יֹום עּׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה מׁשּמׁשת -ְְְְְִֶֶַָָָָָָָ
זיבּות ּוׁשנים נּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ּתׁשעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת לנּדתּה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָסמּו

לעֹולם. וכן ׁשמֹונה. ְְְְֵֶֶַָָּומׁשּמׁשת
.„Îּומעּׂשרה טהֹור, ועּׂשרה טמא ימים עּׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה
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פג               
  

.È,נקּיים ימים ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָזבה
הּקׁשי וימי סֹותר, אינֹו - נקּיים ימים ּבתֹו קׁשי ּדם לּה ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּובא
- נקּיים ימים ּבׁשבעה ילדה אם וכן ׁשבעה. למנין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָעֹולים
אף ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, הּלדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאין
ּכיון מּזֹובּה. טהרה ואם ׁשּנאמר: ּבהן. טמאה ׁשהיא ּפי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
ּכגֹון אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּטהרה
סֹופרת זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה טמאת אֹו לדה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻֻטמאת
הּספירה. סֹותרין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבהן,

.‡Èהרי - ּדם ּבהן ראתה לא אם נּדתּה, וימי לדתּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹימי
ּבהן ראתה ואם נקּיים; ימים ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָאּלּו
אּלא הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה ימי לּה עֹולין אין - ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּדם
הּכל סֹותר ׁשאין הּדם. ּכׁשּיפסק ׁשּספרה הּימים על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשלמת

ּבלבד. יֹומן סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאּלא
.Èמה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר

יֹום הּמקֹור מן דם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
ּכיצד? זבה. ּתהיה ולא יֹום עּׂשר וארּבעה מאה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאחר
ימי לאחר ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשנים
ימי וׁשבעה נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עּׂשר וארּבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנּדתּה,
ׁשּתראה ּדם ׁשּכל למדּת, הא נּדה. ימי אחר ּוׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנּדה,
מׁשּגיחין ואין נּדתּה, ּתחּלת הּוא - מלאת יֹום אחר ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהאּׁשה
ּבין מלאת יֹום ּבסֹוף דם הרֹואה ,לפיכ ׁשּמּקדם. וסתֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹעל
הּדם, ראתה ּבּלילה ׁשּמא נּדה; ספק זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות

נּדתּה. ימי ּתחּלת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא
.‚Èמּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראתה ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר

מׁשּמרת - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל. אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
גדֹולה וזבה לערב. לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור אחד ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיֹום
ּבליל לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים ימים ׁשבעת סֹופרת -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ
ּבלבד, יֹום עּׂשר אחד אּלא לנּדה נּדה זמן ּבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמיני.

גדֹולה. אֹו קטּנה זבה ּתהיה עּׂשר האחד ְְְְִֶַַַָָָָָָָָּובאֹותן
.„Èזה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם ּתראה יֹום ימיה ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים: ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּוביֹום ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּתראה לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹויֹום
ּבכל ּומׁשּמׁשת נּדתּה. ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמיני,
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד. לילֹות ארּבעה יֹום עּׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָׁשמֹונה
הּטמא. לּיֹום ׁשֹומר הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום הּטהֹורים, ְִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּימים
הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה היתה אם ,ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָלפיכ
אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא מׁשּמׁשת אינּה -ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

נּדתּה. ְִֵָָימי
.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאין ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה

ּובעּׂשרים. עּׂשר ּובּׁשּׁשה עּׂשר ּובּׁשנים ּבּׁשמיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
.ÊË- טהֹורין ּוׁשלׁשה טמאין ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָהיתה

נּדתּה; ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּמׁשת
וׁשּוב לנּדתּה. הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין גדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם; מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים. ימים ְְִִִִַָׁשבעת
.ÊÈטהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת -ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ְָלעֹולם.

.ÁÈטהֹורים ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה מׁשּמׁשת -ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ְָלעֹולם.
.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
לעֹולם. ְְֶֶַָמׁשּמׁשת

.Îמׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ׁשבּוע אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
- אחריו ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע - ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא נמצאת ּבֹו. לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת ימיה וכל אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה
ׁשבּוע ּכיצד? ׁשבּועֹות. עּׂשר ׁשמנה ּבכל יֹום עּׂשר ְְְֵַַָָָָָָָָָֹׁשמֹונה
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה. היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה. - ׁשמיני ׁשבּוע זבה. - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה.
מימי מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא עּׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה. ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעּׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - בֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע הּטהֹור. עּׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
וכן לספירה. - עּׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עּׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָׁשלׁשה
לספירה, - עּׂשר ׁשּׁשה וׁשבּוע זבה, - עּׂשר חמּׁשה ְְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עּׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה, - עּׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר: נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
לּה ארע לא ואּלּו יֹום. עּׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשר
היתה - טהֹורה יֹום עּׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹחלי
ׁשבּועֹות, עּׂשר אחד ׁשבּועֹות עּׂשר הּׁשמֹונה ּבכל ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּמׁשת

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ְְְִִִֵֶָׁשהן
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא וזֹו הּימים. רביע ּכמֹו ׁשהם יֹום, עּׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
רבי מׁשּמׁשת חכמים: ימיה.ׁשאמרּו ע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה ארּבעים מּתֹו יֹום עּׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָימים.
אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ויֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָנּדתּה,
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה. ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, הּׁשמֹונה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָמן
מימי וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה.
ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות. ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים
לּה יבֹואּו ׁשבעה. ספירת ּוצריכה גדֹולה, זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה.
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה
ּוׁשמֹונה. ארּבעים ּבכל יֹום חמּׁשה מׁשּמׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנמצאת

.‚Îטהֹורין ימים ותׁשעה טמאים ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
לעֹולם. יֹום עּׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה מׁשּמׁשת -ְְְְְִֶֶַָָָָָָָ
זיבּות ּוׁשנים נּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ּתׁשעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת לנּדתּה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָסמּו

לעֹולם. וכן ׁשמֹונה. ְְְְֵֶֶַָָּומׁשּמׁשת
.„Îּומעּׂשרה טהֹור, ועּׂשרה טמא ימים עּׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה
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פד              
  

ימי יהיה - טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּולמעלה
מהם - הּטמאים עּׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּמּוׁשּה
מהן סֹופרת - הּטהֹורים עּׂשרה זיבה; ּוׁשלׁשה נּדה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשבעה
וימי ׁשלׁשה, הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה; ּומׁשּמׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשבעה,
ּוּמאה טהֹורין: ּומאה טמאין יֹום מאה וכן ׁשלׁשה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָהּזיבּות
זיבּות; ּוׁשלׁשה ותׁשעים לנּדה, מהן ׁשבעה - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּטמאין
ּוׁשלׁשה ותׁשעים לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּמאה

זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף. וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלׁשּמּוׁש.

 
אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

קבּוע יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה ּתרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא וסת, לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום ועּׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעּׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעּׂשרים

יֹותר. אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועּׂשרים ְְְְִֵֶַָָָלארּבעה
.ּומתעּטׁשת מפהקת ּבעצמּה: ּתרּגיׁש הּדם ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקדם

אֹו ּבּׂשרּה ּׂשערת ויסּתּמר מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחֹוׁשׁשת
אּלּו וסתֹות לּה ויבֹואּו אּלּו. ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבּׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחם

וסּתּה. מּיֹום לּה הּקבּועה ּבּׁשעה מהן אחד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
לׁשּמׁש‚. אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכבר

לׁשּמׁש אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה; עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה - ּבּיֹום וסּתּה אם הּוסת: עֹונת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבכל
הּלילה. אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה - ּבּלילה וסּתּה ואם ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָהּיֹום,
לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת יֹום ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומּתחּלת

הּיֹום„. ׁשּתדע עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ
עּׂשרים, ּביֹום לראֹות דרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשעה
ועּׂשרים ׁשלׁשה יֹום ּובא ראתה, ולא עּׂשרים יֹום ְְְְְֲִִֶֶָָָָָֹּובא
ׁשניהן ועּׂשרים ׁשלׁשה ויֹום עּׂשרים יֹום הרי - ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָוראתה

ּביֹו ׁשנּיה ּפעם ראתה אם וכן ועּׂשרים,אסּורין. ׁשלׁשה ם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
ּפעם ראתה אסּורין. ׁשניהן עדין - עּׂשרים ּביֹום ראתה ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולא
- עּׂשרים ּביֹום ראתה ולא ועּׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹׁשליׁשית
ׁשאין ועּׂשרים. ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ונעקר עּׂשרים, יֹום ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָטהר
ואינּה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשּתקּבעּנּו עד וסת קֹובעת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

ּפעמים. ׁשלׁש מּמּנה ׁשּתעקר עד הּוסת מן ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּטהרת
ּכּמה‰. ּבֹו ראתה אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבע וסת ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

וראתה, קפצה ראתה. האנס ׁשּמּפני וסת; אינֹו - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצֹות. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹקפצה
קפצה יֹום עּׂשרים ּולאחר ּדם, וראתה ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָקפצה
ּביֹום קפצה עּׂשר ּתׁשעה ּולאחר ּדם, וראתה ּבּׁשּבת ְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבאחד
- קפיצה ּבלא ראתה ׁשּבת ּולאחר ּדם, ראתה ולא ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשּבת
ּגרם ׁשהּיֹום נֹודע ׁשהרי עּׂשרים; אחר ּבּׁשּבת אחד נקּבע ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהרי
ּפעמים. ׁשלׁש זה יֹום נקּבע ּוכבר הּקפיצה, ולא לראֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹלּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âעּׂשר ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עּׂשר חמּׁשה יֹום ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹראתה

ויֹום אחריו, ׁשל ּבחדׁש עּׂשר ׁשבעה ויֹום אחריו, ׁשל ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבחדׁש
לדּלּוג. וסת לּה קבעה הרי - אחריו ׁשל לחדׁש עּׂשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשמֹונה
נקּבע לא עדין - עּׂשר ׁשבעה ּביֹום וראתה רביעי חדׁש ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹּבא
ׁשּיּגיע ּכיון להּבא. לֹו חֹוׁשׁשת ּבֹו ׁשראתה יֹום וכל וסת, ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלּה

ׁשאין הּוסת; מן הּיֹום אֹותֹו טהר - ּתראה ולא הּיֹום ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹותֹו
ּפעמים. ׁשלׁש ׁשּנקּבע יֹום אּלא ּפעמים ׁשלׁש עקירת ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצרי

.Êלׁשּׁשה וׁשּנתה עּׂשר, חמּׁשה יֹום רֹואה להיֹות דרּכּה ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשּׁשה הּתר - עּׂשר לׁשבעה ׁשּנתה אסּורין. ׁשניהם - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעּׂשר
עֹומד. ּבאּסּורֹו עּׂשר וחמּׁשה עּׂשר, ׁשבעה ונאסר ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעּׂשר
ּכּלם. והּתרּו עּׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עּׂשר לׁשמֹונה ְְְְְֱִִֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנתה

.Áׁשנים ליֹום וׁשּנתה עּׂשרים, יֹום לראֹות דרּכּה ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָהיה
ׁשנים ראתה, ולא עּׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹועּׂשרים
עּׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהן עדין - וראתה ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָועּׂשרים
לוסּתּה חזרה ׁשהרי ועּׂשרים; ׁשנים יֹום טהר - ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוראתה
ּפעמים. ׁשלׁש נקּבע ׁשּלא מּפני ועּׂשרים ׁשנים ונעקר ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקבּוע,

.Ëׁשראתה נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאין
ּבכל וסת לּה קֹובעת אינּה - אחד יֹום ׁשראתה ּכיון ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהן;
אחד ׁשהן זיבתּה, ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה אין וכן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשבעה.
רֹואה ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת היא קֹובעת אבל יֹום. ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעּׂשר
חֹוׁשׁשת זֹו הרי - זיבתּה ּבימי וסת לּה נקּבע ואם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבהן.
אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ׁשּקבעה וסת וכל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלוסּתּה.
ּפעמים, ׁשלׁש להעקר צריכה ואינּה נעקרה, - אחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפעם

אּלּו. ּבימים הן מסּלקין ּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשחזקת
.Èיֹום אפּלּו זֹו ּבוסת ּדם ראתה אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד

הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדתּה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד
ׁשלׁשה ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי - ֲִֵָָָימים
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי - ּתמיד עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא דם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
היא הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עּׂשר אחד וכל הּוסת. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעת

ּבחז ימיּבהן אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, קת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.Èזֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְֲֵֵֵֶָָָָָֹֹׁשכחה
טמאה. ותמצא ׁשּתבּדק עד טהרה, ְְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹּבחזקת

.‚Èימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
ׁשעת עד למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף טמא, ּומצאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבדקה
אינּה זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻוסּתּה,
ׁשראתה מּׁשעה אּלא מֹונה ואינּה למפרע. ּבֹועלּה את ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה. ּבחזקת זֹו הרי - טהֹורה עצמּה מצאה ואם ְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּדם.

.„Èעל אף ּבּמקֹור, לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראתה אּׁשה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּוסתֹות טהֹור. והּדם טהֹורה, היא - וסּתּה ּבׁשעת ׁשראתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָּפי
ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמּדבריהם,

.ÂËהחרׁשת אבל לחברּתּה. ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסֹומא
וסתֹות, להן ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות - ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹוהּׁשֹוטה

לבעליהן. מּתרֹות יהיּו ּכ ְְְְִֵֶַַַָָֻואחר
.ÊË- ּדם וראתה וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעתה אּׁשה ְְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל

- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראתה אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם היא; נּדתּה ּבימי זה דם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת
ּבימי ׁשּמא נקּיים, ימים ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָראתה

עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה
.ÊÈוּדאית זבה היא אם ולידע וסּתּה, לתּקן עֹוּׂשה היא ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכיצד

ׁשּתראה ימים לפי הּכל זיבתּה? ימי ולידע זבה, ספק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
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עליהן מׁשלמת - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראתה ּכיצד? ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבהן.
הּׁשבעה. מאחר יֹום עּׂשר האחד למנֹות ותתחיל ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשבעה,

.ÁÈאחד יֹום ׁשּמא זבה; ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָראתה
ראתה אם וכן הּנּדה. ּבתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא - ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
אחר זיבה ימי עּׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום חמּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויֹוׁשבת

ֲִַָהחמּׁשה.
.ËÈׁשּמא זבה; ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראתה אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן

אחד למנֹות ּומתחלת נּדה. ׁשל וׁשבעה נּדה, ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
אחד ראתה אם וכן הּדם. ׁשּפסק הּתׁשעה מאחר יֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה; ספק זֹו הרי - יֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר
מימי לּה ונׁשאר הּנּדה. אחר ׁשל ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עּׂשר ׁשנים ְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראתה

לאחר ׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהן
ראתה אם וכן ׁשמֹונה. זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָהּנּדה.
ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום עּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָׁשלׁשה

ְִַָהּספירה.
.‡Îּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראתה אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה

ימי יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּדם
ׁשּטעתה. לזֹו ֲִֶַָָָָהּנּדה

.Îהּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּנה
נּדתּה. ימי ויבֹואּו עּׂשר, ׁשבעה על יֹותר ולא מּׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֹּפחֹות
עּׂשר: ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראתה ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּכיצד?
ימי ויבֹואּו זיבתּה, ימי עּׂשר ואחד נּדתּה, לתׁשלּום ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשּׁשה
ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עּׂשר ׁשלׁשה ראתה ואם ְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָנּדתּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ויבֹואּו הּדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ב שישי יום

 
עד‡. ּבזיבה אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מתטּמאה האּׁשה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ּבבּׂשרּה ויצא ּדם ותראה ׁשּבארנּו1ׁשּתרּגיׁש ּכמֹו ותהיה2, . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו ּכמֹו .3ּבהרּגׁשה, ְְְְֵֶַַָָ
.על אֹו ּבּׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים: ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי

עצמּה ׁשּבדקה ּפי על אף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבגדיה,
לפנים ּדם מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹולא
ּבא. החדר מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבבּׂשרּה.

וסּתּה,‚. עת ּבלא דם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים: מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹוכן
למ טמאה - ּכתם הרֹואה ׁשעֹות.וכל וארּבע עּׂשרים עד פרע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עד למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
ּבדיקה -4זמן מּדבריהם למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מֹונה ואינּה ׁשּבארנּו. ּכמֹו למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינּה
ׁשּמצאה אֹו הּדם ׁשּתראה מעת אּלא לכתמּה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלנּדתּה
ׁשּמא (למנינּה), מקלקלת זֹו הרי - ּכתם הרֹואה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻהּכתם.

וסּתּה ונתקלקלה ּבא החדר .5מן ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
אּלא„. למפרע, מטּמאה אינּה - וסּתּה ּבׁשעת דם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד ּדּין6בׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה ּומניקה, מעּברת וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר7ׁשעתן מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ועּׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה והּוא ְְְְְְֳִִִֶַָָָָָָָָֻעּברּה,
למניקה8חדׁש נתנּתּו אֹו גמלּתּו אֹו ּבנּה מת אפּלּו .9. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּפי10ּבתּולה‰. על אף מּימיה, ּדם ראתה ׁשּלא ּכל - ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו נּׂשּואין מחמת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשראתה

יֹום ּתׁשעים ּכל11עליה זקנה? היא זֹו ואי לזקנתּה. סמּו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹ
- ּוזקנה ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה זקנה לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ּדם ראתה ׁשּלא ּבתּולה למפרע. מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכתמן
ּדם ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּימיה

וסתֹות. ְָָׁשלׁש
.Â?ּבגדּה על הּנמצא לכתם ּבּׂשרּה על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמה

ׁשעּור לֹו אין - ּבּׂשרּה על הּנמצא על12ׁשהּכתם והּנמצא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּקילקי ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - ׁשהּוא13הּבגד ,14 ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

היה ׁשלׁש. על ׁשלׁש עדׁשֹות, ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֻמרּבע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחוץ.1) יצא לא טמאה".2)ואפילו זו הרי השיניים מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם ב הלכה ה פרק למעלה
שבא3) בחזקת זו והרי המקור". מן שחזקתו טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור הנמצא "ודם ה הלכה שם למעלה

החדר. מן משמעותה4)בהרגשה פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה ומפקידה לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
לעת. מעת תוך כשבדקה בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך היא5)בדיקה. אם יודעת ואינה ראייתה יום יודעת שאינה

טועה. היא והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד שעות6)בתוך כ"ד מטמאת אורחואינה שחזקה וסת, לה שאין כאשה למפרע
קודם. דם ראתה ולא הקבוע וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] מסולקים7)[דם הדמים אלו שנשים קודם, בדקה לא אם ואפילו

שעתה. ודייה ממנה מסתלקים הדמים ולפיכך זו8)מהן הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף חודש וארבעה עשרים אחר "אבל
הנשים". ככל למפרע חוזר9)טמאה ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער מתוך אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש, כ"ד עדיין10)עד היא דם בראיית זה, במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף לראייה.11)בתולה ראייה בין יום שלושים - באשה הרגיל הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא

כשהכתם12) שבבגדים, רבנו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על טמא. טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף שכל בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם זה אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא

טמא. הוא כגריס של מהשיעור בפחות שכגריס13)אפילו רבנו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול שזה ואמרו פול חצי "והוא
הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם בטומאת ולא14)האמור הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס לא כלומר,

מצטרף. ארוך רבנו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל הכתם שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך



פה               
  

עליהן מׁשלמת - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראתה ּכיצד? ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבהן.
הּׁשבעה. מאחר יֹום עּׂשר האחד למנֹות ותתחיל ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשבעה,

.ÁÈאחד יֹום ׁשּמא זבה; ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָראתה
ראתה אם וכן הּנּדה. ּבתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא - ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
אחר זיבה ימי עּׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום חמּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויֹוׁשבת

ֲִַָהחמּׁשה.
.ËÈׁשּמא זבה; ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראתה אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן

אחד למנֹות ּומתחלת נּדה. ׁשל וׁשבעה נּדה, ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
אחד ראתה אם וכן הּדם. ׁשּפסק הּתׁשעה מאחר יֹום ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה; ספק זֹו הרי - יֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעּׂשר
מימי לּה ונׁשאר הּנּדה. אחר ׁשל ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עּׂשר ׁשנים ְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראתה

לאחר ׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהן
ראתה אם וכן ׁשמֹונה. זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָהּנּדה.
ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום עּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָׁשלׁשה

ְִַָהּספירה.
.‡Îּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראתה אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה

ימי יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּדם
ׁשּטעתה. לזֹו ֲִֶַָָָָהּנּדה

.Îהּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּנה
נּדתּה. ימי ויבֹואּו עּׂשר, ׁשבעה על יֹותר ולא מּׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָֹּפחֹות
עּׂשר: ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראתה ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָּכיצד?
ימי ויבֹואּו זיבתּה, ימי עּׂשר ואחד נּדתּה, לתׁשלּום ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשּׁשה
ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עּׂשר ׁשלׁשה ראתה ואם ְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָנּדתּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ויבֹואּו הּדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ב שישי יום

 
עד‡. ּבזיבה אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מתטּמאה האּׁשה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ּבבּׂשרּה ויצא ּדם ותראה ׁשּבארנּו1ׁשּתרּגיׁש ּכמֹו ותהיה2, . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו ּכמֹו .3ּבהרּגׁשה, ְְְְֵֶַַָָ
.על אֹו ּבּׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים: ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי

עצמּה ׁשּבדקה ּפי על אף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבגדיה,
לפנים ּדם מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹולא
ּבא. החדר מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבבּׂשרּה.

וסּתּה,‚. עת ּבלא דם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים: מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹוכן
למ טמאה - ּכתם הרֹואה ׁשעֹות.וכל וארּבע עּׂשרים עד פרע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עד למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
ּבדיקה -4זמן מּדבריהם למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מֹונה ואינּה ׁשּבארנּו. ּכמֹו למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינּה
ׁשּמצאה אֹו הּדם ׁשּתראה מעת אּלא לכתמּה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלנּדתּה
ׁשּמא (למנינּה), מקלקלת זֹו הרי - ּכתם הרֹואה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻהּכתם.

וסּתּה ונתקלקלה ּבא החדר .5מן ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
אּלא„. למפרע, מטּמאה אינּה - וסּתּה ּבׁשעת דם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד ּדּין6בׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה ּומניקה, מעּברת וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר7ׁשעתן מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ועּׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה והּוא ְְְְְְֳִִִֶַָָָָָָָָֻעּברּה,
למניקה8חדׁש נתנּתּו אֹו גמלּתּו אֹו ּבנּה מת אפּלּו .9. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּפי10ּבתּולה‰. על אף מּימיה, ּדם ראתה ׁשּלא ּכל - ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו נּׂשּואין מחמת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשראתה

יֹום ּתׁשעים ּכל11עליה זקנה? היא זֹו ואי לזקנתּה. סמּו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹ
- ּוזקנה ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה זקנה לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ּדם ראתה ׁשּלא ּבתּולה למפרע. מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכתמן
ּדם ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּימיה

וסתֹות. ְָָׁשלׁש
.Â?ּבגדּה על הּנמצא לכתם ּבּׂשרּה על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמה

ׁשעּור לֹו אין - ּבּׂשרּה על הּנמצא על12ׁשהּכתם והּנמצא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּקילקי ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - ׁשהּוא13הּבגד ,14 ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

היה ׁשלׁש. על ׁשלׁש עדׁשֹות, ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֻמרּבע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לחוץ.1) יצא לא טמאה".2)ואפילו זו הרי השיניים מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם ב הלכה ה פרק למעלה
שבא3) בחזקת זו והרי המקור". מן שחזקתו טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור הנמצא "ודם ה הלכה שם למעלה

החדר. מן משמעותה4)בהרגשה פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה ומפקידה לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
לעת. מעת תוך כשבדקה בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך היא5)בדיקה. אם יודעת ואינה ראייתה יום יודעת שאינה

טועה. היא והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד שעות6)בתוך כ"ד מטמאת אורחואינה שחזקה וסת, לה שאין כאשה למפרע
קודם. דם ראתה ולא הקבוע וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] מסולקים7)[דם הדמים אלו שנשים קודם, בדקה לא אם ואפילו

שעתה. ודייה ממנה מסתלקים הדמים ולפיכך זו8)מהן הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף חודש וארבעה עשרים אחר "אבל
הנשים". ככל למפרע חוזר9)טמאה ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער מתוך אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש, כ"ד עדיין10)עד היא דם בראיית זה, במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף לראייה.11)בתולה ראייה בין יום שלושים - באשה הרגיל הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא

כשהכתם12) שבבגדים, רבנו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על טמא. טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף שכל בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם זה אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא

טמא. הוא כגריס של מהשיעור בפחות שכגריס13)אפילו רבנו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול שזה ואמרו פול חצי "והוא
הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם בטומאת ולא14)האמור הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס לא כלומר,

מצטרף. ארוך רבנו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל הכתם שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך



פו              
  

אין - טּפין טּפין נמצא טהֹור. - זה מּׁשעּור ְִִִִִִִֵֶָָָּפחֹות
אר15מצטרפֹות היה מצטרף.16; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹ

.Êואינּה טהֹור, - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על ׁשּנמצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכתם
ּוכלי אדמה ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? לֹו. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָחֹוׁשׁשת

מּגּבֹו חרּׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו על17גללים, אֹו , ְְִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ונמצא18ּבגד אצּבעֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

עליה, ויׁשבה הּקרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ּדם ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָעליהן
ׁשּכל טהֹורה. זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע על ּכתם ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונמצא
ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על גזרּו לא - טמאה מקּבל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשאינֹו

טמאה צבעֹונין19ּבמקּבל ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם אּלא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻ
חכמים, ּתּקנּו לפיכ ּבהן. הּנמצא לכתם חֹוׁשׁשין אין -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
הּכתמים. מּדין להּצילּה ּכדי צבעֹונין, ּבגדי האּׁשה ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּתלּבׁש

.Áמּׁשּום ּתטמא ּבּׂשרּה על הּדם ׁשּנמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא
הּתרּפה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד על20ּכתם, נמצא ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

וכן יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻעקבּה
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה על אֹו ׁשֹוקּה על נמצא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאם
לרגל רגל ותדּבק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
- רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַַָָָֹוׁשֹוק
ּכל וכן ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָטמאה,
ׁשם ונמצא ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמקֹום
קׁשרי על אפּלּו ידיה, על הּדם נמצא אם וכן טמאה. - 21ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הן עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה; - ידיה אם22אצּבעֹות אבל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מן אֹו מּבחּוץ ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְִִִֶַַַַַָָָָנמצא

ּולמעלה23הּצדדין הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ואין , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
טהֹורה זֹו הרי מּמקֹום24- עליה ׁשּנּתז דם אּלא זה ׁשאין ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ֵַאחר.
.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה אר ׁשהּוא ּבּׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם

ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיּו ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹו
למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה והּוא25אֹו הֹואיל , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

נטף אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי - ּתרּפה ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
- אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה. היה לא - הּגּוף ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו .26מחמירין ְִִִֵֶַַַָ
.È- ּולמּטה מחגֹורּה ׁשּלּה: החלּוק על הּנמצא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכתם

ׁשּלּה: יד ּבית על נמצא טהֹורה. - ּולמעלה מחגֹורּה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָטמאה,
מּגיע טמאה27אם - ּתרּפה ּבית טהֹורה.28ּכנגד - לאו ואם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

.‡Èּומת ּפֹוׁשטּתֹו ּבּלילההיתה ּבֹו מקֹום29ּכּסה ּכל - ְְְִַַַַַָָָָָָ
ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן טמאה. דם ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּיּמצא

טמאה הּדם .30ּבֹו ְֵַָָ

.Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָהיתה
נּדתּה עת ּבלא ּכתמים,31יתר ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה , ְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָָֹ

ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ּכתם הרי32אֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
לבׁשה אם וכן יֹום. ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא זבה; ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזֹו

ּבדּוקים ּבגדים ּבימי33ׁשלׁשה ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף מהן, אחד ּבכל ּכתם ּומצאה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזיבתּה,

זבה.34זה ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶָָ
.‚Èּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם אם35מצאה : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּכל עצמּה ּומצאה36ּבדקה ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ
הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
חלּוקּה ּבדקה ולא הֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָוׁשהה

ּכתמים. ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָואף
.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראתה הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראתה אֹו זה; אחר זה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים
זבה. ספק זֹו הרי - ּכתם ְֲֲֵֵֶֶָָָָראתה

.ÂËּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראתה ּכ ואחר ּכתם ְְֲִֶֶַַָָָָָָָָהרֹואה
לעת מעת ּכל ׁשּמצאה37ּבראּיתּה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אחר ּכתם הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור ּומצאה ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּכתם
ּבכתם, ּכתם ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכתם
ּבין טהרה הפסיקה ׁשאם ּביניהם; ּבדקה ּכן אם ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

זיבּות. למנין מצטרפין אין - ְְְְְִִִִִֵַַָָהּכתמים
.ÊË,הּיֹום מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

היא טהֹורה אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאף
מּיֹום ראׁשֹונה ׁשעה עד ּכ אחר ּדם וראתה טמאה, ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָאם
ואם ּבראּיה. הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת
ּדם ראתה זבה. ּתהיה - ּבּׁשּבת ּובׁשני ּבּׁשּבת ּבאחד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָראתה
ערב ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה ׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּביֹום
אין ׁשהרי הּדם; ׁשראתה ּובּׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבת
- ּבּׁשּבת ּבאחד הּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשניהם

לזיבּות. ְִֶֶחֹוׁשׁשת
.ÊÈּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבּׁשּבת, ּדם ראתה ְֲֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ּומצאה ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם הּׁשּבת: מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד, לכתם אּלא מֹונה אינּה - ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור
ידעה ולא ּבדקה, לא ואם לעת; מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה זֹו הרי - הפסיקה לא אם ּביניהן טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם
לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ּבּׁשּבת ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלערב
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שיעור.15) צריך אין בשרה על הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא הקילקי.16)בכתם כגריס - הכל בין שיעורו אבל כרצועה,
מגבו.17) מטמא חרס כלי טומאה.18)שאין מקבל ואינו לעני אפילו איש לשום ראוי שמקבל19)שאינו בדבר ואפילו כלומר,

הערווה.20)טומאה. היד.21)בית התורפה.22)גב בבית בכוונה שלא אל23)ונגעו שיטה מה או הפנים אל שיטה "מה
מגופה.24)השדרה". בא זה דם מאותו25)שאין בא שאילו לומר, ואפשר למעלה ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,

חכמים. החמירו כן פי על אף למטה יורד היה טמא".26)מקום טהור, ספק טמא ספק בשרה מגיע27)"על אינו אם אפילו
שוחה. שהיא בזמן התורפה.28)אלא בבית ונגעה שחתה שמא חוששין ראשה.29)שאנו אלא בו כסתה לא מפני30)ואפילו

שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב זיבתה.31)שעשוי קילקי.32)בימי גריסי כשלושה אם33)כלומר, ואפילו
אחת. בבת אותם הבגדים.34)לבשה שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל לומר קילקי.35)ואפשר גריסי כשלושה

מהבדיקה.36) ידה סילקה לא השמשות בין של הזמן שכל מהדם37)כלומר, בא שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם

              
  

.ÁÈמּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ּבדקהראתה ּבין ׁשּבת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשניהם אין ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי - ּבדקה לא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבין
לעת מעת אחר ּבּׁשּבת ּבאחד ראתה ואם לעת, מעת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ּבּׁשּבת אחד מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראתה לזיבּות. חֹוׁשׁשת -ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
מצטרפין, אין - ּביניהן טהרה הפסיקה אם ׁשליׁשי: ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכתם
לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ּבדקה לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹואינּה

.ËÈּדבר לּה יׁש אם ּבגללֹו, טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
אם - הּוא ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָלתלֹות
ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי - הּבגד על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנמצא
טמא ספקֹו - ּבּׂשרּה על נמצא ואם להקל. אּלא ,38להחמיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבבּׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם בֹו. ּתֹולה יתר39ואינּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבּׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Îׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ּבׁשּוק ׁשעברה אֹו ּבהן, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ּבדברים ותֹולה טהֹורה, - חלּוקּה על דם ונמצא טּבחים, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשל

הּכתם. ּבא ׁשּמהן ֵֵֶֶֶֶַָאּלּו
.‡Îמחגֹור הּכתם אם ּבלבד, ּבּׂשרּה על הּכתם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנמצא

וקפצה40ּולמּטה נתהּפכה ואם טמאה. מחגֹור41- אפּלּו - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
מן אֹו הּׁשחיטה מן זה דם היה ׁשאּלּו טמאה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּולמעלה
על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על גם ׁשּיּמצא לּה היה - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּוק

טמאה. - ּבבגדּה ולא ְְְְְִֵָָָָֹּבּׂשרּה
.Îלהתּגּלע יכֹולה אם ׁשחיתה, ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ּבּמּכה ּתֹולה - ּבּׂשרּה על דם ונמצא דם, ּכל42ּולהֹוציא וכן . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‚Îּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובּׂשרּה ּבגדיה על הּכתם ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנמצא
לתלֹות לּה ּבמאכלת43ׁשּיׁש ותֹולה ׁשּיׁשבה44. ּבעת ׁשּמא , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

עד ּכּמה? ועד הּוא. מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
ּתֹולה אינּה - מּכּגריס יתר הּכתם מצאה אם אבל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכגריס.
והּוא הֹואיל ּבּכתם, רצּוצה מאכלת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבמאכלת.

ּבּמאכלת. ּתֹולה אינּה - מּכּגריס ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹיתר
.„Îאֹו ּבדם, עסּוקין היּו אם ּובבעלּה. ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן

ּבהן ּתֹולה - מּכה ּבהן ׁשהיתה אֹו מלכלכֹות, ידיהן ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהיּו
הּוא. מחמתן זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְֲִִִִֵֵַַָָָאין
אין - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
ּכל וכן זה. ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹומרין:
ּבחלּוקּה. ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכּיֹוצא

.ÂÎּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי
ׁשּתיהן - ּכסלע ּכתם מּׁשתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,

נתעּסקה45טמאֹות ּכתםּבדם46. מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתֹולה זֹו הרי - גריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא כּגריס, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבמאכלת וכגריס ּבֹו, ׁשּנתעּסקה ּבּדם הּכתם47כגריס נמצא . ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
טמאה - גריסין מּכׁשני .48יתר ְְְִִִִֵֵֵָָ

.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר. ּבֹו ּתֹולה אין - ּבאדם ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה
- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, דם מיני ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

חלּוקֹות ׁשלׁשה לֹובׁשת היתה ּבֹו. לתלֹות49ּתֹולה יכֹולה אם : ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
לתלֹות יכֹולּה אינּה ואם ּבּתחּתֹון, אף ּתֹולה ּתֹולה50- אינּה - ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ּפי על אף טּבחים, ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ּבעליֹון. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאף
לא הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה - לבּדֹו הּתחּתֹון על הּכתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנמצא
הּכתם ׁשּנמצא ּפי על אף ּבֹו, וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברה

עברה ספק טמאה. זֹו הרי - לבּדֹו עברה,51ּבעליֹון לא ספק ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק

.ÁÎחזירים ּבּה ׁשּיׁש אין52עיר - ּתמיד לּה ּבאין ׁשהם אֹו , ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבחלּוקּה.53חֹוׁשׁשין הּנמצאין לכתמיה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ

.ËÎּכֹוכבים עֹובדת ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָהאּׁשה
ּבדיקה קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה יּׂשראלית, ּבין ,54ּומזלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו. ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ּכתם עליו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומצאה
ׁשּלּה הּטמא ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ליֹוׁשבת55הׁשאילה אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אֹו טהר, ּדם ּתֹולה56על זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו הׁשאילה אם אבל ,57ּבּה. ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימים ּבׁשבעה גדֹולה לזבה ְְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָאֹו
מקלקלֹות ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ּבדיקה, :58קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו ׁשּמא אֹותּה, והּמׁשאלת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשֹואלת
ּכתם ּתֹולין ׁשאין ּבּה; ּתֹולה אינּה - הּכתם על ליֹוׁשבת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאֹותֹו

ְֶֶּבכתם.
.Ïוהׁשאילה טהֹור, ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָּבדקה

לּה ּכׁשהחזירּתּו ּכתם עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהחלּוק
ׁשהרי החלּוק, ּבבעלת ּתֹולה ואינּה טמאה; הּׁשֹואלת -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לּה. ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ְְִֵֶֶַָָָֹּבדקה
.‡Ïאם ּכתם: ּבֹו ונמצא קצרה ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

הּתרּפה ּבית ּכנגד טמאה59מּגיע טהֹורה60- - לאו ואם ,61; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הּוא. קצרה ׁשל זה ְֶֶֶֶֶָָׁשּכתם

.Ïּכ ואחר זֹו אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשלׁש
ּכאחת אחת ּבמּטה יׁשנֹות אם וכן ּכתם, עליו ונמצא62נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למפרע. טמאה טהור".38)ואינה טהור, ספק טמא ספק חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה שהייתה39)"על כגון
מכה. התורפה.40)בה בית כנגד לאחוריה".41)שהוא עצמה "זקפה דאזדקרא", שנטף42)"כגון אפשרות שיש ודווקא

הכתם. מקום על עצמה המכה מן טמא,43)הדם ספקו אזי לבד, בשרה על נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא אבל לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר, ממקום הוא הדם שאם מפני

לתלות. שיש מה שהרגה.44)בכל ראינו שלא פי על כסלע45)ואף רק דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם מהן באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן אחת.46)ועל אשה

במאכולת.47) תולים אנו לתלות.48)שבכגריס במה זה.49)שאין גבי על אחר.50)זה ממקום בא אם51)שהדם שספק
לא. או לתלות דם.52)יש ומתיזים שקצים אוכלים מהחזירים.53)חזירים בא שזה אומרים שהשואלת54)כי אחרי כלומר,

בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל אותו, בדקה לא החלוק את ראייתה.55)החזירה בתולים.56)ביום בשני57)דם
לבד.58)לראייתה. בשואלת תולה שאינה ארוכה.59)כלומר, מזו.60)של ושמא מזו שמא טמאות, שתיהן כלומר,

"משולבות".62)הארוכה.61) בגמרא: יחד. ודבוקות צפופות
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.ÁÈמּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ּבדקהראתה ּבין ׁשּבת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשניהם אין ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי - ּבדקה לא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבין
לעת מעת אחר ּבּׁשּבת ּבאחד ראתה ואם לעת, מעת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ּבּׁשּבת אחד מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראתה לזיבּות. חֹוׁשׁשת -ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
מצטרפין, אין - ּביניהן טהרה הפסיקה אם ׁשליׁשי: ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכתם
לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ּבדקה לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹואינּה

.ËÈּדבר לּה יׁש אם ּבגללֹו, טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכל
אם - הּוא ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָלתלֹות
ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי - הּבגד על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנמצא
טמא ספקֹו - ּבּׂשרּה על נמצא ואם להקל. אּלא ,38להחמיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבבּׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם בֹו. ּתֹולה יתר39ואינּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבּׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Îׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ּבׁשּוק ׁשעברה אֹו ּבהן, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ּבדברים ותֹולה טהֹורה, - חלּוקּה על דם ונמצא טּבחים, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשל

הּכתם. ּבא ׁשּמהן ֵֵֶֶֶֶַָאּלּו
.‡Îמחגֹור הּכתם אם ּבלבד, ּבּׂשרּה על הּכתם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנמצא

וקפצה40ּולמּטה נתהּפכה ואם טמאה. מחגֹור41- אפּלּו - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
מן אֹו הּׁשחיטה מן זה דם היה ׁשאּלּו טמאה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּולמעלה
על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על גם ׁשּיּמצא לּה היה - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּוק

טמאה. - ּבבגדּה ולא ְְְְְִֵָָָָֹּבּׂשרּה
.Îלהתּגּלע יכֹולה אם ׁשחיתה, ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ּבּמּכה ּתֹולה - ּבּׂשרּה על דם ונמצא דם, ּכל42ּולהֹוציא וכן . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‚Îּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובּׂשרּה ּבגדיה על הּכתם ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנמצא
לתלֹות לּה ּבמאכלת43ׁשּיׁש ותֹולה ׁשּיׁשבה44. ּבעת ׁשּמא , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

עד ּכּמה? ועד הּוא. מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
ּתֹולה אינּה - מּכּגריס יתר הּכתם מצאה אם אבל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכגריס.
והּוא הֹואיל ּבּכתם, רצּוצה מאכלת היתה ואפּלּו ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּבמאכלת.

ּבּמאכלת. ּתֹולה אינּה - מּכּגריס ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹיתר
.„Îאֹו ּבדם, עסּוקין היּו אם ּובבעלּה. ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן

ּבהן ּתֹולה - מּכה ּבהן ׁשהיתה אֹו מלכלכֹות, ידיהן ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהיּו
הּוא. מחמתן זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְֲִִִִֵֵַַָָָאין
אין - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
ּכל וכן זה. ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאֹומרין:
ּבחלּוקּה. ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכּיֹוצא

.ÂÎּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי
ׁשּתיהן - ּכסלע ּכתם מּׁשתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,

נתעּסקה45טמאֹות ּכתםּבדם46. מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתֹולה זֹו הרי - גריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא כּגריס, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבמאכלת וכגריס ּבֹו, ׁשּנתעּסקה ּבּדם הּכתם47כגריס נמצא . ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
טמאה - גריסין מּכׁשני .48יתר ְְְִִִִֵֵֵָָ

.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר. ּבֹו ּתֹולה אין - ּבאדם ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה
- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, דם מיני ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

חלּוקֹות ׁשלׁשה לֹובׁשת היתה ּבֹו. לתלֹות49ּתֹולה יכֹולה אם : ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
לתלֹות יכֹולּה אינּה ואם ּבּתחּתֹון, אף ּתֹולה ּתֹולה50- אינּה - ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

ּפי על אף טּבחים, ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ּבעליֹון. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאף
לא הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה - לבּדֹו הּתחּתֹון על הּכתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנמצא
הּכתם ׁשּנמצא ּפי על אף ּבֹו, וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברה

עברה ספק טמאה. זֹו הרי - לבּדֹו עברה,51ּבעליֹון לא ספק ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק

.ÁÎחזירים ּבּה ׁשּיׁש אין52עיר - ּתמיד לּה ּבאין ׁשהם אֹו , ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבחלּוקּה.53חֹוׁשׁשין הּנמצאין לכתמיה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ

.ËÎּכֹוכבים עֹובדת ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָהאּׁשה
ּבדיקה קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה יּׂשראלית, ּבין ,54ּומזלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו. ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ּכתם עליו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומצאה
ׁשּלּה הּטמא ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ליֹוׁשבת55הׁשאילה אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אֹו טהר, ּדם ּתֹולה56על זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו הׁשאילה אם אבל ,57ּבּה. ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימים ּבׁשבעה גדֹולה לזבה ְְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָאֹו
מקלקלֹות ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ּבדיקה, :58קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו ׁשּמא אֹותּה, והּמׁשאלת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשֹואלת
ּכתם ּתֹולין ׁשאין ּבּה; ּתֹולה אינּה - הּכתם על ליֹוׁשבת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאֹותֹו

ְֶֶּבכתם.
.Ïוהׁשאילה טהֹור, ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָּבדקה

לּה ּכׁשהחזירּתּו ּכתם עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהחלּוק
ׁשהרי החלּוק, ּבבעלת ּתֹולה ואינּה טמאה; הּׁשֹואלת -ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לּה. ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ְְִֵֶֶַָָָֹּבדקה
.‡Ïאם ּכתם: ּבֹו ונמצא קצרה ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

הּתרּפה ּבית ּכנגד טמאה59מּגיע טהֹורה60- - לאו ואם ,61; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הּוא. קצרה ׁשל זה ְֶֶֶֶֶָָׁשּכתם

.Ïּכ ואחר זֹו אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשלׁש
ּכאחת אחת ּבמּטה יׁשנֹות אם וכן ּכתם, עליו ונמצא62נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למפרע. טמאה טהור".38)ואינה טהור, ספק טמא ספק חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה שהייתה39)"על כגון
מכה. התורפה.40)בה בית כנגד לאחוריה".41)שהוא עצמה "זקפה דאזדקרא", שנטף42)"כגון אפשרות שיש ודווקא

הכתם. מקום על עצמה המכה מן טמא,43)הדם ספקו אזי לבד, בשרה על נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא אבל לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר, ממקום הוא הדם שאם מפני

לתלות. שיש מה שהרגה.44)בכל ראינו שלא פי על כסלע45)ואף רק דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם מהן באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן אחת.46)ועל אשה

במאכולת.47) תולים אנו לתלות.48)שבכגריס במה זה.49)שאין גבי על אחר.50)זה ממקום בא אם51)שהדם שספק
לא. או לתלות דם.52)יש ומתיזים שקצים אוכלים מהחזירים.53)חזירים בא שזה אומרים שהשואלת54)כי אחרי כלומר,

בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל אותו, בדקה לא החלוק את ראייתה.55)החזירה בתולים.56)ביום בשני57)דם
לבד.58)לראייתה. בשואלת תולה שאינה ארוכה.59)כלומר, מזו.60)של ושמא מזו שמא טמאות, שתיהן כלומר,

"משולבות".62)הארוכה.61) בגמרא: יחד. ודבוקות צפופות



פח              
  

מהן אחת ּבדקה ואם טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻדם
טהֹורֹות הׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד .63עצמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה
ואחת מעּברת אחת היתה ּכיצד? טמאה. והראּויה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻטהֹורה,
טמאה. מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה. הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה. הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ï,ּכּלן ויׁשנּו הּמּטה מרּגלֹות דר ׁשעלּו נׁשים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשלׁש

ּתחת טמאֹות. ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת דם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָונמצא
והחיצֹונה64הּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא טהֹורה.65- ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - החיצֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּתחת
סדר, להם אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות דר עלּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹואם

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ּתחת דם ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻונמצא
.‰Ïולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה

אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה, לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה. ּבדקה ׁשּלא זֹו והרי ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתֹולה

.ÂÏאינֹו - יּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על ׁשּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
הּוא ׁשּמא להם נסּתּפק ואם דם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא
על אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹדם
ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי - עינֹו ּכהה אֹו עבר אם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה צבע זה הרי - ׁשהּוא ּכמֹות עמד .66ואם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנים הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ונתר, ּוברית, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
לכסּכס וצרי ואׁשלג. סם67וקימֹוניא, ּכל על ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

הּסדר, על ׁשּלא העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוסם,
האחרֹונים הקּדים ּכלּום. עּׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹאֹו
עלּו הראׁשֹונים, ׁשהן ּבאחרֹונה, ׁשהעביר אּלּו - ֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלראׁשֹונים
ׁשּיעברּו עד ׁשהקּדים, אחרֹונים אחריהם ּומעביר וחֹוזר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַלֹו,

הּסדר. על ְִֵֶַַַָהּׁשבעה
.ÁÏ,הּלילה מּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא ּתפל? רק זהּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאי

נקרא ׁשּיאכל קדם למחר האחרֹון, הּלילה מחצי יׁשן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוהיה
ּבּיֹום. ׁשעֹות ׁשלׁש עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל. ְִֵֶַַָָָָָֹֹֹרק
ּתפל, רק זה אין - ׁשעֹות ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹואם
לעיסת היא זֹו ואי ּכמים. ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשהּדּבּור
רק הּפֹול עם ׁשּיתערב עד הּגריסין ׁשּילעס הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּגריסין?
ׁשלׁשה אחר ׁשהחמיצּו? רגלים מי זהּו ואי מּפיו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהרּבה

יתר. אֹו ִֵָָימים
.ËÏהּכתם מצאה אם ּכתם, מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

ימים, ׁשבעה עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי - נּדתּה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּבימי

ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ּבליל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻוטֹובלת
אֹו גדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָמצאה

ויֹוׁשב זה, ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתהקטּנה, אם אחד, יֹום ת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
והּכל מּספק. גדֹולה היתה אם נקּיים, ימים ׁשבעת אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֹקטּנה,
- ּבזדֹון עליה הּבא ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדברי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּקרּבן68מּכין ּופטּורין ,69. ְְְִִִַַַַָָ

 
ּדם.‡. ראתה ׁשּלא ּפי על ואף ּכנּדה, טמאה - יֹולדת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

יֹוׁשבת - זכר אם נפל. אפּלּו אֹו מת אֹו חי הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואחד
ואין צּורתֹו. ׁשּתּגמר והּוא לנקבה. יֹוׁשבת נקבה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר,
ואחד הּזכר אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָצּורת

ְֵַָהּנקבה.
.אפּלּו לדה. טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

הּתׁשמיׁש מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה ארּבעים. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּביֹום
היתה ּולנּדה. ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשב זֹו הרי - ּבעליל נּכרת ואינּה ּביֹותר ּדּקה האדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצּורת

מרּקם. ׁשפיר הּנקרא וזהּו ולנקבה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻלזכר
ּגּופֹו‚. - אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא זה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאי

ׁשני מּזֹו, זֹו מרחקֹות זבּוב טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻּכעדׁשה,
ּכחּוט ּפתּוח ּפיו לזֹו, זֹו מקרבֹות זבּוב טּפי ּכׁשּתי ְְְְֳִִִֵֵַָָָָָֹחטמיו
יתר צּורתֹו נתּבארה לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּׂשערה,
אֹותֹו ּבֹודקין אין - לנקבה זכר ּבין נּכר אינֹו ועדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּזה,
ׁשראׁשֹו קיסם ּומביא מצחצחֹו. ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמים
- מסכס אם למּטה, מלמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָחלק
- סדּוקה ּכּׂשעֹורה מקֹום אֹותֹו ראה ואם זכר. ׁשהּוא ְְְְִִֶַָָָָָָָָּבידּוע
ׁשל הרקימֹות אּלּו וכל ּבדיקה. צריכה ואינּה נקבה, זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהרי
הּולד. ׁשּיּׂשעיר עד טהר ימי להן נֹותנין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנפלים

הרי„. - עצם ּבּה ונמצא נקרעה אם לבנה, חתיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָהּפילה
מלא דם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה לדה. טמאה ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָזֹו
חֹוׁשׁשת אינּה - מרּקם ואינֹו הֹואיל ּבּׂשר, מלא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻגנּונים,

ְָָלולד.
טמאה‰. ימי לּה ואין לדה, טמאה אּמֹו אין - דפן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹֻיֹוצא

ׁשּתלד עד - זכר וילדה תזריע ּכי אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה; ְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוימי
דם הרי - הּדפן ּדר ולד וילדה המקּׁשה ׁשּמזרעת. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמקֹום
הּדפן דר הּיֹוצא ודם נּדה. אֹו זיבּות הרחם דר הּבא ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקׁשי
טהֹורה, האּׁשה הרי - הרחם ּדר דם יצא לא ואם טמא. -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
טמאה האּׁשה ׁשאין טמא; מּדפנּה ׁשּיצא ׁשהּדם ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאף

ערותּה. דר מדוה ׁשּיצא ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָעד
.Âסדר על ׁשּיצא ּבין אבר, אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָנחּת

,הּיר ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאיברים,
ׁשּיצא עד לדה טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
לא ואם ּכרּבֹו. זה הרי - ּכאחד ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֻֻֻרּבֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהורות.63) האחרות השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק הקיר.64)ואף החדר.65)שאצל גם66)לצד
ומביא".67)לבעלה. ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל בגדים כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
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אף ּכילּוד, זה הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנחּת
.ּכ אחר ׁשּנחּת ּפי ְִֶֶַַַַָעל

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻהֹוציא
ּכמֹו רּבֹו, אֹו ּכּלֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר ימי לּה ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻסֹופרים.

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Áּכפני ּפניו היּו אם עֹוף: אֹו חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּמּפלת

ּתׁשב נקבה ואם לזכר; ּתׁשב - זכר אם ולד. זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָאדם
ולנקבה. לזכר ּתׁשב - לנקבה זכר ּבין נּכר אינֹו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה;
לעֹוף. אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאף
הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על אף האדם, ּפני ּכצּורת ּפניו אין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
זכר הּוא והרי אדם, ורגלי ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָּגּוף

לדה. טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - נקבה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָאֹו
.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא זֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאי

הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
זה הרי - וחּיה ּבהמה ּכׁשל ׁשהן ּפי על אף והאף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ָָולד.
.Èׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּפלת

ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו
אחת: ויר אחת ּבעין נברא לדה. טמאה אּמֹו - ּבּׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשל
לדה; טמאה ואּמֹו אדם, ּכחצי הּוא הרי - הּצד מן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָאם
אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע היּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואם

.‡Èּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָנברא
ּפניו ׁשהיּו אֹו אטּומה, גלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי
ּוׁשּתי גּבין ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָטּוחֹות
ׁשאינֹו יד אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשדרֹות,
אבל לדה. טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָחתּו
מּולד חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאם

איבריו. לרב ּומצטרפין ְְְִִֵֵָָָָֹׁשלם,
.Èחתיכה האדם מהם ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר יקּפה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּפעמים

והיא הּולד. מקצת על ּכרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכמֹו
ולד. עם אּלא זה סנּדל יעּׂשה לא ּולעֹולם סנּדל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנקראת
סנּדל. נקראת אינּה - ולד ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
המעּברת יּכה ּופעמים סנּדל. עּמהם יהיה לא העּברים ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻורב
ּופעמים זה. ּכסנּדל ויעּׂשה העּבר ויּפסד ּבטנּה, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבר
ויקּפאּו ויׁשּתּנה, הּולד ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׁשאר
הּמּפלת ,לפיכ ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים, ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
הרי - לּסנּדל ּפנים הּכר ׁשאין ּפי על אף עּמֹו, וסנּדל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזכר
וחמרא היה. נקבה זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻזֹו
צּורת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ולד מּׁשּום ּבֹו לטּמאּה ּבֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהחמירּו

ׁשעּמֹו. הּולד מּפני לדה טמאה והיא הֹואיל ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּפנים,
.‚È,הּולד נֹוצר ׁשּבתֹוכּה חמת, ּכמֹו ׁשהיא העבה, ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהחֹותלת

ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו היה אם הּסנּדל, ואת אֹותֹו מּקפת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהיא
ּותחּלת ׁשליא. הּנקראת היא - ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָזמּנֹו
ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה ערב, ׁשל לחּוט ּדֹומה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּיתּה

מּטפח. ּפחּותה ׁשליא ואין הּתרנגֹולים. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻּכקרקבן
.„È,ולד ׁשהּׁשליא לא ולנקבה. לזכר ּתׁשב - ׁשליא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמּפלת

הּפילה ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליא ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
אֹומרין: ואין אחר. ּכולד הּוא והרי לּׁשליא חֹוׁשׁשין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשליא

ׁשל ּבולד אּלא הּׁשליא את ּתֹולין ׁשאין הּנפל; ׁשלית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
אפּלּו ׁשליא, והּפילה קּימא ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָקּימא.
חֹוׁשׁשין ואין ּבּולד, אֹותֹו ּתֹולין - יֹום ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָאחר

ויצא.לול הּׁשליא קרע ׁשהּולד אחר; ד ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ
.ÂË- קּימא ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה ׁשליא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה

ּבּולד אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוׁשׁשין
הּולד. לפני לצאת ׁשליא ׁשל ּדרּכּה ׁשאין אחריה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבא
מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשליא מקצת ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָיצאת
מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין הראׁשֹון, מּיֹום ְְְֳִִִִֵֵֶָָָָָָלּה

להחמיר. ְְִִֵַׁשני,
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליא ועֹוף, חּיה ּבהמה דמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליה מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָאין
מרּקם ׁשפיר נּמֹוח ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות. ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
ׁשהּוא זה ׁשפיר ׁשל הּׁשליא נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה. ּבהמה ְְְֵַָָדמּות
.ÊÈ.טהר ימי להן נֹותנין אין - לּׁשליא ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכל

ארּבעים ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו דבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי - ּדם עּמֹו יצא אם צּורתֹו: נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום
טהֹורה. זֹו הרי - דם ּבלא יבׁש יצא ואם זבה, אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה

.ÁÈילדה לנקבה. ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי
ּתאֹומים, ילדה ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאחד
ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻולנקבה.
זכר ׁשּמא הן, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלנקבה

נקבה. ׁשּמא ְֵֵֶָָהן
.ËÈ,ּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבנהר ׁשעברה ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָּכגֹון
ותׁשב ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
ואין והּפילה, מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻֻלזכר
ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידּוע

ְִָּולנּדה.
.Î?ּדינּה ּכיצד - ולנקבה לזכר ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

נקבה. ּכיֹולדת - יֹום עּׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
ואין ספק. האחרֹונים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשבעה
זכר. ּכיֹולדת - יֹום ארּבעים עד אּלא טהר ימי לּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותנין
טהר, דם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ּדם ראתה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹואם
הּזיבה, ּבימי ּבא אם זיבּות, ּדם ספק אֹו נּדה ּדם ספק ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
ּבלבד ּוׁשמֹונים אחד יֹום ּדם ראתה אם וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
נקבה ׁשּמא הּנּדה; ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק זֹו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדּות וסת לּה ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹילדה,

.‡Îּכיצד - ּולנּדה ולנקבה לזכר ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
ּכיֹולדת - יֹום עּׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
ספק זֹו הרי - ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום דם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָנקבה.
אחד ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ראתה אם וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָנּדה.
אחד ּביֹום ראתה אם וכן נּדה. ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים
הרי - ּוׁשלׁשים ארּבעה ּביֹום ׁשראתה ּפי על אף ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָוארּבעים,
- וארּבעים ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ספק ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָזֹו
והרי ּכנּדה, - ּכלל טהר ימי לּה נֹותנין ואין זכר. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכיֹולדת
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פט               
  

אף ּכילּוד, זה הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנחּת
.ּכ אחר ׁשּנחּת ּפי ְִֶֶַַַַָעל

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻהֹוציא
ּכמֹו רּבֹו, אֹו ּכּלֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר ימי לּה ואין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻסֹופרים.

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Áּכפני ּפניו היּו אם עֹוף: אֹו חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּמּפלת

ּתׁשב נקבה ואם לזכר; ּתׁשב - זכר אם ולד. זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָאדם
ולנקבה. לזכר ּתׁשב - לנקבה זכר ּבין נּכר אינֹו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה;
לעֹוף. אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאף
הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על אף האדם, ּפני ּכצּורת ּפניו אין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
זכר הּוא והרי אדם, ורגלי ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָּגּוף

לדה. טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - נקבה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָאֹו
.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא זֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאי

הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
זה הרי - וחּיה ּבהמה ּכׁשל ׁשהן ּפי על אף והאף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ָָולד.
.Èׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּפלת

ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו
אחת: ויר אחת ּבעין נברא לדה. טמאה אּמֹו - ּבּׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשל
לדה; טמאה ואּמֹו אדם, ּכחצי הּוא הרי - הּצד מן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָאם
אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע היּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואם

.‡Èּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָנברא
ּפניו ׁשהיּו אֹו אטּומה, גלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי
ּוׁשּתי גּבין ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָטּוחֹות
ׁשאינֹו יד אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשדרֹות,
אבל לדה. טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָחתּו
מּולד חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָאם

איבריו. לרב ּומצטרפין ְְְִִֵֵָָָָֹׁשלם,
.Èחתיכה האדם מהם ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר יקּפה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּפעמים

והיא הּולד. מקצת על ּכרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָּכמֹו
ולד. עם אּלא זה סנּדל יעּׂשה לא ּולעֹולם סנּדל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּנקראת
סנּדל. נקראת אינּה - ולד ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
המעּברת יּכה ּופעמים סנּדל. עּמהם יהיה לא העּברים ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻורב
ּופעמים זה. ּכסנּדל ויעּׂשה העּבר ויּפסד ּבטנּה, על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבר
ויקּפאּו ויׁשּתּנה, הּולד ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׁשאר
הּמּפלת ,לפיכ ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים, ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
הרי - לּסנּדל ּפנים הּכר ׁשאין ּפי על אף עּמֹו, וסנּדל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזכר
וחמרא היה. נקבה זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻזֹו
צּורת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ולד מּׁשּום ּבֹו לטּמאּה ּבֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהחמירּו

ׁשעּמֹו. הּולד מּפני לדה טמאה והיא הֹואיל ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּפנים,
.‚È,הּולד נֹוצר ׁשּבתֹוכּה חמת, ּכמֹו ׁשהיא העבה, ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהחֹותלת

ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו היה אם הּסנּדל, ואת אֹותֹו מּקפת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהיא
ּותחּלת ׁשליא. הּנקראת היא - ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָזמּנֹו
ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה ערב, ׁשל לחּוט ּדֹומה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּיתּה

מּטפח. ּפחּותה ׁשליא ואין הּתרנגֹולים. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻּכקרקבן
.„È,ולד ׁשהּׁשליא לא ולנקבה. לזכר ּתׁשב - ׁשליא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמּפלת

הּפילה ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליא ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
אֹומרין: ואין אחר. ּכולד הּוא והרי לּׁשליא חֹוׁשׁשין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשליא

ׁשל ּבולד אּלא הּׁשליא את ּתֹולין ׁשאין הּנפל; ׁשלית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
אפּלּו ׁשליא, והּפילה קּימא ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָקּימא.
חֹוׁשׁשין ואין ּבּולד, אֹותֹו ּתֹולין - יֹום ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָאחר

ויצא.לול הּׁשליא קרע ׁשהּולד אחר; ד ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָ
.ÂË- קּימא ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה ׁשליא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה

ּבּולד אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוׁשׁשין
הּולד. לפני לצאת ׁשליא ׁשל ּדרּכּה ׁשאין אחריה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבא
מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשליא מקצת ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָיצאת
מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין הראׁשֹון, מּיֹום ְְְֳִִִִֵֵֶָָָָָָלּה

להחמיר. ְְִִֵַׁשני,
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליא ועֹוף, חּיה ּבהמה דמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליה מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָאין
מרּקם ׁשפיר נּמֹוח ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות. ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
ׁשהּוא זה ׁשפיר ׁשל הּׁשליא נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה. ּבהמה ְְְֵַָָדמּות
.ÊÈ.טהר ימי להן נֹותנין אין - לּׁשליא ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכל

ארּבעים ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו דבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי - ּדם עּמֹו יצא אם צּורתֹו: נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום
טהֹורה. זֹו הרי - דם ּבלא יבׁש יצא ואם זבה, אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה

.ÁÈילדה לנקבה. ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי
ּתאֹומים, ילדה ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאחד
ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻולנקבה.
זכר ׁשּמא הן, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלנקבה

נקבה. ׁשּמא ְֵֵֶָָהן
.ËÈ,ּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבנהר ׁשעברה ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָּכגֹון
ותׁשב ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
ואין והּפילה, מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻֻלזכר
ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידּוע

ְִָּולנּדה.
.Î?ּדינּה ּכיצד - ולנקבה לזכר ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

נקבה. ּכיֹולדת - יֹום עּׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
ואין ספק. האחרֹונים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשבעה
זכר. ּכיֹולדת - יֹום ארּבעים עד אּלא טהר ימי לּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותנין
טהר, דם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ּדם ראתה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹואם
הּזיבה, ּבימי ּבא אם זיבּות, ּדם ספק אֹו נּדה ּדם ספק ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלא
ּבלבד ּוׁשמֹונים אחד יֹום ּדם ראתה אם וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
נקבה ׁשּמא הּנּדה; ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק זֹו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדּות וסת לּה ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹילדה,

.‡Îּכיצד - ּולנּדה ולנקבה לזכר ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
ּכיֹולדת - יֹום עּׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
ספק זֹו הרי - ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום דם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָנקבה.
אחד ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ראתה אם וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָנּדה.
אחד ּביֹום ראתה אם וכן נּדה. ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים
הרי - ּוׁשלׁשים ארּבעה ּביֹום ׁשראתה ּפי על אף ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָוארּבעים,
- וארּבעים ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ספק ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָזֹו
והרי ּכנּדה, - ּכלל טהר ימי לּה נֹותנין ואין זכר. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכיֹולדת
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צ              
  

עד ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהיא
נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם יֹום: מאחרׁשמֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ׁשהּפילה, מּיֹום ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּׁשבעה
ּביֹום ראתה אם וכן וסת. ּבהן אין מלאת ימי ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹזבה;
ּכמֹו נּדה, ספק ותהיה מקלקלת, היא עדין - ּוׁשמֹונים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד
ּוכׁשּיּקבע אחד. יֹום אּלא ראתה ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבארנּו,
נּדה להיֹות ותחזר קלקּולּה, יסּור - הּׁשמֹונים אחר הּוסת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלּה
ימים ׁשבעה עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן וּדאית. זבה אֹו ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוּדאית
ּכמֹו נּדתּה, ימי ּבתֹו הּפילה אם וּדאית, נּדה ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָותהיה

ְֵֶַׁשּבארנּו.

  
ּתֹורה.‡. דין הּוא - ויֹולדת וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹּכל

מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוּׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם נֹולד ואם הּדמים, ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ויׁשאלּו. ּדין לבית יעלּו - וזיבה נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָספק
דבר מּמ יּפלא ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכמֹו
זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדין ּדין ּבין לדם ּדם ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלּמׁשּפט
זה, מּדבר נזהרֹות יּׂשראל ּבנֹות היּו הּימים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָּובאֹותן
הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות וסתֹותיהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּמרֹות

.לידי יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוטרח
הּיֹום מאֹותֹו - הּלדה ּביֹום ּדם הּבת ראתה ׁשאפּלּו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָספק.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו זיבה, וימי נּדה ימי לּה למנֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָמתחילין
ׁשאם ימים. עּׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּולפיכ
ּוׁשלׁשת ימים; ׁשבעת נּדה זֹו הרי - ׁשּנֹולדה בּיֹום ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָראתה
למדּת, הּנה ימים. עּׂשרה הרי - לנּדתה סמּו ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָימים
ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות מתחלת ראּיה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּתחּלת

קטּנה. והיא ראתה ְְֲֲִִַַָָָואפּלּו
הּדמים‚. ּבראּית הרּבה הּדבר נסּתּפק הּגמרא חכמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּובימי

למנֹות הּנׁשים ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹונתקלקלּו
וגזרּו: זה, ּבדבר חכמים החמירּו לפיכ זיבה. וימי נּדה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָימי
ׁשּתראה ּדם ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהּו

זיבּות. ּדם ְִֵַספק
על„. יתרה חמרא עצמן על יּׂשראל ּבנֹות החמירּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻועֹוד

יּׂשראל ּבת ׁשּכל יּׂשראל: ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלם ונהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻזה,
ּופסק ּבלבד ּכחרּדל טּפה אּלא ראתה לא אפּלּו דם, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשרֹואה
ּבעת ראתה ואפּלּו נקּיים. ימים ׁשבעה לּה סֹופרת - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּדם
אֹו ּכּלן הּׁשבעה אֹו ׁשנים אֹו אחד יֹום ׁשראתה ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנּדתּה,
ּכזבה נקּיים ימים ׁשבעת סֹופרת הּדם מּׁשּיּפסק - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיתר
זבה, ספק ׁשהיא ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָגדֹולה.
ּכ ואחר ׁשאמרנּו, ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ׁשמיני, ּביֹום ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹאֹו

לבעלּה. מּתרת ְְְִֶֶֶַָֻּתהיה
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן הּיֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוכן

ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו נקּיים, ימים ׁשבעת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּוצריכה
ּדם ראתה ׁשאם ּובּמערב: ּובספרד הּצבי ּובארץ ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבׁשנער
ׁשבעת ׁשּספרה אחר ׁשראתה ּפי על אף מלאת, ימי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבתֹו
אחר נקּיים ימים ׁשבעת סֹופרת זֹו הרי - וטבלה נקּיים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָימים
ּדם ּכל אּלא ּכלל; טהר ימי לּה נֹותנין ואין הּדם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיפסק

טמא, הּכל - טהר ּדם ּבין קׁשי ּדם ּבין האּׁשה, ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתראה
הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹוסֹופרת

.Âנתח הּגאֹונים ּבימי זה ׁשםודין יהיה ׁשּלא ּגזרּו והם ּדׁש, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּגמרא חכמי ּבימי עצמן על ׁשהחמירּו ׁשּזה ּכלל. טהר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדם
ׁשבעה עליו ׁשּיֹוׁשבת טמא, ׁשהּוא דם ּברֹואה אּלא אינֹו -ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
- ּוטבילה ספירה אחר טהר ּבימי ׁשּתראה ּדם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקּיים;
לזיבה, ולא לנּדה לא ראּויין טהר ימי ׁשאין לֹו, לחּוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹאין

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Êעד הּגמרא ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלים ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹוׁשמענּו,

זה ודבר ּבזֹוב. יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּיֹום,
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áקטּנה היתה ׁשאפּלּו הּזה: ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוכן
ּבֹועל - מּימיה ּדם ראתה ולא לראֹות זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
הּמּכה מחמת הּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעילת
ימים ׁשבעת סֹופרת - הּדם ׁשּיפסק ואחר טמאה. היא הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ְִִנקּיים.
.Ëׁשֹוהה - ורצתה להּנּׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה: על ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיתר

מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצתה, מאחר נקּיים ימים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשבעת
ולא אחת טּפה ּדם ראתה לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלהּבעל;
קטּנה ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהרּגיׁשה
ּכ ואחר ׁשרצתה, מאחר נקּיים ׁשבעה ליׁשב צריכה -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ותּבעל. ְְִִֵָֹּתטּבל
.Èיּׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה לסּור ואין הּגמרא, חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמימי
ׁשּתסּפר עד ּתּנּׂשא לא - להּנּׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנּׂשא מּתרת - חכם לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻותטּבל.
ׁשהיא יֹודע חכם ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאּתּו מאחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל. עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאסּורה,
.‡Èּבּדבר ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו - הּזה ּבּזמן הּכתמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדין

- טהֹורה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג. ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹחּדּוׁש
ּבּכתם אין (אם טמאה: ׁשאמרנּו ּכתם וכל טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי
מּיֹום ימים ׁשבעת סֹופרת - לזיבּות) לחּוׁש ּכדי ְְְִִִִִֵֶֶַָָׁשעּור
לזיבּות לחּוׁש ּכדי הּכתם ׁשעּור היה ואם הּכתם; ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצא
ׁשאין הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת -ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּכתם. ּכרֹואה דם ְֶֶָָָָהרֹואה
.Èהיא הרי - טהֹורה ׁשאּמֹו ּבּיֹולדת ּׁשאמרנּו מה ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכן

אֹו ירק דם אֹו לבן ׁשראתה האּׁשה וכן הּזה. ּבּזמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹטהֹורה
טהֹורה היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה חתיכה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשהׁשליכה
ואין טמא, דם ּברֹואה אּלא החמירּו ׁשּלא הּזה; ּבּזמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

טמא. ּדם ֵֶָָזה
.‚Èאֹו מּמּנה, ׁשֹותת הּדם והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

נתחּדׁש ולא טהֹורה. זה הרי - רגלים מימי עם הּדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבא
טמא, דם רֹואה לכל נקּיים ימים ׁשבעת ספירת אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּדבר,

טמאים. דמים מראה ּכל וׁשּיהיּו ׁשאמרנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹו
.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה הּמקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָזה

אחד, יֹום אּלא ּדם ראתה ׁשּלא ּפי על אף ּבנּדתּה ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
אּלא מנהג, זה אין - נקּיים ימים ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחר
זה לדבר לפנֹות ראּוי ואין ,ּכ להם ׁשהֹורה מּמי הּוא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָטעּות
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ׁשבעה אחריו סֹופרת - אחד יֹום ראתה אם אּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָּכלל.
וטֹובלת ׁשּלאחר(נקּיים), ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

לבעלּה. ּומּתרת ְְִֶֶַָָָֻנּדתּה,
.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

סֹוף עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת הּגאֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמקצת
ׁשּלא ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה ויֹולדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹארּבעים,
טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
הּמקֹומֹות, ּבאֹותן אּפיקֹורֹוסּות ודר הּתׁשּובֹות, ּבאֹותן ְְְְְִֶֶֶַַָָהּוא
להֹוציא ּכדי לכֹופן ּומצוה זה. דבר למדּו הּצדֹוקין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּומן
נקּיים ימים ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים לדברי ּולהחזירן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹמּלּבן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,
.ÊËעד ערוה מידי ויֹוצא מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין

ּבּׂשרּה ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּתטּבל
הּכׁשר הּמקוה יתּבאר מקואֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובין
רחצה אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּפסּול,
היא הרי - ׁשּבעֹולם מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבמרחץ,
ל ׁשאין ּבכרת. הרחיצה קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
אֹו מקוה ּבמי טבילה אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻדבר
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמעין

ְִָמקואֹות.
.ÊÈׁשהן ּפי על אף הּזה, ׁשּבּזמן נקּיים ימים ׁשבעת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

טבלה ואם טבלה. לא ּכאּלּו - ּבהן טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹספק,
יבֹוא ׁשּמא לכּתחּלה ּכן לעּׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,
אפּלּו ּבזמּנּה וטבלה הֹואיל הּטבילה, אחר ּבּׁשביעי ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָֹלבעל

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי - וּדאית זבה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָָהיתה
.ÁÈ,אּלּו נקּיים ימים ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָואסּור

ולא לּה יקרב ולא ּבכסּותֹו, והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹואף
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכללֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנּדה;
.ËÈעֹוּׂשה נּדה - לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְִִֶַָָָָָָָָּכל

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה,

ּומּפני עברה. לדבר יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבפניו. הּמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּצעת
מּפני ּבבּׂשרּה, יּגע ולא אחת, ּבקערה עּמֹו ּתאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו ּתעּׂשה לא נקּיים ימים ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהרּגל
ׁשּלא ּכדי נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמלאכֹות

ּבעלּה. על ְְִֶַַַָּתתּגּנה

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

  
ּומזלֹות‡. ּכֹוכבים עֹובדת ׁשּבעל האּמֹות1יּׂשראל 2מּׁשאר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּנבעלה יּׂשראלית אֹו איׁשּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדר
לֹוקין אּלּו הרי - איׁשּות לא3ּדר ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּבם אחד4תתחּתן .לבנ תּקח לא ּובּתֹו לבנֹו תּתן לא ּבּת , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
זה ּבאּסּור אּמֹות ּכל ואחד עממין על5ׁשבעה מפרׁש וכן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

עזרא ּבנתיהם6ידי ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ואׁשר : ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
לבנינּו. נּקח ְִֵַָֹלא

.על הּבא אבל חתנּות; דר אּלא ּתֹורה אסרה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ּדר מּדברי7הּכּותית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַ

ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבא ׁשּמא ּגזרה -8סֹופרים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
נּדה מּׁשּום עליה ּכּותית,9חּיב ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום , ְִִִִִִֶַָָָָָ

זֹונה אינֹו10ּומּׁשּום - מקרה נקראת אּלא לֹו, יחדּה לא ואם . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
מּדבריהן. אּלּו חּיּובין וכל ּכּותית. מּׁשּום אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָחּיב

ּכהן‚. אבל יּׂשראל; הּבֹועל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה
זֹונה ואחד זֹונה. מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּכּותית על ְִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא

ּובבעילה יּׂשראלית. זֹונה ואחד ׁשהרי11ּכּותית לֹוקה, ּבלבד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
קּדּוׁשין. ּבת ִִֵַָאינּה

אם„. זנּות, ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּכּותית, הּבֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכל
ּבפרהסיא אֹו12ּבעלּה מּיּׂשראל עּׂשרה לעיני ׁשּיבעל והּוא , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מׁשּבחין אּלּו הרי - והרגּוהּו קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻיתר,
זה: לדבר ראיה הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּוזריזין.

ּבזמרי. ּפינחס ְְְֲִִִֵַָמעּׂשה
מעּׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האחרות.1) באומות עוסק זה ופרק מישראל ונשים בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים הלשון,2)בפרקים מדרכי הוא כן
"איני עשו"; מה המלך מדינות "בשאר "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף - הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש
שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור. ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני". איסטניס אדם כל כשאר
קידושין אין כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו, בחיתון נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ שישבו האומות

דבר]. לכל כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך לא אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. אם3)תופסים
בהם. תיתן4)התרו לא "בתך הפסוק: סוף את גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן זה פסוק מפרש רבינו

בם". תתחתן ל"לא כביאור שזה לבנך". תקח לא ובתו המסירין".5)לבנו כל לרבות יסיר "כי לו: זרה למרות6)עבודה
לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה, ספר את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה בספר הוא שהפסוק
יודעים אנו אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו הזכיר

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל קבעו7)מתי ולא סופרים". ובדברי תורה בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית ונמסר המכות מספר ישראל8)חכמים גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין

כלומר, לה". דמייחד "התם - רבנו גירסת לפי - שם הגמרא ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום חייב גוייה על הבא
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של למבעל9)שהגזירה (יבוא) אתי בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל

תתחתן". לא על ועבר לגוייה למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה (לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי
התורה.10) מן לוקה כהן אבל ישראל, הוא זונה11)אם משום לוקה אינו זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,

מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד פחותה12)אלא פרהסיא "אין



צי                
  

ׁשבעה אחריו סֹופרת - אחד יֹום ראתה אם אּלא ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָּכלל.
וטֹובלת ׁשּלאחר(נקּיים), ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

לבעלּה. ּומּתרת ְְִֶֶַָָָֻנּדתּה,
.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

סֹוף עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת הּגאֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמקצת
ׁשּלא ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה ויֹולדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹארּבעים,
טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
הּמקֹומֹות, ּבאֹותן אּפיקֹורֹוסּות ודר הּתׁשּובֹות, ּבאֹותן ְְְְְִֶֶֶַַָָהּוא
להֹוציא ּכדי לכֹופן ּומצוה זה. דבר למדּו הּצדֹוקין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּומן
נקּיים ימים ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים לדברי ּולהחזירן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹמּלּבן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,
.ÊËעד ערוה מידי ויֹוצא מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין

ּבּׂשרּה ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּתטּבל
הּכׁשר הּמקוה יתּבאר מקואֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובין
רחצה אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּפסּול,
היא הרי - ׁשּבעֹולם מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבמרחץ,
ל ׁשאין ּבכרת. הרחיצה קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
אֹו מקוה ּבמי טבילה אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻדבר
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמעין

ְִָמקואֹות.
.ÊÈׁשהן ּפי על אף הּזה, ׁשּבּזמן נקּיים ימים ׁשבעת ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכל

טבלה ואם טבלה. לא ּכאּלּו - ּבהן טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹספק,
יבֹוא ׁשּמא לכּתחּלה ּכן לעּׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּׁשביעי,
אפּלּו ּבזמּנּה וטבלה הֹואיל הּטבילה, אחר ּבּׁשביעי ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָֹלבעל

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי - וּדאית זבה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָָהיתה
.ÁÈ,אּלּו נקּיים ימים ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָואסּור

ולא לּה יקרב ולא ּבכסּותֹו, והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹואף
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכללֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנּדה;
.ËÈעֹוּׂשה נּדה - לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְִִֶַָָָָָָָָּכל

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה,

ּומּפני עברה. לדבר יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבפניו. הּמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּצעת
מּפני ּבבּׂשרּה, יּגע ולא אחת, ּבקערה עּמֹו ּתאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו ּתעּׂשה לא נקּיים ימים ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהרּגל
ׁשּלא ּכדי נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמלאכֹות

ּבעלּה. על ְְִֶַַַָּתתּגּנה

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

  
ּומזלֹות‡. ּכֹוכבים עֹובדת ׁשּבעל האּמֹות1יּׂשראל 2מּׁשאר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּנבעלה יּׂשראלית אֹו איׁשּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדר
לֹוקין אּלּו הרי - איׁשּות לא3ּדר ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּבם אחד4תתחּתן .לבנ תּקח לא ּובּתֹו לבנֹו תּתן לא ּבּת , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
זה ּבאּסּור אּמֹות ּכל ואחד עממין על5ׁשבעה מפרׁש וכן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

עזרא ּבנתיהם6ידי ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ואׁשר : ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
לבנינּו. נּקח ְִֵַָֹלא

.על הּבא אבל חתנּות; דר אּלא ּתֹורה אסרה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ּדר מּדברי7הּכּותית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַ

ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבא ׁשּמא ּגזרה -8סֹופרים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
נּדה מּׁשּום עליה ּכּותית,9חּיב ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום , ְִִִִִִֶַָָָָָ

זֹונה אינֹו10ּומּׁשּום - מקרה נקראת אּלא לֹו, יחדּה לא ואם . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹ
מּדבריהן. אּלּו חּיּובין וכל ּכּותית. מּׁשּום אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָחּיב

ּכהן‚. אבל יּׂשראל; הּבֹועל ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה
זֹונה ואחד זֹונה. מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּכּותית על ְִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא

ּובבעילה יּׂשראלית. זֹונה ואחד ׁשהרי11ּכּותית לֹוקה, ּבלבד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
קּדּוׁשין. ּבת ִִֵַָאינּה

אם„. זנּות, ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּכּותית, הּבֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכל
ּבפרהסיא אֹו12ּבעלּה מּיּׂשראל עּׂשרה לעיני ׁשּיבעל והּוא , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מׁשּבחין אּלּו הרי - והרגּוהּו קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֻיתר,
זה: לדבר ראיה הּוא. מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּוזריזין.

ּבזמרי. ּפינחס ְְְֲִִִֵַָמעּׂשה
מעּׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האחרות.1) באומות עוסק זה ופרק מישראל ונשים בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים הלשון,2)בפרקים מדרכי הוא כן
"איני עשו"; מה המלך מדינות "בשאר "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף - הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש
שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור. ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני". איסטניס אדם כל כשאר
קידושין אין כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו, בחיתון נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ שישבו האומות

דבר]. לכל כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך לא אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. אם3)תופסים
בהם. תיתן4)התרו לא "בתך הפסוק: סוף את גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן זה פסוק מפרש רבינו

בם". תתחתן ל"לא כביאור שזה לבנך". תקח לא ובתו המסירין".5)לבנו כל לרבות יסיר "כי לו: זרה למרות6)עבודה
לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה, ספר את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה בספר הוא שהפסוק
יודעים אנו אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו הזכיר

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל קבעו7)מתי ולא סופרים". ובדברי תורה בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית ונמסר המכות מספר ישראל8)חכמים גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין

כלומר, לה". דמייחד "התם - רבנו גירסת לפי - שם הגמרא ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום חייב גוייה על הבא
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של למבעל9)שהגזירה (יבוא) אתי בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל

תתחתן". לא על ועבר לגוייה למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה (לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי
התורה.10) מן לוקה כהן אבל ישראל, הוא זונה11)אם משום לוקה אינו זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,

מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד פחותה12)אלא פרהסיא "אין



צב               
  

ּפרׁש אם אבל קבתּה. אל האּׁשה ואת ׁשּנאמר: -13ּכזמרי; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אֹותֹו הֹורגין עליו14אין נהרג - הרגֹו ואם ּבא15; ואם . ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָ

לֹו מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית רׁשּות לּטל ואף16הּקּנאי , ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹ
הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעּׂשה. ּבׁשעת ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹעל

ונׁשמט הּבֹועל, את להּציל17להרג ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹ
עליו נהרג הּבֹועל אין - מּידֹו ּגר18עצמֹו ּבת על והּבא . ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

מּכת19ּתֹוׁשב אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעים הּקּנאין אין - ְֲִִִֵַַַַַָָָ
.20מרּדּות ְַ

.Âקּנאים ּבֹו ּפגעּו ּדין21לא ּבית הלקּוהּו ולא ענׁשֹו22, הרי - ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹ
קּבלה ּבדברי יהּודה23מפרׁש חּלל ּכי ׁשּנאמר: ּבכרת. ׁשהּוא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אׁשר לאיׁש יי יכרת נכר, אל ּבת ּובעל אהב אׁשר יי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקדׁש
ער לֹו יהיה לא - הּוא יּׂשראל אם ועֹונה. ער 24יעּׂשּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
יהיה לא - הּוא ּכהן ואם ּבּתלמידים; עֹונה ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
- ּכּותית ׁשהּבֹועל למדּת, הּנה צבאֹות. ליי מנחה מּגיׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּבת ּובעל ׁשּנאמר: ּומזלֹות; ּכֹוכבים לעבֹודת נתחּתן ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכאּלּו

ה'. קדׁש מחּלל ונקרא נכר. ְְְִֵֵֵֶַָָֹאל
.Êקל יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָעֹון

הפסד ּבֹו יׁש אּלא ;ּכמֹותֹו.25ּבעיני העריֹות ּבכל ׁשאין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
נחׁשב, יּׂשראל ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּבן
ּבנֹו, אינֹו - הּכּותית מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַאף

ּבנ את יסיר ּכי מּלהיֹותׁשּנאמר: אֹותֹו מסיר - מאחרי ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
יי. ְֲֵַָאחרי

.Á,ּומזלֹות ּכֹוכבים ּבעֹובדי להּדבק גֹורם זה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָודבר
ולמעל יי מאחרי ולׁשּוב מהם, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהבּדילנּו

ּבֹו.
.Ëאׁשת אם יּׂשראל: ּבת על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעֹובד

נהרג. אינֹו - היא ּפנּויה ואם עליה; נהרג - היא ְְֱֱִִִִֵֶֶֶָָָָָאיׁש
.Èׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין הּכּותית, על הּבא יּׂשראל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאבל

אחד ואפּלּו26ויֹום איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן הּכּותית27היה על ׁשּבא ּכיון , ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
נהרגת28ּבזדֹון זֹו הרי על29- ּתקלה ליּׂשראל ׁשּבא מּפני , ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

היּו הּנה הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ּכּבהמה. ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹידיה,
זכר למׁשּכב איׁש ידעת אּׁשה וכל ּבלעם, ּבדבר יּׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹלבני

ֲֹהרגּו.
.‡Èעליהם וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותם ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים

ּבהם חּיבים ׁשהעבדים העֹובדי30מצֹות מּכלל יצאּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשפחה לפיכ ּבאּו. לא יּׂשראל ולכלל ּומזלֹות, 31ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ

חברֹו32אסּורה ׁשפחת ואחד ׁשפחתֹו אחד חֹורין, .33לבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
סֹופרים. מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הּׁשפחה על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָוהּבא
לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה נֹותן ׁשהאדֹון ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

לֹו מּתרת והיא אּׁשה.34העברי לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
.Èזה ּבדבר חכמים גזרּו מלקּות35ולא ּתֹורה חּיבה ולא . ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.36ּבׁשפחה, ּכמֹו , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.‚Èמן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ּבעיני קל זה עֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל

מן ׁשהּבן יי. מאחרי לסּור לּבן גֹורם זה ׁשּגם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,
הּקדׁש לזרע גֹורם ונמצא מּיּׂשראל, ואינֹו עבד הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשפחה

אנקלֹוס הרי עבדים. ולהיֹותם ּכלל37להתחּלל המתרּגם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
קדׁשה. תהיה ולא קדׁש יהיה לא ּבכלל וׁשפחה עבד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבעילת

.„Èאין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו ׁשפחה על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבא
ּבֹו ּפֹוגעין אינֹו38הּקּנאין - חתנּות דר ׁשפחה לקח אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּכלל יצתה מצֹות וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה. מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְִֵַָָָהעֹובדי

.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יּׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב
וכֹופין עבד; ספק מהן אחד ּומׁשחרר39וכל הּׁשפחה ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

האדֹון ּבן ההּוא הּבן היה ואם ׁשניהם. -40את עבד ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבקהל.41ּכׁשּיגּדלּו לבא מּתרין ויהיּו זה, את זה יׁשחררּו ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

.ÊËׁשפחֹות ספק ׁשּתיהן הרי - ּבנֹות הּתערֹובֹות ,42היּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָ
נתערב אם וכן עבד. ספק הּולד - מהן אחת ּכל על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל". וכולהו אדם בני האשה.13)מעשרה מעשה".14)מן בשעת אלא זו הלכה נאמרה כרוצח.15)"שלא בו, התרו אם
ומימלך16) שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות ניתנה "שלא

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו הוה והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי שלא17)(ושואל), פי על אף
בעלמא18)פירש. רשות אלא [=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו". נהרג אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

של בנפשו עצמו את להציל לזמרי רשות ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם [=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא,
טבל...19)פינחס". ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר עם זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר "איזהו

לעבוד לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו נקרא ולמה
זרה. מרדות.20)עבודה מכת אותו מכין דין בית אסורה ביאה הבא מעשה.21)שכל אם22)בשעת אבל מרדות. מכת

אחר. מעונש נפטר קבלה.23)הלקוהו דברי הנקראים נביאים החכמים".24)בספרי בין ולהורות להבין לעם25)"חריף
כולו. לביאה.26)ישראל ראוייה ביאה.27)שהיא אין28)שביאתו בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". כרת.29)הבהמה שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין קנאים ידי על נהרג - הבועל - שהאשה30)והוא המצוות היינו
חורין".33)מדרבנן.32)כנענית.31)חייבת. בן חציו שכבר אפשר אי שפחה עברי34)"לישא לעבד אסורה הייתה שאם

לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך התורה, עברי.35)מן לעבד36)בעבד המקודשת חורין בת וחצייה שפחה חצייה
ושפחה37)עברי. עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא שהלאו - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם

כהוכחה ושפחה, עבד ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס על מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
להתחלל". הקודש לזרע "גורם שפחה או עבד המוליד יצאה38)שישראל וזו (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא

הגויים. ב39)מכלל כמו חורין, בת ולא שפחה לא לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול חורין.מפני בן וחצי עבד חצי
השני.40) של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה, בן עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל אבל41)כלומר,

לשחרר. יכול אינו שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים אינה42)בהיותם שהאשה שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין

               
  

יּׂשראלית ּבולד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת מטּבילים43ולד - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשניהן ּגּיֹורת44את ספק מהן אחת וכל ּגרּות, .45לׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊÈּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל
ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ׁשּבּתֹורה, הן46הּמצֹות הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לכם. יהיה אחת חּקה הּקהל ׁשּנאמר: ּדבר; לכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכיּׂשראל
והּוא מּיד. יי ּבקהל להּכנס אֹו47ּומּתרין הּגר ׁשּיּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חּוץ ּומׁשחררת. ּגּיֹורת הּיּׂשראלי ויּׂשא יּׂשראל, ּבת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻהמׁשחרר
ואדם; ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ּבלבד, עממין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמארּבעה
ּכיּׂשראל הּוא הרי - מהן אחד ּכׁשּיתּגּיר האּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהאּמֹות

אּלא ּדבר, ּבּקהל.48לכל ּביאה לענין ְְְִִֶַַָָָָָָָ
.ÁÈזכרים עֹולם. אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָוכיצד

וגֹומר. יי ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא לא ׁשּנאמר: נקבֹות. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הּזכר והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה הּוא49הלכה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

סֹוף עד ּבנֹו, ּבן אפּלּו יּׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשאסּור
האּמֹות. ּכׁשאר מּיד מּתרת ּומֹואבית עּמֹונית אבל ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻהעֹולם;

.ËÈראׁשֹון ּדֹור נקבֹות: ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמצרי
מּתר; - ׁשליׁשי ודֹור ּביּׂשראל, לבא אסּורין - ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹֻודֹור

וגֹומר. להם יּולדּו אׁשר ּבנים ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Îׁשּנּׂשא ׁשני מצרי ׁשני. ּבנּה - ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמצרית

- ׁשנּיה מצרית ׁשּנּׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
ּתלאן הּכתּוב - להם יּולדּו אׁשר ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד

.50ּבלדה ְֵָ
.‡Îעּמֹוני הּולד - מצרית ׁשּנּׂשא עּמֹוני מצרי51ּגר ּגר . ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצרי הּולד - עּמֹונית הּל52ׁשּנּׂשא - ּבאּמֹות הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּזכר הּפחּות.53אחר אחר הּל - נתּגּירּו ; ְְִֵַַַַַַַַָָָ

.Îהּתֹורה מן אסּורין אינן - עממין מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הּגבעֹונים, אּלא מהן נתּגּירּו ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
זכרים אחד בּקהל, לבא אסּורים ׁשּיהיּו עליהם ּגזר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻויהֹוׁשע
מקּדׁש; ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותם אסר ולא נקבֹות. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד
ּתלה - אלהי לבית מים וׁשאבי עצים וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתם
.‚Îלעבֹודת ׁשּנתנם לפי נתינים, הּנקראים הּמקּדׁש.והם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבזמן ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר דוד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא
ּדויד ׁשּנתן הּנתינים ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן מקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
אֹותם ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הלוּים. לעבדת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהּׂשרים

ְִַָּבּמקּדׁש.
.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם גזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבחיר ׁשאּול ּבני ׁשבעת ׁשּבקׁשּו ּבעת ּבהם ׁשהיתה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואכזרּיּות
עליהם רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, .54ה' ְְֲֲֲִִֵֶַָָֹ

.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

הם אחרים אנׁשים - עּתה ׁשּבּׂשדה55מצרים האדֹומים וכן , ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
להתּגּיר מהן הּפֹורׁש ׁשּכל הּכל; הּתר - מּתרים ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻהעֹולם
הּזה ּבּזמן הּגר ּכׁשּיתּגּיר ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש חזקתֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין מֹואבי, ּבין עּמֹוני ּבין מצרי, ּבין אדֹומי ּבין מקֹום, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבכל
- הּנקבֹות ואחד הּזכרים אחד האּמֹות, ׁשאר ּבין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכּוׁשי

מּיד. ּבּקהל לבא ִִַָָָָָֹֻמּתרין

  
ּוטבילה‡. ּבמילה לברית: יּׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבׁשלׁשה

ְְָָוקרּבן.
..ּבֹו יאכל לא ערל וכל ׁשּנאמר: ּבמצרים, היתה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה

ּבמצרים, מילה ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו. מׁשה אֹותם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמל
ינצרּו. ּוברית נאמר: זה ועל לוי. מּׁשבט ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַֹחּוץ

ׁשּנאמר:‚. ּתֹורה, מּתן קדם ּבּמדּבר היתה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּוטבילה
ׁשּנאמר: וקרּבן, ּׂשמלתם. וכּבסּו ּומחר הּיֹום ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹוקּדׁשּתם
יּׂשראל ּכל ידי על עלת. וּיעלּו יּׂשראל ּבני נערי את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹוּיׁשלח

ְִִהקריבּום.
להּכנס„. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן

ּתֹורה על עליו ויקּבל הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ּולהסּתֹופף ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹלּברית
- היא נקבה ואם קרּבן. והרצאת ּוטבילה מילה צרי -ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבמילה - אּתם מה ּכּגר. ּככם ׁשּנאמר: וקרּבן. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָטבילה
ּוטבילה ּבמילה - לדֹורֹות הּגר אף קרּבן, והרצאת ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּוטבילה

קרּבן. ְְְַַָָָוהרצאת
ׁשני‰. אֹו תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָּומהּו

צרי - קרּבן ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן עֹולה. ּוׁשניהם יֹונה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבני
קרּבן. יביא הּמקּדׁש ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמילה

.Âׁשּימּול עד גר, אינֹו - מל ולא טבל אֹו טבל ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגר
ּבית צרי והּדבר והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹויטּבל.
ּבּלילה. ולא טֹוב ּביֹום ולא ּבׁשּבת אֹותֹו מטּבילין אין - ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹּדין

גר. זה הרי - הטּבילּוהּו ְְֲִִִֵֵֶואם
.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר

טבל טבילה. צרי ּבנּה אין - וטבלה ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת וחצייה שפחה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על בנות.43)מצווה שני44)והן
לכהן.45)הוולדות. עבדות".46)ואסורה לשם כשטבל הודיעוהו "שכבר כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא היינו.47)עבד

מואבית".49)חוץ.48) ולא מואבי עמונית, ולא עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני ר'50)"כך בשם דימי כרב
ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי הדין שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי רק אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן
בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו וכל ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן "הכתוב שם שאמרו מה

שלעולם51) שלישי, דור עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם, איסור - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
להחמיר. הפגום.52)הולכים הוא שהזכר כיוון שלישי, דור עד והוליד53)ואסור אחרת מאומה גוייה על בא עמוני גוי אם

מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד עמונית גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור וכשיתגייר כעמוני דינו בן,
בקהל. דוד".54)לבוא עליהן גזר מיד בהן, לידבק ראיין אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) עקיבא55)"והני ר' לו "אמר

במקומן". ואדומי מצרי ולא במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל סנחריב משעלה הלכה, טעית, בנימין



צג                
  

יּׂשראלית ּבולד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת מטּבילים43ולד - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשניהן ּגּיֹורת44את ספק מהן אחת וכל ּגרּות, .45לׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊÈּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל
ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ׁשּבּתֹורה, הן46הּמצֹות הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לכם. יהיה אחת חּקה הּקהל ׁשּנאמר: ּדבר; לכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכיּׂשראל
והּוא מּיד. יי ּבקהל להּכנס אֹו47ּומּתרין הּגר ׁשּיּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חּוץ ּומׁשחררת. ּגּיֹורת הּיּׂשראלי ויּׂשא יּׂשראל, ּבת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻהמׁשחרר
ואדם; ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ּבלבד, עממין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמארּבעה
ּכיּׂשראל הּוא הרי - מהן אחד ּכׁשּיתּגּיר האּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהאּמֹות

אּלא ּדבר, ּבּקהל.48לכל ּביאה לענין ְְְִִֶַַָָָָָָָ
.ÁÈזכרים עֹולם. אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָוכיצד

וגֹומר. יי ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבא לא ׁשּנאמר: נקבֹות. ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הּזכר והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה הּוא49הלכה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

סֹוף עד ּבנֹו, ּבן אפּלּו יּׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשאסּור
האּמֹות. ּכׁשאר מּיד מּתרת ּומֹואבית עּמֹונית אבל ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻהעֹולם;

.ËÈראׁשֹון ּדֹור נקבֹות: ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמצרי
מּתר; - ׁשליׁשי ודֹור ּביּׂשראל, לבא אסּורין - ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹֻודֹור

וגֹומר. להם יּולדּו אׁשר ּבנים ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Îׁשּנּׂשא ׁשני מצרי ׁשני. ּבנּה - ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמצרית

- ׁשנּיה מצרית ׁשּנּׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
ּתלאן הּכתּוב - להם יּולדּו אׁשר ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני. ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד

.50ּבלדה ְֵָ
.‡Îעּמֹוני הּולד - מצרית ׁשּנּׂשא עּמֹוני מצרי51ּגר ּגר . ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצרי הּולד - עּמֹונית הּל52ׁשּנּׂשא - ּבאּמֹות הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּזכר הּפחּות.53אחר אחר הּל - נתּגּירּו ; ְְִֵַַַַַַַַָָָ

.Îהּתֹורה מן אסּורין אינן - עממין מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
הּגבעֹונים, אּלא מהן נתּגּירּו ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
זכרים אחד בּקהל, לבא אסּורים ׁשּיהיּו עליהם ּגזר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻויהֹוׁשע
מקּדׁש; ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותם אסר ולא נקבֹות. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד
ּתלה - אלהי לבית מים וׁשאבי עצים וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתם
.‚Îלעבֹודת ׁשּנתנם לפי נתינים, הּנקראים הּמקּדׁש.והם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבזמן ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר דוד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא
ּדויד ׁשּנתן הּנתינים ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן מקּדׁש. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
אֹותם ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הלוּים. לעבדת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהּׂשרים

ְִַָּבּמקּדׁש.
.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם גזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבחיר ׁשאּול ּבני ׁשבעת ׁשּבקׁשּו ּבעת ּבהם ׁשהיתה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואכזרּיּות
עליהם רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, .54ה' ְְֲֲֲִִֵֶַָָֹ

.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

הם אחרים אנׁשים - עּתה ׁשּבּׂשדה55מצרים האדֹומים וכן , ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
להתּגּיר מהן הּפֹורׁש ׁשּכל הּכל; הּתר - מּתרים ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻהעֹולם
הּזה ּבּזמן הּגר ּכׁשּיתּגּיר ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש חזקתֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין מֹואבי, ּבין עּמֹוני ּבין מצרי, ּבין אדֹומי ּבין מקֹום, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבכל
- הּנקבֹות ואחד הּזכרים אחד האּמֹות, ׁשאר ּבין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכּוׁשי

מּיד. ּבּקהל לבא ִִַָָָָָֹֻמּתרין

  
ּוטבילה‡. ּבמילה לברית: יּׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבׁשלׁשה

ְְָָוקרּבן.
..ּבֹו יאכל לא ערל וכל ׁשּנאמר: ּבמצרים, היתה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה

ּבמצרים, מילה ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו. מׁשה אֹותם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמל
ינצרּו. ּוברית נאמר: זה ועל לוי. מּׁשבט ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַֹחּוץ

ׁשּנאמר:‚. ּתֹורה, מּתן קדם ּבּמדּבר היתה ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּוטבילה
ׁשּנאמר: וקרּבן, ּׂשמלתם. וכּבסּו ּומחר הּיֹום ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹוקּדׁשּתם
יּׂשראל ּכל ידי על עלת. וּיעלּו יּׂשראל ּבני נערי את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹוּיׁשלח

ְִִהקריבּום.
להּכנס„. ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן

ּתֹורה על עליו ויקּבל הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ּולהסּתֹופף ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹלּברית
- היא נקבה ואם קרּבן. והרצאת ּוטבילה מילה צרי -ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּבמילה - אּתם מה ּכּגר. ּככם ׁשּנאמר: וקרּבן. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָטבילה
ּוטבילה ּבמילה - לדֹורֹות הּגר אף קרּבן, והרצאת ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּוטבילה

קרּבן. ְְְַַָָָוהרצאת
ׁשני‰. אֹו תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָּומהּו

צרי - קרּבן ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן עֹולה. ּוׁשניהם יֹונה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבני
קרּבן. יביא הּמקּדׁש ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמילה

.Âׁשּימּול עד גר, אינֹו - מל ולא טבל אֹו טבל ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגר
ּבית צרי והּדבר והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹויטּבל.
ּבּלילה. ולא טֹוב ּביֹום ולא ּבׁשּבת אֹותֹו מטּבילין אין - ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹּדין

גר. זה הרי - הטּבילּוהּו ְְֲִִִֵֵֶואם
.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר

טבל טבילה. צרי ּבנּה אין - וטבלה ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת וחצייה שפחה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על בנות.43)מצווה שני44)והן
לכהן.45)הוולדות. עבדות".46)ואסורה לשם כשטבל הודיעוהו "שכבר כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא היינו.47)עבד

מואבית".49)חוץ.48) ולא מואבי עמונית, ולא עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני ר'50)"כך בשם דימי כרב
ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי הדין שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי רק אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן
בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו וכל ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן "הכתוב שם שאמרו מה

שלעולם51) שלישי, דור עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם, איסור - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
להחמיר. הפגום.52)הולכים הוא שהזכר כיוון שלישי, דור עד והוליד53)ואסור אחרת מאומה גוייה על בא עמוני גוי אם

מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד עמונית גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור וכשיתגייר כעמוני דינו בן,
בקהל. דוד".54)לבוא עליהן גזר מיד בהן, לידבק ראיין אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) עקיבא55)"והני ר' לו "אמר

במקומן". ואדומי מצרי ולא במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל סנחריב משעלה הלכה, טעית, בנימין



צד               
  

ׁשנים ּבפני ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו לבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַּבינֹו
ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית נתּגּירּתי ואמר: ּבא גר. אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עדים.והט ׁשּיביא עד ּבּקהל לבא נאמן אינֹו - ּבילּוני ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת אֹו ליּׂשראלית נּׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה

ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹנתּגּירּתי
ּדין. ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים. את לפסל ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹנאמן

.Ëּכגֹון ּתמיד, יּׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן ּבזה; וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצֹות ּכל ועֹוּׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יּׂשראל, ּבדרכי ׁשּנֹוהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגר
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבאּו אם כן, ּפי על ואף ׁשּנתּגּירּו. מי לפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמעידין
אֹו עדים ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ּביּׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהתערב
ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובדי והחזקּו הֹואיל לפנינּו; ׁשּיטּבלּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻעד

.Èונתּגּיר ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
ּבּמה ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה נאמן; - ּדין ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבבית
הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יּׂשראל ּבארץ אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים
להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל יּׂשראל; ּבחזקת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
מעלה ׁשּזֹו אֹומר: ואני יּׂשראלית. יּׂשא ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָראיה

ְֲִּביֹוחסין.
.‡Èּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם

לׁשם ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן הּנלקחים העבדים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
וקדם ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד מן עבד הּלֹוקח ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעבדּות.
ּבעת ׁשּיאמר והּוא עצמֹו; קנה - חֹורין ּבן לׁשם וטבל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעבד
ּבפני טבל ואם ּגרּות. לׁשם ּבפניכם טֹובל הריני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָטבילה:
לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל ּכיון אּלא לפרׁש, צרי אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרּבֹו
ׁשעּבּודֹו, ּתחת והּוא ׁשּיעלה עד ּבּמים לתקפֹו רּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָצרי
העבד ואין מטּבילֹו. עבדּות ׁשּלׁשם הּדּינין ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּומֹודיעֹו
הּוא. ּגרּות ׁשּמקצת ּכגר; ּובּיֹום, ׁשלׁשה ּבפני אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָטֹובל

.Èׁשלׁשה ּבפני אחרת טבילה צרי - העבד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשּיׁשּתחרר
לקּבל צרי ואין ּכיּׂשראל. ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
.‚Èהּגרים את מטּבילין ׁשם - נּדה לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובּמקוה

- ּבנּדה ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים. ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„Èאֹו יּׂשראל את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָאל
נכרּיֹות נׁשים נּׂשאּו יי ידיד ׁשּנקרא יּׂשראל מל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשלמה
ּכׁשּיבא הּנכֹונה, ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד אּלא ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבגּיּותן.
ממֹון ּבגלל ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - להתּגּיר הּגּיֹורת אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגר
ּבא הּפחד מּפני אֹו לּה ׁשּיזּכה ּׂשררה ּבׁשביל אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיּטל
נתן עיניו ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - הּוא איׁש ואם לּדת. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהּכנס
נתנה עיניה ׁשּמא ּבֹודקין - היא אּׁשה ואם יהּודית; ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָּבאּׁשה
מֹודיעין - עּלה להם נמצא לא אם יּׂשראל. מּבחּורי ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבבחּור
עּמי על ּבעּׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח הּתֹורה על ּכבד ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאֹותן
אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ׁשּיפרׁשּו. ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹהארצֹות,
ּכי וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן; מקּבלים - מאהבה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחזרּו

אליה. לדּבר וּתחּדל אּתּה ללכת היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמתאּמצת
.ÂË.ּוׁשלמה דוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּמא - ׁשלמה ּובימי חזרּו; הּפחד מן ׁשּמא - דוד ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
חזרּו. יּׂשראל ּבּה ׁשהיּו והּגדּלה והּטֹובה הּמלכּות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבׁשביל
מהבלי ּדבר ּבׁשביל ּומזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת מן החֹוזר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּכל
הרּבה גרים היּו כן ּפי על ואף הּצדק. מּגרי אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהעֹולם
ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות. ּבפני ּוׁשלמה דוד ּבימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹמתּגּירים
מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן דֹוחין לא להם, חֹוׁשׁשין ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּגדֹול

אחריתם. ׁשּתראה עד אֹותן מקרבין ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום,
.ÊË,ונּׂשא ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן ּונּׂשאן, נׁשים ׁשלמה ׁשּגּיר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹּולפי

ּפי על ולא ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּדבר
ּכֹוכבים עֹובדֹות הן ּכאּלּו הּכתּוב חׁשבן - ּגּירּום ּדין ְְְֲִִִִֵֵַָָָָּבית
ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, עֹומדין. ּובאּסּורן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָּומזלֹות
ּבמֹות. להן ּובנּו ׁשּלהן, ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדֹות ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהן
יבנה אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהעלה

ּבמה. ְָָֹֹׁשלמה
.ÊÈ,וענׁשן הּמצֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹּגר

נֹודע אפּלּו גר. זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּומל
מּכלל יצא - וטבל ּומל הֹואיל מתּגּיר, הּוא ּדבר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבׁשביל
צדקּותֹו. ׁשּיתּבאר עד לֹו וחֹוׁשׁשין ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהעֹובדי
מּומר, ּכיּׂשראל הּוא הרי - ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועבד חזר ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָואפּלּו
- ׁשּטבל מאחר אבדתֹו. להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
ואף נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּימּו ּולפיכ ּכיּׂשראל. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹנעּׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי ְִִֶַָָעל
.ÁÈליּׂשראל ּגרים להם קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

יּׂשראל, את ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזרין ׁשרּבן צרעת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכנגע
ארע מה ּולמד צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהם לפרׁש הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוקׁשה
הּנסיֹונֹות רב וכן הּתאוה, ּובקברֹות העגל ּבמעּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבּמדּבר

ּתחּלה. ּבהן היּו ְְֲִֶַָָָָהאספסּוף

  
מן‡. להתּגּיר אחד ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

- עּלה ימצאּו ולא אחריו ויבּדקּו ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהעֹובדי
יֹודע אּתה אי להתּגּיר? ׁשּבאת ראית מה לֹו: ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומרים
ּומטרפין ּומסחפין ּודחּופים ּדוּויים הּזה ּבּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיּׂשראל
- ּכדאי ואיני יֹודע אני אמר: אם עליהן? ּבאין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויּסּורין

מּיד. אֹותֹו ְְִִַָמקּבלין
.ואּסּור הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְִִִִִֵֵֶַַָָּומֹודיעין

ּומֹודיעין הּזה. ּבּדבר ּומאריכין ּומזלֹות, ּכֹוכבים ֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָעבֹודת
ואין חמּורֹות, מצֹות ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת ְְְְְֲִִִִֵַָָאֹותֹו
ּופאה ׁשכחה לקט עֹון אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָמאריכין
אֹומרים ּכיצד? מצֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ּומֹודיעין ׁשני. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּומעּׂשר
- חלב אכלּת אם זֹו, לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד יֹודע, הוי ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלֹו:
ענּוׁש אּתה אי - ׁשּבת חּללּת אם ּכרת, ענּוׁש אּתה ְִִִִֵַַַַָָָָָָָאי
ענּוׁש אּתה - חלב אכלּת אם ׁשּתתּגּיר, אחר ועכׁשיו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָסקילה;
מרּבין ואין סקילה. ענּוׁש אּתה - ׁשּבת חּללּת אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכרת,
ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא עליו, מדקּדקין ואין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹעליו,
האדם את מֹוׁשכין אין ׁשּבּתחּלה רעה. לדר טֹובה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּדר
אדם ּבחבלי אֹומר: הּוא וכן ורּכים. רצֹון ּבדברי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלא

אהבה. ּבעבֹותֹות ּכ ואחר ְְְֲֲֵֶַַַַָָאמׁשכם,
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אֹותֹו‚. מֹודיעין ּכ מצֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם
יזּכה אּלּו מצֹות ׁשּבעּׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצֹות. ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָּׂשכרן
ּבעל אּלא ּגמּור צּדיק ׁשּום וׁשאין הּבא, העֹולם ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּיי

ויֹודען. אּלּו מצֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָהחכמה
אּלא„. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרים

ּבעֹולם ּבצער יּׂשראל ׁשּתראה וזה יּׂשראל. והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה - ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה
ּׂשכר ויפסידּו ויתעּו לּבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבעֹולם

וּיבעט. יׁשרּון וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהעֹולם
ּכדי‰. ּפרענּות, רב עליהן מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין

והן ּכלין, ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ּכל אּלא יאבדּו; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ּבּדבר ּומאריכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעֹומדין.
אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם לדרּכֹו; הֹול - לקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָרצה
דם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ואם מּיד. אֹותֹו מלין ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָאּלא
ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה ׁשּיתרּפא עד אֹותֹו ּומׁשהים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּברית.

אֹותֹו. ְִִַמטּבילין
.Âמצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָּוׁשלׁשה

ּבּמים. עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָקּלֹות
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ, ְְְִִִִִִַַַַָָָוהּדּינין
והן ּבפניהם. טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים. יֹוׁשבת והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוחמּורֹות,
מן ּכׁשּתעלה אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹמחזירין

ִַַהּמים.
.Êׁשּקּבל ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד זה ּתֹוׁשב? גר הּוא זה ִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאי

ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאר עם ּומּזלֹות ּכֹוכבים יעבד ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹעליו
והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - טבל ולא מל ולא נח, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹּבני
ׁשּמּתר לפי ּתֹוׁשב? ׁשמֹו נקרא ולּמה העֹולם. אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻמחסידי
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשראל, ּבארץ ּבינינּו להֹוׁשיבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלנּו

ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ֲִַַָָעבֹודת
.Áאבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין

מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל עליו קּבל אפּלּו הּזה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבּזמן
אֹותֹו. מקּבלין אין - ְְִֵֶַָאחד

.Ëאֹומרין אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן הּנלקח ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּתּכנס רצֹונ לֹו: אֹומרים אּלא ׁשּבאת? ראית מה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָלֹו:
- רצה אם לא? אֹו הּכׁשרים מן ותהיה יּׂשראל עבדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלכלל
וענׁשן וחמּורֹות, קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת, עּקרי לֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמֹודיעין
ּכגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר. את ׁשּמֹודיעין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּוּׂשכרן,
- לקּבל רצה לא ואם ּבּמים. ּכׁשהּוא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּומֹודיעין
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמגלּגלין
מּתחּלה עליו התנה ואם ּכן. על יֹותר לקּימֹו ואסּור ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּומזלֹות,
לקּימֹו מּתר - ּתֹוׁשב גר יהיה אּלא יטּבל ולא יּמֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻׁשּלא
אּלא ּכזה עבד מקּימין ואין ּתֹוׁשב. גר ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּיֹובל. ְִֵַַּבזמן
.Èערוה מּׁשּום עליהם אסּורים אין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹובדי

וזכר, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו אביו, ואׁשת אּמֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
אבל ּומלחמֹותיהן; מלכים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָּובהמה,

להן. מּתרין - עריֹות ְֲִֶָָָָֻׁשאר
.‡Èהרי - ׁשּנׁשּתחרר ועבד ׁשּנתּגּיר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹובד

עֹובד ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבּׂשר ׁשאר וכל ׁשּנֹולד, ּכקטן ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָהּוא
ואם ּבּׂשר, ׁשאר אינן - עבד ּכׁשהּוא אֹו ּומזלֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים
ּכלל. ערוה מּׁשּום מהם אחת על חּיב אינֹו - והם הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנתּגּיר

.Èאּמֹו ׁשּיּׂשא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּמּתר ּתֹורה, ְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדין
ּכדי זה, דבר אסרּו חכמים אבל ׁשּנתּגּירּו; מאּמֹו אחֹותֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ׁשאמׁש קּלה; לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ּבאנּו יאמרּו: ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום אסּורה, זֹו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהיתה

הּנכרית. על ּכבא זה הרי - ּבגּיּותּה והיא ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָאחֹותֹו
.‚Èנּׂשּוי היה אם ּבּׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד

- ונתּגּירּו לאחֹותֹו אֹו לאּמֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּכׁשהּוא
עריֹות לׁשאר נּׂשּוי היה ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו אֹותן, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמפריׁשין
ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין - ואׁשּתֹו הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָונתּגּיר
אף האב. ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים, מּדברי ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאם
ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו, ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָעל
כן ּפי על אף זה, ׁשל אביו הּוא זה ׁשל ׁשאביו ּברּור ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּדבר
אחיו אׁשת הּגר נֹוּׂשא לפיכ אביו. ׁשאר על גזרּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלא
על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ואׁשת אביו, אחי ואׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאביו,
אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי אֹו לאביו אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָּפי
ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו מאביה, אּמֹו אחֹות וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּנתּגּירּו.
מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוּׂשא אינֹו אבל לֹו. מּתרת - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתּגּירה
אחיו ׁשּנּׂשאּה מאּמֹו אחיו אׁשת ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹולא
עֹובד ּכׁשהּוא אחיו נּׂשאּה אם אבל ׁשּנתּגּיר; אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּמֹו

לֹו. מּתרת זה הרי - ּומזלֹות ֲִֵֶֶֶַָָֻּכֹוכבים
.„Èולדתן ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתן ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשני

אח. אׁשת מּׁשּום חּיבין - ְִִִֵֶַָָָֻּבקדּׁשה
.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה גּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוּׂשא

- ומתה גּיֹורת נּׂשא הּׁשנּיה. ּומגרׁש מהן, אחת עם יֹוׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבחּייהן. אּלא גזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו אּמּה לּׂשא מּתר זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
גזרּו ׁשּלא האב; מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא לאדם ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר
.ÊËהּגר מּתר לפיכ ּבגרים. עליהן גזרּו לא - ּכּלן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּׁשנּיֹות

ּבּתּה. ּבת ּבת אֹו אּמּה ואם ּגּיֹורת אדם ונֹוּׂשא אּמֹו. אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלּׂשא
הּׁשנּיֹות. ּבׁשאר ְְְִִֵַָוכן

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּכֹוכבים עֹובד מּכלל יצא ׁשּכבר ּבהן. וכּיֹוצא ואחֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּתֹו
ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי על האסּורֹות העריֹות ואין ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּומזלֹות,
עליו ׁשּיאסרּו ּכדי יּׂשראל, לכלל ּבא ולא עליו; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאסּורֹות

הּגרים. על האסּורֹות ֲֲִֵַַָָעריֹות
.ÁÈ;יהרגּו - ּובהמה הּזכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויראה

האדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּור
.ËÈלגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים. הן הרי - ׁשּנׁשּתחררּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעבדים

אדם נֹותן להן. מּתר - לגרים הּמּתר וכל להן, אסּור -ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
לׁשני אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשפחתֹו
הן הרי אּלא ּדבר, ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדים

ׁש וׁשפחה -ּכבהמֹות. מיחדת ׁשאינּה אֹו לעבד מיחדת היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻֻ
לעֹובדי אֹו ליּׂשראל אּלא איׁשּות ׁשאין לפי היא; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחת
לא אבל ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי על ּומזלֹות ְֲִִֵַַַָָָָָָֹּכֹוכבים

יּׂשראל. על לעבדים ולא העבדים על ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹלעבדים
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צה                
  

אֹותֹו‚. מֹודיעין ּכ מצֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם
יזּכה אּלּו מצֹות ׁשּבעּׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצֹות. ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָּׂשכרן
ּבעל אּלא ּגמּור צּדיק ׁשּום וׁשאין הּבא, העֹולם ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּיי

ויֹודען. אּלּו מצֹות ׁשעֹוּׂשה ְְְְִֵֶֶַָָָהחכמה
אּלא„. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרים

ּבעֹולם ּבצער יּׂשראל ׁשּתראה וזה יּׂשראל. והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה - ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה
ּׂשכר ויפסידּו ויתעּו לּבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבעֹולם

וּיבעט. יׁשרּון וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהעֹולם
ּכדי‰. ּפרענּות, רב עליהן מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין

והן ּכלין, ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ּכל אּלא יאבדּו; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ּבּדבר ּומאריכין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעֹומדין.
אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם לדרּכֹו; הֹול - לקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָרצה
דם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ואם מּיד. אֹותֹו מלין ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָאּלא
ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה ׁשּיתרּפא עד אֹותֹו ּומׁשהים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּברית.

אֹותֹו. ְִִַמטּבילין
.Âמצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָּוׁשלׁשה

ּבּמים. עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָקּלֹות
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ, ְְְִִִִִִַַַַָָָוהּדּינין
והן ּבפניהם. טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים. יֹוׁשבת והיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוחמּורֹות,
מן ּכׁשּתעלה אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹמחזירין

ִַַהּמים.
.Êׁשּקּבל ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד זה ּתֹוׁשב? גר הּוא זה ִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאי

ׁשּנצטּוּו הּמצֹות ׁשאר עם ּומּזלֹות ּכֹוכבים יעבד ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹעליו
והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - טבל ולא מל ולא נח, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹּבני
ׁשּמּתר לפי ּתֹוׁשב? ׁשמֹו נקרא ולּמה העֹולם. אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻמחסידי
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׂשראל, ּבארץ ּבינינּו להֹוׁשיבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלנּו

ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ֲִַַָָעבֹודת
.Áאבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין

מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל עליו קּבל אפּלּו הּזה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבּזמן
אֹותֹו. מקּבלין אין - ְְִֵֶַָאחד

.Ëאֹומרין אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן הּנלקח ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּתּכנס רצֹונ לֹו: אֹומרים אּלא ׁשּבאת? ראית מה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָלֹו:
- רצה אם לא? אֹו הּכׁשרים מן ותהיה יּׂשראל עבדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלכלל
וענׁשן וחמּורֹות, קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת, עּקרי לֹו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמֹודיעין
ּכגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר. את ׁשּמֹודיעין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּוּׂשכרן,
- לקּבל רצה לא ואם ּבּמים. ּכׁשהּוא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּומֹודיעין
ּכֹוכבים לעֹובד ּומֹוכרֹו חדׁש עּׂשר ׁשנים ּכל עליו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמגלּגלין
מּתחּלה עליו התנה ואם ּכן. על יֹותר לקּימֹו ואסּור ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּומזלֹות,
לקּימֹו מּתר - ּתֹוׁשב גר יהיה אּלא יטּבל ולא יּמֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻׁשּלא
אּלא ּכזה עבד מקּימין ואין ּתֹוׁשב. גר ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּיֹובל. ְִֵַַּבזמן
.Èערוה מּׁשּום עליהם אסּורים אין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָהעֹובדי

וזכר, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו אביו, ואׁשת אּמֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
אבל ּומלחמֹותיהן; מלכים ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָּובהמה,

להן. מּתרין - עריֹות ְֲִֶָָָָֻׁשאר
.‡Èהרי - ׁשּנׁשּתחרר ועבד ׁשּנתּגּיר ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעֹובד

עֹובד ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבּׂשר ׁשאר וכל ׁשּנֹולד, ּכקטן ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָהּוא
ואם ּבּׂשר, ׁשאר אינן - עבד ּכׁשהּוא אֹו ּומזלֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים
ּכלל. ערוה מּׁשּום מהם אחת על חּיב אינֹו - והם הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנתּגּיר

.Èאּמֹו ׁשּיּׂשא ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּמּתר ּתֹורה, ְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדין
ּכדי זה, דבר אסרּו חכמים אבל ׁשּנתּגּירּו; מאּמֹו אחֹותֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ׁשאמׁש קּלה; לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ּבאנּו יאמרּו: ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻׁשּלא
אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום אסּורה, זֹו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהיתה

הּנכרית. על ּכבא זה הרי - ּבגּיּותּה והיא ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָאחֹותֹו
.‚Èנּׂשּוי היה אם ּבּׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכיצד

- ונתּגּירּו לאחֹותֹו אֹו לאּמֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּכׁשהּוא
עריֹות לׁשאר נּׂשּוי היה ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו אֹותן, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמפריׁשין
ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין - ואׁשּתֹו הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָונתּגּיר
אף האב. ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים, מּדברי ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאם
ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו, ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָעל
כן ּפי על אף זה, ׁשל אביו הּוא זה ׁשל ׁשאביו ּברּור ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּדבר
אחיו אׁשת הּגר נֹוּׂשא לפיכ אביו. ׁשאר על גזרּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹלא
על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ואׁשת אביו, אחי ואׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאביו,
אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי אֹו לאביו אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָּפי
ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו מאביה, אּמֹו אחֹות וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּנתּגּירּו.
מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוּׂשא אינֹו אבל לֹו. מּתרת - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתּגּירה
אחיו ׁשּנּׂשאּה מאּמֹו אחיו אׁשת ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹולא
עֹובד ּכׁשהּוא אחיו נּׂשאּה אם אבל ׁשּנתּגּיר; אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּמֹו

לֹו. מּתרת זה הרי - ּומזלֹות ֲִֵֶֶֶַָָֻּכֹוכבים
.„Èולדתן ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתן ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשני

אח. אׁשת מּׁשּום חּיבין - ְִִִֵֶַָָָֻּבקדּׁשה
.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה גּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוּׂשא

- ומתה גּיֹורת נּׂשא הּׁשנּיה. ּומגרׁש מהן, אחת עם יֹוׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבחּייהן. אּלא גזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו אּמּה לּׂשא מּתר זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
גזרּו ׁשּלא האב; מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא לאדם ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר
.ÊËהּגר מּתר לפיכ ּבגרים. עליהן גזרּו לא - ּכּלן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּׁשנּיֹות

ּבּתּה. ּבת ּבת אֹו אּמּה ואם ּגּיֹורת אדם ונֹוּׂשא אּמֹו. אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלּׂשא
הּׁשנּיֹות. ּבׁשאר ְְְִִֵַָוכן

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּכֹוכבים עֹובד מּכלל יצא ׁשּכבר ּבהן. וכּיֹוצא ואחֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּתֹו
ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי על האסּורֹות העריֹות ואין ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּומזלֹות,
עליו ׁשּיאסרּו ּכדי יּׂשראל, לכלל ּבא ולא עליו; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹאסּורֹות

הּגרים. על האסּורֹות ֲֲִֵַַָָעריֹות
.ÁÈ;יהרגּו - ּובהמה הּזכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויראה

האדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּור
.ËÈלגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים. הן הרי - ׁשּנׁשּתחררּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעבדים

אדם נֹותן להן. מּתר - לגרים הּמּתר וכל להן, אסּור -ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
לׁשני אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשפחתֹו
הן הרי אּלא ּדבר, ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדים

ׁש וׁשפחה -ּכבהמֹות. מיחדת ׁשאינּה אֹו לעבד מיחדת היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻֻ
לעֹובדי אֹו ליּׂשראל אּלא איׁשּות ׁשאין לפי היא; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחת
לא אבל ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי על ּומזלֹות ְֲִִֵַַַָָָָָָֹּכֹוכבים

יּׂשראל. על לעבדים ולא העבדים על ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹלעבדים
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הּזרֹוע‡. לּכהן טהֹורה ּבהמה זֹובח ּכל לּתן עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹמצות
ואּלּו הּכהנים. מׁשּפט יהיה וזה ׁשּנאמר: והּקבה, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחיים
ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה מּתנֹות. מקֹום ּבכל הּנקראים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהם
ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפני

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ּבחּוצה ְְְְֲִִֵֶָָָָָֹֻֻּבין
.חּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמּתנֹות;
ּפטּורין אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהם נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים

הּמּתנֹות. ִַַָמן
.‚- הּוא ּבכֹור ׁשאם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב - ּבכֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָספק

נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו - ּבכֹור אינֹו ואם לּכהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻּכּלֹו
מן ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשנים,
ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן ּבֹו ׁשּזכה ּכמי עּׂשאּוהּו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹהּמּתנֹות;
ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - מעּׂשר ספק אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלבעליו.

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו
ּבמּתנֹות„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ׁשּכל ּבזמן ּבמאה, אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתערבה
ספק, ואחד אחד ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן - לאחר מהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה הראיה. עליו מחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוהּמֹוציא

ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר - ְְִֵֵֶַַַַָֻּכּלם
ׁשּנאמר:‰. ּבלבד; טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּבמּתנֹות. חּיב - ועז מּכבּׂש הּבא ּכלאים ּׂשה. אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

הּמּתנֹות. ּכל מּמּנּו מפריׁשין - ספק ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּכֹוי,
מּתנֹות; ּבחצי חּיב הּולד - וילדה העז על הּבא ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָצבי
הּצבּיה על הּבא ּתיׁש ּׂשה. מקצת אפּלּו - ּׂשה אם ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד -ִַַַָָָָ
.Âּכלבים לאכילת אֹו ּכֹוכבים עֹובד לאכילת הּׁשֹוחט ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאחד

ּבּמּתנֹות. חּיב - לרפּואה ְִַַַָָָאֹו
.Ê.הּזבח זבחי ׁשּנאמר: חּיבת; - ׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבהמת
.Áּכהנים ּבמּתנֹות. חּיב - ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּלֹוקח

הם וספק העם. מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות; מן ּפטּורים - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּולוּים
מהם, נֹוטלין אין לפיכ לא, אֹו העם ּבכלל הם אם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהלוּים

יחזיר. לא - הּכהן נטל ְֲִִֵַַַָֹֹואם
.Ëטּבח ּכהן אבל לעצמֹו; ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות, וׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשּׁשֹוחט
לכהנים אֹותם ונֹותנין מּתנֹות מּמּנּו מֹוציאין ואיל ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹמּכן
לֹו, ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחרים.
עד אֹותֹו מנּדין - מּלּתן נמנע ואם מּיד. מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

ִֵֶׁשּיּתן.

.È.הּמּתנֹות מן ּפטּור - ּולכהן ּכֹוכבים לעֹובד ְְִִֵֵֵַַַָָָֹהּׁשֹוחט
ׁשּיּניח ּכדי חלקֹו, ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהּמׁשּתּתף
ּבמּתנֹות, חּיב - חלקֹו צּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ׁשהּכהן יֹודעין הּכל ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמּפני

צריהּכה אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוּׂשא ּבּמטּבחים עּמֹו עֹומד ן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
לרׁשם; צרי אינֹו - ּכֹוכבים העֹובד עם והּמׁשּתּתף ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלרׁשם.
ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע דברים מרּבה ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּסתם

מכירה. ּבׁשעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶַַַָָֻׁשּתף,
.‡Èהרי - הּמּתנֹות מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא עּמֹו הּכהן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה

הּכהן לֹו ׁשּיר הרי - חּוץ לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
הּכהן: לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הם ּולפיכ ּבּמּתנֹות, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחלק
זה, יּׂשראל ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי ׁשהּמּתנֹות מנת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלֹו ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה. ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא - מנת על ׁשהאֹומר הּמּתנֹות. מן נפטר לא -ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּתפּות ּכהן לֹו ׁשּיר ולא הֹואיל ּכלּום. מּתנֹות ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי קנאן לא -ְְִֶַָָֹ
.È- ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור - ּבראׁש ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה

אמר הּקבה. מן ּפטּור - מעים ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפטּור
ּבּלחי; חּיב - ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה הרי הּכהן: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻלֹו

יּׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּדבר
.‚Èעד נׁשחטה אם ׁשחּוטה: ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּגר

- ספק ואם חּיב. - ׁשּנתּגּיר אחר ואם ּפטּור, - נתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ְֲִֵֵֶַָָָָָָּפטּור,

.„È.מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
והּמּתנֹות מבּדלין. ּכהּנה מּתנֹות ׁשהרי לטבל, ּדֹומה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשאינּה
ואכלן עבר ּכהן. ּברׁשּות אּלא לאכלן ליּׂשראל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹעצמן
ממֹון ׁשהּוא מּפני לׁשּלם, חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותם, והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאין
נגזלֹות. ּכהּנה ׁשּמּתנֹות מּפני לאכלן, מּתר זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

.ÂËּבּה והיּו ּפרה, ׁשל מעיה ּבני לי מכר לטּבח: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר
מּמּנּו לקחם הּדמים. מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן נֹותנן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים. מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן נֹותנם - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמׁשקל
.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבּה והיּו לחברֹו ּבּׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָהמׁשּלח

הּמּתנֹות מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום ּוגזלן. זה עבר ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּמא
ּכהן לכל הּדמים ויּתן ּכהן, הפסד מּפני ואֹוכלן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבדמים

ְִֶֶׁשּירצה.
.ÊÈלחלק רצה ואם נֹותן. - אחד לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהרֹוצה

זרֹוע אּלא זרֹוע, חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותן
- לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: לׁשנים; ּולחיים לאחד, וקבה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלאחד,
אֹותן חֹולק - ׁשֹור ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

מּתנה. ּכדי חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָחתיכֹות;
.ÁÈארכּבה ׁשל הּפרק מן ימין, ׁשל זרֹוע הּזרֹוע? זהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאי

והּלחיים ּבזה. מערה זה איברים ׁשני ׁשהן ידֹו, ׁשל ּכף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעד
ּגדֹולה טּבעת ּגרּגרת, ׁשל ּפיקה ועד לחי ׁשל הּפרק מן -ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

לּכהן. הּכל ׁשּביניהן, הּלׁשֹון ִֵֵֵֶֶַַַָֹֹעם
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.ËÈלֹו יּתנּו אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין אֹותן מֹולגין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאין
ׁשּבתֹוכּה. ּובחלב ׁשעליה ּבחלב והּקבה ּובצמרן, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעֹורן

הּקב חלב להּניח הּכהנים נהגּו לּבעלים.ּוכבר ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Îנּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה. ּבהן ׁשאין מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליּׂשראל,
ׁשאין אֹוכלת, אינּה - חללה אבל אׁשּתֹו. ּבגלל מּתנֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
אֹו הּמּתנֹות למּכר הּכהן רצה ואם ּכהנים. ּבכלל ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹחללים
לּכלבים להאכילם אֹו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ּבמּתנה, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָלּתנן

ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכילם, -ְְֲִֵֶֶַָָָָֻ
.‡Îרצה אם הּמּתנֹות, לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן

ּפי על ואף לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלזּכֹות
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
זה הּיּׂשראל ׁשּיהיה והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנֹות
חברֹו; לֹו ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבדחק
אֹו ּׂשכירֹו אֹו זה יּׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ּבעל יזּכה ׁשּמא לידֹו, ׁשּיבֹואּו עד לֹו מזּכה אינֹו - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלקיטֹו

ְָּכרחֹו.
.Îּכן אם אּלא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן יחטף ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹלא

הּמטּבחים ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותנין
ּכהן היה ואם נֹוטלין. והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכדי נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹצנּוע
אּלא הּמּתנֹות אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיּודע
הּמלכים. ׁשאֹוכלים ּכּדר - למׁשחה ׁשּנאמר ּבחרּדל; ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָצלי

ה'תש"ע* מנחםֿאב ח' שני יום

 
ּגז‡. וראׁשית ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עּׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

לראׁשית ואין זֹו. ּבמצוה יּׂשראל ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹצאנ
מאחד יפחת ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה. מן ׁשעּור זֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּגז
ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבארץ, אּלא נֹוהגת ואינּה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּׁשים.
לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת הּדגן. ּכראׁשית הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפני

ְִַָֻבמקּדׁשין.
.יכֹול ּוגזזן, הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

חּוץ ּבהמה הקּדיׁש אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה
צאנ לֹומר: ּתלמּוד הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּגּזתּה,

צאנֹו. אּלּו אין -ֵֵֹ
חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
- ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז. מראׁשית ְִִֵֵֵַּפטּורים
זכרים„. ּבלבד, הּכבּׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין

צמרן היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן ׁשהּצמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנקבֹות,
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּתנה
לחמֹו‰. ׁשהן ּבּתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּכיון

הּבּׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
והחרמים הּגר ּובגזל ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלֹו

ׁשהרי צרכיו; ּוׁשאר להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ּופדיֹון אחּזה ְְְְְְֲֲִֵֵֶָָָָָָֻּוּׂשדה
ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו ֲִֵֵֶַַַָָאין

.Âהּצמר חּיבֹותהיה - ׁשחּום אֹו ׁשחֹור אֹו אדם ׁשּלהן ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר ּגזז אם אבל הּגז. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית
אחר להפריׁש חּיב - ׁשּיּתן קדם הלּבינֹו הּגז. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמראׁשית
ּבראׁשית חּיב - גזז ולא ּבידֹו רחלים צמר הּתֹולׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלּבנֹו.

ֵַהּגז.
.Êהּגֹוזז אבל ּובטרפה; ּובכֹוי ּבכלאים נֹוהג הּגז ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָראׁשית

ּפטּור. - הּמתה ֵֶַָָאת
.Áׁשּיּתן עד ּבאחריּותן חּיב - ואבד הּגז ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש

קּימין. ּדבריו - ראׁשית ּגּזֹותי ּכל האֹומר: ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלּכהן.
.Ëהעֹובד ׁשּגזזן אחר ּכֹוכבים עֹובד ׁשל צאנֹו ּגז ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּלֹוקח

אף חּיב, - לגּזתן הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ּפטּור - ְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכֹוככים
ּפי על ואף ּכֹוכבים, העֹובד ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל
והּגֹוזז הֹואיל ּגזיזה. אחר ּכֹוכבים לעֹובד הּצאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשחֹוזרין
ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשּלֹו והּגזיזֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל

ִַָהּגּזה.
.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם חברֹו: ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר - ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה לגזז. הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש. חּיב הּלֹוקח - ּכלּום ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻּכהּנה.
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון גּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

- האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָגּזת
על - לעצמֹו] נֹותן [זה לעצמֹו. נֹותן וזה לעצמֹו, נֹותן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַזה

ּׁשּׁשּיר. מה על - לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָמה
.Èנתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין גּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגר

עליו מחברֹו והּמֹוציא פטּור, זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגזזּו
ְָָָהראיה.

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא מחמׁש. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מחמׁשּתן אחת ּכל גּזת ותהיה סלע, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשים
ּפחֹות ּגֹוזזת מהם אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף סלע, עּׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי - יתר ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָאֹו
.„Èּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא הּגז. ּבראׁשית חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
ְִּפטּורין.

.ÂËּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
ּבלבד מהן אחת וגזז צאן חמׁש לֹו היּו יצא. - ּבּסֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבין
ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומכר
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּגּזתּה ּומכר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשליׁשית
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
והּניח ּוגזזּה אחת רחל היתה אם אבל זה. על ּומּזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה קנה ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּגּזתּה,

ְְִָמצטרפֹות.
.ÊËלחּלק ורֹוצה הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

לכל יּתן לא - חמׁשלּכהנים מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
לֹו, יּתן ּכ ואחר ׁשּילּבנֹו לא קטן. ּבגד ּכדי מלּבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻסלעים
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צז              
  

.ËÈלֹו יּתנּו אּלא אֹותן, מפׁשיטין ואין אֹותן מֹולגין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָאין
ׁשּבתֹוכּה. ּובחלב ׁשעליה ּבחלב והּקבה ּובצמרן, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעֹורן

הּקב חלב להּניח הּכהנים נהגּו לּבעלים.ּוכבר ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.Îנּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה. ּבהן ׁשאין מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליּׂשראל,
ׁשאין אֹוכלת, אינּה - חללה אבל אׁשּתֹו. ּבגלל מּתנֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
אֹו הּמּתנֹות למּכר הּכהן רצה ואם ּכהנים. ּבכלל ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹחללים
לּכלבים להאכילם אֹו ּכֹוכבים, לעֹובד אפּלּו ּבמּתנה, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָלּתנן

ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכילם, -ְְֲִֵֶֶַָָָָֻ
.‡Îרצה אם הּמּתנֹות, לֹו ׁשּנֹותנים חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן

ּפי על ואף לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליּׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלזּכֹות
ונֹותנין זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו, ּבאּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
זה הּיּׂשראל ׁשּיהיה והּוא ּבהן. ׁשּזכה הּיּׂשראל לזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּתנֹות
חברֹו; לֹו ׁשּזכה הּכהן ויהיה ּבּׂשר, לקנֹות לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבדחק
אֹו ּׂשכירֹו אֹו זה יּׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
ּבעל יזּכה ׁשּמא לידֹו, ׁשּיבֹואּו עד לֹו מזּכה אינֹו - ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלקיטֹו

ְָּכרחֹו.
.Îּכן אם אּלא ּבפיו, יׁשאל ולא הּמּתנֹות הּכהן יחטף ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹלא

הּמטּבחים ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. - ּבכבֹוד לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותנין
ּכהן היה ואם נֹוטלין. והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּכדי נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹצנּוע
אּלא הּמּתנֹות אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּיּודע
הּמלכים. ׁשאֹוכלים ּכּדר - למׁשחה ׁשּנאמר ּבחרּדל; ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָצלי

ה'תש"ע* מנחםֿאב ח' שני יום

 
ּגז‡. וראׁשית ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עּׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

לראׁשית ואין זֹו. ּבמצוה יּׂשראל ּבכלל ּולוּים לֹו. ּתּתן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹצאנ
מאחד יפחת ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה. מן ׁשעּור זֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּגז
ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבארץ, אּלא נֹוהגת ואינּה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּׁשים.
לא אבל ּבחּלין, ונֹוהגת הּדגן. ּכראׁשית הּבית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפני

ְִַָֻבמקּדׁשין.
.יכֹול ּוגזזן, הּבית לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?

חּוץ ּבהמה הקּדיׁש אֹו לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה
צאנ לֹומר: ּתלמּוד הּגז? ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּגּזתּה,

צאנֹו. אּלּו אין -ֵֵֹ
חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
- ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז. מראׁשית ְִִֵֵֵַּפטּורים
זכרים„. ּבלבד, הּכבּׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין

צמרן היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן ׁשהּצמר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכנקבֹות,
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּתנה
לחמֹו‰. ׁשהן ּבּתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָּכיון

הּבּׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
והחרמים הּגר ּובגזל ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלֹו

ׁשהרי צרכיו; ּוׁשאר להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ּופדיֹון אחּזה ְְְְְְֲֲִֵֵֶָָָָָָֻּוּׂשדה
ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו ֲִֵֵֶַַַָָאין

.Âהּצמר חּיבֹותהיה - ׁשחּום אֹו ׁשחֹור אֹו אדם ׁשּלהן ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
נפטר - ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר ּגזז אם אבל הּגז. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁשית
אחר להפריׁש חּיב - ׁשּיּתן קדם הלּבינֹו הּגז. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמראׁשית
ּבראׁשית חּיב - גזז ולא ּבידֹו רחלים צמר הּתֹולׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלּבנֹו.

ֵַהּגז.
.Êהּגֹוזז אבל ּובטרפה; ּובכֹוי ּבכלאים נֹוהג הּגז ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָראׁשית

ּפטּור. - הּמתה ֵֶַָָאת
.Áׁשּיּתן עד ּבאחריּותן חּיב - ואבד הּגז ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש

קּימין. ּדבריו - ראׁשית ּגּזֹותי ּכל האֹומר: ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלּכהן.
.Ëהעֹובד ׁשּגזזן אחר ּכֹוכבים עֹובד ׁשל צאנֹו ּגז ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּלֹוקח

אף חּיב, - לגּזתן הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ּפטּור - ְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכֹוככים
ּפי על ואף ּכֹוכבים, העֹובד ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל
והּגֹוזז הֹואיל ּגזיזה. אחר ּכֹוכבים לעֹובד הּצאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשחֹוזרין
ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשּלֹו והּגזיזֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל

ִַָהּגּזה.
.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם חברֹו: ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח

על ואף הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר - ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹלהּגזז
מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה לגזז. הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי

להפריׁש. חּיב הּלֹוקח - ּכלּום ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻּכהּנה.
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון גּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

- האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָגּזת
על - לעצמֹו] נֹותן [זה לעצמֹו. נֹותן וזה לעצמֹו, נֹותן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַזה

ּׁשּׁשּיר. מה על - לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָמה
.Èנתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין גּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגר

עליו מחברֹו והּמֹוציא פטּור, זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגזזּו
ְָָָהראיה.

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו יהיה צאן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכּמה
מּמׁשקל ּפחֹות אין ׁשּלהן ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא מחמׁש. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מחמׁשּתן אחת ּכל גּזת ותהיה סלע, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּׁשים
ּפחֹות ּגֹוזזת מהם אחת היתה סלע. עּׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
סלע ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף סלע, עּׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי - יתר ְֲִִֵֵֵֵֵֵַָאֹו
.„Èּכל ּבחלק ׁשּיהיה והּוא הּגז. ּבראׁשית חּיבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחד
ְִּפטּורין.

.ÂËּבאמצע ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָראׁשית
ּבלבד מהן אחת וגזז צאן חמׁש לֹו היּו יצא. - ּבּסֹוף ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבין
ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומכר
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּגּזתּה ּומכר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשליׁשית
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
והּניח ּוגזזּה אחת רחל היתה אם אבל זה. על ּומּזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
אינן - ּגּזתּה והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה קנה ּכ ואחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּגּזתּה,

ְְִָמצטרפֹות.
.ÊËלחּלק ורֹוצה הּגז ראׁשית ׁשל רּבֹות גּזֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

לכל יּתן לא - חמׁשלּכהנים מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
לֹו, יּתן ּכ ואחר ׁשּילּבנֹו לא קטן. ּבגד ּכדי מלּבן, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻסלעים
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צח             
  

אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּבֹו ׁשּיהיה - לֹו ּתּתן ׁשּנאמר: יתר. אֹו סלעים חמׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּלּבּון

הּמֹועלת. מּתנה ְֵֶֶַַָָּכדי
.ÊÈ,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין - הּגז ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית

ליּׂשראל, נּׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנים
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות

ה'תש"ע* מנחםֿאב ט' שלישי יום

  
ּבכֹור‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיּׂשראל איׁש ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

א ונאמר: לי; רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: הּיּׂשראלית. ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָלאּמֹו
האדם. ּבכֹור את תפּדה ְְִֵֶָָָָֹּפדה

.את לפּדֹות ׁשהחּיב ּבנּה; את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין
- ּפדהּו ולא האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא - ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו

עצמֹו. את יפּדה ְְְְִִֶֶֶַַּכׁשּיגּדל
ואחר‚. ּתחּלה עצמֹו יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהיה

עצמֹו. יפּדה - אחד ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּכ
והּגיע„. לפּדֹות ּבנֹו ּכדיהיה לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר: לרגל; עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו את ּפֹודה - ולזה ְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלזה
ריקם. פני יראּו ולא :ּכ ואחר ּתפּדה, ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

וצּונּו‰. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
הּפדיֹון נֹותן ּכ ואחר ׁשהחינּו, ּומבר וחֹוזר הּבן, ּפדיֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּומבר הּבכֹור, לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹלּכהן.

ֱֶֶָׁשהחינּו.
.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה

ּבכסף ּבין ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ׁשּנאמר: סלעים; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
הּׁשקלים. ּכענין ממֹון, ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
ׁשהן מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפיכ
ּפדהּו ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּכקרקעֹות;

ּפדּוי. אינֹו - ֵֶָָּבהן
.Êלּתן חּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא לּכהן האב ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכתב

חמׁש ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו,
נתן ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹסלעים
אחר ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעּׂשרה סלעים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמׁש

יצא. - ֶָָזה
.Áלֹו יּתן ולא מחזיר; - הּפדיֹון לֹו להחזיר הּכהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ּפדּוי, ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן עּׂשה ואם ׁשּיחזיר. ודעּתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּוא
אחר הּכהן רצה ואם גמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעד
להחזיר מנת על לֹו ונתן ּפרׁש אם וכן יחזיר. - להחזיר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכ

ּפדּוי. ּבנֹו הרי -ְֲֵָ
.Ëאם וחמר: מּקל הּבן מּפדיֹון ּפטּורים - ּולוּים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ּבּמדּבר, יּׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּפטרּו
.Èהּב הּדבריּׂשראל ׁשאין ּפטּור. - הּלוּיה ּומן הּכהנת מן א ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּביּׂשראל. רחם ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם; אּלא ּבאב, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּתלּוי
.‡Èוכהנת ּפטּור. ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד המעּברת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻלוּיה

מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב; ּבנּה - ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהמעּברת
ּכֹוכבים. העֹובד ּבבעילת ְְִִִֵַַָָָֻהּכהּנה

.È- יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת חלל: ּבן לֹו ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַָָָָֹּכהן
מת ּבפדיֹונֹו; האב זכה ׁשּלא עצמֹו, את לפּדֹות חּיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּבן
ׁשהרי עצמֹו, את לפּדֹות הּבן חּיב אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

ּבפדיֹונֹו. האב ְְִָָָָזכה
.‚Èמעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה וכּותית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד הֹואיל בקדּׁשה, ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו,
ּפטר והרי ּביּׂשראל, רחם ּפטר ׁשּנאמר: חּיב; - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבקדּׁשה
אחר אֹו ילדה ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורחם

הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ילדה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנתּגּירה
.„Èונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּכּותית

ואין רחם, ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - אחר ולד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָוילדּו
טמאה ׁשאּמֹו נפל ּכל הּנפלים: אחר הּבא וכן רחם. ּפטר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
אּמֹו ׁשאין נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלדה
הּמּפלת אֹו וחגבים ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכמֹו לדה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָטמאה
וחּיב לּכהן ּבכֹור אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיֹום

ְִלפּדֹות.
.ÂËאחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

חי והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמנה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאינֹו
והחזירֹו, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת ּתׁשעה ּבן וכן ומת, ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹוהחזירֹו
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה זה - וילדה אחיו יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
ּפֹוטר ּפּדחּתֹו ּומּׁשּתצא ראׁשֹון. ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

אחריו. ֲַַָָהּבא
.ÊË:ּפטּורים ׁשניהם - ּכדרּכֹו אחריו והּבא דפן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, מן יצא ׁשּלא לפי - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהראׁשֹון
ֵַאחר.

.ÊÈ;יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָמאימתי
ׁשלׁשים, ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה. חדׁש מּבן ּופדּויו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
חּיב אינֹו - טרפה נעּׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואפּלּו
הּפדיֹון. לֹו יחזיר - לּכהן ונתן הקּדים ואם סלעים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבחמׁש
- נתן לא ואם ּבפדיֹון;] חּיב - יֹום ׁשלׁשים אחר מת ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ[ואם

ִֵיּתן.
.ÁÈמעכׁשיו לֹו אמר אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְְִִִֵֶַַָָָָמי

ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום ׁשלׁשים לאחר לֹו אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין -ְְְְְִִֵַַַָָָ
יֹום. ׁשלׁשים לאחר קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָואף

.ËÈ,ּפטּור זה הרי - לא אֹו ּבפדיֹון חּיב אם ספק ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹמי
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו האב מת הראיה. עליו מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהּמֹוציא
מאביו ראיה ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - יֹום ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפדהּו

נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת ְְְִִֶֶֶַַָָֹהּוא
.Îּבּכ ׁשּלא אימי ידּוע ואין ּונקבה זכר וילדה אׁשּתֹו רה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

זכרים, ׁשני ילדה ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹזה
סלעים חמׁש נֹותן - הּבכֹור מהן זה אי ידּוע ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלּכהן.
ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין האב, מת הראיה. עליו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָָָמחברֹו
יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ׁשּלא ּבין יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; סלעים חמׁש הּנכסים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמן

.‡Îעּׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי
לכהן אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד מת לּכהן. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹסלעים
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- נתן ּכהנים לׁשני ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחד
זה, ּבן על זה ּפדיֹון צּין לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹאינֹו

מחברי. החזר לֹומר: יכֹול מהן אחד ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
.Îזכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם. ּפטר מהן אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָזכר

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש
.‰Îלּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹילדּו

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎזכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתנּו
לכהן ואם מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹלׁשני
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
.ÊÎחּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלפּדֹות
אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
את לפּדֹות חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבן

ְַעצמֹו.
.ÁÎ- זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן ְֵֵַָֹאין
.ËÎלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹסלעים

.Ïנֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
נפ ׁשּלא סלעים. אׁשּתֹוחמׁש אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא טר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

- והּנקבה הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
רחֹוק והּדבר והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ּפדיֹונֹו. יּתן -ְִִֵ

ה'תש"ע מנחםֿאב י' רביעי יום

  
ּבּׂשה.‡. חמֹור ּפטר מּיּׂשראל אדם ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמצות

ּופטר ׁשּנאמר: לערפֹו. עּׂשה מצות - לפּדֹותֹו רצה לא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
אּלּו מצֹות ּוׁשּתי וערפּתֹו. תפּדה לא ואם בּׂשה, ּתפּדה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹחמֹור
למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות זמן. ּובכל מקֹום ּבכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָנֹוהגֹות

ֲִָעריפה.
.רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ְֵוגֹומר.

טמאה‚. ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד. החמֹור היא ּכאן ְֲֲִִַַָָָהאמּורה

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון
הֹואיל עריפה, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּקבר;
ּבעצמֹו החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו לא אם ,לפיכ נפּדה. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹולא
ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלּכהן
ּדבר על חׁשּודים והּכהנים ויּקבר. יערפּנּו אֹו לעצמֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשה

לּת ליּׂשראל אסּור לפיכ אםזה. אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר ן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ְֵֵַָָָָֹּכן

לּכהן‰. ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש
מת ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּבהניתֹו, ּומּתר לּכהן, הּטלה יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּפטר

נפּדה. ְְִֶָָׁשּכבר
.Âּומאחר יֹום. ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי

- לפּדֹותֹו רצה אם עֹורפֹו; - לערפֹו רצה אם יֹום, ְְְְְִִִִָָָָָׁשלׁשים
ּבלבד. עּכּוב מצות אּלא ּכאן ואין ְְְִִִֵֶֶַַָָּפֹודה,

.Ê:ׁשּנאמר מאחֹוריו; ּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָֹלא
ולא ּבמּקל לא אֹותֹו ממיתין ואין וערפּתֹו. תפּדה לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹואם
יכניסּנּו ולא בקֹופיץ. אּלא ּבמגרה, ולא ּבקרּדם ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻּבקנה
וערפּתֹו. ׁשּנאמר: ׁשּימּות; עד ּבפניו הּדלת וינעל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלחדר

.Áולא ׁשחּוט, ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
בּׂשה, ּתפּדה ׁשּנאמר: ּבכֹוי; ולא ּבכלאים, ולא ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבטרפה,

ּבלבד. חּיים ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָואין
.Ëּופֹודין ּפדּוי. - ּפדה ואם לאחר; הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאין

ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבבן
ּפסּולי אף ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכּצבי

ּבהם. ּפֹודין אין ְִִֵֶַָָֻהּמקּדׁשין
.Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין ְְִִִֵֵַמּומים,
.‡È,הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׂשה

ּפֹוד ּפֹודהּואבל - לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
עליו, להחמיר ּׂשה ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹּבׁשויֹו
עּׂשר ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
חמּור זה יהיה ולא דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹסלעים

ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָמן
.Èמּׁשלׁשה חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה

אין - זּוזים מּׁשלׁשה ּפחֹות דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָזּוזים
יפחת לא יפה ועין זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו בּׂשה אּלא אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹּפֹודין
זּוזים. ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ּבחצי - רעה ועין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּסלע,

.‚Èוהחמֹור ּפדּוי, זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּפֹודה
ְִָָלבעליו.

.„Èּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ּבבכֹור ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם
- אדם מּבכֹור והּפטּור טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאדם

טמאה. ּבהמה מּבכֹור ְְְִֵֵָָָּפטּור
.ÂËעּבר הּמֹוכר אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל חמֹורֹו עּבר ֲִֵֵֵֶַַַַַָֻֻהּלֹוקח

זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָחמֹורֹו
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צט              
  

- נתן ּכהנים לׁשני ואם סלעים; חמׁש לֹו יחזיר - נתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאחד
זה, ּבן על זה ּפדיֹון צּין לא ׁשהרי מהן; להֹוציא יכֹול ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹאינֹו

מחברי. החזר לֹומר: יכֹול מהן אחד ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכל
.Îזכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשּתי

יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּונקבה
רחם. ּפטר מהן אחד ֵֶֶֶֶֶֶָָָזכר

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד זה אי ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן - האב מת ּפטּור. האב - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש
.‰Îלּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר ְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹילדּו

ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר: ׁשאני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכלּום;
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎזכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּתי
סלעים. חמׁש נֹותן וזה סלעים, חמׁש נֹותן זה - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָונתערבּו
אם יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתנּו
לכהן ואם מּידן; להֹוציא יכֹולין אינן - נתנּו ּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹלׁשני
זה ויל הרׁשאה, לחברֹו מהן אחד ּכֹותב - נתנּו ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבהרׁשאה
.ÊÎחּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו

ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא מבּכרת וכן עצמֹו. את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלפּדֹות
אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
את לפּדֹות חּיב והּבן ּפטּורין, ׁשניהן - לאחרֹון ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבן

ְַעצמֹו.
.ÁÎ- זכרים ּוׁשני נקבֹות ׁשּתי אֹו וזכר נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום. לּכהן ּכאן ְֵֵַָֹאין
.ËÎלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

חמׁש נֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין - ּונקבה זכר ילדּו לּכהן. ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹסלעים

.Ïנֹותן אׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
נפ ׁשּלא סלעים. אׁשּתֹוחמׁש אם ספקֹות: ּבׁשני אּלא טר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

- והּנקבה הּזכר ילדה היא ואם חּיב, - ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָילדה
רחֹוק והּדבר והֹואיל ּתחּלה; נקבה ילדה ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ּפדיֹונֹו. יּתן -ְִִֵ

ה'תש"ע מנחםֿאב י' רביעי יום

  
ּבּׂשה.‡. חמֹור ּפטר מּיּׂשראל אדם ּכל לפּדֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמצות

ּופטר ׁשּנאמר: לערפֹו. עּׂשה מצות - לפּדֹותֹו רצה לא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
אּלּו מצֹות ּוׁשּתי וערפּתֹו. תפּדה לא ואם בּׂשה, ּתפּדה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹחמֹור
למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות זמן. ּובכל מקֹום ּבכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָנֹוהגֹות

ֲִָעריפה.
.רחם ּפטר ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה

ְֵוגֹומר.

טמאה‚. ּבהמה ּתפּדה. הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואת
ּבלבד. החמֹור היא ּכאן ְֲֲִִַַָָָהאמּורה

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו - ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון
הֹואיל עריפה, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיּקבר;
ּבעצמֹו החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו לא אם ,לפיכ נפּדה. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹולא
ויּקח ּבּׂשה, ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלּכהן
ּדבר על חׁשּודים והּכהנים ויּקבר. יערפּנּו אֹו לעצמֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּׂשה

לּת ליּׂשראל אסּור לפיכ אםזה. אּלא לּכהן, חמֹור ּפטר ן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ְֵֵַָָָָֹּכן

לּכהן‰. ׁשּיּתנּנּו קדם הּׂשה ּומת חמֹור ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹהפריׁש
מת ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ּבהניתֹו, ּומּתר לּכהן, הּטלה יּתן - ׁשּפדהּו אחר החמֹור ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּפטר

נפּדה. ְְִֶָָׁשּכבר
.Âּומאחר יֹום. ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? חּיב ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמאימתי

- לפּדֹותֹו רצה אם עֹורפֹו; - לערפֹו רצה אם יֹום, ְְְְְִִִִָָָָָׁשלׁשים
ּבלבד. עּכּוב מצות אּלא ּכאן ואין ְְְִִִֵֶֶַַָָּפֹודה,

.Ê:ׁשּנאמר מאחֹוריו; ּבקֹופיץ עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָֹלא
ולא ּבמּקל לא אֹותֹו ממיתין ואין וערפּתֹו. תפּדה לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹואם
יכניסּנּו ולא בקֹופיץ. אּלא ּבמגרה, ולא ּבקרּדם ולא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻּבקנה
וערפּתֹו. ׁשּנאמר: ׁשּימּות; עד ּבפניו הּדלת וינעל ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלחדר

.Áולא ׁשחּוט, ּבּׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
בּׂשה, ּתפּדה ׁשּנאמר: ּבכֹוי; ולא ּבכלאים, ולא ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבטרפה,

ּבלבד. חּיים ועּזים ּכבּׂשים אּלא ּׂשה קרּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָואין
.Ëּופֹודין ּפדּוי. - ּפדה ואם לאחר; הּדֹומה ּבּׂשה ּפֹודין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאין

ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין. ּבפסּולי לא אבל ּפקּועה, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבבן
ּפסּולי אף ּבֹו, ּפֹודין אין - ואּיל ּצבי מה וכאּיל; ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכּצבי

ּבהם. ּפֹודין אין ְִִֵֶַָָֻהּמקּדׁשין
.Èּבעלי ּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ּבּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָּפֹודין

ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין ְְִִִֵֵַמּומים,
.‡È,הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין - ׁשביעית מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׂשה

ּפֹוד ּפֹודהּואבל - לפּדֹותֹו ּׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּבֹו ין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
עליו, להחמיר ּׂשה ּתֹורה אמרה לא לּכהן. ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹּבׁשויֹו
עּׂשר ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם עליו; להקל ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
חמּור זה יהיה ולא דינר. ׁשוה ּבּׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹסלעים

ּבׁשויֹו. ּבכסף ׁשּנפּדה ההקּדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָמן
.Èמּׁשלׁשה חמֹור ּפטר דמי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה

אין - זּוזים מּׁשלׁשה ּפחֹות דמיו היּו אם אבל ּולמעלה; ְְְֲִִִִֵַָָָָָָָזּוזים
יפחת לא יפה ועין זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו בּׂשה אּלא אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹּפֹודין
זּוזים. ּבׁשלׁשה - ּובינֹונית סלע, ּבחצי - רעה ועין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּסלע,

.‚Èוהחמֹור ּפדּוי, זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָוהּפֹודה
ְִָָלבעליו.

.„Èּבכֹור ׁשּנאמר: חמֹור. מּפטר ּפטּורין - ּולוּים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ּבבכֹור ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה; הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם
- אדם מּבכֹור והּפטּור טמאה, ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו - ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאדם

טמאה. ּבהמה מּבכֹור ְְְִֵֵָָָּפטּור
.ÂËעּבר הּמֹוכר אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל חמֹורֹו עּבר ֲִֵֵֵֶַַַַַָֻֻהּלֹוקח

זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָחמֹורֹו
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ק              
  

היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין הּבכֹורה, מן ְְְִִֵֶַַָָָָָָּפטּור
אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ּבאם ׁשּתף ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻהעֹובד
אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה הרי - ּבֹו מאלף ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאחד
יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל אזנֹו: אפּלּו רגלֹו, אֹו ידֹו ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאחד,

ואם הּבכֹורה; מן ּפטּור זה הרי - מּום חלקּבעל ּכׁשּיחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
חּיב. זה הרי - לּמזּבח מּום ּבעל יהיה לא ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהעֹובד
ּבּה מּטּפל להיֹות ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור המקּבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן
הּכל - מּיּׂשראל ׁשּקּבל ּכֹוכבים עֹובד אֹו ּביניהם, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּולד
ּבאדם יּׂשראל ּבבני רחם ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה. מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפטּור

ּביּׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּובּבהמה
.ÊËחמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר

ּפדה ואם לפּדֹות. אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּׂשה

.ÊÈאֹותֹו מֹודיעין - חמֹור ּפטר ׁשהפריׁש ּכֹוכבים ְֲִִִִִֵֶֶֶָעֹובד
ועבֹודה. ּבגּזה מּתר הּוא והרי חּיב, ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

.ÁÈ- סּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה
ׁשּתי חמֹור, ּופטר בּׂשה ּתפּדה חמֹור ּופטר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָּפטּור;
ּבֹו יׁש ואם חמֹור. והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפעמים

ּבּבכֹורה. חּיב - חמֹור סימני ְְֲִִֵַַָָָָמקצת
.ËÈ.לּכהן טלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחמֹורֹו

קדּׁשה להפקיע ּכדי אחד, טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻילדה
ּתחּלה; נֹולד הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻמּמּנּו
ׁשהּמֹוציא לּכהן, ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוטלה

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו
.Îׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי

טלה נֹותן - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה זכר לּכהן. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹטלאים
לּכהן. ֵֶַָֹאחד

.‡Î- נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
לפי לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאין
והּׁשנּיה זכר ילדה האחת ׁשּמא הרּבה: ספקֹות ּכאן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיׁש
זכר והאחרת נקבה ילדה זֹו ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָילדה
יׁש הרּבה ספקֹות וכן זכר. ואחריה נקבה אֹו נקבה ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואחריו
ּבּכרה, ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשני
זכר לּכהן. אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוילדּו
מּפני לּכהן, נֹותנֹו ואינֹו לעצמֹו, אחד טלה מפריׁש - ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּונקבה

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהּוא
.Îאם ידּוע ואין ּכֹוכבים העֹובד מן חמֹור הּלֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוכן

והּוא ּבּׂשה אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה לא אֹו ְְְְְְִִֶֶָָָָָָֹּבּכרה
ספק. ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֶַָָלּבעלים,

.‚Îעל הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָמי
ּכׁשאר ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻספק
ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו והּׁשאר מעּׂשר, מהן אחד ּומפריׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּבהמה.

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עּׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיּׂשראל
הּכהן אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּביתֹו
עליהן מפריׁש זה הרי - יּׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנפלּו

ּבמעּׂשר. וחּיבין ׁשּלֹו, והן ּׂשיין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָעּׂשרה

ּבּכּורים הלכֹות להֹו ְְְִִִִסליקּו

ה'תש"ע מנחםֿאב י"א חמישי יום

  



ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ּתׁשע מצֹות: ועּׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
הארץ ׁשּתׁשּבת א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעּׂשרה
ּבׁשנה הארץ עבֹודת יעבד ׁשּלא ב) מּמלאכּתּה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבׁשביעית
יקצר ׁשּלא ד) זֹו. ּבׁשנה האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא ג) ְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹזֹו.
ּכדר הּנזירים יבצר ׁשּלא ה) הּקֹוצרים. ּכדר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּספיח
ּכל ׁשּיׁשּמט ז) הארץ. ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשּמט ו) ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבֹוצרים.
יּמנע ׁשּלא ט) הּלוה. יתּבע ולא יּגּׂש ׁשּלא ח) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹהלואתֹו.
לסּפר י) ממֹונֹו. יאּבד ׁשּלא ּכדי ׁשמּטה קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּלהלוֹות
לתקע יב) החמּׁשים. ׁשנת לקּדׁש יא) ׁשבע. ׁשבע ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּׁשנים
ׁשּלא יג) חפׁשי. עבדים לצאת ּכדי ּבתׁשרי ּבעּׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבׁשֹופר
ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא יד) זֹו. ּבׁשנה אדמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתעבד
לּתן טז) הּבֹוצרים. ּכנגד נזיריה יבצר ׁשּלא טו) ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּקֹוצרים.
מקנה. ּוּׂשדה אחּזה ּׂשדה דין וזהּו זֹו, ּבׁשנה לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻּגאּלה
חֹומה. ערי ּבּתי ּדין יח) לצמיתּות. הארץ ּתּמכר ׁשּלא ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹיז)
נֹותנין אּלא יּׂשראל, ּבארץ לוי ׁשבט ּכל ינחל ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיט)
לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא כ) ּבהם. לׁשבת מּתנה ערים ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
ׁשּלא כב) ּומגרׁשיהן. לׁשבת ערים ללוּים לּתן כא) ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּבּזה.
הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם, גֹואלים אּלא עריהם, מגרׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיּמכר

הּיֹובל. לאחר ְֵֵַַַּבין
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבׁשנה‡. האילן ועבֹודת הארץ מעבֹודת לׁשּבת עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹמצות

ּבחריׁש ונאמר: ליי; ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשביעית,
אֹו הארץ מעבֹודת מלאכה העֹוּׂשה וכל ּתׁשּבת. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּובּקציר
תעּׂשה, לא על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - זֹו ּבׁשנה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאילנֹות

תזמר. לא וכרמ תזרע לא ּׂשד ְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
.,הּזמירה על אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה מן לֹוקה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו

הּכר ואחד הּבצירה. על אֹו הּקצירה ׁשארועל ואחד ם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ִָָהאילנֹות.

ּפרטן‚. ולּמה קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָָָּוזמירה
חּיב, הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על :ל לֹומר ְְִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב?
ׁשּלא האבֹות ׁשאר עם הארץ ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליהן. לֹוקה אינֹו - זה ּבענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנתּפרׁשּו

ְַמרּדּות.
אֹו„. המסּקל אֹו הּקרקע לצר החֹורׁש אֹו החֹופר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?

אֹו הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהמזּבל
מּכין - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמרּכיב

מּדבריהן. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו
הּיּבלת‰. יחּת ולא סרק. אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹאין

יאּבק ולא היבׁשים. והּבּדים העלין יפרק ולא האילנֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹמן
הּתֹולעת. ׁשּימּות ּכדי ּתחּתיו יעּׁשן ולא ּבאבק. צּמרּתֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת
ׁשּלא ּכדי זהמא, לֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּנטיעֹות את יסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻולא
ינקב ולא הּפּגין, את יסּו ולא .ר ּכׁשהּוא העֹוף אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹיאכל
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יפּסג ולא אֹותם. יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותן.
אחת עּׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָאת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו
.Âעבֹודת ׁשהיא מּפני הּקנים, ּבאיׁשת האּור את מּציתין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאין

ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את מלּמדין ואין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָקרקע.
אֹותן ּבֹודקין אבל עפר, מלא ּבעציץ הּזרעים את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבֹודקין
ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין גללים. מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעציץ
אבל הּגג, ּבראׁש האלֹויי ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלזרען

אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין
.Ê.ּבאבנים אֹותֹו וטֹוענין ּבסקרא, האילן את ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָסֹוקרין

את להברֹות אם ּבזיתים: והמקׁשקׁש הּגפנים. ּתחת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָועֹודרין
מּתר. - הּפצימים את לסּתם ואם אסּור, - ְְְִִִִִֶַָָָָֹֻהאילן

.Áהּזריעה ּׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלחין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָמׁשקין
מּזה זה מרחקין היּו אם האילנֹות, ּׂשדה וכן ּביֹותר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻׁשּצמאה
לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
עּׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
- הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין - סאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבית
ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָֹמרּביצין

ִֵָיּפסדּו.
.Ë.ּבּתחּלה הּמים אּמת את ועֹוּׂשין לּגפנים. עּוגּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָועֹוּׂשין

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממלאין
.Èּתעּׂשה - יׁשקה לא ׁשאם אּלה? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּפני

הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אסּור ׁשאין אּלּו. על גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èיּׂשראל על ּכֹוכבים עֹובדי מלכי והּטילּו האנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשרּבּו

ּדברים ּבּׁשביעית לזרע הּתירּו לחילֹותיהן, מחנֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹלעּׂשֹות
אּנס ׁשּכפאֹו מי וכן ּבלבד. הּמל עבדי להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
- ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלעּׂשֹות

עֹוּׂשה.הרי זה ֲֵֶֶ
.Èמּפני יעקר. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע

- יקּים ּבׁשֹוגג ּתאמר אם הּׁשביעית, על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיּׂשראל
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד ִִִֵֵַַָֹיאמר

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית זּבלּה אֹו נרּה אֹו ּׂשדהּו את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה - מת ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף אבנים, מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,
ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

.ÂËהיּו אם ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. - לאו ואם חֹוׁשׁש, אינֹו - מגּלין העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמקצת
ּגבּה על קּבים מארּבעה יפחת לא - ּבֹו וכּיֹוצא הּלּוף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאת
האדם, ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו. על עפר וטפח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָטפח,
לא אבל ּבּׁשביעית, ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכדי

ְִַיכסח.
.ÊËואבנים עצים אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא ּׂשדהּו, מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועּׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל - חברֹו מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ׁשּמתּכּונין עברה, עֹוברי מּׁשרּבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּגס.

אּל מּׂשדהּו, אדם לּטל אסרּו - נֹוטלין אנּו ּׂשדההּגס מּתֹו א ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ׁשּלא והּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹחברֹו.

.ּׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עּׂשיתי ְְֲִִִִֵֵֶָָטֹוב
.ÊÈּומביא מלּקט - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה

- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;
עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹמלּקט

.ÁÈ.לׁשרׁשן מּתר זה הרי - לעצים ׁשנים אֹו אילן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּקֹוצץ
מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, לא - זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקּצץ
ּבארץ. ׁשרׁשיו ּומּניח הארץ, מעל קֹוצץ אּלא הארץ; ִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
מּתר - חברֹו מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּבּמה

ְֵָלׁשרׁש.
.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע

ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,
.Îּכדרּכֹו קֹוצץ זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהמזּנב

ּׁשּירצה. מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבקרּדם
.‡Îׁשּקֹוצצין ּכדר ּבּׁשביעית ׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָאין

זֹו ׁשּבקציצה אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
ּכדר ׁשּלא אֹותּה קֹוצץ - לעציה צרי ואם ותֹוסיף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתגּדל

ֲָָעבֹודתּה.
.Î.טפחים מעּׂשרה למעלה אֹו הארץ מעם קֹוצצּה? ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אּלא ׁשּיעלה, לא ּבּׁשביעית; אֹותֹו קֹוׁשרין - ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאילן
יֹוסיף. ִֶֹׁשּלא

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ב שישי יום

 
ּׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

לזריעה. יפה ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשביעית,
אׁשּפה יעּׂשה ולא מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואם
הארץ, לעבֹודת ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבתֹו
מּמאה ּפחּותה אׁשּפה יעּׂשה ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוחמּׁשים
מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה מֹוסיף. - להֹוסיף ירצה ְְְִִִִִֶָָָָָואם
מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל יעּׂשה ולא .והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹעליו

ְַַאׁשּפּתֹות.
.לתֹו אׁשּפּתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה

עֹוּׂשה. - אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּבית
ׁשלׁשה‚. ּבארץ ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטפחים
ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעמיד
מּתר. - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַַָָֻאׁשּפּתֹות
הּזבל. לכניסת אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי

.„לתֹו ונֹותן צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּׂשדהּו ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדהּו,
הּצאן ויכניס סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּבּׁשביעית
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קי               
  

יפּסג ולא אֹותם. יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותן.
אחת עּׂשה ואם האילן. עבֹודת ּכל ׁשאר וכן האילנֹות. ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָאת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבּׁשביעית ְְִִִֵֵַַַַַמאּלּו
.Âעבֹודת ׁשהיא מּפני הּקנים, ּבאיׁשת האּור את מּציתין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאין

ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את מלּמדין ואין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָקרקע.
אֹותן ּבֹודקין אבל עפר, מלא ּבעציץ הּזרעים את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבֹודקין
ּכדי ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין גללים. מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּבעציץ
אבל הּגג, ּבראׁש האלֹויי ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹלזרען

אֹותֹו. מׁשקין ְִֵַאין
.Ê.ּבאבנים אֹותֹו וטֹוענין ּבסקרא, האילן את ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָסֹוקרין

את להברֹות אם ּבזיתים: והמקׁשקׁש הּגפנים. ּתחת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָועֹודרין
מּתר. - הּפצימים את לסּתם ואם אסּור, - ְְְִִִִִֶַָָָָֹֻהאילן

.Áהּזריעה ּׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלחין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָמׁשקין
מּזה זה מרחקין היּו אם האילנֹות, ּׂשדה וכן ּביֹותר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻׁשּצמאה
לאילן, מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעּׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
עּׂשר לזה זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאבל
- הּלבן עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין - סאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלבית
ׁשּלא האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָֹמרּביצין

ִֵָיּפסדּו.
.Ë.ּבּתחּלה הּמים אּמת את ועֹוּׂשין לּגפנים. עּוגּיֹות ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָועֹוּׂשין

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממלאין
.Èּתעּׂשה - יׁשקה לא ׁשאם אּלה? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּפני

הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אסּור ׁשאין אּלּו. על גזרּו לא מּדבריהם, ּבהם וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאּלּו
ּכמֹו ׁשּלהם, ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‡Èיּׂשראל על ּכֹוכבים עֹובדי מלכי והּטילּו האנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשרּבּו

ּדברים ּבּׁשביעית לזרע הּתירּו לחילֹותיהן, מחנֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹלעּׂשֹות
אּנס ׁשּכפאֹו מי וכן ּבלבד. הּמל עבדי להם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּצריכין
- ּבהן וכּיֹוצא הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבׁשביעית ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלעּׂשֹות

עֹוּׂשה.הרי זה ֲֵֶֶ
.Èמּפני יעקר. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע

- יקּים ּבׁשֹוגג ּתאמר אם הּׁשביעית, על חׁשּודין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּיּׂשראל
הייתי. ׁשֹוגג הּמזיד ִִִֵֵַַָֹיאמר

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית זּבלּה אֹו נרּה אֹו ּׂשדהּו את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית. ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה - מת ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף אבנים, מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,
ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

.ÂËהיּו אם ּבּׁשביעית: ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. - לאו ואם חֹוׁשׁש, אינֹו - מגּלין העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמקצת
ּגבּה על קּבים מארּבעה יפחת לא - ּבֹו וכּיֹוצא הּלּוף ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאת
האדם, ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו. על עפר וטפח ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָטפח,
לא אבל ּבּׁשביעית, ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻּכדי

ְִַיכסח.
.ÊËואבנים עצים אדם מלּקט אֹומרים: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא ּׂשדהּו, מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועּׂשבים
ּבין ּדק ּבין נֹוטל - חברֹו מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
הּגס ואֹומרין: לנּקֹות ׁשּמתּכּונין עברה, עֹוברי מּׁשרּבּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּגס.

אּל מּׂשדהּו, אדם לּטל אסרּו - נֹוטלין אנּו ּׂשדההּגס מּתֹו א ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּכּמה ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ּבטֹובה; ילּקט ׁשּלא והּוא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹחברֹו.

.ּׂשד נּקיתי ׁשהרי ,ל עּׂשיתי ְְֲִִִִֵֵֶָָטֹוב
.ÊÈּומביא מלּקט - ּׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה

- ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;
עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹמלּקט

.ÁÈ.לׁשרׁשן מּתר זה הרי - לעצים ׁשנים אֹו אילן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּקֹוצץ
מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, לא - זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקּצץ
ּבארץ. ׁשרׁשיו ּומּניח הארץ, מעל קֹוצץ אּלא הארץ; ִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
מּתר - חברֹו מּׂשדה אבל ׁשּלֹו; מּתֹו אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּבּמה

ְֵָלׁשרׁש.
.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע

ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה. ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,
.Îּכדרּכֹו קֹוצץ זה הרי - קנים והּקֹוצץ ּבגפנים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהמזּנב

ּׁשּירצה. מה ּובכל ּובּמגרה ּובּמּגל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּבקרּדם
.‡Îׁשּקֹוצצין ּכדר ּבּׁשביעית ׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָאין

זֹו ׁשּבקציצה אילן, עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני הּׁשנים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבׁשאר
ּכדר ׁשּלא אֹותּה קֹוצץ - לעציה צרי ואם ותֹוסיף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתגּדל

ֲָָעבֹודתּה.
.Î.טפחים מעּׂשרה למעלה אֹו הארץ מעם קֹוצצּה? ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אּלא ׁשּיעלה, לא ּבּׁשביעית; אֹותֹו קֹוׁשרין - ׁשּנפׁשח ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאילן
יֹוסיף. ִֶֹׁשּלא

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ב שישי יום

 
ּׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא

לזריעה. יפה ׁשּתהיה ּׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשביעית,
אׁשּפה יעּׂשה ולא מּתר. - אׁשּפה מּמּנּו והעמיד הֹוציא ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואם
הארץ, לעבֹודת ּבֹו ׁשּמזּבלין זמן ׁשּיעבר עד ּׂשדהּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבתֹו
מּמאה ּפחּותה אׁשּפה יעּׂשה ולא הּמתֹוק. מּׁשּיקׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוהּוא
אׁשּפה. ׁשהיא נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוחמּׁשים
מֹוסיף - מּועט דבר לֹו היה מֹוסיף. - להֹוסיף ירצה ְְְִִִִִֶָָָָָואם
מּׁשלׁש יתר סאה ּבית ּבכל יעּׂשה ולא .והֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹעליו

ְַַאׁשּפּתֹות.
.לתֹו אׁשּפּתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ּׂשדהּו ּכל לעּׂשֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָָוהרֹוצה

עֹוּׂשה. - אֹוצר זבלֹו לעּׂשֹות והרֹוצה עֹוּׂשה. - סאה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּבית
ׁשלׁשה‚. ּבארץ ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ׁשלׁשה ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטפחים
ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעמיד
מּתר. - קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו ְְְְְֵֵֵַַַָָֻאׁשּפּתֹות
הּזבל. לכניסת אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר הּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי

.„לתֹו ונֹותן צאן ׁשל הּסהר מן זבל להֹוציא לאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ּׂשדהּו ּבתֹו דיר והעֹוּׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּׂשדהּו,
הּצאן ויכניס סאתים, ּבית על יתר יעּׂשהּו לא - ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹּבּׁשביעית
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קב               
  

מּדפני אחד ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלתֹוכֹו,
ּבית ּׂשדהּו ּבתֹו מזּבל נמצא ּבצּדֹו. אחר דיר ועֹוּׂשה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּדיר,

סאין. ְְִַַַארּבעת
מקצת,‰. מּמּנה מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ּׂשדהּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה

ּבּה הטילּו ׁשהּצאן הּכל ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּׁשביעית. ּׂשדהּו ּכל זה זּבל יאמרּו: ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונּדּירה,

.Â,ּבּׁשביעית ּׂשדהּו לתֹו ּבּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ואם הּסלע. מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ּׂשדהּו לתּקן יאמרּו: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
אבנים ועּׂשרים ׁשבע מּמּנה ּופּצל ׁשביעית, מּקדם ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהתחיל
על אּמה מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּברּבּוע
מּמּנּו לנּקר מּתר זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻאּמה

ּׁשּירצה. מה ּכל ְְִִִֶֶַַָּבּׁשביעית
.Êורצה יתר, אֹו טפחים עּׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָּגדר

אחת ּכל יתר, אֹו אבנים עּׂשר ּבֹו היּו אם אבניו: ּכל ֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלּטל
ׁשהרֹואה נֹוטל; זה הרי - מּזֹו גדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהן
אֹו מעּׂשרה, ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיֹודע
מּמּׂשֹוי קטּנֹות אבניו ׁשהיּו אֹו אבנים, מעּׂשר ּפחֹות ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

לארץ. סמּו טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
.Á(אֹו) ּׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

ּׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; לּטל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשהתחיל
מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ׁשהתחיל ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹאֹו
נֹוטל היה אם וכן לארץ. עד וגֹומם מקֹום מּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשּירצה
לארץ. עד גֹומם - קּבלן ׁשהּוא ּפי על אף חברֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּׂשדה

.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָאבנים
ונתּגּלּו: -מכּסֹות ׁשנים ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻ

יּנטלּו. לא - מּזה קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי
.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית ּׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל

היה אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנֹוטל
את נֹוטל - אבנים ׁשל גל אֹו צרֹורֹות ׁשל ּגרּגר ּבּׂשדהּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
סלע ּתחּתיהן יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעליֹונֹות

ּכּלן. את יּטל - קׁש ִֶַָֹֻאֹו
.‡Èׁשּמתּקן מּפני ּבעפר, יתּקנּנּו אֹו עפר ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלא

אבן וכל הּגיא, ּפני על חיץ הּוא עֹוּׂשה אבל הארץ. ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
- הּגיא ּׂשפת על עֹומד והּוא ולּטלּה ידֹו את לפׁשט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיכֹול

ּתּנטל. זֹו ֲִֵֵָהרי
.Èמּתר - הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻאבני

וכן מּׂשדהּו. ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָלהביאן
ּבין [קטּנֹות], ּגדֹולֹות אבנים ואפּלּו מקֹום מּכל מביא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּקּבלן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה
.‚È- הרּבים את מכׁשלת אינּה אם ּבעפר: סּוגה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרצה

היתה ׁשּלא אֹו הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאסּור
לבנֹותּה. מּתר - הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻסּוגה

.„È;חברֹו לּׂשדה ּׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָאסּור
עד להעמיק ּומּתר הרּבים, רׁשּות ּובין ּבינֹו גדר ּבֹונה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל

ּׂשדהּו, ּבתֹו וצֹוברֹו העפר את ּומֹוציא ּכלהּסלע. ּכדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
- ּבּׁשביעית ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמעמידין

החֹופרים. ּכל ּכדר ּׂשדהּו, ּבתֹו העפר ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָצֹובר
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לׁשביעית‡. סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית ּבׁשנה הארץ ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָעבֹודת

מתּקנּה ׁשהּוא מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה -ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּנאסר הּוא קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלׁשביעית.
ּׂשדה חֹורׁשים יהיּו ׁשּלא חכמים, וגזרּו הּׁשמּועה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹמּפי
ּוּׂשדה העצרת, עד אּלא הּמקּדׁש ּבזמן ׁשביעית ערב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאילן
ּבעבֹודת מּתרין - מקּדׁש ׁשאין ּובזמן הּפסח. עד - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּלבן

ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש עד ְִֶַַָָָָָֹהארץ
.,סאה לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ּׂשדה היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָאי

ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
לעּׂשֹות ראּויין אם ּתאנים; הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילם. סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - מנה ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול
ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה; לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָהיּו

ראּויין אינן והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
ואחד מנה, מאה אפּלּו לעּׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעּׂשֹות;
מלא והּוא לצרּכם, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לֹו. חּוצה וסּלֹו ְֶַָָהאֹורה
.„- מנה ׁשּׁשים לעּׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָהיּו

מי ּבהם ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן סאה ּבית ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹורׁשין
לעּׂשֹות. ראּוי ֲֵֶַָׁשאינֹו

עֹוּׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עּׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו
עּׂשר ּבׁשבילן. סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוּׂשין אינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - סאה ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה ודבר הּׁשנה. ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׁשבילן

.Âחֹורׁשין אין - עטרה מּקפֹות (אֹו) אחת ׁשּורה עּׂשּויֹות ְֲֲִֵַַָָָָָֻהיּו
הּנטיעֹות עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָלהן

לעּׂשרה. ְְֲִַָָָמצטרפֹות
.Êלֹו ׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאי

ְִָנטיעה.
.Áּולמעלה מּטפח נקצץ אם חליפין: והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָאילן

ּכּנטיעה. הּוא הרי - ּולמּטה מּטפח ּכאילן; הּוא הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëאבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוכל

ּבזמן אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין - הּזה ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבּזמן
הּמקׁשאֹות ולעּדר הּׂשדֹות ּולזּבל לסּקל מּתר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמקּדׁש
ּומפרקין, ּומזּבלין הּׁשנה. ראׁש עד הּׁשלחין ּובית ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹוהּמדלעֹות
ּומזהמין ּומפּסלין, ּומזרדין ּומקרסמין ּומעּׁשנין, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָּומאּבקין
ּבּתים להם ועֹוּׂשין אֹותן, וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָאת
עבֹודֹות ּכל אֹותן. ּומנּקבין הּפּגין את וסכין אֹותם, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּומׁשקין
ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻאּלּו

הּמקּדׁש. ּבזמן ְְֲִִִַַַָואפּלּו
.Èׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי

ּובזמן מנּקבין. ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיצאּו
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ׁשביעית ערב הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èואין מרּכיבין ואין אילנֹות נֹוטעין אין הּזה ּבּזמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָאף
ותׁשהה הּנטיעה ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹמבריכין
ׁשביעית. ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחר
מּפני לעֹולם, אסּור זה ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּוסתם
נמצאת נטעּו. ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראית

קדם ׁשביעית ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹאֹומר,
- מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות - עקר לא ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻיעקר.

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין -ְְֲִֵֶַַַֹ



      

ה'תש"ע מנחםֿאב ז' ראשון יום

.  ‡  .È .  
.  ‡  .È  

- הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֶֶַַָ
ּבתּולה"  ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו ְְְִִֶֶֶֶָֻמצוה

- הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
 אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְֲִֶָָָלּׂשא

לאֿ עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה "ולֹוֿתהיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:
ּכלֿימיו" ׁשּלחּה יּוכל  ּוכבר , ְְַַָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא אֹונס,נתּבאר ׁשל זה ׁשּלאו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ְְְֲֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא
ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹעׂשה.
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות - לאּׁשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָתהיה

ג' ּבפרק זֹו מּכתּבֹותמצוה ד' .ּופרק ְְְִִֶֶֶֶָֻ

- השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
[וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶָָָאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" ׁשּלחּה קדמֹולאֿיּוכל זה ולאו ְְְֶַַָָָָָָֹ
ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָעׂשה,

מּכֹות וׁשםּבגמרא עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: ְְִִֵֵֵֵֶָָ
     מחזיר -ֲִַ

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו   ְְִֵֵֶֹ
יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה אנּוסתֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוגרׁש
ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלאחר

קּימֹו ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל  ְְְְְִִֵֶֶַָֹ
        
        

         
    ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ

מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו ְְְִִֶֶֶֶָֻמצוה

- הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין היא ְִִִִֵַַָָָ
       ,
וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכלֹומר:
"ולֹוֿתהיה נאמר: ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַאׁשּתֹו

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה . ְְְִַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבגמרא ּכמֹוונתּבאר זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ

עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּבאר
    מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

מּכתּבֹות ד' ּופרק ג' ּבפרק .זֹו ְְִֶֶֶֶֻ

- השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, ְְְְִִֵֶַַָָֹמּלגרׁש

ּכ עׂשהלֿימיו"לׁשּלחּה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה אמרֹו: וּדינֹווהּוא ְְְְְְִִִֶָָ

ּכמֹו האֹונס, ּכדין הּמלקּות לענין ְְְְְִִִֵֵַַַַָּבּגרּוׁשין
וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר 'ג ּובפרק ְְְְִֵֶֶֶַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֻּובפרק

ה'תש"ע* מנחםֿאב ח' שני יום

.  ‡  .  
יוםראשוֿןשניז'ֿח'מנחֿםאבה'תש"ע

- הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
        

ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִִֶֶַָוהּוא
אׁשּתֹו"  ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵָָָ

קרּבנּה ּתקריב וכיצד אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמצוה
ּכלֹומר ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשאר

סֹוטה. ֶֶַָמּסכת

- הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
:יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְִִֶֶֶַַַָָמנחת
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קג          
  

ׁשביעית ערב הּגאיֹות ּפני על מדרגֹות ּבֹונין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמקּדׁש
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èואין מרּכיבין ואין אילנֹות נֹוטעין אין הּזה ּבּזמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָאף
ותׁשהה הּנטיעה ׁשּתקלט ּכדי אּלא ׁשביעית ערב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹמבריכין
ׁשביעית. ׁשל הּׁשנה ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחר
מּפני לעֹולם, אסּור זה ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּוסתם
נמצאת נטעּו. ּבּׁשביעית הרֹואה: יאמר ׁשּמא העין; ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראית

קדם ׁשביעית ערב הּמרּכיב אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹאֹומר,
- מּכן ּפחֹות יקּים; - יֹום וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹראׁש
ׁשּיעקר קדם מת ואם מּתרין. הּפרֹות - עקר לא ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻיעקר.

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין -ְְֲִֵֶַַַֹ
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- הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֶֶַַָ
ּבתּולה"  ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו ְְְִִֶֶֶֶָֻמצוה

- הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
 אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְֲִֶָָָלּׂשא

לאֿ עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה "ולֹוֿתהיה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:
ּכלֿימיו" ׁשּלחּה יּוכל  ּוכבר , ְְַַָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא אֹונס,נתּבאר ׁשל זה ׁשּלאו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ְְְֲֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא
ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹעׂשה.
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות - לאּׁשה" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָתהיה

ג' ּבפרק זֹו מּכתּבֹותמצוה ד' .ּופרק ְְְִִֶֶֶֶָֻ

- השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
[וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶָָָאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" ׁשּלחּה קדמֹולאֿיּוכל זה ולאו ְְְֶַַָָָָָָֹ
ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָעׂשה,

מּכֹות וׁשםּבגמרא עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: ְְִִֵֵֵֵֶָָ
     מחזיר -ֲִַ

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו   ְְִֵֵֶֹ
יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה אנּוסתֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוגרׁש
ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלאחר

קּימֹו ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל  ְְְְְִִֵֶֶַָֹ
        
        

         
    ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ

מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו ְְְִִֶֶֶֶָֻמצוה

- הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין היא ְִִִִֵַַָָָ
       ,
וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכלֹומר:
"ולֹוֿתהיה נאמר: ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַאׁשּתֹו

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה . ְְְִַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבגמרא ּכמֹוונתּבאר זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ

עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּבאר
    מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

מּכתּבֹות ד' ּופרק ג' ּבפרק .זֹו ְְִֶֶֶֶֻ

- השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, ְְְְִִֵֶַַָָֹמּלגרׁש

ּכ עׂשהלֿימיו"לׁשּלחּה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה אמרֹו: וּדינֹווהּוא ְְְְְְִִִֶָָ

ּכמֹו האֹונס, ּכדין הּמלקּות לענין ְְְְְִִִֵֵַַַַָּבּגרּוׁשין
וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר 'ג ּובפרק ְְְְִֵֶֶֶַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֻּובפרק

ה'תש"ע* מנחםֿאב ח' שני יום
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יוםראשוֿןשניז'ֿח'מנחֿםאבה'תש"ע

- הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
        

ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִִֶֶַָוהּוא
אׁשּתֹו"  ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵָָָ

קרּבנּה ּתקריב וכיצד אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמצוה
ּכלֹומר ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשאר

סֹוטה. ֶֶַָמּסכת

- הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
:יתעּלה אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְִִֶֶֶַַַָָמנחת
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ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה אתֿקרּבנּה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ"והביא
 .לֹוקה - ּבׁשמן הקריבּה ְְְִִִֶֶֶָואם

ה'תש"ע* מנחםֿאב ט' שלישי יום
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- הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

    והּוא סֹוטה, ְְְִַָּבמנחת
לבנה" עליו "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו  ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

ספרי ּולׁשֹון ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד : ְְִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשעֹוב ּכׁשם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר - לבֹונה עלאֹו ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַָֹ

העֹובר ּגם ּולפיכ לבֹונתֹו". על עֹובר ּכ ְְְִֵֵַַַָָָָׁשמנֹו
עליו "לאֿיּצק ּובּמכלּתא: לֹוקה. - זה לאו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹעל
ׁשּתי ׁשהן מּגיד - לבנה עליו ולאֿיּתן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשמן

ְַָאזהרֹות".

- הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהאם,

  ואם ּבכרת. - זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֶַָָָ
ואם מזיד; היה אם נסקל - עליו העדּות ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה

קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

- השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשת

תגּלה" ואם ּבכרת זה על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
מזיד; היה אם ּבסקילה - העדּות עליו ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה
ל נתּבאר הּנה קבּועה. חּטאת מקריב ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּובׁשֹוגג,
ּומּׁשּום אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּבא
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאׁשתֿאב,

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

- השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִֶֶַַַָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה לא וגֹו' אבי על והעֹובר ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
חּטאת - ּובׁשֹוגג ּכרת: חּיב - ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֶַַָָָָלאו

ְָקבּועה.

- השל"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב אׁשת ְְֲִִֵֶַָָָּבת
אחֹות אבי מֹולדת אבי "ּבתֿאׁשת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָיתעּלה:

ערותּה" תגּלה לא הוא ּבא זה לאו ְְִֶֶֶַָָָָֹ
האב אׁשת ּבת עצמּה.לעׂשֹות ּבפני ערוה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

א ׁשּבת היא,והראיה עצמּה ּבפני ערוה האב ׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא  ְֲִֶַַַַָָ
  אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִַַָחּיב

ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, אׁשת ּבת ְִִִֵֶֶַַַָָּומּׁשּום
ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום אּמֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְְִִִִִֵֶַַָָחּיב
מיבמֹות ב' ּבפרק אמרּו לׁשֹונם: וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבארנּו.

אׁשת ּבת והיא אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו :ְֲִֵֶַַַַָָָָ
אׁשת ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב - ְֲִִִֵֶַַַָָָאביו
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאביו,

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו מּׁשּום ְְְֲֲִִַַַַָָָ
       

מּכדי אמרי: ערות" ּכתיב : ְְְְִִִֵֶַַ
אבי ּבתֿאׁשת "ערות - וגֹו' "אבי בת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאחֹות

מינּה ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת  ְְִִִֶֶַַָָ
אביו". ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ְְֲִִִֵֶַַָלחּיבֹו
נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְֲֵֶַַַַָָוהעֹובר
ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאביו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

- השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְִֵֶַַַַָֹּבת

תגּלה" . ְֶַ

ה'תש"ע מנחםֿאב י' רביעי יום
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יוםשלישֿירביעיט'ֿי'מנחֿםאבה'תש"ע
- השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹהּבת
מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות לנּו: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ּפׁשטּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת

יבמֹות ּובגמרא הּבת. ּכלֿׁשּכן - הּבת ּובת ְְִֵֶַַַַַָָָָ
אתיא מדרׁשא אּסּורא עּקר "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ

  רב לי אמר רבא: ּדאמר ,ֲֲִַַַַָָ
אתיא אבּדימי: ּבר יצחק הּנה הּנה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָואתיא
הּנה" ערות" ּבּת ּובת  ואמר , ְְְְִֵֶַַָָָ

"ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה אּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָּבאּסּור
הוא" זּמה הּנה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם , ְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּה
יּקח "אׁשר ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובת
אתֹו יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹאתֿאּׁשה

ואתהן"  ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָ
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ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּתּה
ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹו
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" ְְִֵֵֵֶַַַָָָ"הּנה"
ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ"הּנה",

ּכרתֹות קּלהּגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני,ּתֹורה מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹולא
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא הּנה  ְְְִִִֵֵָָָָָ

"לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:
האּלהלמדנּוה" ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשליח מּפי קּבלה ּפרּוׁש והּוא , ְִִִֵַַַָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻמקּבל,
אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר מּפני  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
      וזהּו .ְֶ

ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדה "לא אמרם: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹענין
אמרם ּומסּפיק   גּוף" ְְִַָָ

על ׁשהעֹובר ּכאן מּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה".
לא ואם ּבׂשרפה; - ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ְְְִִִִֵַַָֹּבּתֹו
אם ּבכרת - העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָנֹודע
מקריב - מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

קבּועה. ְַָָחּטאת

- השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְִֶֶַַַַַַָֹּבת

הּנה" ערות ּכי ערותן  . ְְְִֵֶֶָָָָ

- השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
 ערות" אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִֶַָָָ

תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה ,זה על והעֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
- האחרת על ּובא אׁשּתֹו מהן אחת ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא
ּבכרת והּוא העדּות; עליו נתקּימה אם ׂשרפה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיב
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאם

ְָקבּועה.

- השל"ח מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, ּובת .אּׁשה ְְְְִֶַַָָָָ

חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ּבׂשרפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגם
ׁשֹוגג. היה אם ְִֵָָָקבּועה

- השל"ט מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ואתּֿבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ּובת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּׁשה

תּקח" לא אםּבּתּה ּובׂשרפה ּבכרת והּוא . ְְְִִִִֵֵַָָָֹ
קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ואם מזיד ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה

ה'תש"ע מנחםֿאב י"א חמישי יום
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- הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, לאאחֹות אחֹותֿאבי רות ְְְֲֲִֶַָָָָֹ

תגּלה"  מזיד היה אם זה על והעֹובר ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב -ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

- השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אחֹותֿ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָאחֹות

תגּלה" לא אּמ זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֶַַָָֹ
מקריב - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבמזיד

קבּועה. ְַָָחּטאת

- השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְֲִִֵֶֶָָָֹאׁשת

הוא" ּדדת תקרב ,זה לאו על והעֹובר . ְְְִִֵֶַָָָָֹ
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבכרת

קבּועה. ְַָָחּטאת

- השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹאׁשת

 לא ואם ּבסקילה. - זה על והעֹובר .ְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבכרת הּוא הרי - נֹודע ׁשּלא אֹו העדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָנתקּימה
קבּועה. חּטאת מקריב - ּובשֹוגג מזיד: היה ְְְִִִֵֵַַָָָָאם

- השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹאׁשת

תגּלה" אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה

- השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָאחֹות

תּקח" לא אלֿאחתּה "ואּׁשה על והעֹובר , ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ
- ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב - ּבמזיד זה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָלאו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ב שישי יום
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יוםחמישֿישישיי"אֿי"במנחֿםאבה'תש"ע

- השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
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ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּתּה
ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹו
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" ְְִֵֵֵֶַַַָָָ"הּנה"
ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ"הּנה",

ּכרתֹות קּלהּגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני,ּתֹורה מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹולא
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא הּנה  ְְְִִִֵֵָָָָָ

"לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:
האּלהלמדנּוה" ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשליח מּפי קּבלה ּפרּוׁש והּוא , ְִִִֵַַַָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻמקּבל,
אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר מּפני  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
      וזהּו .ְֶ

ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדה "לא אמרם: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹענין
אמרם ּומסּפיק   גּוף" ְְִַָָ

על ׁשהעֹובר ּכאן מּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה".
לא ואם ּבׂשרפה; - ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ְְְִִִִֵַַָֹּבּתֹו
אם ּבכרת - העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָנֹודע
מקריב - מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

קבּועה. ְַָָחּטאת

- השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְִֶֶַַַַַַָֹּבת

הּנה" ערות ּכי ערותן  . ְְְִֵֶֶָָָָ

- השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
 ערות" אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִֶַָָָ

תגּלה" לא ּובּתּה אּׁשה ,זה על והעֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
- האחרת על ּובא אׁשּתֹו מהן אחת ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא
ּבכרת והּוא העדּות; עליו נתקּימה אם ׂשרפה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיב
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאם

ְָקבּועה.

- השל"ח מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, ּובת .אּׁשה ְְְְִֶַַָָָָ

חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ּבׂשרפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגם
ׁשֹוגג. היה אם ְִֵָָָקבּועה

- השל"ט מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ואתּֿבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ּובת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּׁשה

תּקח" לא אםּבּתּה ּובׂשרפה ּבכרת והּוא . ְְְִִִִֵֵַָָָֹ
קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ואם מזיד ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה

ה'תש"ע מנחםֿאב י"א חמישי יום
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- הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, לאאחֹות אחֹותֿאבי רות ְְְֲֲִֶַָָָָֹ

תגּלה"  מזיד היה אם זה על והעֹובר ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב -ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

- השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אחֹותֿ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָאחֹות

תגּלה" לא אּמ זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֶַַָָֹ
מקריב - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבמזיד

קבּועה. ְַָָחּטאת

- השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְֲִִֵֶֶָָָֹאׁשת

הוא" ּדדת תקרב ,זה לאו על והעֹובר . ְְְִִֵֶַָָָָֹ
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבכרת

קבּועה. ְַָָחּטאת

- השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹאׁשת

 לא ואם ּבסקילה. - זה על והעֹובר .ְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבכרת הּוא הרי - נֹודע ׁשּלא אֹו העדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָנתקּימה
קבּועה. חּטאת מקריב - ּובשֹוגג מזיד: היה ְְְִִִֵֵַַָָָָאם

- השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹאׁשת

תגּלה" אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה

- השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָאחֹות

תּקח" לא אלֿאחתּה "ואּׁשה על והעֹובר , ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ
- ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב - ּבמזיד זה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָלאו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ב שישי יום
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- השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
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קו          
  

אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְִֵֵֵֵַָָָהּבהמה,
"ׁשכבּת לאֿתּתן "ּובכלּֿבהמה   ְְְְְִֵֵָָָֹ

נסקל לא ואם סקילה, חּיב - ּבזדֹון זה על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹוהעֹובר
חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ואם ּבכרת; הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ְָקבּועה.

- השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני לאֿתעמד וגם"ואּׁשה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
ּבּמצוה נכללת ואינה עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו
על לבֹוא הּזכרים על ּבאסרֹו ּכי לּה. ְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּקדמה
ּבהמֹות להביא הּנׁשים על נאסר לא ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹהּבהמֹות
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן,
ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָֹּכרתֹות
ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָָָּומנּו

אףֿעלּֿפי עליה אתֿהּבהמה הּמביאה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
הענינים ּכללי ׁשם ׁשּמנּו   ְְִִֵֶָָָָָ

       
ּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנה ְְְִֵֵֵֵֶַ

מצות מּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹנתּבאר
ואם ּבסקילה. - זה לאו על והעֹוברת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.
היתה אם ּבכרת היא הרי - העדּות נתקּימה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹלא
חּטאת מקריבה - ׁשֹוגגת היתה ואם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָמזידה;

ְָקבּועה.

- הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּזכר,

הוא" ּתֹועבה אּׁשה הּלאו נכּפל ּוכבר ְְִִִֵַַָָָָ
מּבני קדׁש "ולאֿיהיה ואמר: ּבעצמֹו זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבענין

יׂשראל"  הּנכֹונה הּסברא וזֹוהי ְְְְִִֵַַָָָָ
לּנׁשּכב; אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלאו
לׁשֹוכב אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּומּמהּֿׁשאמר:

סנהדרין ּובגמרא ׁשרּביונׁשּכב. נתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
אזהרה קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁשמעאל
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

אחד ּבהעלם     - ְְֶֶֶָ
עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ׁשּתים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָחּיב

,צרי אינֹו אֹומר:     ִֵֵָ
לא "ואתֿזכר ּבּתֹורה: אֹומר הּוא ְֲֵֵֶַָָָֹהרי

על הּבא לפיכ ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי - ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹתׁשּכב"
לדעּתֹו - אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהּזכּור
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

"לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא - ּתּׁשכב ולא ְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹּתׁשּכב
והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, קדׁש" ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹיהיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת אזהרה , ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ואמר  עמית "ואלֿאׁשת : ְְְֲִֵֶֶַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ּכמֹו ורּבים ,"ׁשכבּת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹלאֿתּתן
ּבסקילה. - זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבּכלל
מזיד; היה אם ּבכרת הּוא הרי - נסקל לא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹואם

קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

- השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

 עד ּבסקילה, - זה לאו על העֹובר וגם ,ְְִִֵֶַַַָָָ
עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב אביו על הּבא ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
סנהדרין ּובגמרא אביו. ערות מגּלה ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָזכר

לא אבי "ערות ׁשּנאמר: ׁשּמּמה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹנתּבאר
"האי ואמרּו: ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי - ְְְְְִִֵַַַָָָָתגּלה

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר   ְְְִִֶַָָָָֹ
  וכדרּבי ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְְְִִִִֵַַַ

וׁשם ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: ְְְֲִִַַַַַַָָָָָיהּודה
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

  ,ּולקרּבן ּובׁשֹוגג ְְְְְִֵֵָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר והאי  ְְְֲִַַַַָָָ

        
  - ּבאביו ׁשגג ׁשאם ּכלֹומר: ,ְְִִֶַַָָ

ואין עריֹות; ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ּכמי חּטאֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיביא
ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן   , ְְֵֵַַָָָ

אחת. חּטאת אּלא מביא ִֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

ה'תש"ע מנחםֿאב י"ג קודש שבת יום

.˘ ˘  ÂÓ
.ÂÓ˘ .ÊÓ˘

- השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְֲֲִִִֶַָָָָֹאחי

תגּלה"  אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם עד ְֲִִֵֵֶַַַַָ
ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

חּיבסנהדרין - אביו אחי על הּבא אמרּו: ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ
לא אחיֿאבי "ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹֹׁשּתים

ְֵַתגּלה".

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין ודע  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
      ׁשּיהיּו ְִֶהּוא

ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ּכׁשרים עדים ׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֵַָׁשם
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נגּבית ׁשהעדּות ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּדין
ּבזמן זה ויהיה לפניהם,   ְְְְִִִֵֶֶֶַ

 .נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט

 ,הּתֹורה ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר
מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ׁשּמנן: אחר אמרֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

העׂשת" הּנפׁשֹות ונכרתּו האּלה הּתֹועבת ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
עליו ׁשחּיבים מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנּוי אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית ְְֲִִִֵַַַָמיתת
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָמיני
ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבחנק

ּוכברּבּקּבלה ּבּכתּוב. מפרׁשים ּומהן ְְִֵֶַַַָָָָָֹ
סנהדרין ּבמּסכת האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּבארּו
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ְְְְִֵֶֶַַָָֻּומּסכת

ְִִוקּדּוׁשין.
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ׁשּכלֿחטא ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ

קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשחּיבים
ׁשּלֹו" הֹודע "לא על חּיבים -   ִֶַַַָֹ

 חּטאת" אמרם וענין ּתלּוי. ְְְִַַָָָָָָאׁשם
ּכׂשּבה ּדוקא: מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָקבּועה"

ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אחתאֹו לאֿתעׂשה ות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּומצוה ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָאחת
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
חּטאת - החּטאת אֹותּה - חּטאת ׁשגגתֹו ְְִַַַַַָָָָָועל
זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַָָָקבּועה,
ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת מהם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿאחד

"עֹולהֿויֹורד" היא אּלא קבּועה,   ְְִֵֶֶָָ
  הם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת   . ְְְְִַַָָָָֻֻ
לעזרה: ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּכּונתי

קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת
על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָזדֹונּה

המגּדף והּוא: אחד,  ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְֵֵֶֶַַָָ
,ל יתּבאר וכן חּטאת. ׁשגגתֹו על חּיבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָואין
מיתה איזֹו - ּדין ּבית מיתת ׁשחּיב ִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכלֿאדם
לא אם ּכן ּגם ּבכרת אדם אֹותֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּתהיה
חּוץ ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו ְִִֵֵֶָֹהמיתּו
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמעׂשרה
ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,

ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, עבֹודה ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָּבׁשם
ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, מּיׂשראל, נפׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוגֹונב
נתקּימה אם מאּלּו ּכלֿאחד ואּמֹו. אביו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומקּלל
היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו לא ואם נהרג - העדּות ְְֱִֵֶֶָָָָָָָֹֹעליו
עצמֹו מּתיר הּוא הרי - להרגֹו ּדין לבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָאפׁשר
אּלּו ּכללים ּדע ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלמיתה,

ְְֵָוזכרם.
- השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לאֿ עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹאׁשת
לזרע" ׁשכבּת תּתן  ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְִֵֵֶַָָֹ

אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, זה לאו על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובר
מארׂשה נערה זֹו איׁש    ְֲִַָָָֹ

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
  היא - ּכהן ּבת היתה ואם ;ְְִִֵַָָֹ

היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנׂשרפת,
ּבעּולה והיתה יׂשראל חּיביםּבת - ְְְְִִֵַַָָָָָ

אם אבל העדּות; נתקּימה אם ּכלֿזה חנק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשניהם
ּדברים ּבּמה ּבכרת. הּוא הרי - נתקּימה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלא
מקריב - ׁשֹוגג היה ואם מזיד, ּכׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאמּורים?
והּוא זֹו ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִֵַַַַָָָָָחּטאת

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו   ְְְֲִִֶֶַַָָֹ
  אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא ּולׁשֹון איׁש.  לא" : ְְְִִַָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ּתנאף,   ְְֱִִֵֶֶַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד - ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
איׁש אתֿאׁשת ינאף "אׁשר ּובספרא: ּתנאף". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ"לא

וגֹו' רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַ
- ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְְְֶַַַָָָָֹֹ

ואחד האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ְְְִִֶֶַַָָָָֹּתלמּוד
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹהאּׁשה.

"ׁשכבּת  לאו ׁשהּוא לפי - אזהרה ְְְְְִֶַָָָָ
לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ּכֹולל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּלא להם אפׁשר אי העריֹות ּבׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלבד.

אמרּו לאּׁשה, ּגם אזהרה "לאילמדּו : ְְְְִִַַָָָָָֹ
ערוה" לגּלֹות תקרבּו ׁשנים ּכאן הרי - ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלהזהיר
סנהדרין ּובגמרא היּוהאיׁש". "הּכל אמרּו: ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, נֹואף ּבכלל  ְְִִֵֶַַָָ
מארׂשה ואתֿנערה לׂשרפה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאתּֿבת

ק ּוכבר לנּולסקילה". דם    ְְִִַָָָָ
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קז           
  

נגּבית ׁשהעדּות ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּדין
ּבזמן זה ויהיה לפניהם,   ְְְְִִִֵֶֶֶַ

 .נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט

 ,הּתֹורה ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר
מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ׁשּמנן: אחר אמרֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

העׂשת" הּנפׁשֹות ונכרתּו האּלה הּתֹועבת ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
עליו ׁשחּיבים מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנּוי אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית ְְֲִִִֵַַַָמיתת
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָמיני
ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבחנק

ּוכברּבּקּבלה ּבּכתּוב. מפרׁשים ּומהן ְְִֵֶַַַָָָָָֹ
סנהדרין ּבמּסכת האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּבארּו
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ְְְְִֵֶֶַַָָֻּומּסכת

ְִִוקּדּוׁשין.
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ׁשּכלֿחטא ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ

קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשחּיבים
ׁשּלֹו" הֹודע "לא על חּיבים -   ִֶַַַָֹ

 חּטאת" אמרם וענין ּתלּוי. ְְְִַַָָָָָָאׁשם
ּכׂשּבה ּדוקא: מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָקבּועה"

ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אחתאֹו לאֿתעׂשה ות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּומצוה ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָאחת
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
חּטאת - החּטאת אֹותּה - חּטאת ׁשגגתֹו ְְִַַַַַָָָָָועל
זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַָָָקבּועה,
ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת מהם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿאחד

"עֹולהֿויֹורד" היא אּלא קבּועה,   ְְִֵֶֶָָ
  הם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת   . ְְְְִַַָָָָֻֻ
לעזרה: ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּכּונתי

קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת
על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָזדֹונּה

המגּדף והּוא: אחד,  ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְֵֵֶֶַַָָ
,ל יתּבאר וכן חּטאת. ׁשגגתֹו על חּיבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָואין
מיתה איזֹו - ּדין ּבית מיתת ׁשחּיב ִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכלֿאדם
לא אם ּכן ּגם ּבכרת אדם אֹותֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּתהיה
חּוץ ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו ְִִֵֵֶָֹהמיתּו
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמעׂשרה
ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,

ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, עבֹודה ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָּבׁשם
ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, מּיׂשראל, נפׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוגֹונב
נתקּימה אם מאּלּו ּכלֿאחד ואּמֹו. אביו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומקּלל
היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו לא ואם נהרג - העדּות ְְֱִֵֶֶָָָָָָָֹֹעליו
עצמֹו מּתיר הּוא הרי - להרגֹו ּדין לבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָאפׁשר
אּלּו ּכללים ּדע ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלמיתה,

ְְֵָוזכרם.
- השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לאֿ עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹאׁשת
לזרע" ׁשכבּת תּתן  ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְִֵֵֶַָָֹ

אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, זה לאו על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובר
מארׂשה נערה זֹו איׁש    ְֲִַָָָֹ

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
  היא - ּכהן ּבת היתה ואם ;ְְִִֵַָָֹ

היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנׂשרפת,
ּבעּולה והיתה יׂשראל חּיביםּבת - ְְְְִִֵַַָָָָָ

אם אבל העדּות; נתקּימה אם ּכלֿזה חנק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשניהם
ּדברים ּבּמה ּבכרת. הּוא הרי - נתקּימה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלא
מקריב - ׁשֹוגג היה ואם מזיד, ּכׁשהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאמּורים?
והּוא זֹו ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִֵַַַַָָָָָחּטאת

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו   ְְְֲִִֶֶַַָָֹ
  אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא ּולׁשֹון איׁש.  לא" : ְְְִִַָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ּתנאף,   ְְֱִִֵֶֶַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד - ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
איׁש אתֿאׁשת ינאף "אׁשר ּובספרא: ּתנאף". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ"לא

וגֹו' רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַ
- ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְְְֶַַַָָָָֹֹ

ואחד האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ְְְִִֶֶַַָָָָֹּתלמּוד
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹהאּׁשה.

"ׁשכבּת  לאו ׁשהּוא לפי - אזהרה ְְְְְִֶַָָָָ
לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ּכֹולל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּלא להם אפׁשר אי העריֹות ּבׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלבד.

אמרּו לאּׁשה, ּגם אזהרה "לאילמדּו : ְְְְִִַַָָָָָֹ
ערוה" לגּלֹות תקרבּו ׁשנים ּכאן הרי - ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלהזהיר
סנהדרין ּובגמרא היּוהאיׁש". "הּכל אמרּו: ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, נֹואף ּבכלל  ְְִִֵֶַַָָ
מארׂשה ואתֿנערה לׂשרפה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאתּֿבת

ק ּוכבר לנּולסקילה". דם    ְְִִַָָָָ
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קח          
  

   ּבהקּדמת זה ּדבר ְְֵֶַַָָָּפרּוׁש
זה מאמר .(השביעי ֲֶַָ
- השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה אמרֹו: ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻוהּוא
  אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְִֶַַַַָֹ

אם זה לאו על והעֹובר נּדה. היא הּימים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשבעת
קבּועה. חּטאת חּיב - ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָהיה
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(‡Î).ÌÈ˘ÏÏ ÂÈ‰ ÌÈÚ‰Â,בעזרתם

גם נהפכו והיום שלשום, מתמול יראה מחמת
אחיהם: בעזרת להיות חבריהם, עם המה

(„Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ ˘‚ונגושים אצים היו
בפלשתים: אלה:Ï‡ÂÈÂ.להלחם ‡˘לשון

.ÌÁÏ ÏÎ‡Èכמו במשמע, מאכל יאכל (ירמיהו

בלחמו:יט) עץ נשחיתה :(‰Î).˘„ È‰ÈÂ

ישראל: בארץ גדל קנים ‰ÍÏ(ÂÎ)דבש ‰‰Â
.˘„:הקנים מן נוטף ÚÈ(ÊÎ)שהיה

.˘„‰כמו הדבש, ג)בקנה ב ותשם(שמות :
הם ו'סוף' ביערא. ושויתיה דמתרגמינן: בסוף,

וכן אגם, של א)קנים ה השירים אכלתי(שיר :
לאותו קורין ישמעאל ובלשון דבשי. עם יערי
הישמעאלי: נתן רבי מפי בלע"ז, סוקר"א דבש

 
(‡Î).ÂÎÂ ÌÈÚ‰Âבארץ גרו מישראל רבים כי

כרחם בעל עמהם ועלו להם, משועבדים והיו פלשתים,
לעזרת היו אשר העברים ואמר: בישראל, להלחם
פלשתים, במחנה עלו אשר שלשום אתמול בעת פלשתים
היתה ה' שיד בראותם ישראל, עם להיות חזרו המה גם

שכתוב‰ÌÈ‡ÁÓ.(Î)בהם: כמו הפלשתים, מפחד
ו)למעלה וידבקוÂ„ÈÂ.:(יג מחבואם, ממקום יצאו

אוןÓÁÏÓ‰Â‰.(Î‚)וכו': מבית עברה המלחמה, עם
פלשתים: אחרי לרדוף ‰‰Â‡.(Î„)והלאה, ÌÂÈ ˘‚:בהם להלחם קרבו עתה נחבאו, מתחלה כי השביעÏ‡ÂÈÂ.עם

מפלשתים: להנקם במאכלם, טרודים יהיו לא למען הערב, עד מאומה יאכלו לבל העם דברÌÁÏ.את כל כולל הוא
‰‡.(Î‰)מאכל: ÏÎÂ:ישראל בני הם הארץ, אנשי „˘.כל È‰ÈÂ:בהם גדל הדבש אשר „˘.(ÂÎ)הקנים ÍÏ‰

מהקנים: זב היה Â„È.הדבש ‚È˘Ó ÔÈ‡Â:הדבש Â„È.(ÊÎ)עם ˘ÈÂ:המטה ÂÈÈÚ.עם ‰‡Âבעבור חשכו כי
‰ÌÚ.(ÁÎ)הרעבון: ÛÚÈÂ:ויגע עייף העם נעשה זה בעבור והנה לומר: רצה

 
(Î).Â„ÈÂ:אליהם להתקרב רדפו לומר רוצה
(„Î).˘‚:קרב.Ï‡ÂÈÂ:ושבועה אלה ÌÚË.מלשון

בטן, חדרי לרדת בה ואין המאכל מן מעט פיו אל הלוקח
טעימה: הדבש,ÚÈ.(Î‰)יקרא בהם שגדל הקנים

כמו יער, א)יקראו ה השירים דבשי:(שיר עם יערי אכלתי :
(ÂÎ).ÍÏ‰:זב לומר ורוצה הליכה, ‡Â‰.(ÊÎ)מלשון

אורה: מלשון

             


         

        
        

         
         

         
        

         
          

        
        

         
           

 































המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' ב

             

        
          

         
         

       
          

        
         

         
          

       
     
       

        
       

       
       

        
           
          

       
         

          
         

        
           

        
        

           
           

        
          

          
       

      
       

          
         

        
          

         
         

          
         

       
         

          
        
         
          
         

    
        

         
  

    

















































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום חמישי עמ' ב



קט     

 

          §¨«¦§¦À¨³©§¦§¦Æ§¤§´¦§½£¤̧¨¬¦¨²©©«£¤−¨¦®
        §©¥À¨¦«§Æ¦¦§¨¥½£¤¬¦¨−§«¨¨«§ŸÁ¦̧¦§¨¥¹

        ©¦§©§¦³§©¤§©Æ¦Æ¨«§½¦«−̈§¦§¦®©©§§¬©¥²¨©«£¥¤−
        ©¦§¨¨«©©§Ÿ̈²©¬©−¤¦§¨¥®§©̧¦§¨½̈¨«§−̈¤¥¬
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         ̈Â¦£¤¸Ÿ©¤¹¤©¨¤À¤§¦©§¦Æ¥´Ÿ§©½§«Ÿ¨©¬¨¨−̈¨«¤

         §¨¨−̈¤¨´©¨®©©§¦¬§©−©§¥¬©¨¤«©¨³Ÿ¨¨Æ¤©©½©
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         «Ÿ¨©À§©§¦´©¨¦»¤¨¨¼©¦§©À¤§¥³©©¤Æ£¤´§¨½©¦§¬Ÿ
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          ¥«¨¹̈©ÀŸ¤©§¥©Á¦§¦̧©¨¦³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¬¨¦²£¤¬Ÿ©
   ¤−¤©®©−̈©¨¨«


(‡Î).ÌÈ˘ÏÏ ÂÈ‰ ÌÈÚ‰Â,בעזרתם

גם נהפכו והיום שלשום, מתמול יראה מחמת
אחיהם: בעזרת להיות חבריהם, עם המה

(„Î).‡Â‰‰ ÌÂÈ ˘‚ונגושים אצים היו
בפלשתים: אלה:Ï‡ÂÈÂ.להלחם ‡˘לשון

.ÌÁÏ ÏÎ‡Èכמו במשמע, מאכל יאכל (ירמיהו

בלחמו:יט) עץ נשחיתה :(‰Î).˘„ È‰ÈÂ

ישראל: בארץ גדל קנים ‰ÍÏ(ÂÎ)דבש ‰‰Â
.˘„:הקנים מן נוטף ÚÈ(ÊÎ)שהיה

.˘„‰כמו הדבש, ג)בקנה ב ותשם(שמות :
הם ו'סוף' ביערא. ושויתיה דמתרגמינן: בסוף,

וכן אגם, של א)קנים ה השירים אכלתי(שיר :
לאותו קורין ישמעאל ובלשון דבשי. עם יערי
הישמעאלי: נתן רבי מפי בלע"ז, סוקר"א דבש

 
(‡Î).ÂÎÂ ÌÈÚ‰Âבארץ גרו מישראל רבים כי

כרחם בעל עמהם ועלו להם, משועבדים והיו פלשתים,
לעזרת היו אשר העברים ואמר: בישראל, להלחם
פלשתים, במחנה עלו אשר שלשום אתמול בעת פלשתים
היתה ה' שיד בראותם ישראל, עם להיות חזרו המה גם

שכתוב‰ÌÈ‡ÁÓ.(Î)בהם: כמו הפלשתים, מפחד
ו)למעלה וידבקוÂ„ÈÂ.:(יג מחבואם, ממקום יצאו

אוןÓÁÏÓ‰Â‰.(Î‚)וכו': מבית עברה המלחמה, עם
פלשתים: אחרי לרדוף ‰‰Â‡.(Î„)והלאה, ÌÂÈ ˘‚:בהם להלחם קרבו עתה נחבאו, מתחלה כי השביעÏ‡ÂÈÂ.עם

מפלשתים: להנקם במאכלם, טרודים יהיו לא למען הערב, עד מאומה יאכלו לבל העם דברÌÁÏ.את כל כולל הוא
‰‡.(Î‰)מאכל: ÏÎÂ:ישראל בני הם הארץ, אנשי „˘.כל È‰ÈÂ:בהם גדל הדבש אשר „˘.(ÂÎ)הקנים ÍÏ‰

מהקנים: זב היה Â„È.הדבש ‚È˘Ó ÔÈ‡Â:הדבש Â„È.(ÊÎ)עם ˘ÈÂ:המטה ÂÈÈÚ.עם ‰‡Âבעבור חשכו כי
‰ÌÚ.(ÁÎ)הרעבון: ÛÚÈÂ:ויגע עייף העם נעשה זה בעבור והנה לומר: רצה

 
(Î).Â„ÈÂ:אליהם להתקרב רדפו לומר רוצה
(„Î).˘‚:קרב.Ï‡ÂÈÂ:ושבועה אלה ÌÚË.מלשון

בטן, חדרי לרדת בה ואין המאכל מן מעט פיו אל הלוקח
טעימה: הדבש,ÚÈ.(Î‰)יקרא בהם שגדל הקנים

כמו יער, א)יקראו ה השירים דבשי:(שיר עם יערי אכלתי :
(ÂÎ).ÍÏ‰:זב לומר ורוצה הליכה, ‡Â‰.(ÊÎ)מלשון

אורה: מלשון
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        ¤§¤−¦¨¦«§©¿̈©©¦Á¤§¤̧¦§¦¹̈§©©¦̧¤§¤´¨Ÿ»

          §©©«£¦´¼¦´Ÿ©À¨¡Æ©Æ¨´©§¨½̈§©¦¬©²¦¨¦−¦©´
          £¨®©¦´¡«Ÿ¥¤½«Ÿ©¦¬¤§¤−¦¨¦«§Æ¦§´£¨½̈©§Ÿ̈−

         ¨«¡Ÿ¦®§©−§¦§¦¨¬©§«§¨¦´¨©½§¨¥¾©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
          §¥¸Ÿ¨¹̈¥ÀŸ¥«Ÿ¥º¥³¨«£¨Æ£¤̧«Ÿ¦¦³©¨Æ¦¨¦½¥´

        «Ÿ©¦º¡Ÿ¥§¦§¦¨²©−¦¨¦«©¦§§¸§«¨¹§¦À©©³
        §«¨©¦ ÆÆ£¤´©©«½̈§¨«§−̈§©«£¨®§©−©¦§§¬¤¨¦«©«§©§½
         ¤¡Ÿ¥−§«¨¨®¦§©À¡Ÿ¥Æ©¥´¨½̈¤©«£¥−§¥¬¨«¨¨«©¦§©¥º
        §¦§¦¨´©¤À¤¦«©§¨¤¨²©¨¦−©®Ÿ©¦§£−©¨¨«¦©¦§©³

           §Ÿ̈Æ©§½̈©©§¥º¨¦¬©Æ¦Æ§¨¦´§½̈§©«£¥−¤´¤©®©¨¨Á§¸Ÿ¤
          ¨¦¹§©§À©¨ŸÆ¥´¡Ÿ½̈¦«¦¥´¦«¦¥´¥½̈−̈¦¦ª¬¤¨«¤


(„È).È˙Â‡ ÂÓÈÁ‰ותגלת אשור מלך פול

‡È‰Ï.(ÊÈ)פלאסר: '‰Ï ÛÁÏ ˙Î ÈÙÂ
י"ט)ובמלכי' ויקח(ל"ז)ובישעיה(ב' כתיב

ויקראהו המלאכים מיד הספרים את חזקיהו
ה': לפני חזקיהו ויפרשהו ה' בית ויעל

(ÁÈ).'Â‚Â ˙È„Â‰È ÏÂ„‚ ÏÂ˜‡ÈÏ
.Ï‰ÏÂמפורש ובמלכים הענין סתם כאן

בישעיה: וגם להם אמר מה היטב
(ËÈ).ÈÏ˘ÂÈ È‰Ï‡ Ï‡ Â„ÈÂשכתב מי

שחירף סנחריב זה נבל על קובל הוא זה ספר
חיים: ‰‡.אלהים ÈÓÚ È‰Ï‡ ÏÚÎשהם

יוצר יוצרנו אלהי את ודמו אדם ידי מעשה
כמו ידיהם מעשה שהם העמים לאלהי הכל
יוכל לא כי וגו' אלהי בכל מי לעיל שאמר

מידי: אתכם להציל ÏÏÙ˙ÈÂ(Î)אלהיכם
.Â‰È˜ÊÁÈ:התפילה מפורשת ובישעיה במלכים

(‡Î).ÂÈÚÓ È‡ÈˆÈÓÂובניו(שם)כדכתיב
בחרב: הכוהו

 
(ÂË).˙‡ÊÎ:כזאת הבטחון ÈÎ.בדבר Û‡אלהיכם כ"ש

וכמ"ש במותיו את יחזקיה והסיר הואיל אתכם יצילו לא
מה: בטחון לכם אין וא"כ שדברוÂÚÂ„.(ÊË)למעלה

חרוף: יבינוÈ„Â‰È˙.(ÁÈ)דברי למען יהודית בלשון
Â„ÎÏÈ.כולם: ÔÚÓÏ:להלחם כח יעצרו ולא לבבם שימס Â‚Â'.(ËÈ)בחושבם ‰˘ÚÓ:אדם ידי מעשה המה אשר

(‡Î).ÂÈÚÓ È‡ÈˆÈÓÂ:במ"ב כמ"ש אלהיו בבית אותו המיתו בניו

 
(ÂË).‡È˘Èהשיאני הנחש כמו הסתה ג')ענין :(בראשית
(ÁÈ).Ï‰ÏÂ:בהלה כמוÁÎÈÂ„.(Î‡)מל' כריתה ענין

הארץ מן ט)ותכחד :(שמות

    

 

ב עמוד י דף    
        

(ו (שופטים      
   (ז (דברים    
               

         
          



    
 



   

(1        ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
      ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
        ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

 ֲֵַָ
(2ְִ
(3 ְִֶ
(4     ְִֶַָָָ
(5   ְְְְִִִֶַַָָָָ
(6     ְֲֵֶֶַָָָ
(7        ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

 ֶַָָ
(8ֱֶָ
(9 ֵַ

(10ְְִַ

(11  ְֱִֶֶֶַֹ
(12 ֵָָ
(13  ְְֱִַָָֻ
(14       ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָ

 ְֱַַָָ
(15 ְֵַַ
(16        ְְֱִִֵֵֶַָָָָ

    ִֶַָָָָ
(17      ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

     ְְְְֱֱֵֵֶֶַָָָָ
(18  ִַָָָ
(19  ְְְִַַָָ
(20    ְְִֶֶֶַָָָָ



קיי     

 

ב עמוד י דף    
        

(ו (שופטים      
   (ז (דברים    
               

         
          



    
 



   

(1        ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
      ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
        ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

 ֲֵַָ
(2ְִ
(3 ְִֶ
(4     ְִֶַָָָ
(5   ְְְְִִִֶַַָָָָ
(6     ְֲֵֶֶַָָָ
(7        ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

 ֶַָָ
(8ֱֶָ
(9 ֵַ

(10ְְִַ

(11  ְֱִֶֶֶַֹ
(12 ֵָָ
(13  ְְֱִַָָֻ
(14       ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָ

 ְֱַַָָ
(15 ְֵַַ
(16        ְְֱִִֵֵֶַָָָָ

    ִֶַָָָָ
(17      ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

     ְְְְֱֱֵֵֶֶַָָָָ
(18  ִַָָָ
(19  ְְְִַַָָ
(20    ְְִֶֶֶַָָָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מנחם אב, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

אשר  הברורה  האמת  לדעת  שבחו"ל,  אלו  והן  ת"ו  באה"ק  הן  מאתנו,  ואחד  אחד  כל  על   ...

השתתפותו אליבא דנפשי' בעניני כ"ק מו"ח אדמו"ר כמאז כן עתה, הנה כמו שבעת היותו בעלמא דין הי' 

כ"ק מו"ח אדמו"ר עומד ומשמש להשפיע להמשתתפים הם וב"ב בהמצטרך להם בגו"ר, הרי גם עתה, 

כמנהג רועי ישראל הנאמנים, עומד ומשמש במרום להשפיע להמשתתפים בעניניו להם וב"ב בגו"ר, ועוד 

יותר מבחייהו, כמובא בזהר ונתבאר באגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ז וביאורו,

והשפעות אלו שהוא מעורר הנה אינן רק המשכורת בעד העבודה כרשום בצ'יק מהמוסד המתאים, 

אלא עיקרה היא בבני וחיי ובריאות הנכונה, ושהמזוני יהי' בברכה וכו'. והאריכות אך למותר.

בברכת הצלחה בעבדתו בקדש ובעניניו הפר]טיי[ם.
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 המשך בעמוד קכד



קמ   


             

    

                
        : 

ב סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

 
   ממנה מלהסתפק בדלים ואין -

אם בין חילוק ואין הקודם, בסעיף בזה החשש כמבואר
מהכלי ששואב השמן בזכות רק שדולק או שמן, מלא הנר

השני.

•
     

ÂËלחם תורת עליו שיש לגמרי עבה שבלילתה דבר כל אבל
ועשאו במים ריככו שאפילו אומרים יש לישה בשעת
לחם תורת נתבטלה לא במשקה טיגנו או במים ובשלו סופגנין
לענין ממנו נתבטלה שלא כמו המזון וברכת המוציא לענין ממנו
שאר כמו הפת בברכת נפטר הסעודה בתוך אוכלו ואם חלה

בלבד. ולתענוג לקנוח אוכלו ואפילו גמור לחם

טיגון או בישול ידי על לחם תורת ממנו שנתבטל אומרים ויש
בורא אלא מברך אינו סעודה קביעות שיעור ממנו אוכל ואפילו

ומעין מזונות לעניןמיני לחם שקרוי בענין הוא אם ואפילו ג'
ואחר לטגנו או לבשלו בדעתו היה לא לישה שבשעת כגון חלה
גלגול אחר הולך הכל שבחלה לפי בחלה חייב שהוא נמלך כך
תורת עליו כשהיתה ולפיכך חלה חיוב חל שאז במים הקמח
חלה חיוב עליו חל מיד עבה בלילתה שהיתה לישה בשעת לחם
המוציא לענין אבל וטיגון בישול ע"י ממנו נפקע לא ושוב
וכל לאכילה ראוי כשנעשה האפיה אחר הולך הכל המזון וברכת
ואם לחם קרוי אינו משקה בלי במחבת או בתנור נאפה שלא

הפת. בברכת נפטר אינו ולתענוג לקנוח הסעודה בתוך אכלו

הסעודה בתוך אלא יאכלנו ולא שניהם ידי יוצא שמים וירא
עיקר): כן (כי אחרונה כסברא להקל המנהג אבל ולשובע למזון

ÊËהמוציא לברך שא"צ אומרים יש הראשונה לסברא ואף
שאל"כ סעודה קביעות שיעור כשאוכל אלא המזון וברכת
בכיסנין הבאה לפת כמו ג' ומעין מזונות מיני בורא בברכת די
בני של דרכם שאין כיון ואעפ"כ לחלה גמור לחם ג"כ שהוא
אף המזון וברכת המוציא עליה מברכין אין עליה לקבוע אדם
דבריהם (ולפי עליהם סעודה לקבוע דרך אין ג"כ טיגון מיני על
בתוך מזונות מיני בורא עליהם לברך צריך הראשונה לסברא אף

ולתענוג). לקנוח מעט מהם אוכל אם הסעודה

שהיא בכיסנין הבאה לפת דומין) שאינם (ואומרים חולקים ויש
או במשקין שנילושה פת שהיא האומרים לדברי גמור לחם ג"כ
לא גמור לחם היו לישתם שבשעת טיגון מיני אבל פירות מי
המוציא לענין בישול או טיגון ע"י גמור לחם שם מהם נפקע
הראשונה. לסברא חלה לענין מהם נפקע שלא כמו המזון וברכת

גמורה פת היא בכיסנין הבאה שפת האומרים לדברי אבל
במיני או דבש אותה מילא שאח"כ אלא לבד במים שנלושה
לתיאבון אותו וכוססין יבשות דקות עוגות ממנה עשה או פירות
גמור כלחם בתנור נאפו וגם גמור לחם היה לישה שבשעת ואף
ואין הואיל המזון וברכת המוציא עליהם מברכין אין אעפ"כ
במים שנילושה עיסה שכן כל עליהם לקבוע אדם בני רוב דרך
הטיגון שבודאי בדבש או במשקה טיגנה או בישלה ואח"כ
מתורת שמבטלו בתנור האפוי בדבש ממילוי גרוע אינו בדבש
העיסה כל ובטיגון בפנים אלא אינו המילוי שהרי גמור לחם
בתנור נאפית לא וגם בכולה ממנו ובלועה בדבש שרויה היא

כלל.

וכל סופרים בדברי להקל יש הדין שמן למעלה נתבאר וכבר
ענין: בכל להקל שהמנהג כאן שכן

ÊÈוהבישול הטיגון אחר העיסה על לחם תאר כשיש זה וכל
שנתבשלה מים מעט שם שהיה אלא במחבת שנאפית כגון
בשעת בהם שנטגנה משקה מעט או אפייתה בשעת בהם

וקרעפלי"ך. ופלאדי"ן פשטיד"א כמו אפייתה

יש וגבינה בבשר ממולאות שהן ופלאדי"ן שהפשטידא אלא
ואין בתנור נאפו אם אפילו בכיסנין הבאה פת שהן אומרים
סעודה קביעות בלא המזון וברכת המוציא עליהם מברכים
הפת בברכת נפטרות הסעודה בתוך אוכלן ואם הכל לדברי
לקנוח ולא ולמזון לתבשיל באין שהן מפני מטוגנות הן אפילו

בפירות. ולא וגבינה בבשר ממולאים שהן כיון ותענוג

שקורין בל"א ורימזלי"ך (כמו בקדרה שנתבשלו עיסה מיני אבל
אותן אופים שאין במקומות קרעפלי"ך וכן לאקשי"ן בארצנו
ואחר תחלה אותן מבשלים אלא משקה בה שיש במחבת כלל
בהם להחמיר ואין כלל לחם תאר עליהם אין אותן) מטגנין כך
בקביעות אפילו המזון וברכת המוציא בלא לאכלם שלא כלל
ויותר: כזית אחת בכל שיש גדולות חתיכות הן ואפילו סעודה

ÁÈגמור לחם אבל שנתבשלה בעיסה אמורים דברים במה
לסברא אפילו בישול ע"י לחם מתורת נתבטל לא שנתבשל
וברכת המוציא עליה ומברכים טיגון ע"י ואפילו האחרונה
ולא בבישול נימוח אם ואפילו סעודה קביעות בלא אפילו המזון

כזית. אלא פרוסה מכל נשאר

   

ונחלקה גדולה פרוסה שהיתה בין מכזית פחותה פרוסה אבל
יצאה שנתבשלה קודם מכזית פחותה שהיתה בין בבישול
בה שיש נראה אם אפילו ברכה לענין בישול ע"י לחם מתורת
בורא ומברך לחם תאר חשוב אינו שנתבשל שכיון לחם תאר
סעודה קביעות שיעור אוכל אם אפילו ג' ומעין מזונות מיני
ויש הבישול ידי על נדבקו ואפילו מכזית פחותים מפירורים
היה לא הבישול שקודם אלא חתיכה בכל ויותר כזית עתה בהם

כזית. עצמו בפני אחד בכל

ועירה בקערה הניחם אם אבל ראשון בכלי שנתבשלו והוא
מבשל אם בעירוי שנחלקו במחלוקת תלוי ראשון מכלי עליהם
בתוך אם כי לאכלם שלא למנוע יש לכן לאו אם ראשון ככלי
וידוע שניכר דהיינו לחם תאר עליהם שיש נראה אם הסעודה

לחם. שהוא

פירורים ואפילו העירוי ידי על הלחם תאר מהם הלך אם אבל
זו שרייה ידי על הלחם תאר מהם שהלך צוננים במים השרויים
שיעור אוכל אם אפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא עליהם מברך
כיון לגמרי לחם מתורת ויצאו נתבטלו שכבר סעודה קביעות
מתלבנים שהמים וכל לחם תאר לא וגם אחד בכל כזית שאין
לחתיכות הדין והוא הלחם תאר מהם הלך כבר הפירורים מחמת
כזית אין שאם בשכר אותו ושורין הגחלים על שמייבשין פת

מזונות: מיני בורא עליהם מברכין לחם תאר ואין אחד בכל

ËÈבדבש בקערה אותם ומדבקים שמחברים לחם פירורי וכן
ואין זה מחמת לחם תאר עליהם אין אם מרק או חלב או
וברכת המוציא עליהם מברכים אין כזית עצמו בפני אחד בכל
לסברא וטיגון בבישול כמו סעודה בקביעות אפילו המזון

עיקר. שכן למעלה שנתבאר האחרונה

תאר עליהם שאין אע"פ יחד מחוברין שאינן לחם פירורי אבל
וברכת המוציא עליהם מברכין ביותר דקין שהן מפני לחם
כקמח דק אחד פירור על אפי' סעודה קביעות בלא אפילו המזון
שום תערובת בלי עצמו בפני פת שהוא שכיון המוציא מברך
לעולם פת מתורת יוצא אינו ומדבקו המחברו בתוכו משקה
שעה לפי משקה איזה לתוך דקים פירורים נותן אם ואפילו
ע"י מעליהם הלחם תאר שילך עד בתוכו שוהים ואינם לרככם
לחם תאר עליהם שאין אע"פ המוציא עליהם מברך זו שרייה
שהיד חם במשקה נותנם אם ואפילו ביותר דקים שהם מחמת

מבשל: שאינו שני בכלי הוא אם בהם סולדת

Îיחד וגבלם וחזר כקמח דקים לפירורים הלחם פירר אם וכן

כיון מהם הלחם תאר שהלך עד במים תחלה נשרו אפילו
המזון וברכת המוציא עליו לברך צריך כזית בהם יש שעכשיו
שני כלי של ברותחין אותם לש ואפילו לחם תאר א"צ שבכזית
הבאה פת דין להם אין פירות ומי במשקין אותם לש אם ואפילו
לעולם יוצאים אינן מתחילתם גמור לחם שהיו שכיון בכיסנין
יחד מגובלים (ואינן כזית אחד בכל אין א"כ אלא פת מתורת
זה המדבקם משקה איזה ע"י בלבד מחוברים אלא לישה בדרך

הלחם[)]. תאר מהם שהלך עד בתוכו שנשרו או זה עם

בקדרהוא בישלם אפילו או במשקה טגנן הלישה אחר אם פילו
נתבטל לא גמור לחם שבכזית כמו לחם מתורת נתבטלו לא

ובישול. טיגון ע"י לחם מתורת

משקים שאר או בשומן וטגנן קמח בהם עירב אם מקום ומכל
ואין והשומן) הקמח (שהוא הרוב אחר נלך אם להסתפק יש
סעודה) בקביעות אפילו המזון וברכת המוציא עליהם מברכים
אחר נלך אם מהם הרבה וקמח שומן עם אותם לש אם וכן
קביעות בשיעור אלא המזון וברכת המוציא יברך ולא הקמח
ומי במשקין או בשומן שנילוש קמח כדין האפיה אחר סעודה
בטל ואינו חשוב דגן שמין שכמו אפשר כי בתנור ונאפה פירות
חשיבותו מפני ברוב בטל אינו גמור לחם כך מינים בשאר ברוב

דגן. מין של בקמח אפילו

מתורת שיצאו כיון ראשון מכלי ברותחין אותם לש אם אבל
פירור בכל כזית בהם היה ולא ברותחין שנתבשלו בשעה לחם
אחר מזונות מיני בורא עליו שמברכין שנילוש כקמח דינם הרי

כזית: בו שיש אע"פ הטיגון

‡Îונשתנית הואיל אדום ביין פתו שהשורה שאומר מי יש
בכל אין ואם לחם תאר ממנה בטל זה ידי על צורתה
אוכל אפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא מברך כזית פרוסה

סעודה. קביעות שיעור

שהוא מפני בפת הבלוע היין על הגפן פרי בורא לברך א"צ וגם
מזונות מיני בורא עליו שמברכין פת השורה וכן אליה טפל
בה הבלועים המשקין על לברך א"צ משקין בשאר או ביי"ש
משקין שאר על כלל לברך א"צ המוציא הפת על בירך אם אבל
הסעודה שבתוך שתייה על מברכין שאין שתייה בדרך אפילו
בו לטבל המלח עם בקערה יין כשנותנים וכן רי"ב בסי' כמ"ש
כבר והבשר לבשר טפל שהוא מפני היין על לברך א"צ הבשר

קע"ז: בסי' שיתבאר כמו המוציא בברכת נפטר

טוֿכא סעיפים מברכין פת מיני איזה על קסח, סימן א חלק
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שמכין ע"י השבת" את "לעשות צריך שהאדם זה ג"כ

עצמו החולאת שטרחבימות מי כמאמר השבת, ליום
אפשר שאי היינו, בשבת, יאכל (דוקא) שבת בערב
היגיעה בלי השבת, ביום ית'" בקדושתו "להתקדש

החול. בימות לכך להתכונן והטירחא

פרטים:] שני כוללת זו [הכנה
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קמי    

ונחלקה גדולה פרוסה שהיתה בין מכזית פחותה פרוסה אבל
יצאה שנתבשלה קודם מכזית פחותה שהיתה בין בבישול
בה שיש נראה אם אפילו ברכה לענין בישול ע"י לחם מתורת
בורא ומברך לחם תאר חשוב אינו שנתבשל שכיון לחם תאר
סעודה קביעות שיעור אוכל אם אפילו ג' ומעין מזונות מיני
ויש הבישול ידי על נדבקו ואפילו מכזית פחותים מפירורים
היה לא הבישול שקודם אלא חתיכה בכל ויותר כזית עתה בהם

כזית. עצמו בפני אחד בכל

ועירה בקערה הניחם אם אבל ראשון בכלי שנתבשלו והוא
מבשל אם בעירוי שנחלקו במחלוקת תלוי ראשון מכלי עליהם
בתוך אם כי לאכלם שלא למנוע יש לכן לאו אם ראשון ככלי
וידוע שניכר דהיינו לחם תאר עליהם שיש נראה אם הסעודה

לחם. שהוא

פירורים ואפילו העירוי ידי על הלחם תאר מהם הלך אם אבל
זו שרייה ידי על הלחם תאר מהם שהלך צוננים במים השרויים
שיעור אוכל אם אפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא עליהם מברך
כיון לגמרי לחם מתורת ויצאו נתבטלו שכבר סעודה קביעות
מתלבנים שהמים וכל לחם תאר לא וגם אחד בכל כזית שאין
לחתיכות הדין והוא הלחם תאר מהם הלך כבר הפירורים מחמת
כזית אין שאם בשכר אותו ושורין הגחלים על שמייבשין פת

מזונות: מיני בורא עליהם מברכין לחם תאר ואין אחד בכל

ËÈבדבש בקערה אותם ומדבקים שמחברים לחם פירורי וכן
ואין זה מחמת לחם תאר עליהם אין אם מרק או חלב או
וברכת המוציא עליהם מברכים אין כזית עצמו בפני אחד בכל
לסברא וטיגון בבישול כמו סעודה בקביעות אפילו המזון

עיקר. שכן למעלה שנתבאר האחרונה

תאר עליהם שאין אע"פ יחד מחוברין שאינן לחם פירורי אבל
וברכת המוציא עליהם מברכין ביותר דקין שהן מפני לחם
כקמח דק אחד פירור על אפי' סעודה קביעות בלא אפילו המזון
שום תערובת בלי עצמו בפני פת שהוא שכיון המוציא מברך
לעולם פת מתורת יוצא אינו ומדבקו המחברו בתוכו משקה
שעה לפי משקה איזה לתוך דקים פירורים נותן אם ואפילו
ע"י מעליהם הלחם תאר שילך עד בתוכו שוהים ואינם לרככם
לחם תאר עליהם שאין אע"פ המוציא עליהם מברך זו שרייה
שהיד חם במשקה נותנם אם ואפילו ביותר דקים שהם מחמת

מבשל: שאינו שני בכלי הוא אם בהם סולדת

Îיחד וגבלם וחזר כקמח דקים לפירורים הלחם פירר אם וכן

כיון מהם הלחם תאר שהלך עד במים תחלה נשרו אפילו
המזון וברכת המוציא עליו לברך צריך כזית בהם יש שעכשיו
שני כלי של ברותחין אותם לש ואפילו לחם תאר א"צ שבכזית
הבאה פת דין להם אין פירות ומי במשקין אותם לש אם ואפילו
לעולם יוצאים אינן מתחילתם גמור לחם שהיו שכיון בכיסנין
יחד מגובלים (ואינן כזית אחד בכל אין א"כ אלא פת מתורת
זה המדבקם משקה איזה ע"י בלבד מחוברים אלא לישה בדרך

הלחם[)]. תאר מהם שהלך עד בתוכו שנשרו או זה עם

בקדרהוא בישלם אפילו או במשקה טגנן הלישה אחר אם פילו
נתבטל לא גמור לחם שבכזית כמו לחם מתורת נתבטלו לא

ובישול. טיגון ע"י לחם מתורת

משקים שאר או בשומן וטגנן קמח בהם עירב אם מקום ומכל
ואין והשומן) הקמח (שהוא הרוב אחר נלך אם להסתפק יש
סעודה) בקביעות אפילו המזון וברכת המוציא עליהם מברכים
אחר נלך אם מהם הרבה וקמח שומן עם אותם לש אם וכן
קביעות בשיעור אלא המזון וברכת המוציא יברך ולא הקמח
ומי במשקין או בשומן שנילוש קמח כדין האפיה אחר סעודה
בטל ואינו חשוב דגן שמין שכמו אפשר כי בתנור ונאפה פירות
חשיבותו מפני ברוב בטל אינו גמור לחם כך מינים בשאר ברוב

דגן. מין של בקמח אפילו

מתורת שיצאו כיון ראשון מכלי ברותחין אותם לש אם אבל
פירור בכל כזית בהם היה ולא ברותחין שנתבשלו בשעה לחם
אחר מזונות מיני בורא עליו שמברכין שנילוש כקמח דינם הרי

כזית: בו שיש אע"פ הטיגון

‡Îונשתנית הואיל אדום ביין פתו שהשורה שאומר מי יש
בכל אין ואם לחם תאר ממנה בטל זה ידי על צורתה
אוכל אפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא מברך כזית פרוסה

סעודה. קביעות שיעור

שהוא מפני בפת הבלוע היין על הגפן פרי בורא לברך א"צ וגם
מזונות מיני בורא עליו שמברכין פת השורה וכן אליה טפל
בה הבלועים המשקין על לברך א"צ משקין בשאר או ביי"ש
משקין שאר על כלל לברך א"צ המוציא הפת על בירך אם אבל
הסעודה שבתוך שתייה על מברכין שאין שתייה בדרך אפילו
בו לטבל המלח עם בקערה יין כשנותנים וכן רי"ב בסי' כמ"ש
כבר והבשר לבשר טפל שהוא מפני היין על לברך א"צ הבשר

קע"ז: בסי' שיתבאר כמו המוציא בברכת נפטר

טוֿכא סעיפים מברכין פת מיני איזה על קסח, סימן א חלק
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השבת ליום כהכנה תפלה,

        
       

 
" השבתושמרובלשון את נכלללעשותבנ"י גו'"

שמכין ע"י השבת" את "לעשות צריך שהאדם זה ג"כ

עצמו החולאת שטרחבימות מי כמאמר השבת, ליום
אפשר שאי היינו, בשבת, יאכל (דוקא) שבת בערב
היגיעה בלי השבת, ביום ית'" בקדושתו "להתקדש

החול. בימות לכך להתכונן והטירחא

פרטים:] שני כוללת זו [הכנה
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קמב   

ב" הפנימי לעשותושמרוהפירוש השבת את בנ"י
ביום מלאכה מעשיית השמירה רק לא הוא גו'"

"שישמור אלא שפירשמחולהשבת, [וכפי לשבת"
משמרים בנ"י "שאנו - שבת" "שומרי הלשון האריז"ל
השבת על שומרים שאנו היינו לשבת"], מחול ..

יקר חפץ על השומר כאדם מוכןתמידתמיד, שיהי' ,
בו. להשתמש שיצטרך בשעה

ליום בחול בההכנה ביטוי לידי באה זו ושמירה
השבת.

       
 

את בנ"י "(ושמרו - הכתוב מדגיש זאת ועוד
והיינו,לעשותהשבת) תיקון, לשון עשי' - השבת" את

האדם על ימילתקןשמוטל ששת במשך נפשו את
ראוי' שתהא בקדושתובאמתהמעשה, "להתקדש

ית'".

ב" הפנימי הפירוש אתושמרוכלומר: ישראל בני
האדםלעשותהשבת שהכנת הוא, השבת" בחולאת

השבת", את בנ"י "ושמרו בלשון (הנרמזת השבת ליום
[עוד] בנפשו "שבת בחינת שעושה בכך היא כנ"ל)

החול ".בימות

      
   

החול? בימות בנפשו "שבת" אדם עושה וכיצד
התפלה בשעת שכן, יום. שבכל התפלה ידי על זה הרי
וענייני הגשמיים צרכיו מכל עצמו את מנתק האדם
שזהו באלקות, לידבק כוחו בכל ומשתדל הזה עולם

לה'. קדש שהיא השבת מעין

החול בימות ההכנה ענין יותר בפרטיות יבאר [להלן

דוקא:] בתפלה תלוי' זו שהכנה והטעם השבת, ליום

        
      

 
בחלומו, יעקב שראה שהסולם פירש, זהר בתיקוני
על רומז בו", ויורדים עולים אלקים "מלאכי ידו שעל

ולרדתהתפלה לעלות שאפשר כסולם היא התפילה (כי
את להגבי' בנבראים כח נותנת שהתפלה מפני בו,
- למעלה לשרשם ויגיעו שיתעלו עד עצמם
כל "יורדים" התפילה ידי על - ומאידך "השמימה",

למטה). וה"המשכות" העליונים הגילויים

" ענין ומבאר וירידת[והולך אלקיםעליית "מלאכי

אדם:] כל של התפלה בעבודת

      
       

      
המלאכים נקראו ולכן "שליח", פירושו "מלאך" -
מה פי ועל הקב"ה; שלוחי שהם מפני זה, בשם
- דמלכא" "שלוחי הן המצוות שגם רז"ל שאמרו
גם אלקים" [שלוחי] "מלאכי לפרש ניתן ה', שלוחי

.המצוותעל

" בשם נק' שהמצוות הענין תוכן "שלוחי[וביאור

אלקים"( ""מלאכי וענין כמותו) אדם של גבישלוחו "

מצוות:]

      
    [ת] 

       
 

"רמ"ח הן עשה מצוות דרמ"ח זהר בתקוני איתא
נק' (שהמצוות זה משל וביאור דמלכא", אברין
הנפש שכוחות שכמו כביכול), הקב"ה של "אברים"
אבר שבכל הגוף, אברי ידי על ומתגלים נמשכים
ופועל מתגלה והכח מהנפש, לו המיוחד הכח מתפשט
בעין, ראי' במוח, השכל (כמו ההוא האבר ידי על
שהאור בנמשל, כך וכו'), בפה דיבור באוזן, שמיעה
של מצוותיו ידי על למטה ומתפשט מאיר האלקי
"אבר" כמו (שהיא ומצוה מצוה כל ידי שעל הקב"ה,
אין אור של מיוחד גילוי נמשך כביכול) הקב"ה של

העולם. בזה זו, למצוה השייך ב"ה סוף

ושלוחו - "שלוחי" נק' שהמצוות הענין תוכן וזהו
למטה, המצוות שניתנו ידי על כי - כמותו אדם של
יתפשט (ה"משלח") הקב"ה של שאורו הכח ניתן
כעין והוא הגשמי, הזה עולם הוא רחוק", ל"מקום
שם ועומד המשלח מן רחוק למקום שנשלח השליח

המשלח. במקום

      
מדריגות: שתי יש שבמצוות נמצא, הנ"ל ע"פ

האלקי זההאור אור של מקורו אשר למצוה, השייך
בעולמות למעלה, הוא תוקפו) בכל מתגלה הוא (ששם
אור נמשך ידו שעל למטה, המצוה ומעשה עליונים;

זה .למטהאלקי
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למטה שגם היא, למטה המצוות נתינת ענין תכלית
כפי הגילוי תוקף באותו שבמצוות האלקי האור יתגלה

למעלהשהוא .במקורו

האלקי האור המצוות במעשה שיתגלה כדי אך
שהוא כפי במצוות צורךבמקורוהמלובש יש -

היי למקורן, המצוות את את"להעלות" "לקשר" נו
הואמעשה ששם למעלה, שרשן עם דלמטה המצוות

שהוא כפי למטה האור נמשך ועי"ז אורן, מקור
בשרשו.

ידי על נפעלת זו כמבוארכוונתעלי' המצוות,
כמו הן ואהבתו) ה' (יראת ורחימו דדחילו בזהר,
לעילא" "פרחין ומצוות התורה ידם שעל "כנפיים",

למעלה). ועולים (פורחים

הוא התפלה ענין כל כי - לתפלה הקשר וזהו
ה'שבלבעבודה אהבת רגשי האדם בלב לעורר ,

המצוות כוונת של הפנימי התוכן גם וזהו ויראתו;
או ה' את אהבתו מחמת המצוות את שעושה כאמור,
חבירו בשביל דבר עושה אדם שאין ד"כמו יראתו,
אי כך ממנו, ירא או אוהבו כן אם אלא רצונו למלאות
לבד, רצונו למלאות באמת ית' לשמו לעשות אפשר

ויראתו". אהבתו והתעוררות זכרון בלי

לה' והיראה האהבה התעוררות ידי על ולפיכך,
כל את ומקשרת "מעלה" התפלה הרי התפלה, בעת

"לעילא". האדם של המצוות

גו' עולים אלקים "מלאכי נאמר זה [היינובוועל "
המצוות היינו אלקים" "מלאכי פירוש, בסולם],

דתפלה. ה"סולם" ידי על למקורן" "עולות

" החול בימי האדם עבודת ענין אתלשמור[וזהו "

ו השבת"השבת את ימי"לעשות ששת במשך דכאשר ,

שאז - כדבעי מתפלל וגם במצוות, עוסק האדם המעשה

" ידי שלסולםעל האלקי האור בנפשו מתגלה התפלה "

נפשו את מתקן הוא בזה הרי - במקורו שהוא כפי המצוות

פנימית גילוי (שהיא שבת קדושת לגילוי מוכנה שתהי'

ב סוף אין (כנ"אור ""ה וזוכה א')), פרק להתקדשל

ית' ."בקדושתו

את מעלה שהתפלה ההדגשה מהי שלכאורה, אלא

"המצוות כדי בנפשולמקורן שבת דמשמע"לעשות ,

(אלא המצוות אור ידי על הוא לשבת ההכנה שעיקר

בתיקון די לא מדוע - להעלותם) בכדי לתפלה שצריך

שפועל לה'עצםנפשו מתקשר שהאדם במה התפלה, ענין

ויראה? אהבה והתעוררות הנפש בדביקות בתפלה

ממשיך:]. ולזה

        
      

  
קדשנו "אשר אומרים אנו מצוה כל ",במצותיולפני

(והול"ל הקב"ה של הן שהמצוות פשיטא הרי ולכאורה
הוא, בזה הפנימי הפירוש אלא במצוות"), קדשנו "אשר

שקדשנו היא במצוותיו" "קדשנו של באורדהכוונה

מצוותיוהאלקי להיותם המצוות, במעשה המתפשט
אלקי אור יש מצוה דבכל לעיל (וכמבואר הקב"ה של
מתקדשים אנו מצוה קיום ידי ועל זו); למצוה השייך

"במצות המאירים ית' ואורו ".יובקדושתו

"אשר המצוותקדשנווזהו ידי שעל במצותיו",
אדם -ית'בקדושתומתעלה במצוותיו) (המתפשטת

".העליון"קדש

ומתעורר לה' האדם מתקשר שבתפלה אף ולפיכך,
בקדושתו ההתקדשות מ"מ ודביקות, ויראה באהבה
על רק ולכן מעשיות, מצוות קיום ע"י רק נפעלת ית'
השבת", את "לשמור עצמו את להכין לאדם ניתן ידן

ית'". בקדושתו "להתקדש - השבת ענין שזהו לפי

ככולן רובן המצוות הרי ביאור, צריך שלכאורה [אלא

הזה" עולם וענייני גשמיים בדברים התניאנתלבשו (ל' "

מאיר גשמיות במצוות שדוקא לומר יתכן וכיצד ד'), פרק

העליון" האדם"קודש של התפלה מעבודת יותר עוד ,

).שבלב(עבודה

שממשיך:] וזהו

       
        
      
     
      
       
אומר שהקב"ה הוא, בכתוב הפשוט הפירוש
ש"כמו זרה) עבודה מחטא תשובה (כשעושים לישראל
אני כן שרשיו, אצל ראשו שכופפין הרטוב הלח ברוש
לו "אני בך", להשגיח עיני משפיל ואני מרום שוכן
לארץ הנכפף רענן כברוש בי, ידו אוחז להיות נכפף

לו". מצוי אהי' כלומר בענפיו, אוחז שאדם

רענן" ד"ברוש המשל הענינים, פנימיות פי על אך,
אתמור להעלות ית' מאתו לאדם הניתן הכח על ג"כ ה
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קמג    

למטה שגם היא, למטה המצוות נתינת ענין תכלית
כפי הגילוי תוקף באותו שבמצוות האלקי האור יתגלה

למעלהשהוא .במקורו

האלקי האור המצוות במעשה שיתגלה כדי אך
שהוא כפי במצוות צורךבמקורוהמלובש יש -

היי למקורן, המצוות את את"להעלות" "לקשר" נו
הואמעשה ששם למעלה, שרשן עם דלמטה המצוות

שהוא כפי למטה האור נמשך ועי"ז אורן, מקור
בשרשו.

ידי על נפעלת זו כמבוארכוונתעלי' המצוות,
כמו הן ואהבתו) ה' (יראת ורחימו דדחילו בזהר,
לעילא" "פרחין ומצוות התורה ידם שעל "כנפיים",

למעלה). ועולים (פורחים

הוא התפלה ענין כל כי - לתפלה הקשר וזהו
ה'שבלבעבודה אהבת רגשי האדם בלב לעורר ,

המצוות כוונת של הפנימי התוכן גם וזהו ויראתו;
או ה' את אהבתו מחמת המצוות את שעושה כאמור,
חבירו בשביל דבר עושה אדם שאין ד"כמו יראתו,
אי כך ממנו, ירא או אוהבו כן אם אלא רצונו למלאות
לבד, רצונו למלאות באמת ית' לשמו לעשות אפשר

ויראתו". אהבתו והתעוררות זכרון בלי

לה' והיראה האהבה התעוררות ידי על ולפיכך,
כל את ומקשרת "מעלה" התפלה הרי התפלה, בעת

"לעילא". האדם של המצוות

גו' עולים אלקים "מלאכי נאמר זה [היינובוועל "
המצוות היינו אלקים" "מלאכי פירוש, בסולם],

דתפלה. ה"סולם" ידי על למקורן" "עולות

" החול בימי האדם עבודת ענין אתלשמור[וזהו "

ו השבת"השבת את ימי"לעשות ששת במשך דכאשר ,

שאז - כדבעי מתפלל וגם במצוות, עוסק האדם המעשה

" ידי שלסולםעל האלקי האור בנפשו מתגלה התפלה "

נפשו את מתקן הוא בזה הרי - במקורו שהוא כפי המצוות

פנימית גילוי (שהיא שבת קדושת לגילוי מוכנה שתהי'

ב סוף אין (כנ"אור ""ה וזוכה א')), פרק להתקדשל

ית' ."בקדושתו

את מעלה שהתפלה ההדגשה מהי שלכאורה, אלא

"המצוות כדי בנפשולמקורן שבת דמשמע"לעשות ,

(אלא המצוות אור ידי על הוא לשבת ההכנה שעיקר

בתיקון די לא מדוע - להעלותם) בכדי לתפלה שצריך

שפועל לה'עצםנפשו מתקשר שהאדם במה התפלה, ענין

ויראה? אהבה והתעוררות הנפש בדביקות בתפלה

ממשיך:]. ולזה

        
      

  
קדשנו "אשר אומרים אנו מצוה כל ",במצותיולפני

(והול"ל הקב"ה של הן שהמצוות פשיטא הרי ולכאורה
הוא, בזה הפנימי הפירוש אלא במצוות"), קדשנו "אשר

שקדשנו היא במצוותיו" "קדשנו של באורדהכוונה

מצוותיוהאלקי להיותם המצוות, במעשה המתפשט
אלקי אור יש מצוה דבכל לעיל (וכמבואר הקב"ה של
מתקדשים אנו מצוה קיום ידי ועל זו); למצוה השייך

"במצות המאירים ית' ואורו ".יובקדושתו

"אשר המצוותקדשנווזהו ידי שעל במצותיו",
אדם -ית'בקדושתומתעלה במצוותיו) (המתפשטת

".העליון"קדש

ומתעורר לה' האדם מתקשר שבתפלה אף ולפיכך,
בקדושתו ההתקדשות מ"מ ודביקות, ויראה באהבה
על רק ולכן מעשיות, מצוות קיום ע"י רק נפעלת ית'
השבת", את "לשמור עצמו את להכין לאדם ניתן ידן

ית'". בקדושתו "להתקדש - השבת ענין שזהו לפי

ככולן רובן המצוות הרי ביאור, צריך שלכאורה [אלא

הזה" עולם וענייני גשמיים בדברים התניאנתלבשו (ל' "

מאיר גשמיות במצוות שדוקא לומר יתכן וכיצד ד'), פרק

העליון" האדם"קודש של התפלה מעבודת יותר עוד ,

).שבלב(עבודה

שממשיך:] וזהו

       
        
      
     
      
       
אומר שהקב"ה הוא, בכתוב הפשוט הפירוש
ש"כמו זרה) עבודה מחטא תשובה (כשעושים לישראל
אני כן שרשיו, אצל ראשו שכופפין הרטוב הלח ברוש
לו "אני בך", להשגיח עיני משפיל ואני מרום שוכן
לארץ הנכפף רענן כברוש בי, ידו אוחז להיות נכפף

לו". מצוי אהי' כלומר בענפיו, אוחז שאדם

רענן" ד"ברוש המשל הענינים, פנימיות פי על אך,
אתמור להעלות ית' מאתו לאדם הניתן הכח על ג"כ ה
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קמד   

כמו כברוש, וזהו המעלות. רום עד מעלה מעלה עצמו
למטה, שנכפף הברוש ענף גבי על חפץ כשנותנים
למקום הארץ מן הדבר את מגביה לאיתנו שכשחוזר
דיואב במעשה בספרים הנמצא ["וכענין מאד גבוה
שנתלבש הוא אני הקב"ה, אמר "כך עמון"], בני ברבת
רענן כברוש המצוות] מעשה [היינו התחתונים במעשה
נפש תתעלה זה ידי שעל כביכול, קומתו כפיפת ע"י
ב"ה סוף אין באור לאור עילוי, אחר בעילוי האדם

ממש". ה' את החיים בצרור צרורה נפשו והיתה

    
" הוא זה בכתוב "אני"אניהדיוק רענן", כברוש

"אני". בחינת דייקא,

ומבאר:] שהולך [וכפי

     
ביניהם:] [וההבדל

      


והנעלם, המכוסה העצמיות על מורה "אנכי"
מי "אנכי רז"ל כלשון לזולת, גילוי בגדר שאינה
"כמאן הזהר ובלשון הוא, מי לגלות מבלי - שאנכי"
וכך הוא", מאן אתיידע ולא דאנא, מאן אנא דאמר
בכבודו הקב"ה על קאי "אנכי" בחינת למעלה,
בזהר (ונק' מנבראים ונעלם סתום שהוא כפי ובעצמו

דאתכסיא"). "עלמא

       
    
      

    
יורד שהקב"ה כפי הגילוי, בחינת על מורה "אני"
ומצוותי' התורה נתינת ענין וזהו לנבראים, ומתגלה
של ורצונו חכמתו הם ומצוותי' שהתורה למטה,
שיגיע וכדי למטה, אלקות נמשך ידן ועל ובהן הקב"ה
התורה את הלביש הגשמי בעוה"ז למטה הגילוי
(שהם הזה עולם וענייני גשמיים בדברים ומצוותי'
להן יש המצוות רוב שלכן ומוגבלים), קצובים דברים
ו"כמו ידים, לנטילת רביעית מי כמו מצומצם, שיעור

גודלי י"ב הציצית עלאורך אצבעיים והתפילין ן,
והסוכה טפחים ד' והלולב דוקא, ומרובעות אצבעיים
בקרבנות וכן סאה, מ' והמקוה טפח והשופר טפחים ז'
שנה בני כבשים כמו לזמן מצומצם שיעור להן יש

על גם מורה שזה כו'", ופרים שתים בני ואילים
ב"ה סוף אין מאור הנמשכות והחיות האור "צמצום

המצוות". במעשה להתלבש שתוכל כדי

      
   

שהמצוה מכיון אזי מצוה, מקיים אדם כאשר
האור המשכת פועל זה הרי גשמי, בדבר נתלבשה

באדםלמטההאלקי כח ניתן גופא זה ידי ועל ,
זו בקדושה האיןולהתעלותלהתקדש לקדושת ידה על

("אשר למעלה המצוות של במקורן המאירה ב"ה סוף
במצותיו"). קדשנו

שנכפף גופא זה ידי שעל רענן", ה"ברוש וכמו
ההוא הדבר את מגביה לאיתנו "כשחוזר הרי למטה,

מאד". גבוה למקום

" - גופא שזה דהיינוהעלאת[אלא למקורן, המצוות "

מתעלה ידו שעל במצוות המלובש האלקי האור שיתגלה

(הנק' התפלה בעבודת תלוי - המצוה המקיים האדם

כנסולם" ע"" כי הנשמה"ל), מתעלית כדבעי התפלה י

ב סוף באין לידבק ומקורה לקמן."לשרשה שיבאר כפי ה,

ד הענין כיצד מבאר לכן שקודם רענן"אלא "כברוש

בלעומתֿזה:] גם ישנו

        
 

כיצד כשמסופר רענן, כברוש אני הפסוק לפני
"ולא נאמר: זרה, עבודה מחטא בתשובה חוזרים בנ"י
על עוד יאמרו (שלא ידינו" למעשה אלהינו עוד נאמר
"אני נאמר לזה ובהמשך - אלהינו) שהם ידינו מעשה

גו'". רענן כברוש

מצוות של שבכוחן דכשם - הענינים וקשר
למטה) שנכפף רענן", ל"ברוש (שנמשלו מעשיות
זה כך, - עילוי אחר בעילוי האדם את להגבי'
ידינו" למעשה "אלהינו שאומרים ידי על לעומתֿזה,

והנפילה. הריחוק בתכלית מאלקות האדם מתרחק

ה לבאר זה"[וממשיך לעומת "זה באמירת אלהינו"

ידינו :]"למעשה

       
     

 
למקורן המצוות את להעלות ישראל של כוחם
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שהוא כפי שבמצוות האלקי האור לגלות (היינו
מצד הוא למעלה), נשמתןבמקורו שהןמעלת דהיות ,

אין אור פנימיות בבחינת ית', במחשבתו מושרשות
בפנימיות מתעוררות שהנשמות ידי על לכן, ב"ה, סוף
שרשן בהן מאיר שעי"ז התפלה, בעת לאלקות לבבן
הן הרי ית'), מחשבתו למדרגת עלי' (בבחינת ומקורן
האור (שיתגלה למקורן המצוות את גם "מעלות"
להלן. שיבאר כפי העליון), קודש שבמצוות, האלקי

      
     

(שעלו להקב"ה ישראל נשמות בין זה קשר מצד
"אלקיבמחשבה שהוא הקב"ה על בנ"י אומרים "נו),

עוד נאמר "ולא הכתוב ל' [כדיוק שלנו), אלקינו(אלקה

- העולם כל אלקי הוא שהשי"ת אע"פ ידינו"] למעשה
ב"אלקינו" הפנימי והפירוש כח, לשון הוא "אלקים" כי
אלקה "חלק הנשמה היות כי וחיותנו", "כוחנו - הוא
עליונה במחשבה מושרשת (להיותה ממש" ממעל
שלנו), (אלקה "אלקינו" אומרים בנ"י דוקא לכן כנ"ל),

אלקות. הוא נשמתינו וחיות שכח כלומר,

ישראל בנשמות שישנו הביטול ענין שורש וזהו
לכן וחיותנו, כוחנו הוא שהקב"ה דהיות להקב"ה,

עניןואנחנו" שתוכן כו'", ומודים ומשתחווים כורעים
ית'. אליו מוחלט ביטול הוא ההשתחוואה

בלעומתֿזה ביטוי לידי בא זה ענין כיצד יבאר [ועתה

" ידינו- למעשה אלהינו עוד נאמר :]"ולא

      
  

יובן ידינו" למעשה "אלהינו אמירת ענין עומק
שבחוץ שישראל רז"ל במאמר הפנימי הביאור בהקדם
שיש כשם פירוש, הם, בטהרה זרה עבודה עובדי לארץ
ומזלות לכוכבים שמשתחווה כפשוטה, זרה עבודה

ב" זרה עבודה עובד להיות אדם יכול כך "דקותכו',
חטא כאן שאין דאע"פ "בטהרה"), שאמרו מה (והיינו
בפנימיות מקום, מכל ח"ו, כפשוטו זרה עבודה

זרה. שבעבודה הפנימי התוכן בזה יש הענינים

     
   

     
         
       

   
עבודת ד"ענין העובדם, להם משתחוה כן ועל -
מפני וירח לשמש המשתחווה הוא בגשמיות כוכבים
תבואות ממגד וכמ"ש המזון השפעת תצא שמהם
ועובדם, להם משתחוה [ולכן ירחים גרש וממגד שמש
נמשך שבאמת הגם השפעה], מהם לקבל כדי
בלבד, ההשפעה שלוחי הם הרי ידם, על ההשפעה
כאילו נפרד ודבר ליש אותם מחשיב להם והמשתחווה

עצמם". מצד משפיעים הם

      
       
      
       

     
וקומתו ראשו שכופף היינו בגשמיות "השתחוואה
ומבטל שכופף ברוחניות, השתחוואה ויש הגשמיים,
מגד שהם והירח השמש מן הנשפע לדבר שכלו
כאילו תחבולה איזו ע"י הפרנסה בדאגת כו', תבואות
שנאמר הגם זו. בהשפעה עיקרית היא ההיא התחבולה
אלקיך ה' הרי תעשה, אשר בכל אלקיך ה' וברכך
משא"כ ית', מאלקותו נפרד יהי' שלא כתיב,
הוא שאז ההשפעה, עיקר התחבולה את כשמחשיב

[מאלקות]". נפרד בבחינת

השתדלות לעשות צריך שהאדם אע"פ כלומר:
לזכור צריך מקום מכל פרנסתו, להשיג כדי בטבע
לו ממציא ית' שהוא הקב"ה, מאת באה שפרנסתו
שבו כלי לעשות רק היא שלו וההשתדלות פרנסתו,

ה'. ברכת תשרה

שלו שהתחבולות חושב אלא כן, חושב אינו ואם
ענין וזהו מהשי"ת, נפרד ה"ה פרנסתו, לו מביאות

(ב"טהרה"). בדקות זרה עבודה

אלהינו עוד נאמר "ולא הכתוב פירוש וזהו
זרה עבודה רק לשלול בא שלא ידינו", למעשה
ש"משתחווה" בדקות, זרה עבודה גם אלא כפשוטה,
שעיקר בחשבו ידינו"), ("מעשה שלו הפרנסה לעסק
ה' ברכת כי (ושוכח ידיו ממעשה בא פרנסתו שפע
כמו שלו הפרנסה עסק את עושה ובזה תעשיר), היא

אחרים. אלהים זרה, עבודה

" אומר שאדם ידי על כיצד יסיק אלהינו[ועתה

ידינו (זהֿלעומתֿלמעשה מאלקות מאד ומתרחק נופל - "

ע האדם עליות כנגד - מעשיות):]"זה מצוות קיום י
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קמה    

שהוא כפי שבמצוות האלקי האור לגלות (היינו
מצד הוא למעלה), נשמתןבמקורו שהןמעלת דהיות ,

אין אור פנימיות בבחינת ית', במחשבתו מושרשות
בפנימיות מתעוררות שהנשמות ידי על לכן, ב"ה, סוף
שרשן בהן מאיר שעי"ז התפלה, בעת לאלקות לבבן
הן הרי ית'), מחשבתו למדרגת עלי' (בבחינת ומקורן
האור (שיתגלה למקורן המצוות את גם "מעלות"
להלן. שיבאר כפי העליון), קודש שבמצוות, האלקי

      
     

(שעלו להקב"ה ישראל נשמות בין זה קשר מצד
"אלקיבמחשבה שהוא הקב"ה על בנ"י אומרים "נו),

עוד נאמר "ולא הכתוב ל' [כדיוק שלנו), אלקינו(אלקה

- העולם כל אלקי הוא שהשי"ת אע"פ ידינו"] למעשה
ב"אלקינו" הפנימי והפירוש כח, לשון הוא "אלקים" כי
אלקה "חלק הנשמה היות כי וחיותנו", "כוחנו - הוא
עליונה במחשבה מושרשת (להיותה ממש" ממעל
שלנו), (אלקה "אלקינו" אומרים בנ"י דוקא לכן כנ"ל),

אלקות. הוא נשמתינו וחיות שכח כלומר,

ישראל בנשמות שישנו הביטול ענין שורש וזהו
לכן וחיותנו, כוחנו הוא שהקב"ה דהיות להקב"ה,

עניןואנחנו" שתוכן כו'", ומודים ומשתחווים כורעים
ית'. אליו מוחלט ביטול הוא ההשתחוואה

בלעומתֿזה ביטוי לידי בא זה ענין כיצד יבאר [ועתה

" ידינו- למעשה אלהינו עוד נאמר :]"ולא

      
  

יובן ידינו" למעשה "אלהינו אמירת ענין עומק
שבחוץ שישראל רז"ל במאמר הפנימי הביאור בהקדם
שיש כשם פירוש, הם, בטהרה זרה עבודה עובדי לארץ
ומזלות לכוכבים שמשתחווה כפשוטה, זרה עבודה

ב" זרה עבודה עובד להיות אדם יכול כך "דקותכו',
חטא כאן שאין דאע"פ "בטהרה"), שאמרו מה (והיינו
בפנימיות מקום, מכל ח"ו, כפשוטו זרה עבודה

זרה. שבעבודה הפנימי התוכן בזה יש הענינים

     
   

     
         
       

   
עבודת ד"ענין העובדם, להם משתחוה כן ועל -
מפני וירח לשמש המשתחווה הוא בגשמיות כוכבים
תבואות ממגד וכמ"ש המזון השפעת תצא שמהם
ועובדם, להם משתחוה [ולכן ירחים גרש וממגד שמש
נמשך שבאמת הגם השפעה], מהם לקבל כדי
בלבד, ההשפעה שלוחי הם הרי ידם, על ההשפעה
כאילו נפרד ודבר ליש אותם מחשיב להם והמשתחווה

עצמם". מצד משפיעים הם

      
       
      
       

     
וקומתו ראשו שכופף היינו בגשמיות "השתחוואה
ומבטל שכופף ברוחניות, השתחוואה ויש הגשמיים,
מגד שהם והירח השמש מן הנשפע לדבר שכלו
כאילו תחבולה איזו ע"י הפרנסה בדאגת כו', תבואות
שנאמר הגם זו. בהשפעה עיקרית היא ההיא התחבולה
אלקיך ה' הרי תעשה, אשר בכל אלקיך ה' וברכך
משא"כ ית', מאלקותו נפרד יהי' שלא כתיב,
הוא שאז ההשפעה, עיקר התחבולה את כשמחשיב

[מאלקות]". נפרד בבחינת

השתדלות לעשות צריך שהאדם אע"פ כלומר:
לזכור צריך מקום מכל פרנסתו, להשיג כדי בטבע
לו ממציא ית' שהוא הקב"ה, מאת באה שפרנסתו
שבו כלי לעשות רק היא שלו וההשתדלות פרנסתו,

ה'. ברכת תשרה

שלו שהתחבולות חושב אלא כן, חושב אינו ואם
ענין וזהו מהשי"ת, נפרד ה"ה פרנסתו, לו מביאות

(ב"טהרה"). בדקות זרה עבודה

אלהינו עוד נאמר "ולא הכתוב פירוש וזהו
זרה עבודה רק לשלול בא שלא ידינו", למעשה
ש"משתחווה" בדקות, זרה עבודה גם אלא כפשוטה,
שעיקר בחשבו ידינו"), ("מעשה שלו הפרנסה לעסק
ה' ברכת כי (ושוכח ידיו ממעשה בא פרנסתו שפע
כמו שלו הפרנסה עסק את עושה ובזה תעשיר), היא

אחרים. אלהים זרה, עבודה

" אומר שאדם ידי על כיצד יסיק אלהינו[ועתה

ידינו (זהֿלעומתֿלמעשה מאלקות מאד ומתרחק נופל - "

ע האדם עליות כנגד - מעשיות):]"זה מצוות קיום י
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קמו   

       
"כף הוא מיתה) (לאחרי הנשמה מעונשי אחד
כעין העשוי "כלי הוא הקלע" "כף פירוש, הקלע",
וענין הנזרק", האבן יניחו ובו כף כעין ובראשו מקל
באופן "נזרקת" שהנשמה הוא, הקלע כף עונש
(הנזרק) הקלוע כהאבן ונדה נעה משוטטת ש"תהי'

הקלע". בכף

הקלע" ד"כף הענין הענינים, פנימיות פי על אך
תיאור גם הוא אלא מיתה, אחר הבא עונש רק אינו
גופא, החטא ידי על האדם לנפש הנגרם המצב
ע"י רחוק למקום הנזרק (כאבן מאלקות מאד שמתרחק

הקלע). כף

      
       
       
        

  
על גם נגרם הקלע") "כף (הנק' מאלקות זה ריחוק

ב" זרה עבודה "אלהינודקותידי אומר שהאדם הנ"ל, "
ידינו בכךלמעשה גדול עון אין שלכאורה דאע"פ ,"

על בזה עבר (שלא לעיקר פרנסתו עסק את שמחשיב
נראה הגשמיים מעשיו ומצד תעשה), לא מצות שום
מחמת בעקביו דש שאדם כעבירות קל דבר שזהו
מאד האדם מתרחק זה ידי על מקום, מכל קלותם,
מאד, רחוק למקום ברוחניות אותו שמקלעין מאלקות,

זרה. עבודה עובד כאילו מרוחק שנעשה עד

ידי שעל הקדושה, בצד שנעשה ממה ההיפך וזהו
האדם מתעלה גשמיים, בדברים מעשיות, מצוות קיום
הנה רענן"), "כברוש בפירוש (כנ"ל לאלקות ומתקרב
"אלהינו אמירת ידי שעל הקלע, כף יש זה לעומת זה

זרה. עבודה העובד כריחוק מתרחק ידינו" למעשה

" הענינים המשך ביאור אלהינו[וזהו עוד נאמר ולא

לידינולמעשה רענן"" כברוש הריחוקאני דלעומת - "

הנה ידינו, מעשה את שמחשיב ידי על הנפעל מאלקות

מצות קיום ידי ומתקרבדומעשיותעל האדם עולה קא,

לאלקות. מאד

ידי על למקורן המצוות עליית לענין חוזר ועתה

לאדם ניתן דוקא זה ידי (שעל קדושתלהרגישתפלה

כנ ל):]"המצוות

       
      
      

   
דוקא, תפלה ידי על היא המצוות שעליית הטעם
הנשמה דביקות גילוי הוא תפלה של שעניינה לפי הוא
לכל הכושר שעת "היא שתפלה כידוע חיים, באלקים
להעמיק לה', שלו דעת בינה חכמה מקשר שאז אדם,
כרשפי האהבה את ולעורר ב"ה סוף אין בגדולת דעתו

בו". לדבקה .. אש

נקודת "פנימית מתגלה זה בזמן כי הדבר, וסיבת
רוצה זו בחינה שמצד ישראל, נשמות בכללות הלב"

ודביקה. בחשיקה במקורה לידבק מאד הנשמה

ע"י חיים באלקים מתדבק שהאדם ידי על ולפיכך,
כנ"ל), השמימה, מגיע שראשו "סולם" (שהוא התפלה

למקורן. שעשה המצוות את גם עמו מעלה הוא

[פירוש]    
      
       
      
       

     
בה', הדביקות הוא תפלה של שעיקרה זה, ענין
קרבנות כנגד שתפלות רז"ל מאמר תוכן הוא הוא
נפשו את "שורף" האדם התפלה שבשעת לפי תקנום,

המזבח. ע"ג הבהמה שריפת כמו הבהמית,

הנשמה התעוררות ידי על היא זו ו"שריפה"
לאלקות האהבה שאש להקב"ה, אש כרשפי באהבה

הבהמית. דנפשו הזרה האש את ומכלה "שורפת"

אהבה התעוררות הוא תפלה של שעיקרה ונמצא,
לה'.

צריך שהאדם - הוא שבת שמירת ענין [לסיכום:

בתוךלשמור" בשבת המאירה האלקות קדושת את "

נפשו;

קודם עוד עצמו את להכין צריך זאת לפעול וכדי

" (לעשות לכך עלשבתהשבת - החול) בימות עוד בנפשו "

" שורה (שבהן מעשיות מצוות קיום העליוןידי ),"קודש

ע - שהיא"והעיקר לה', אהבה אש ברשפי התפלה עבודת י

במעלה" למקורן, המצוות את יכול" התפלה ידי שעל אופן

) המצוות קדושת במצותיו"להרגיש זה"קדשנו ידי שעל - (

בנפשועושה" שבת בחינת החול" נכללבימות זה (שגם

"שמירתב השבת את ששומר - לשבתשבת ידי"מחול על ,

הרי השבת, בבוא ואז, החול), בימות בנפשו שבת עשיית

ית']. בקדושתו מתקדש הוא
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Âזו חלוקות מדרגו' כמה בזה יש זו לטרדא משל
כלולים אז השכל בעמקו' הטרוד כמו מזו, למעלה
בבחי' אז אינו ע"כ כלל, ירגישם ולא השכל באותו המדות
חסדן כשיקרא כמו שמם קריאת ע"י לזולתו להתפס כלי
יטרד כאשר הוא מזו שלמעלה ומדרגה וכה"ג, רחמן או
הראשון השכל השגת שיבולבל עד כ"כ השכל בעומק יותר
עצמותו בחי' אל יותר קרוב הוא אז כלל מרגישו ואינו
בעצמו' טרדא עוד יש וכן לגמרי, השכל מהשגת שלמעלה
שם כלולים והתענוג הרצון שגם עד ביותר נפשו פנימי'
רצון גלוי לבחי' לעוררו כלל שם בקריאת יתפסו ולא
הוא שאז השינה לענין בכלל דומה וה"ז למטה, ותענוג
התכללות בחי' דהיינו ובפרט בכלל הטרדא בחי' כמו
מסתלקים המוחין כי ממש הנפש עצמות אל והתנשאות
והדבור המדות וגם כו' והתענוג הרצון וכן בעצמו' למעלה
בחי' רק כו' וריח ושמיעה כראי' פנימיי' כחות וכל כו'
באברי וההרגש התנועה להיות בלב נשאר דחיותא קיסטא
לקוראו נפנה שיהי' לומר א"א ולזה כידוע, בלבד הגוף
מכחות כח לכל לו שיש פרטי שם בכל השינה בעת בשמו
הכללי שמו ע"י לא וגם וכה"ג חסדן או חכם כמו נפשו

וד"ל. כו' הכל אותו שקוראים
ÍÎÂאדם בחי' על שנפל תרדמ"ה בבחי' למעלה יובן

המוחין הסתלקות בחי' דורמיטא שנק' דאצי' העליון

דז"א עליונים האורות שאר וכן העצמות בבחי' למעלה
והדבור במוחין כלולים המדות וגם ותענוג רצון כמו
שהאדם הטרדא ענין כמו שהוא השינה בעת כמו במדות
נפנה אין שאז נפשו חיות ופנימי' עצמו' בבחי' טרוד
בעצמותו ונכלל בטל ורצונו שכלו כי וכלל כלל לקוראו
רק העליון באדם נשאר ולא כו', הדבור וכח מדותיו וגם
הנק' וזהו כו', האברים בחצוניו' דחיותא קסטא בחי'
המל', בנין לבנות דוקא מצלעותיו אחת לקח ואז תרדמ"ה
הנפש עצמות אל הכחות העלא' שבחי' גם כי הוא והטעם
הנפש בעצמו' למעלה שנתעלו להם גדולה עליה בחי' הוא

וקט צמצום בחי' ה"ז הגוף כלי לגבי כמואבל ביותר נו'
צמצום בחי' צ"ל היה למעלה וכך כו', דחיותא קסטא רק
דז"א בכלי ישאר שלא דז"א בכלים עליונים באורות גדול
ואז כו', השינה בשעת כמו והחיות האור קטנו' בחי' רק
כל מקור המל' בחי' שהוא הנוק' בנין להיות יוכל
מבחי' מאיר הי' אם כי כו', גמור ליש מאין העולמות
שאור כו' בהקיץ עד"מ כמו דז"א דגדלות מוחין הארת
יכול הי' לא כו', והכלים האברים בכל מאיר העצמו'
כלים מבחי' כ"כ ההשפלה ויריד' צמצום בחי' להיות
ליש, מאין ההמשכה להיות המל' בנין בבחי' דז"א ושמות
ענין שזהו כו' מצלעותי"ו אחת לקח אז שינה בחי' ע"י אך

וד"ל. כידוע הנסירה
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היוםÂמד) וארז"ל היום מצוך אנכי אשר מ"ש י"ל
דוקא שעוה"ז לעשותם למחר ולא לעשותם
בטוב, לבחור האדם ביד הבחירה נתנה ובו לעשותם הוא
לשוב יכול עבירה עשה כבר אם אפילו אלא עוד ולא
הבחירה אין בעוה"ב משא"כ ה' לעבודת ולחזור בתשובה
והגם בעוה"ב נשאר כך בעוה"ז שנמשך כמו רק האדם ביד
ביטול הוא ושם שאת ביתר אלקות גילוי שם שרואה
ואפי' משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש הנבראים
אלהא לי' דקרו ביטול בבחי' שם הם וס"א הקליפות
ממסגר להוציא בנפשו לשלוט יכול אינו אעפ"כ דאלהא
והוא בעוה"ז אחריהם שנמשך נה"ב וכוחותיו הגוף ומאסר
אותו ומפילין ומשליכין שמקלעין הקלע כף ענין

העולם בהבלי בעוה"ז בהם שנמשך במחשבתו
בעוה"ז עומד עודנו כאילו לו ומראין ממנו שמתלוצצין
ג' שהן מחדו"מ הנה כי כדרכו, ועושה ומדבר וחושב
לבושי לו נעשו הם בעוה"ז בהן שנתלבש כנודע לבושין
מראשה הנפש את שמלבישים לעוה"ב צואים ובגדים שק
רק א"ע מתיר חבוש ואין כו', מלפפתו וכמארז"ל רגלה עד
דייקא הסירו כו' הצואים הבגדים הסירו שנאמר כענין
כי הוא לעוה"ב העוה"ז שבין והבדל ההפרש וטעם
היא מדריגה שכל מקום לו שאין דבר לך אין בעוה"ב
מובדלים הם דקדושה ונשמות מלאכים מחברתה מובדלת
בפ"ע במדור הם חבלה ומלאכי דקדושה בהיכלות בפ"ע
רע שנמשך במקום ולכן כלל שייכות הטוב עם להרע ואין
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Âזו חלוקות מדרגו' כמה בזה יש זו לטרדא משל
כלולים אז השכל בעמקו' הטרוד כמו מזו, למעלה
בבחי' אז אינו ע"כ כלל, ירגישם ולא השכל באותו המדות
חסדן כשיקרא כמו שמם קריאת ע"י לזולתו להתפס כלי
יטרד כאשר הוא מזו שלמעלה ומדרגה וכה"ג, רחמן או
הראשון השכל השגת שיבולבל עד כ"כ השכל בעומק יותר
עצמותו בחי' אל יותר קרוב הוא אז כלל מרגישו ואינו
בעצמו' טרדא עוד יש וכן לגמרי, השכל מהשגת שלמעלה
שם כלולים והתענוג הרצון שגם עד ביותר נפשו פנימי'
רצון גלוי לבחי' לעוררו כלל שם בקריאת יתפסו ולא
הוא שאז השינה לענין בכלל דומה וה"ז למטה, ותענוג
התכללות בחי' דהיינו ובפרט בכלל הטרדא בחי' כמו
מסתלקים המוחין כי ממש הנפש עצמות אל והתנשאות
והדבור המדות וגם כו' והתענוג הרצון וכן בעצמו' למעלה
בחי' רק כו' וריח ושמיעה כראי' פנימיי' כחות וכל כו'
באברי וההרגש התנועה להיות בלב נשאר דחיותא קיסטא
לקוראו נפנה שיהי' לומר א"א ולזה כידוע, בלבד הגוף
מכחות כח לכל לו שיש פרטי שם בכל השינה בעת בשמו
הכללי שמו ע"י לא וגם וכה"ג חסדן או חכם כמו נפשו

וד"ל. כו' הכל אותו שקוראים
ÍÎÂאדם בחי' על שנפל תרדמ"ה בבחי' למעלה יובן

המוחין הסתלקות בחי' דורמיטא שנק' דאצי' העליון

דז"א עליונים האורות שאר וכן העצמות בבחי' למעלה
והדבור במוחין כלולים המדות וגם ותענוג רצון כמו
שהאדם הטרדא ענין כמו שהוא השינה בעת כמו במדות
נפנה אין שאז נפשו חיות ופנימי' עצמו' בבחי' טרוד
בעצמותו ונכלל בטל ורצונו שכלו כי וכלל כלל לקוראו
רק העליון באדם נשאר ולא כו', הדבור וכח מדותיו וגם
הנק' וזהו כו', האברים בחצוניו' דחיותא קסטא בחי'
המל', בנין לבנות דוקא מצלעותיו אחת לקח ואז תרדמ"ה
הנפש עצמות אל הכחות העלא' שבחי' גם כי הוא והטעם
הנפש בעצמו' למעלה שנתעלו להם גדולה עליה בחי' הוא

וקט צמצום בחי' ה"ז הגוף כלי לגבי כמואבל ביותר נו'
צמצום בחי' צ"ל היה למעלה וכך כו', דחיותא קסטא רק
דז"א בכלי ישאר שלא דז"א בכלים עליונים באורות גדול
ואז כו', השינה בשעת כמו והחיות האור קטנו' בחי' רק
כל מקור המל' בחי' שהוא הנוק' בנין להיות יוכל
מבחי' מאיר הי' אם כי כו', גמור ליש מאין העולמות
שאור כו' בהקיץ עד"מ כמו דז"א דגדלות מוחין הארת
יכול הי' לא כו', והכלים האברים בכל מאיר העצמו'
כלים מבחי' כ"כ ההשפלה ויריד' צמצום בחי' להיות
ליש, מאין ההמשכה להיות המל' בנין בבחי' דז"א ושמות
ענין שזהו כו' מצלעותי"ו אחת לקח אז שינה בחי' ע"י אך

וד"ל. כידוע הנסירה
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היוםÂמד) וארז"ל היום מצוך אנכי אשר מ"ש י"ל
דוקא שעוה"ז לעשותם למחר ולא לעשותם
בטוב, לבחור האדם ביד הבחירה נתנה ובו לעשותם הוא
לשוב יכול עבירה עשה כבר אם אפילו אלא עוד ולא
הבחירה אין בעוה"ב משא"כ ה' לעבודת ולחזור בתשובה
והגם בעוה"ב נשאר כך בעוה"ז שנמשך כמו רק האדם ביד
ביטול הוא ושם שאת ביתר אלקות גילוי שם שרואה
ואפי' משתחוים לך השמים וצבא כמ"ש הנבראים
אלהא לי' דקרו ביטול בבחי' שם הם וס"א הקליפות
ממסגר להוציא בנפשו לשלוט יכול אינו אעפ"כ דאלהא
והוא בעוה"ז אחריהם שנמשך נה"ב וכוחותיו הגוף ומאסר
אותו ומפילין ומשליכין שמקלעין הקלע כף ענין

העולם בהבלי בעוה"ז בהם שנמשך במחשבתו
בעוה"ז עומד עודנו כאילו לו ומראין ממנו שמתלוצצין
ג' שהן מחדו"מ הנה כי כדרכו, ועושה ומדבר וחושב
לבושי לו נעשו הם בעוה"ז בהן שנתלבש כנודע לבושין
מראשה הנפש את שמלבישים לעוה"ב צואים ובגדים שק
רק א"ע מתיר חבוש ואין כו', מלפפתו וכמארז"ל רגלה עד
דייקא הסירו כו' הצואים הבגדים הסירו שנאמר כענין
כי הוא לעוה"ב העוה"ז שבין והבדל ההפרש וטעם
היא מדריגה שכל מקום לו שאין דבר לך אין בעוה"ב
מובדלים הם דקדושה ונשמות מלאכים מחברתה מובדלת
בפ"ע במדור הם חבלה ומלאכי דקדושה בהיכלות בפ"ע
רע שנמשך במקום ולכן כלל שייכות הטוב עם להרע ואין
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קמח   

במקום גם טוב נמשך בעוה"ז משא"כ כלל טוב נמשך לא
ויכול מצוה לעשות יכול עבירה שעשה אע"פ ולכן רע שיש
בעוה"ב הנה כי והענין לטוב, מרע טעמו את לשנות הוא
תענוג הוא ג"ע לכן כי ב"ה א"ס אור גילוי נמשך שם
א"ס באור והשכלתם בהשגתם ה' על שמתענג הנשמות
זה גילוי ובכח ההשגה, גילוי בבחי' להם הנמשך ב"ה
מעולם קץ לאין המדריגות התחלקות ריבוי נעשה זו והשגה
מאור מקבלים שכולם הגם ונשמות במלאכים עולם ועד
היות שעם בגוף המתפשטת הנשמה כדמיון ה"ז ב"ה א"ס
כח מקבל העין מ"מ התחלקות בה אין עצמה שבנשמה
עד חבירו מקבל שאינו פרטי כח מקבל אבר וכל כו' הראי'
סדר כל עד"מ וכך לחבירו דומה א' פעולת שאין
גבריאל ומחנה דוקא באהבה מיכאל מחנה ההשתלשלות
לשנות שא"א וכשם בפ"ע מדור לו יש צדיק וכל כו' ביראה
א"א כך ראש, ומרגל רגל מראש לעשות האיברים פעולת
בשם נק' זה וגילוי בעוה"ב ההשתלשלות סדר גילוי לשנות
שהמשיך מאחר ולכן מדריגתו לפי עולם לכל שהוא ממכ"ע
להמשיך א"א שוב צואים ובגדים עוה"ז לבושי ע"ע האדם
א"ס אור המשכת משא"כ בעוה"ב ב"ה א"ס אור גילוי עליו
האדם אותם יעשה אשר תומ"צ ע"י הוא שבעוה"ז ב"ה
התומ"צ קיום שע"י סוכ"ע היא זו שהמשכה במודו"מ
דלית כביכול ובכבודו בעצמו ב"ה א"ס אור מלובש שבהם
על הסוכ"ע עצמו ב"ה א"ס אור ממשיך בי' תפיסא מחשבה

ש ההשגה מגילוי מעלה למעלה שהוא (וכמ"שנפשו בג"ע
היא וממכ"ע והסתר העלם בחי' הוא דסוכ"ע פמ"ח בלק"א
גבול ובחי' ועצומים רבים בצמצומים שהיא רק גילוי בחי'
ההוא הגילוי בחי' כי כו') א"ס בחי' הוא סוכ"ע משא"כ
לעבדה וכמ"ש כו' ועבודתו מתורתו לבד זיו רק הוא
אלקות גילוי דהיינו ג"ע ממשיך הוא שהאדם ולשמרה
ב"ה א"ס ואור במ"א וכמ"ש כו' הנשמות לתענוג שבג"ע
כחשיכה ולפניו וגדול קטן ומשוה השוה הוא הסוכ"ע עצמו
כבודו מקום איה לזה זה שואלים והמלאכים כאורה
לעלות יכול מטה מטה שירד אע"פ ולכך מכה"כ ואומרים
להשיב התשובה כח ענין וזהו בתחלתן סופן ונעוץ מעלה
סופן להיות ושרשה מקורה אל מטה למטה הנמשך החיות

שנמשך ממכ"ע בבחי' הוא מטה שירד מה כי בתחלתן
ומלכותו עולמים כל מלכות מלכותך ית' מלכותו ממדת
ועד מעולם המדריגות השתלשלות נמשך שמזה משלה בכל
א"ס אור גילוי מתמעט מטה מטה שיורד מה שכל עולם
האצילות עולם בערך אינו ביטול להיות ההוא שהגילוי ב"ה
תחתונות במדריגות דקדושה המדריגות ירידת ותכלית כו'
דלא מאן רז"ל אמרו שע"ז במודים כריעה ענין הוא דעשיה
נחש ה"ז זה ביטול לכלל אפילו הגיע שלא במודים כרע
רגליה והנה בתחה"מ, יקום דלא אמרו ובזהר וס"א דקליפה
להחיות המדריגות בסתר שיורדת כתי' מות יורדות
גשמית השפעת ונשפע נמשך שמשם שרים בע' ולהתלבש
סוכ"ע מבחי' הארה שהיא התשובה ובכח כו' הרע וכח
דהיינו בתחלתן סופן ונעוץ ושרשן למקורן החיות ישוב
דהיינו אתכפיא תחלה וצ"ל כו' לנהורא חשוכא אתהפכא
תתורו ולא אתכפיא בבחי' יהיה בפ"מ זרים דברים שאהבת
להוט שלבו מי נק' זונה זונים אתם אשר כו' לבבכם אחרי
יהי' לא לו הצריכים גופו עניני ואפי' זרים דברים אחר
כו' כפאו וכאילו בקרירות רק הלב והתלהטות בהתלהבות
אישך ואל לבדו לה' יתהפך בלב הנשאר התשוקה וכח
אש זאת לוקחה מאיש כי ה' אש אשה יקרא לזאת תשוקתך
א' שעה יפה וזהו בתחלתן סופן שנעוץ מפני והיינו יו"ד
הם העוה"ב חיי כי העוה"ב חיי מכל בעוה"ז בתומע"ט
וכמאמר ית' מלכותו ממדת הנמשך ממכ"ע גילוי בבחי'
הגדול שמו עד עדי ומפואר משובח מלך העולמים חי יחיד
חיות שכל הוא מלך העולמים וחי ית' לבדו הוא יחיד פי'
ומפואר משובח שהוא ומה מלך בחי' אלא אינו העולמות
משא"כ בלבד שם בחי' הגדול שמו רק הוא עד עדי אפי'
ה' עד ישראל שובה וזהו סוכ"ע, מבחי' הם ומע"ט תשובה
הסוכ"ע ב"ה א"ס אור שהוי' עד כ"כ שתשוב פי' אלקיך
אלקיך ה' את ואהבת נאמר ועד"ז גילוי בבחי' אלקיך יהי'
בחי' דהיינו ואהבת אחד כלומר מיני' דלעיל אחד על וקאי
העולמים בחי גילוי בבחי' יהי' סוכ"ע בחי' שהוא יחיד
ביחו"ת, יחו"ע ולייחד לקשר והיינו יחו"ת בחי' והיא מלך
שבעוה"ז בעוה"ז דוקא היום מצוך אנכי אשר הוא וכ"ז

כנ"ל: הסוכ"ע גילוי להמשיך יכולים דוקא
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'פי שדי, באל וגו' אברהם אל וארא כתי' באברהם
וגם גמורה, השגה בבחי' השיג שדי אל שבבחי'
להם נודעתי לא הוי' ושמי ומ"ש ג"כ, השיג הוי' שם בבחי'
הודעתי נא' ולא נודעתי נא' ולכן דלעילא הוי' ש' בחי' זהו

שהרי השיג דלתתא הוי' שם בבחי' אבל במ"א. מזה כמ"ש
הוי', אליו וירא כמ"ש הוי' ש' פעמים כמה באברהם כתי'
ושמי שמ"ש נא' ואם רבות, וכהנה כו', המכסה אמר והוי'
הוי' ש' מ"ש על נאמר מה דלתתא הוי' ש' על גם קאי הוי'
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שמ"ש העניני', ב' יצדקו בזה אך אברהם. אצל פעמים כמה
הוי' ש' כמ"פ שנז' ומה דלעילא הוי' ש' זהו הוי' ושמי
ש' הבחי' שב' מובן א"כ דלתתא, הוי' ש' זהו אברהם אצל
ע"ז שייך אין וא"כ אברהם, השיג שדי וש' דלתתא הוי'
שאצלינו מה כי ונמצא זו. בחי' השיג שהרי האמונה ענין
ב' שהם וממכ"ע סוכ"ע בחי' היינו אמונה בבחי' הוא
אברהם אצל הי' אד', ש' או שדי וש' דלתתא הוי' ש' שמות
בבחי' היינו בהוי' והאמין מ"ש וא"כ כנ"ל. השגה בבחי'
נודעתי לא דלעילא הוי' ששמי לפי והיינו דלעילא, הוי' ש'
צדקה לו ויחשבה ולכן דלעילא, בהוי' האמין ומ"מ להם
מהשגה. למעלה אצלו שהי' מה דלעילא בהוי' שהאמין
היינו מסוכ"ע שלמעלה בבחי' הי' אברהם אמונת כי ונמצא
שאינו מה וממלא סובב מבחי' שלמעלה ב"ה אוא"ס בבחי'
הוא אמן דהנה הוא, הקבלה וע"פ כו'. לעולמות כלל שייך
מאמיני' בנ"י שאנו מה האמונה בחי' וז"ע אד', הוי' גימ'
אבל כנ"ל, וממלא סובב בחי' הוא אחד ושמו אחד בה'
סובב מבחי' שלמעלה אוא"ס בבחי' הי' אברהם אמונת

למעלה היא הבינה ובחי' אמונה, נק' הבינה גם כי וממלא,
לזולתו שייכי' הם המדות כי לעולמות, המקור מבחי'
לעולמות שייכי' הם עליונות המדות כן במ"א, מזה כמ"ש
רחמיך זכור וכתי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי כמ"ש
סוכ"ע בחי' זהו"ע המדות כי ואם המה, מעולם כי וחסדיך
נת' הרי עכ"ז במ"א, כמ"ש הדבור את שמקפת המדה כמו
את שמקיפי' השמים כמו לעולמות שייך שמ"מ לעיל
ע"ז הנה הבינה אבל כו', גבול בבחי' עכ"פ שהם הארץ

ש אלפיים שקדמהארז"ל קדמה פי' לעולם, תורה קדמה נה
ז"ע אלו שנה ואלפיים במ"א, מזה כמ"ש העולם למעלת
שייכה אינה הבינה בחי' כי נמצא בינה, אאלפך חכ' אאלפך
ראש הי' ולכן אברהם, אמונת הי' ובזה כו', לעולמות כלל
בענין מדרכינו דרכיו גבהו כי להיות המאמיני' לכל
שהאמין עד שלו האמונה בבחי' הגיע לכן ההשגה,
דלעילא הוי' ש' שז"ע וממלא, מסובב שלמעלה באוא"ס
נש"י אמונת משא"כ כו', שבבינה עתיק התגלות בחי' הוא

זו"נ. בחי' כו' וממלא סובב בבחי' רק היא
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הכל) יותר חמור שהוא דבר ארין דארף בתחלה
בעצמו פועל וכאשר כנ"ל) ודקדוקים בחומרות
דקדוק דבר שהוא ענין לעוד אח"כ בא ה"ה הזה הדבר
עובד כאשר אמיתית בעבודה הוא וכן יותר, וחומרא
עומד שהוא ולב, במוח ומכוונת הרצוי' בהעבודה עבודתו
לו איכפת אז ענין), א ביי עפעס האלט (ער דרגא באיזה
בעצמו לדקדק ורוצה והדקדוקים החומרות עניני באמת
לפי לו שראוי מה בעצמו מדקדק הוא ואז עצמו, ולקדש
עם ארט זא"ך (ד"י באמת לו איכפת הזה שהדבר מדריגתו

באמי אצלו הוא הענין וכאשר אמת), א מיט לאטאקע תית
ממדריגתו שלעילא הידור או וחומר' דקדוק דבר לו איכפת
ואמיתת באמת, לו איכפת במדריגתו שהוא מה אבל עדיין,
גם מתעלה כי יותר, נעלה לענין לבוא מכשירתו הזה הדבר
עצמו על דקדוקים בהעניני ומתעלה עבודתו בעצם
שאינו ובקיום בנפשו באמת הוא והכל יותר, ובהידורים
כענינים אצלו והמה מהזמנים בזמן מתבטל ואינו נפסק
שיהי' ומצב מעמד באיזה ח"ו עליהם יעבור שלא עיקרים
במדרי' עי"ז ומתעלה באמת, נפשו ומזדכך מתתקן ובכ"ז
מה גם לו איכפת דבר כל כאשר אבל כו'. ונעלית גבוה
שעה שלפי (הגם אמת אינו זה הרי ממדריגתו שלמעלה

שלו, המקיף בבחי' שלו ההתעוררות מצד בזה רוצה הוא
איהם ארט דאס (אז פנימי הרגש בבחי' באמת זה אין אבל
דכשנפסק בלבד, שעה לפי רק הוא וע"כ באמת) טאקע
בעבודה הוא כן דלא הנ"ל, הרצון גם נפסק ההתעוררות
היום, כל יש לא הרי פנימי שההתעוררות שהגם אמיתית
לו שאיכפת מפני לעולם נפסק אינו מזה הפעולה מ"מ
הוא הדבר ויסוד באמת). טאקע ארט איהם (ווייל באמת
היא שההתעוררות (היינו העבודה בעת אמת שהוא מפני
רושם ג"כ (וע"כ אמיתית היא הפעולה גם ע"כ אמיתית)
אבל אחד), ענין והכל היום, כל על נשאר מההתעוררות
ממנה נשאר לא (דע"כ אמיתית אינה ההתעוררות כאשר
שעה לפי רק היא הפעולה גם פ"ו) וכמשנת"ל רושם שום
בבנ"א רואין שאנו מה הנסיבה היא וזאת מיד, ונפסקת
דענין (היינו לא ולפעמים ומחמירים מדקדקים שלפעמים
ומשתנים ומתחלפים כך) ולפעמים כך לפעמים גופא אחד
באים כאשר ומכ"ש שעה, ומשעה ליום מיום בעניניהם
דעם פאר איינג ווערט עס (אז ודוחק מיצר באיזה
משתדלים ובד"כ אדם לכל מתדמים ה"ה אנדערען)
דמי אמת, שאינו מפני הוא וכ"ז הדברים ולהעלים להצניע
מהזולת לו יצר ולא ישתנה לא באמיתית אצלו שהוא
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קמט    

שמ"ש העניני', ב' יצדקו בזה אך אברהם. אצל פעמים כמה
הוי' ש' כמ"פ שנז' ומה דלעילא הוי' ש' זהו הוי' ושמי
ש' הבחי' שב' מובן א"כ דלתתא, הוי' ש' זהו אברהם אצל
ע"ז שייך אין וא"כ אברהם, השיג שדי וש' דלתתא הוי'
שאצלינו מה כי ונמצא זו. בחי' השיג שהרי האמונה ענין
ב' שהם וממכ"ע סוכ"ע בחי' היינו אמונה בבחי' הוא
אברהם אצל הי' אד', ש' או שדי וש' דלתתא הוי' ש' שמות
בבחי' היינו בהוי' והאמין מ"ש וא"כ כנ"ל. השגה בבחי'
נודעתי לא דלעילא הוי' ששמי לפי והיינו דלעילא, הוי' ש'
צדקה לו ויחשבה ולכן דלעילא, בהוי' האמין ומ"מ להם
מהשגה. למעלה אצלו שהי' מה דלעילא בהוי' שהאמין
היינו מסוכ"ע שלמעלה בבחי' הי' אברהם אמונת כי ונמצא
שאינו מה וממלא סובב מבחי' שלמעלה ב"ה אוא"ס בבחי'
הוא אמן דהנה הוא, הקבלה וע"פ כו'. לעולמות כלל שייך
מאמיני' בנ"י שאנו מה האמונה בחי' וז"ע אד', הוי' גימ'
אבל כנ"ל, וממלא סובב בחי' הוא אחד ושמו אחד בה'
סובב מבחי' שלמעלה אוא"ס בבחי' הי' אברהם אמונת

למעלה היא הבינה ובחי' אמונה, נק' הבינה גם כי וממלא,
לזולתו שייכי' הם המדות כי לעולמות, המקור מבחי'
לעולמות שייכי' הם עליונות המדות כן במ"א, מזה כמ"ש
רחמיך זכור וכתי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי כמ"ש
סוכ"ע בחי' זהו"ע המדות כי ואם המה, מעולם כי וחסדיך
נת' הרי עכ"ז במ"א, כמ"ש הדבור את שמקפת המדה כמו
את שמקיפי' השמים כמו לעולמות שייך שמ"מ לעיל
ע"ז הנה הבינה אבל כו', גבול בבחי' עכ"פ שהם הארץ

ש אלפיים שקדמהארז"ל קדמה פי' לעולם, תורה קדמה נה
ז"ע אלו שנה ואלפיים במ"א, מזה כמ"ש העולם למעלת
שייכה אינה הבינה בחי' כי נמצא בינה, אאלפך חכ' אאלפך
ראש הי' ולכן אברהם, אמונת הי' ובזה כו', לעולמות כלל
בענין מדרכינו דרכיו גבהו כי להיות המאמיני' לכל
שהאמין עד שלו האמונה בבחי' הגיע לכן ההשגה,
דלעילא הוי' ש' שז"ע וממלא, מסובב שלמעלה באוא"ס
נש"י אמונת משא"כ כו', שבבינה עתיק התגלות בחי' הוא

זו"נ. בחי' כו' וממלא סובב בבחי' רק היא
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הכל) יותר חמור שהוא דבר ארין דארף בתחלה
בעצמו פועל וכאשר כנ"ל) ודקדוקים בחומרות
דקדוק דבר שהוא ענין לעוד אח"כ בא ה"ה הזה הדבר
עובד כאשר אמיתית בעבודה הוא וכן יותר, וחומרא
עומד שהוא ולב, במוח ומכוונת הרצוי' בהעבודה עבודתו
לו איכפת אז ענין), א ביי עפעס האלט (ער דרגא באיזה
בעצמו לדקדק ורוצה והדקדוקים החומרות עניני באמת
לפי לו שראוי מה בעצמו מדקדק הוא ואז עצמו, ולקדש
עם ארט זא"ך (ד"י באמת לו איכפת הזה שהדבר מדריגתו

באמי אצלו הוא הענין וכאשר אמת), א מיט לאטאקע תית
ממדריגתו שלעילא הידור או וחומר' דקדוק דבר לו איכפת
ואמיתת באמת, לו איכפת במדריגתו שהוא מה אבל עדיין,
גם מתעלה כי יותר, נעלה לענין לבוא מכשירתו הזה הדבר
עצמו על דקדוקים בהעניני ומתעלה עבודתו בעצם
שאינו ובקיום בנפשו באמת הוא והכל יותר, ובהידורים
כענינים אצלו והמה מהזמנים בזמן מתבטל ואינו נפסק
שיהי' ומצב מעמד באיזה ח"ו עליהם יעבור שלא עיקרים
במדרי' עי"ז ומתעלה באמת, נפשו ומזדכך מתתקן ובכ"ז
מה גם לו איכפת דבר כל כאשר אבל כו'. ונעלית גבוה
שעה שלפי (הגם אמת אינו זה הרי ממדריגתו שלמעלה

שלו, המקיף בבחי' שלו ההתעוררות מצד בזה רוצה הוא
איהם ארט דאס (אז פנימי הרגש בבחי' באמת זה אין אבל
דכשנפסק בלבד, שעה לפי רק הוא וע"כ באמת) טאקע
בעבודה הוא כן דלא הנ"ל, הרצון גם נפסק ההתעוררות
היום, כל יש לא הרי פנימי שההתעוררות שהגם אמיתית
לו שאיכפת מפני לעולם נפסק אינו מזה הפעולה מ"מ
הוא הדבר ויסוד באמת). טאקע ארט איהם (ווייל באמת
היא שההתעוררות (היינו העבודה בעת אמת שהוא מפני
רושם ג"כ (וע"כ אמיתית היא הפעולה גם ע"כ אמיתית)
אבל אחד), ענין והכל היום, כל על נשאר מההתעוררות
ממנה נשאר לא (דע"כ אמיתית אינה ההתעוררות כאשר
שעה לפי רק היא הפעולה גם פ"ו) וכמשנת"ל רושם שום
בבנ"א רואין שאנו מה הנסיבה היא וזאת מיד, ונפסקת
דענין (היינו לא ולפעמים ומחמירים מדקדקים שלפעמים
ומשתנים ומתחלפים כך) ולפעמים כך לפעמים גופא אחד
באים כאשר ומכ"ש שעה, ומשעה ליום מיום בעניניהם
דעם פאר איינג ווערט עס (אז ודוחק מיצר באיזה
משתדלים ובד"כ אדם לכל מתדמים ה"ה אנדערען)
דמי אמת, שאינו מפני הוא וכ"ז הדברים ולהעלים להצניע
מהזולת לו יצר ולא ישתנה לא באמיתית אצלו שהוא
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קנ   

הוא הדבר וסיבת בליטה). בדרך הדבר עושה אינו (ולהיפך
שום באמת לו איכפת לא דמשו"ז האמיתית העבודה העדר
והוא ממדריגתו שלמעלה מה גם הכל לרצות ויכול דבר,
שהתעור' ולהיות ההתעוררות, בעת היינו שעה לפי רק
(שהיא ועובר חולף ומיד שעה, בכל להיות יכול המקיף
הנ"ל הרצון גם מתעורר ע"כ אמיתית) ובלתי קלה עבודה
כאן שמתבאר בהאופן ובפרט מיד, ונפסק קרובות לעתים
רוצה ה"ה דנה"א, הארה התגלות הוציא שבעבודתו דהיינו
בהדרגה בא האמת כי אמת, זה אין אבל הכל, לו ואיכפת
מדריגתו דלפ"ע בעצמה, אמיתית היא דרגא וכל דוקא,
כאשר אבל כנ"ל, בעצמו ומדקדק מחמיר הוא בעבודה

הנה אמת) זה אין ממדריגתו למעלה מעצמו ותובע רוצה
מעובדי שכאו"א מה ר"ל מדריגתו, לפי שהוא מה גם
דזה אצלו, באמת אינו ג"ז עצמו על להחמיר צריך אלקי'
עדיין. יש לא ארין) אמת'ער (א באמת לו נוגע דבר שיהי'
ללמוד צריכים מתחלה הרי בלימוד כמו בדוגמא וה"ז
ונעלים, גבוהים ענינים ללמוד יוכל ואח"כ פשוטים ענינים
הרי הכבד מן יתחיל כאשר אבל הכבד, אל יבוא הקל ומן
תחלה, הקל את למד שלא מאחר לאמיתתו אותו ידע לא
מכאן, וקרח מכאן קרח ונשאר יודע, אינו הקל את וגם
שלמעלה מה הרי מדרגי' לעילא שהולך במי וכמו"כ
אמת. אינו ג"כ שבמדריגתו מה וגם אמת, אינו ממדריגתו
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רחמנות רש מכל ומתרחק עצמו, אהבת מפני לבו בשרירות והול הלב, להרהור בא ראיה ע"י
תחתית לשאול מורידו שהיצה"ר עד זולתו, על

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה א)הּוא, עּמּוד סא (ּברכֹות ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵַַַָָ

מפּתחי ׁשּתי ּבין ויֹוׁשב לזבּוב ּדֹומה הרע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָ"יצר
ּובירּוׁשלמי חֹומד", והּלב רֹואה "העין ּוכמאמר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָהּלב",

ה) הלכה א ּפרק סרסּורי(ּברכֹות ּתרין ולּבא "עינא איתא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רּבֹותינּוהּדחּטאה" ּוכמאמר ּדוקא, מהראּיה היא וההתחלה , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

א)ז"ל עּמּוד ח ּׁשעיניו(סֹוטה ּבמה אּלא ׁשֹולט הרע יצר "אין ְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשרירּות והֹול הּלב, להרהּור ּבא הראּיה ידי ועל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָרֹואֹות",
וחביב יקר ׁשהּוא עצמֹו, אהבת היא העּקרית והּסּבה ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָלּבֹו,
הגּבלה ׁשּום לֹו אין הרי זה ּומּׁשּום ּבמאד, עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבעיני
איז אּון ליעּב, זייער זי האט ער ווייל ּכלל, לרּוחֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּומעצֹור
צּולאזט ער אּון ,נא זייער זי ער ּגיט זי ּבא טייער ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזייער

הארץ מיּבעיוּדי לא ּגבּול, ּכל ועֹובר ּכלל ׁשעּור ׁשאיןזּבלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
לטרף מּמׁש ּכחּיה ׁשהּוא אּלא ּכלל, עיניו לנגד אלקים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפחד
רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ּבׁשביל ולגזל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹֹֹלרמס
ּתאוֹות אחרי נמׁשכים לּצלן רחמנא אׁשר ּבאּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמּוחׁש
ּבהּנֹוגע רק הם ּומעׂשיהם ּדּבּורם מחׁשבֹותם ּכל הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלּבם,
רעט, ער וואס אלץ טראכט, ער וואס אלץ ּבלבד, ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָלעצמֹו
ּגּוט, איז איהם וואס נאר ּדאס איז טּוט, ער וואס אלץ ְִִִֶַָָָָאּון

וויל ער ווי אּון וויל, ער וואס מּגעחאּון איזה להם ּוכׁשּיׁש , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
רק הּוא טענֹותיהם ּכל הּנה עסק, ּבאיזה אדם ּבני עם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּׂשא
ּומרמה ׁשקר ׁשל ּבטענֹות ּגם להֹוכיח עצמם, ּבזכּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהּפ
רחמנא – וידיהם חברֹו, את וחֹומס וגֹוזל הּצּדיק, הּוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכי

מׁשמע ּתרּתי ּדמים מלאּו, ּדמים – רּוחםטלּצלן ּכ וכל , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ
אׁשר עד עצמֹו, אהבת מרב לּצלן רחמנא ׁשמן ּולבבם ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגבּה
והּנגזלים הּנׁשדדים וזעקת ענּיים צעקת מּׁשמֹוע אטמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָָָאזנם
ׁשּכן ּומּכל ויׁשר, רחמנּות רגׁש מּכל הּמה ּורחֹוקים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמאּתם,
ּבעֹולם, הּוא החֹוזר ּגלּגל ּכי ולּבם, ּדעּתם על עֹולה אין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁשר
מהסתת ּבא הּוא זה ּדכל אני", חּנּון ּכי "וׁשמעּתי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּוכתיב
מּדחי לּצלן רחמנא ּומֹוליכֹו האדם את הּמסית הרע, ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּיצר

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדחי, ב)אל עּמּוד קה היא(ׁשּבת ּדכ ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
י ׁשל ׁשאֹומראּמנּותֹו עד כּו' ּכ לֹו אֹומר ּדהּיֹום הרע, צר ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

אל ּבא אינֹו הרע ּדהּיצר והינּו זרה, עבֹודה עבד ל ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלֹו
ּכי והּמצוה, הּתֹורה עניני על לעבר לֹו לֹומר ּבתחּלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהאדם
ּומסּביר עצמֹו, אהבת ּבֹו מגרה ּתחּלה ּבערמּומית, ּבא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָאם
מֹוׁשל לּצלן רחמנא ּכ ואחר העֹולם, מעניני הּטֹוב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלֹו
ּתחּתּיה. לׁשאֹול לּצלן רחמנא ומֹורידֹו האדם על ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָוׁשֹולט
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החטא.ה. של (מתווכי) וריר שני ה והלב העי (מתפנק)ו.כתוב עצמו, אצל מאוד ויקר מאוד עצמו את שאוהב בעבור
ליבו. בשרירות והול מאוד, לעצמו הוא רק.ז.מוותר טובכח.לא מה רק, זה שעושה, מה וכל שמדבר, מה כל שחושב, מה ל

רוצה. שהוא ואי רוצה, שהוא ומה משמעויות.ט.לו, בשתי
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הזקן1) רבנו ונהג הורה כן אשר הראשונים, דחסידים בפומי' מרגלא
תקס"א. בשנת השני מאסרו בעת בפטרבורג בהיותו

כז.2) ע' נט) (קונטרס ה'תש"ח שנת תמוז לי"ב בקונטרס בפרטיות ראה
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הזקן1) רבנו ונהג הורה כן אשר הראשונים, דחסידים בפומי' מרגלא
תקס"א. בשנת השני מאסרו בעת בפטרבורג בהיותו

כז.2) ע' נט) (קונטרס ה'תש"ח שנת תמוז לי"ב בקונטרס בפרטיות ראה
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מאין אך הכסף. את הזקן לפריץ להכניס מנת על יצחק, גרשון של לרשותו עמד מאוד קצר זמן
אך הפרטי. רכושו שהיה המרזח בית את למכור החליט לכן, כסף? של כזה סכום כמוהו עני משיג

המרזח? בבית שמעוניין כזה אדם מוצאים מנין

בית עבור לשלם מוכן שהיה המחיר אך זו. בעסקה מעוניין היה אשר עשיר גוי דר היה בכפר
כל את למכור יצחק גרשון החל לכן, חובו. את לפריץ לשלם יהיה שאפשר מכדי מועט היה המרזח
לפדות יוכל שבהם מזומנים עבורם לקבל העיקר חינם", ב"חצי מסר לו שהיה מה כל הביתיים, חפציו

משמד. ולהצילו בנו את

גרשון המקום. את ביתו ובני יצחק גרשון עזבו בטרם עוד לרשותו, המרזח בית את קיבל הגוי
את מידיו לשחרר כך ידי ועל לפריץ, חובו כל את שילם לא עוד כל משם, לצאת היה יכול לא יצחק

החי". ה"משכון בנו

ימים רק חלפו העסק. את לנהל איך מאוד מעט ידע המרזח, בית של החדשים בעליו הגוי, אך
אלו. ממכירות הרוויח לא ופרוטה נמכר, כבר המשקה שכל לב שם והוא מספר,
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בטענות לבוא למי - הסתם מן - לגוי היה לא עיניו, מול בשטח יצחק גרשון נשאר היה לא לּו
הגוי ניגש תיכף הרי המרזח, בבית עדיין הסתובב יצחק וגרשון היות אך שעשה. המקחֿטעות על

חזרה. הכסף את ותבע אותו, רימה שהוא בטענות, יצחק לגרשון

בית את הגוי קיבל דבר של שלאמתו וטען, הכסף, את להחזיר הסכים לא יצחק שגרשון מובן,
העסק. את לנהל איך יודע הוא שאין אשמתו וזוהי מציאה, במחיר המרזח

שהעסקה מעוניין היה ולא נילוזות, כוונות בזה לו היו אשר הכומר, ידי על מוסת היה הגוי אך
יכולה הכסף, את לגוי להשיב יצחק גרשון יצטרך לא אם כי לפועל. תצא יצחק גרשון ובין הגוי בין
השבתו את להצדיק וכך חובו, את לפריץ לשלם במה כסף מספיק יצחק לגרשון שיהיה אפשרות להיות
לשמד, היהודי הילד את להביא האפשרות את לו שתהיה מעוניין דווקא היה הכומר הממושכן. בנו של

שהיא. צורה בכל

לכך יסכים לא היהודי ואם כספו. את לו ישיב ושהיהודי יוותר, שלא הגוי את הכומר הסית לכן,
יכהו. -

בין "הרי הגוי באוזני הכומר טען וחפציו"? המרזח בית עבור ליהודי לשלם בכלל צריכים "ומדוע
דבר"! שום עמו לקחת יוכל ולא מהכפר יגורש הוא וכה כה

על שהוכה ולאחר ברירה, כל הייתה לא יצחק גרשון ולר' הכומר. עליו שציווה כפי עשה הגוי
מהכסף חלק אפילו היה לא יצחק גרשון ולר' בוטלה העסקה וכל הכסף, את לערל השיב הגוי, ידי

ימים. כמה תוך לפריץ לתת צריך היה אותו

וכואבים. נבוכים ורעייתו יצחק גרשון היהודי ישבו כעת? עושים מה

עזרה. ולבקש לפנות למי כעת לו אין

קערפל יעקב לר' יפנה לא מדוע במוחו: רעיון הבזיק וצערם, כאבם בשיא היותם ברגע לפתע, אך
משאריי?

יצחק. גרשון של לביתו מגיע היה מסחרו, לרגל לכפר מגיע היה רק כאשר קערפיל, יעקב אותו
עוברת שהמטבע אדם היה הוא בעסקיו. ב"ה הצליח קערפיל שיעקב היטב ידע יצחק גרשון החוכר

צדקה. ובעל לב טוב יהודי היה לכך ונוסף לאחרים, בקלות ממנו

תלמידו, ונהיה הקודמים) בפרקים סיפרנו (אודותיו לייב הערש ר' עם נפגש קערפיל שיעקב מאז
ידע יצחק, גרשון שגם רצה הוא עמו. ללמוד מנסה אפילו היה יצחק, לגרשון מגיע שהיה בזמן הרי

יצחק. גרשון של במוחו להיקלט מיאנו הדברים אך הקטנות. בנקודות משהו

מתנצל יצחק גרשון היה חיי" את אסיים הארץ" וכ"עם הארץ" "עם הייתי היום עד חיי ימי "כל
ללמדו. קערפל יעקב שמנסה הדברים כל את קולט מוחו שאין כך על

האדם הוא הרי קערפל, ליעקב לפנות לכן, קודם ברעיונו, עלה לא איך יצחק גרשון התפלא עתה
זו. צרה בעת לעזרה לבוא היה שיכול היחיד

לקראת בהכנות יצחק גרשון החל קלה, הייתה לא לשאריי והנסיעה החורף, באמצע זה והיה היות
שנשלחו חמושים שומרים לביתו הגיעו לנסיעה, מוכן היה כאשר אז דווקא שטן", "מעשה אך זו. נסיעה
פיקוחם תחת יהיה הוא והלאה מהיום הרי הפריץ, של ציוויו פי שעל לו, והודיעו הפריץ, ידי על

מהכפר. יברח שלא כדי ושמירתם,
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קנג    

בטענות לבוא למי - הסתם מן - לגוי היה לא עיניו, מול בשטח יצחק גרשון נשאר היה לא לּו
הגוי ניגש תיכף הרי המרזח, בבית עדיין הסתובב יצחק וגרשון היות אך שעשה. המקחֿטעות על

חזרה. הכסף את ותבע אותו, רימה שהוא בטענות, יצחק לגרשון

בית את הגוי קיבל דבר של שלאמתו וטען, הכסף, את להחזיר הסכים לא יצחק שגרשון מובן,
העסק. את לנהל איך יודע הוא שאין אשמתו וזוהי מציאה, במחיר המרזח

שהעסקה מעוניין היה ולא נילוזות, כוונות בזה לו היו אשר הכומר, ידי על מוסת היה הגוי אך
יכולה הכסף, את לגוי להשיב יצחק גרשון יצטרך לא אם כי לפועל. תצא יצחק גרשון ובין הגוי בין
השבתו את להצדיק וכך חובו, את לפריץ לשלם במה כסף מספיק יצחק לגרשון שיהיה אפשרות להיות
לשמד, היהודי הילד את להביא האפשרות את לו שתהיה מעוניין דווקא היה הכומר הממושכן. בנו של

שהיא. צורה בכל

לכך יסכים לא היהודי ואם כספו. את לו ישיב ושהיהודי יוותר, שלא הגוי את הכומר הסית לכן,
יכהו. -

בין "הרי הגוי באוזני הכומר טען וחפציו"? המרזח בית עבור ליהודי לשלם בכלל צריכים "ומדוע
דבר"! שום עמו לקחת יוכל ולא מהכפר יגורש הוא וכה כה

על שהוכה ולאחר ברירה, כל הייתה לא יצחק גרשון ולר' הכומר. עליו שציווה כפי עשה הגוי
מהכסף חלק אפילו היה לא יצחק גרשון ולר' בוטלה העסקה וכל הכסף, את לערל השיב הגוי, ידי

ימים. כמה תוך לפריץ לתת צריך היה אותו

וכואבים. נבוכים ורעייתו יצחק גרשון היהודי ישבו כעת? עושים מה

עזרה. ולבקש לפנות למי כעת לו אין

קערפל יעקב לר' יפנה לא מדוע במוחו: רעיון הבזיק וצערם, כאבם בשיא היותם ברגע לפתע, אך
משאריי?

יצחק. גרשון של לביתו מגיע היה מסחרו, לרגל לכפר מגיע היה רק כאשר קערפיל, יעקב אותו
עוברת שהמטבע אדם היה הוא בעסקיו. ב"ה הצליח קערפיל שיעקב היטב ידע יצחק גרשון החוכר

צדקה. ובעל לב טוב יהודי היה לכך ונוסף לאחרים, בקלות ממנו

תלמידו, ונהיה הקודמים) בפרקים סיפרנו (אודותיו לייב הערש ר' עם נפגש קערפיל שיעקב מאז
ידע יצחק, גרשון שגם רצה הוא עמו. ללמוד מנסה אפילו היה יצחק, לגרשון מגיע שהיה בזמן הרי

יצחק. גרשון של במוחו להיקלט מיאנו הדברים אך הקטנות. בנקודות משהו

מתנצל יצחק גרשון היה חיי" את אסיים הארץ" וכ"עם הארץ" "עם הייתי היום עד חיי ימי "כל
ללמדו. קערפל יעקב שמנסה הדברים כל את קולט מוחו שאין כך על

האדם הוא הרי קערפל, ליעקב לפנות לכן, קודם ברעיונו, עלה לא איך יצחק גרשון התפלא עתה
זו. צרה בעת לעזרה לבוא היה שיכול היחיד

לקראת בהכנות יצחק גרשון החל קלה, הייתה לא לשאריי והנסיעה החורף, באמצע זה והיה היות
שנשלחו חמושים שומרים לביתו הגיעו לנסיעה, מוכן היה כאשר אז דווקא שטן", "מעשה אך זו. נסיעה
פיקוחם תחת יהיה הוא והלאה מהיום הרי הפריץ, של ציוויו פי שעל לו, והודיעו הפריץ, ידי על

מהכפר. יברח שלא כדי ושמירתם,

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



קנד   

לשאריי הנסיעה על לוותר הוא יכול איך שני מצד אך מביתו. לצאת יצחק גרשון היה יכול לא עתה
לפריץ לשלם צריך הוא אותו הכסף להשגת היחידה תקוותו היא זו באשר קערפיל, יעקב עם ולהיפגש

בנו? את לפדות כך ידי ועל

איתם ניהל הוא שלו. ותיקים מכרים היו המרזח בבית שמירתו על שהופקדו החמושים השומרים
מה להם והסביר לעשות.שיחה בדעתו היה

הסבריו. את סיים ממקומי"! לזוז יכול אינני עכשיו "אך

לשאריי. לנסוע רשותו את ולבקש העניין, את לו ולהסביר לפריץ לפנות לו, ייעץ השוטרים אחד

אכזריות. מכות הלה היכהו הזקן, הפריץ לעיני נראה כאשר תיכף אך עצתו. את קיבל החוכר

הזקן. הפריץ צרח מכאן" לצאת כדי מבקש הנך תואנה ורק לברוח "רצונך

לשאריי, עמו יחד ייסע החמושים השומרים שאחד והציע עשתונותיו, את איבד לא יצחק גרשון אך
לכך. והסכים הזקן הפריץ מעט התרכך ואז

אודות לו וסיפר קערפיל, ליעקב הגיע וכאשר השומרים. באחד מלּווה לדרכו יצחק גרשון ְֶיצא
הגיעו - ואשתו קערפיל יעקב - ושניהם אשתו, עם ומיד תיכף הלה התייעץ מצוי, הוא בה הצרה
לגאול כדי כסף מספיק לו שיהיה מנת על יצחק לגרשון ולדאוג רכושם, כל את לרכז והיא: להסכמה,

מהשמד. בנו את

רצה הוא זו. גדולה במצוה להשתתף מהעיירה אחרים יהודים לבקש אפילו רצה לא קערפיל יעקב
את לו היה וכאשר החסר. את ולוה הלך כסף, מספיק לו היה לא ואם לבדו. זו מצוה ולקיים ְָָלהתעסק

לכפרו. חזרה יצחק גרשון את ליווה הסכום מלוא

הגיעה מרה. מייללת היא כאשר יצחק גרשון של אשתו את פגשו המרזח, לבית הגיעו כאשר
הטיל להענישו, וכדי טריפות. לאכול סירב כאשר דוד, בנם את הכה שוב שהכומר שמועה, לאוזניה

חזירים. נמצאים בו אשר לדיר הילד, את

האמצעים, בכל דתו, את ימיר והוא הדת, להמרת דוד את מכין שהוא הכומר הודיע זמן באותו
לכך. יסכים שלא ובין לכך יסכים שהוא בין

לו ושילם הזקן, הפריץ של לביתו ומיד תיכף יצחק גרשון פנה קערפיל, יעקב לו שנתן הכסף עם
החוב. על הפריץ הוסיף אותה הריבית את לו שילם כן כמו לו. חייב שהיה החוב, את

בציניות להם ענה הפריץ אך דוד. בנם את ישחרר הזקן שהפריץ - יצחק גרשון - החוכר דרש עתה
להעבירו מנת על מלאה ובהסכמה הכומר, לידי דוד את מסר וכבר היות זאת, לבצע יכול שאינו אכזרית,

דתו. על

לבית אותו ליוותה אשר - ואשתו יצחק גרשון לשווא. היה יצחק גרשון של עמלו שכל נראה היה
ראשם. שער את מרטו שניהם ביללה, פרצו - הפריץ

מהומה פרצה הפריץ הבעלבחצר מכותיהם, את בהם והפליאו הפריץ עבדי התנפלו הזוג בני על ,
וחבולים. מוכים ריקות, בידיים לביתם שבו ואשתו

מידיו דוד את להוציא איך עצה לטכס עצמו הוא החל קרה, אשר את קערפיל ליעקב נודע כאשר
הכומר. של
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שהיו כאלו ביניהם היו רבות. שנים מסחר עסקי איתם ניהל הוא גויים. מכרים הרבה בכפר לו היו
בעוולה חשו הם בצערו. והשתתפו יצחק בגרשון כעת צידדו הם היהודים. כלפי ידידותיים תמיד

ליהודים. שעושים

כנגד ולהכריחו בעלֿכורחו, דוד את לכלוא לו היה "אסור אלו גויים טענו לכת" הרחיק "הכומר
אחרת". אמונה עצמו על לקבל רצונו

קערפיל יעקב יהודים. כלפי ידידותי ומתמיד מאז היה אשר הצעיר, לפריץ גם פנה קערפיל יעקב
לבו: מר את לפניו השיח

את לאביך לשלם כדי לו הנחוץ הכסף את יצחק לגרשון וסיפקתי המאמצים כל את עשיתי "הנה
חלף בטרם עוד לאביך זאת לשלם הספיק יצחק "וגרשון קערפיל יעקב אמר הריבית" את ואפילו החוב
הוא מדתו, מהעברתו הילד את להציל מידי מאוחר שכעת אליו, אביך מענה היה מה אך שנקבע. הזמן
להמיר נעימים הסבר בדברי לשכנעו מנסה הוא האם הכומר? איתו עושה ומה הכומר. בידי נמצא כבר
הוא ועתה רצונו, כנגד טריפות, לאכול להכריחו רוצה הוא בו. וחובל אותו מענה הוא לא! דתו? את
לשוב חייב דוד משהו! לעשות מחובתך יאומן. שלא דבר זהו חזירים. בדיר מוכה, מתגולל - דוד -

להוריו"!

והיה ברירה, הייתה לא ולכומר בעניין, התערב הלה הצעיר. הפריץ על השפיעו קערפיל יעקב דברי
ואמו. לאביו דוד את להשיב חייב

צריכים שהיו חבול, כלֿכך היה הוא לביתו. שהוחזר בעת דוד של מראהו היה רחמים מעורר
לאיתנו. להשיבו כדי שונות, תרופות לו ולתת גופו, כל את לחבוש מיידי באופן

לבאריסאוו, דוד את קערפיל יעקב שלח הבריא, וכאשר לשאריי, דוד את עמו לקח קערפיל, יעקב
מקומית. לישיבה

לו. אשר כל ואת ביתו את מכר חובותיו את לפרוע וכדי חוב. בעל קערפיל יעקב נשאר בינתיים

מעשיית השמחה כזו, מצוה לקיים שהצליח מכך שמח הוא דבר. שום על התאונן לא הוא אך
השכר. הייתה עצמה המצוה

מהשמד, דוד של בפדיונו חלקו על אחד לאף סיפר לא שהוא בעלֿסוד, כזה היה קערפיל יעקב
שקיים. מהמצוה להתגאות רצה לא הוא מאסון. יצחק גרשון של ובהצלתו

•

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

 

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

שי' אלי' אברהם

וברכה שלום

לכבוד הנסיעה הוא נכון נצבי', מעש"ק מכתבו על במענה

מזה, שי' לאביו מראש ויכתוב הכנה, צריכה אמנם שי', אביו

יכין החורף ובמשך לנסיעה, יותר מסוגל בעזה"י הקיץ וזמן

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת א"ע.

ואת ודא"ח, בנגלה בלימוד עתה עוסק הוא ענינים באיזה

כי במכתבי', בכתובים בא יחיו התמימים מחביריו מי

קרובות לעתים בכתב ביניהם לדבר צריכים יחיו התמימים

איש איש והפעולות והעבודה התורה על רעהו את איש לחזק

בגו"ר. יצליחו ואז יוכל, אשר ככל במקומו

בשם.
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קנה    

שהיו כאלו ביניהם היו רבות. שנים מסחר עסקי איתם ניהל הוא גויים. מכרים הרבה בכפר לו היו
בעוולה חשו הם בצערו. והשתתפו יצחק בגרשון כעת צידדו הם היהודים. כלפי ידידותיים תמיד

ליהודים. שעושים

כנגד ולהכריחו בעלֿכורחו, דוד את לכלוא לו היה "אסור אלו גויים טענו לכת" הרחיק "הכומר
אחרת". אמונה עצמו על לקבל רצונו

קערפיל יעקב יהודים. כלפי ידידותי ומתמיד מאז היה אשר הצעיר, לפריץ גם פנה קערפיל יעקב
לבו: מר את לפניו השיח

את לאביך לשלם כדי לו הנחוץ הכסף את יצחק לגרשון וסיפקתי המאמצים כל את עשיתי "הנה
חלף בטרם עוד לאביך זאת לשלם הספיק יצחק "וגרשון קערפיל יעקב אמר הריבית" את ואפילו החוב
הוא מדתו, מהעברתו הילד את להציל מידי מאוחר שכעת אליו, אביך מענה היה מה אך שנקבע. הזמן
להמיר נעימים הסבר בדברי לשכנעו מנסה הוא האם הכומר? איתו עושה ומה הכומר. בידי נמצא כבר
הוא ועתה רצונו, כנגד טריפות, לאכול להכריחו רוצה הוא בו. וחובל אותו מענה הוא לא! דתו? את
לשוב חייב דוד משהו! לעשות מחובתך יאומן. שלא דבר זהו חזירים. בדיר מוכה, מתגולל - דוד -

להוריו"!

והיה ברירה, הייתה לא ולכומר בעניין, התערב הלה הצעיר. הפריץ על השפיעו קערפיל יעקב דברי
ואמו. לאביו דוד את להשיב חייב

צריכים שהיו חבול, כלֿכך היה הוא לביתו. שהוחזר בעת דוד של מראהו היה רחמים מעורר
לאיתנו. להשיבו כדי שונות, תרופות לו ולתת גופו, כל את לחבוש מיידי באופן

לבאריסאוו, דוד את קערפיל יעקב שלח הבריא, וכאשר לשאריי, דוד את עמו לקח קערפיל, יעקב
מקומית. לישיבה

לו. אשר כל ואת ביתו את מכר חובותיו את לפרוע וכדי חוב. בעל קערפיל יעקב נשאר בינתיים

מעשיית השמחה כזו, מצוה לקיים שהצליח מכך שמח הוא דבר. שום על התאונן לא הוא אך
השכר. הייתה עצמה המצוה

מהשמד, דוד של בפדיונו חלקו על אחד לאף סיפר לא שהוא בעלֿסוד, כזה היה קערפיל יעקב
שקיים. מהמצוה להתגאות רצה לא הוא מאסון. יצחק גרשון של ובהצלתו
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה

שי' אלי' אברהם

וברכה שלום

לכבוד הנסיעה הוא נכון נצבי', מעש"ק מכתבו על במענה

מזה, שי' לאביו מראש ויכתוב הכנה, צריכה אמנם שי', אביו

יכין החורף ובמשך לנסיעה, יותר מסוגל בעזה"י הקיץ וזמן

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת א"ע.

ואת ודא"ח, בנגלה בלימוד עתה עוסק הוא ענינים באיזה

כי במכתבי', בכתובים בא יחיו התמימים מחביריו מי

קרובות לעתים בכתב ביניהם לדבר צריכים יחיו התמימים

איש איש והפעולות והעבודה התורה על רעהו את איש לחזק

בגו"ר. יצליחו ואז יוכל, אשר ככל במקומו

בשם.
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קנו  

   
                 



  
ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובדגופו),
. הגופו. על הדיוק ג. אדם"בריותמחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,
מתקבלת התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר

לתורה הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי4והיה ומאחר .
לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי

שכלית תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

   'תהי שהתורה שמשתדל היינו – 
העולם. אומות אצל גם מכובדת

 שאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – 
שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופולהם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

 "בעלמא ל"בריות הכוונה היינו7– שאין, אלה 
גם כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם

העולם. אומות

הקודמת במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא8זה ,
היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבודשהתנא

יותר נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם

והשגה הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

       
" הדיוק א. במשנתנו: "עלגופוהשאלות הדיוק ב. מכובד".

".הבריות

והביאור:

אומות כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני11העולם קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה
בענינים העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין13עניני כשם הרי ,
אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות

יהודית. נשמה על שליטה

הת את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופווהתנא גם ורה,
שכאשר במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1.1.1.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2.2.2.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3.3.3.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4.4.4.4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה
בה. יש טעם

ומשובחת.5.5.5.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6.6.6.6. תניא

פל"ב.7.7.7.7. תניא ראה

הט"ו.8.8.8.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה
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קכי dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld c wxt

ähîe ïnä úðöðö åéðôìe ,çpî ïBøàä äéä äéìòå ,Báøòîa íéLãwä Lã÷a äúéä ïáà¤¤¨§¨§Ÿ¤©¢¨¦§©£¨§¨¤¨¨¨¨¨ª¨§¨¨¦§¤¤©¨©¥
ïBøàä Ba æðâì íB÷î äða ,áøçì BôBqL òãéå ,úéaä úà äîìL äðaL úòáe .ïøäà©£Ÿ§¥¤¨¨§ŸŸ¤©©¦§¨©¤¥¨¥¨¨¨¦§Ÿ¨¨
äðaL íB÷na ïúBà eæðâå ,äeö Cìnä eäiLàéå ;úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©§Ÿ¦¨©¤¤¦¨§¨§¨©¨¤¨¨
ïBøà úà eðz :'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä íiålì øîàiå" :øîàpL ,äîìL§ŸŸ¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
eãáò äzò .óúka àOî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§
àì elà ìëå ;äçLnä ïîLå ïnä úðöðöå ïøäà ähî Bnò æðâðå .'Bâå "íëéäìà 'ä úà¤¡Ÿ¥¤§§¦§©¦©¥©£Ÿ§¦§¤¤©¨§¤¤©¦§¨§¨¥Ÿ
,Lãwä çeøa ïéáéLî eéä àì ¯ éðL úéáa eéäL íénúå íéøeà óàå .éðL úéáa eøæç̈§§©¦¥¦§©¦§ª¦¤¨§©¦¥¦Ÿ¨§¦¦§©©Ÿ¤
ïúBà ïéNBò eéä àìå ;"íénú[ì]e íéøeàì ïäk ãîò ãò" :øîàpL ,ïäa ïéìàLð eéä àìå§Ÿ¨¦§¨¦¨¤¤¤¡©©£ŸŸ¥§¦§ª¦§Ÿ¨¦¨

.íéãâa øqçî äéäé àlL éãk ,ìBãb ïäëì íéãâa äðBîL ïäa íéìLäì éãk àlà¤¨§¥§©§¦¨¤§¨§¨¦§Ÿ¥¨§¥¤Ÿ¦§¤§ª©§¨¦

ycew zegiyn zecewp

צרי� הברית ארו� גניזת על הרמב"� לדברי בנוגע
וסיפור אריכות כל להלכה מינה נפקא למאי להבי�:
דברי והרי הארו�? נגנז מי ועל�ידי היכ� הדברי�,
הנוגעי� לעניני� רק החזקה יד בספרו הרמב"�
נגנז והיכ� (אי� זה עניי� מזו: יתירה אמורי�. להלכה
כ� וא� ע"ב), נג, (יומא שנוי'" "במחלוקת הארו�)
מאחר האחד כדברי הרמב"� מכריע מה לש�

לדינא? נוגע זה עניי� אי� שלכאורה
משמע הרמב"� לשו� מפשטות להבי�: צרי� ג�
מדעת המקדש בבית ה"מקו�" את בנה ששלמה
כל הרי ותמוה: ליחרב"). שסופו "שידע (לפי עצמו
בכתב "הכל � ד' ציווי על�פי ניבנו הבית ופרטי חלקי
שלמה בנה אי� כ� וא� � השכיל" עלי ד' מיד

עצמו? מדעת המקדש בבית "מקו�"
הרמב"� הרי הרמב"�: בדברי דיוק להקדי� יש
צורת את הבחירה בית הל' של וג' ב' בפרקי� מפרט
זה לפי הבית. צורת את ד' בפרק ואילו המקדש, כלי
המקדש, לכלי לכאורה שיי� הארו� הרי באור: צרי�
בצורת העוסק בפרק מופיע הארו� גניזת עניי� ומדוע
הקדשי� בקדש העומד שהארו� משמע מזה הבית?

פרט הרמב"�) (לדעת הביתהוא אינובצורת והוא ,
מבני� חלק הוא אלא הקדשי�, בקדש שמצוי כלי רק
את עושה שהארו� כיוו� זאת עצמו. הקדשי� קדש

ל המקדש לד'בית ל�בית "ונועדתי שנאמר כמו ,
ש�".

בבית גדולה: תמיהה מתעוררת זה פי שעל אלא
קדש היה לא במקומו, הארו� היה לא בו שני,
הדברי� אחד חסר היה שהרי בשלימותו הקדשי�
זו תמיהה להסיר כדי הבית"?! בבני� "עיקר שה�

הארו�, גניזת לגבי האריכות כל את הרמב"� מביא
בבניי� חסר היה לא שני בבית שא� יוב� זה שלפי

הבית.
העניי�: הביתמלכתחילהבאור בבני� נקבע

מקו� א) המקדש: בבית מקומות שני יהיו שלארו�
"למטה" לגונזו מקו� ב) השתיה. אב� על גלוי,
חלק לכתחילה הוא זה מקו� וא� � הקדשי� מקדש
"ובעת הרמב"� דברי פירוש וזהו הבית. ממבנה

מקו�":שבנה בו בנה ליחרב שסופו וידע ... שלמה
אלא ח"ו, עצמו מדעת המקו� את בנה ששלמה לא
ובנה ונצטווה שיחרב לדעת צרי� היה בניינו שבעת
מקו� בתור קידשו הוא ממילא הגניזה. מקו� את בו

הקדשי�. מקדש חלק הוא וממילא לארו�,
בשעה אלא החורב�, בזמ� היתה לא הארו� גניזת

בסכנה היה לא המקדש תוק�כללשבית כידוע �
היתה ההכנסה מזו: יתירה יאשיהו. בזמ� ישראל
שלמה. על�ידי הקדשי� לקדש הארו� הכנסת מעי�

" הכתוב מדייק הקדשתנולכ� ארו� אשרבביתאת
ונטילת סילוק של פעולה זו שאי� וגו"', שלמה בנה

של עניי� זהו אדרבא אלא ממקומו, נתינההארו�
.בבית

בתי ג' בי� בהקישור עומק יתווס� זה על�פי
אלא נפרדי�, מקדש בתי ג' שישנ� זה אי� המקדש:
הראשו� הבית של בבניינו כבר אחד. בית ה� בעיקר
הארו� מקו� לבא. ולעתיד לשעתו שהוא עניי� נקבע
שו� שיי� לא שבו המקדש, בית של ה"עצ�" הוא
והשלישי. השני המקדש נבנה וממנו והפסד, חורב�

ש כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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קדש היה לא במקומו, הארו� היה לא בו שני,
הדברי� אחד חסר היה שהרי בשלימותו הקדשי�
זו תמיהה להסיר כדי הבית"?! בבני� "עיקר שה�

הארו�, גניזת לגבי האריכות כל את הרמב"� מביא
בבניי� חסר היה לא שני בבית שא� יוב� זה שלפי

הבית.
העניי�: הביתמלכתחילהבאור בבני� נקבע

מקו� א) המקדש: בבית מקומות שני יהיו שלארו�
"למטה" לגונזו מקו� ב) השתיה. אב� על גלוי,
חלק לכתחילה הוא זה מקו� וא� � הקדשי� מקדש
"ובעת הרמב"� דברי פירוש וזהו הבית. ממבנה

מקו�":שבנה בו בנה ליחרב שסופו וידע ... שלמה
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ש כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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(‚Î)ÔpÁ˙‡Â.,��מק �כל ח��� ל���אי� א�א »∆¿««ְְִֵֶָָָ
לתל�ת ל��יקי� לה� ��� �י על א� ח��, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�נת
ה�ק�� מאת מב��י� אי� ה��בי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מע�יה�

ל� �אמר לפי ח��, מ�נת לג)א�א "וח�תי(שמות : ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
�בר "ואתח��". �ל��� ל� אמר אח�", ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹאתֿא�ר
�פ�ה, ��קראת ל��נ�ת מע�רה אחד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר:

��פרי: ‰‰Â‡�דאיתא ˙Úa.�אר ��ב��י לאחר ְְִִִֵַָ»≈«ƒְְִֶֶֶַַַָ
ה�ר ��א ��יתי וע�ג, .Ó‡Ï¯:(ספרי)ה�דרסיח�� ְִִִִֶָ�ֵֶַַ≈…
מק�מ�ת מ�ל�ה אחד לפניזה מ�ה �אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

�ע�ה א� ���דיעני עד מ�יח� 'איני ֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָה�ק��:
לאו': א� ‡ÌÈ‰Ï(Î„)�אלתי, ��י�:רח��.‰' ְִִֵָָ¡…ƒִַַ

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡.(�ש),תח� «»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ַָ
ע�מד �זרה,להי�ת ��גזרה �י על א� �מת��ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לי �אמר� למד�י, מ�� ל�: לב)אמר :(שמות ְְְִִִֶַַַָָָָ
א�א ?�� הייתי ��פס וכי �י", ה�יחה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ"וע�ה,

להת�� �ל�י היה ��י �תח �מ�לפ�ח עליה�, ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עכ�ו: לע��ת סב�ר הייתי מ�ת.‡˙EÏ„bŒכ� ז� ְֲִִֵַַָָָ∆»¿¿ִַ

א�מר ה�א וכ� יד)ט�ב�, נא(במדבר יג�ל "וע�ה : ְְְְִֵֵַַָָ
ה'": לכל.E„ÈŒ˙‡Â�ח ���טה �היא ימינ� ז� ַֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ

את.‰ÊÁ˜‰ע�ל�:�אי �רחמי� ��ב� �א�ה ֵָָ«¬»»ְֲִֵֶֶַַָ
החזקה: ה�י� B‚Â'מ�ת Ï‡ŒÈÓ ¯L‡.מה�� אינ� ֲִִַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנק�דרי� י�עצי� ל� ��� וד�, ��ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלמל�
על ולעבר חסד לע��ת ��ר�צה �יד� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹה�מחי�
לי �מחל א� �יד� ימחה מי אי� א�ה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ��תיו,
הח��ת "א�ה ���ט�: �לפי �זרת�. ְְְְְִִֵֵַַַָָָ�תב�ל
�דכתיב וע�ג, סיח�� מלחמת עב��", את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהרא�ת

ב) הראני(דברי� לפני�", �ת הח�תי "ראה :ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכי�: ל"א 'נא'.‡pŒ‰¯aÚ‡(Î‰)מלחמת אי� ְְִִֶֶָ∆¿¿»»ֵָ
���ה: ל��� ‰f‰א�א ·Bh‰ :יר��לי�ז�.‰‰¯ ְֶַָָָ»»««∆ְִַָ

Ô�·l‰Â.(לט �ית(יומא aÚ˙iÂ¯(ÂÎ)ה�ק��:זה ¿«¿»…ְִֵֶַָ«ƒ¿«≈
א����בילכ�,.ÌÎ�ÚÓÏחמה:נתמ�א(ספרי).‰' ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְִִֶֶַ

"ו�קציפ�קו)(תהלי�א�מרה�אוכ�לי.�רמ�� : ְְְְִִֵֵֶַַַ
ל ו�רע מריבה �עב�ר�":עלֿמי .¯·CÏŒמ�ה ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»

ק�ה,(ספרי) ��ה הרב, יאמר�: וה�למיד,��א ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הר�ה "רבֿל�", אחר: �בר �מפציר. סרב� ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ��ה

ל�:מ�ה ה�פ�� רבֿט�ב ל�, e¯‡‰(ÊÎ)�מ�ר ְְִֶַַָָ¿≈
EÈ�ÈÚ·.."ה��בה האר� את "ואראה מ��י: ���� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל� מראה ��אמראני ,��� לד)את :(דברי� ְְֲִֶֶַ�ֱֶֶַָ
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החזקה: ה�י� B‚Â'מ�ת Ï‡ŒÈÓ ¯L‡.מה�� אינ� ֲִִַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנק�דרי� י�עצי� ל� ��� וד�, ��ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלמל�
על ולעבר חסד לע��ת ��ר�צה �יד� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹה�מחי�
לי �מחל א� �יד� ימחה מי אי� א�ה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ��תיו,
הח��ת "א�ה ���ט�: �לפי �זרת�. ְְְְְִִֵֵַַַָָָ�תב�ל
�דכתיב וע�ג, סיח�� מלחמת עב��", את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהרא�ת

ב) הראני(דברי� לפני�", �ת הח�תי "ראה :ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכי�: ל"א 'נא'.‡pŒ‰¯aÚ‡(Î‰)מלחמת אי� ְְִִֶֶָ∆¿¿»»ֵָ
���ה: ל��� ‰f‰א�א ·Bh‰ :יר��לי�ז�.‰‰¯ ְֶַָָָ»»««∆ְִַָ

Ô�·l‰Â.(לט �ית(יומא aÚ˙iÂ¯(ÂÎ)ה�ק��:זה ¿«¿»…ְִֵֶַָ«ƒ¿«≈
א����בילכ�,.ÌÎ�ÚÓÏחמה:נתמ�א(ספרי).‰' ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְִִֶֶַ

"ו�קציפ�קו)(תהלי�א�מרה�אוכ�לי.�רמ�� : ְְְְִִֵֵֶַַַ
ל ו�רע מריבה �עב�ר�":עלֿמי .¯·CÏŒמ�ה ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»

ק�ה,(ספרי) ��ה הרב, יאמר�: וה�למיד,��א ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הר�ה "רבֿל�", אחר: �בר �מפציר. סרב� ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ��ה

ל�:מ�ה ה�פ�� רבֿט�ב ל�, e¯‡‰(ÊÎ)�מ�ר ְְִֶַַָָ¿≈
EÈ�ÈÚ·.."ה��בה האר� את "ואראה מ��י: ���� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל� מראה ��אמראני ,��� לד)את :(דברי� ְְֲִֶֶַ�ֱֶֶַָ
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הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשמעּתי

ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ו)ׁשל ד, .(ישעיה . ּתהיה וסּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֻ

מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָלמחסה

זר"ם, מּפני הן ׁשֹומרת והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻומט"ר

תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא    ְְְְִִִֵֵֹֹ
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é"ùø

(‚Î)ÔpÁ˙‡Â.,��מק �כל ח��� ל���אי� א�א »∆¿««ְְִֵֶָָָ
לתל�ת ל��יקי� לה� ��� �י על א� ח��, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�נת
ה�ק�� מאת מב��י� אי� ה��בי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מע�יה�

ל� �אמר לפי ח��, מ�נת לג)א�א "וח�תי(שמות : ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
�בר "ואתח��". �ל��� ל� אמר אח�", ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹאתֿא�ר
�פ�ה, ��קראת ל��נ�ת מע�רה אחד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר:

��פרי: ‰‰Â‡�דאיתא ˙Úa.�אר ��ב��י לאחר ְְִִִֵַָ»≈«ƒְְִֶֶֶַַַָ
ה�ר ��א ��יתי וע�ג, .Ó‡Ï¯:(ספרי)ה�דרסיח�� ְִִִִֶָ�ֵֶַַ≈…
מק�מ�ת מ�ל�ה אחד לפניזה מ�ה �אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

�ע�ה א� ���דיעני עד מ�יח� 'איני ֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָה�ק��:
לאו': א� ‡ÌÈ‰Ï(Î„)�אלתי, ��י�:רח��.‰' ְִִֵָָ¡…ƒִַַ

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡.(�ש),תח� «»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ַָ
ע�מד �זרה,להי�ת ��גזרה �י על א� �מת��ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לי �אמר� למד�י, מ�� ל�: לב)אמר :(שמות ְְְִִִֶַַַָָָָ
א�א ?�� הייתי ��פס וכי �י", ה�יחה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ"וע�ה,

להת�� �ל�י היה ��י �תח �מ�לפ�ח עליה�, ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עכ�ו: לע��ת סב�ר הייתי מ�ת.‡˙EÏ„bŒכ� ז� ְֲִִֵַַָָָ∆»¿¿ִַ

א�מר ה�א וכ� יד)ט�ב�, נא(במדבר יג�ל "וע�ה : ְְְְִֵֵַַָָ
ה'": לכל.E„ÈŒ˙‡Â�ח ���טה �היא ימינ� ז� ַֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ

את.‰ÊÁ˜‰ע�ל�:�אי �רחמי� ��ב� �א�ה ֵָָ«¬»»ְֲִֵֶֶַַָ
החזקה: ה�י� B‚Â'מ�ת Ï‡ŒÈÓ ¯L‡.מה�� אינ� ֲִִַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנק�דרי� י�עצי� ל� ��� וד�, ��ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלמל�
על ולעבר חסד לע��ת ��ר�צה �יד� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹה�מחי�
לי �מחל א� �יד� ימחה מי אי� א�ה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ��תיו,
הח��ת "א�ה ���ט�: �לפי �זרת�. ְְְְְִִֵֵַַַָָָ�תב�ל
�דכתיב וע�ג, סיח�� מלחמת עב��", את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהרא�ת

ב) הראני(דברי� לפני�", �ת הח�תי "ראה :ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכי�: ל"א 'נא'.‡pŒ‰¯aÚ‡(Î‰)מלחמת אי� ְְִִֶֶָ∆¿¿»»ֵָ
���ה: ל��� ‰f‰א�א ·Bh‰ :יר��לי�ז�.‰‰¯ ְֶַָָָ»»««∆ְִַָ

Ô�·l‰Â.(לט �ית(יומא aÚ˙iÂ¯(ÂÎ)ה�ק��:זה ¿«¿»…ְִֵֶַָ«ƒ¿«≈
א����בילכ�,.ÌÎ�ÚÓÏחמה:נתמ�א(ספרי).‰' ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְִִֶֶַ

"ו�קציפ�קו)(תהלי�א�מרה�אוכ�לי.�רמ�� : ְְְְִִֵֵֶַַַ
ל ו�רע מריבה �עב�ר�":עלֿמי .¯·CÏŒמ�ה ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»

ק�ה,(ספרי) ��ה הרב, יאמר�: וה�למיד,��א ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הר�ה "רבֿל�", אחר: �בר �מפציר. סרב� ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ��ה

ל�:מ�ה ה�פ�� רבֿט�ב ל�, e¯‡‰(ÊÎ)�מ�ר ְְִֶַַָָ¿≈
EÈ�ÈÚ·.."ה��בה האר� את "ואראה מ��י: ���� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל� מראה ��אמראני ,��� לד)את :(דברי� ְְֲִֶֶַ�ֱֶֶַָ

opgz`eboey`xמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני קכי mei qelwpe`

ââëïpçúàåïåùàøøîàì àåää úra ýåýé-ìài''yx: ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
ãë-úà úBàøäì úBlçä äzà ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤

-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà Ecár©§§½¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦
éùrîë äùré-øLà õøàáe íéîMa ìàE ¥Æ©¨©´¦¨½̈¤£¤©«£¤¬Ÿ§©«£¤−Ÿ
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CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»¿≈»

‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe ‡·¯ÚÓÏ¿«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»

‡Ï È¯‡ CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»¬≈»

é"ùø

(‚Î)ÔpÁ˙‡Â.,��מק �כל ח��� ל���אי� א�א »∆¿««ְְִֵֶָָָ
לתל�ת ל��יקי� לה� ��� �י על א� ח��, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�נת
ה�ק�� מאת מב��י� אי� ה��בי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מע�יה�

ל� �אמר לפי ח��, מ�נת לג)א�א "וח�תי(שמות : ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
�בר "ואתח��". �ל��� ל� אמר אח�", ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹאתֿא�ר
�פ�ה, ��קראת ל��נ�ת מע�רה אחד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר:

��פרי: ‰‰Â‡�דאיתא ˙Úa.�אר ��ב��י לאחר ְְִִִֵַָ»≈«ƒְְִֶֶֶַַַָ
ה�ר ��א ��יתי וע�ג, .Ó‡Ï¯:(ספרי)ה�דרסיח�� ְִִִִֶָ�ֵֶַַ≈…
מק�מ�ת מ�ל�ה אחד לפניזה מ�ה �אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

�ע�ה א� ���דיעני עד מ�יח� 'איני ֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָה�ק��:
לאו': א� ‡ÌÈ‰Ï(Î„)�אלתי, ��י�:רח��.‰' ְִִֵָָ¡…ƒִַַ

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡.(�ש),תח� «»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ַָ
ע�מד �זרה,להי�ת ��גזרה �י על א� �מת��ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לי �אמר� למד�י, מ�� ל�: לב)אמר :(שמות ְְְִִִֶַַַָָָָ
א�א ?�� הייתי ��פס וכי �י", ה�יחה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ"וע�ה,

להת�� �ל�י היה ��י �תח �מ�לפ�ח עליה�, ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עכ�ו: לע��ת סב�ר הייתי מ�ת.‡˙EÏ„bŒכ� ז� ְֲִִֵַַָָָ∆»¿¿ִַ

א�מר ה�א וכ� יד)ט�ב�, נא(במדבר יג�ל "וע�ה : ְְְְִֵֵַַָָ
ה'": לכל.E„ÈŒ˙‡Â�ח ���טה �היא ימינ� ז� ַֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ

את.‰ÊÁ˜‰ע�ל�:�אי �רחמי� ��ב� �א�ה ֵָָ«¬»»ְֲִֵֶֶַַָ
החזקה: ה�י� B‚Â'מ�ת Ï‡ŒÈÓ ¯L‡.מה�� אינ� ֲִִַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנק�דרי� י�עצי� ל� ��� וד�, ��ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלמל�
על ולעבר חסד לע��ת ��ר�צה �יד� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹה�מחי�
לי �מחל א� �יד� ימחה מי אי� א�ה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ��תיו,
הח��ת "א�ה ���ט�: �לפי �זרת�. ְְְְְִִֵֵַַַָָָ�תב�ל
�דכתיב וע�ג, סיח�� מלחמת עב��", את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהרא�ת

ב) הראני(דברי� לפני�", �ת הח�תי "ראה :ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכי�: ל"א 'נא'.‡pŒ‰¯aÚ‡(Î‰)מלחמת אי� ְְִִֶֶָ∆¿¿»»ֵָ
���ה: ל��� ‰f‰א�א ·Bh‰ :יר��לי�ז�.‰‰¯ ְֶַָָָ»»««∆ְִַָ

Ô�·l‰Â.(לט �ית(יומא aÚ˙iÂ¯(ÂÎ)ה�ק��:זה ¿«¿»…ְִֵֶַָ«ƒ¿«≈
א����בילכ�,.ÌÎ�ÚÓÏחמה:נתמ�א(ספרי).‰' ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְִִֶֶַ

"ו�קציפ�קו)(תהלי�א�מרה�אוכ�לי.�רמ�� : ְְְְִִֵֵֶַַַ
ל ו�רע מריבה �עב�ר�":עלֿמי .¯·CÏŒמ�ה ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»

ק�ה,(ספרי) ��ה הרב, יאמר�: וה�למיד,��א ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הר�ה "רבֿל�", אחר: �בר �מפציר. סרב� ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ��ה

ל�:מ�ה ה�פ�� רבֿט�ב ל�, e¯‡‰(ÊÎ)�מ�ר ְְִֶַַָָ¿≈
EÈ�ÈÚ·.."ה��בה האר� את "ואראה מ��י: ���� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל� מראה ��אמראני ,��� לד)את :(דברי� ְְֲִֶֶַ�ֱֶֶַָ
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   (ב (ד, …ƒ¿…ƒ¿¿

הּקּיּום ׁשלמּות על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשמעּתי

ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ו)ׁשל ד, .(ישעיה . ּתהיה וסּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֻ

מרמ"ח, ּפחֹות אחד הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָלמחסה

זר"ם, מּפני הן ׁשֹומרת והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻומט"ר

תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא    ְְְְִִִֵֵֹֹ
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 „Ú    ˙Ú„Ï ˙ (לה (ד, «»»¿≈»»««≈ƒ¿«

˙ּבאחדּותֹו נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - »¿≈»ְְְְֲִִִִֶַַַָָ

ּגם להיֹות צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל

˙Ú„Ï,ׁשּכן ׂשכלית. והבנה ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – »««ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשמבינֹו ּדבר ּכן ּׁשאין מה ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתיחד אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם
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Ì˙BNÚÏ ÌBi‰(יא (ז, ««¬»

ÌN ÏBÏ a‰ ÌÏBÚÏ ÁÓÏ(רש"י) ¿»»»»«»ƒ¿»»

Ì˙BNÚÏאֹור נמׁש ידּה ׁשעל הּזה, ּבּזמן העבֹודה הינּו – «¬»ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבהעלם. רק אבל העֹולם, ÌNּבגׁשמיּות ÏaÏּגּלּוי הינּו – ְְְְֲִֵֶַַָָָ¿«≈¿»»ְִַ

ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, לעתיד העליֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתענּוג

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה ּבּזמן ּגם אּלה ‰ÏBÁּבחינֹות ÈÓÈ ˙LL, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַ≈∆¿≈«

הּמּטרה ,מלאכּת ּתעׂשה ימים ּוקדּׁשהׁשׁשת אֹור להמׁשי היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

א ּגׁשמּיים. ענג,aL˙ּבדברים לּׁשּבת וקראת הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְִִִִַַָ«»ְֲִֶַַַַָָָָֹ

ּבערב ּׁשּטרח מי ּכמאמר הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבא

ּבׁשּבת. יאכל ׁשּבת     ְַַַָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

נוהגין  שיש  שמה  והנקודה  בזה  השקפתי  ידוע  הנה  החופש,  זמן  אודות  מכבר  שכתבתי  מה   ...

שלימי הסליחות ורוב חדש תשרי יוצאים הנם מכותלי הישיבה ונמצאים בביתם, הרי בכל הישיבות בכלל 

ועאכו"כ בישיבה שענינה ת"ת ביראת שמים דוקא הוא היפך השכל לגמרי כמובן. וגם אם מפני איזה סיבה 

שתהי' מוכרחים ליתן חופש גם בשבועות הנ"ל הרי יש להשתדל בזה ביותר וביותר שעכ"פ רוב ימים הנ"ל 

השייכים  והר"י  הר"מ  שעל  ג"כ  ומוכרח  מובן  ומזה  הישיבה,  בכותלי  דוקא  התלמידים  ימצאו  ועיקרם 

לתועלת התלמידים בכיוון הנ"ל חובתם וזכותם ביחוד להיות ג"כ בכותלי הישיבה במשך ימים אלו אף 

שאפשר וקרוב שבני ביתם לא יהיו שבעי רצון כ"כ מסדר כזה אבל זכות הרבים תלוי בהם, והאריכות בזה 

אך למותר...



לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:455:498:428:449:149:1610:2510:2619:4819:4520:1520:1119:2620:22באר שבע )ק(

5:415:448:398:419:119:1310:2310:2419:5119:4820:1820:1419:1920:26חיפה )ק(

5:405:448:408:429:119:1310:2210:2419:5019:4620:1620:1319:0720:22ירושלים )ק(

5:445:488:418:439:149:1610:2510:2619:4919:4620:1620:1219:2720:24תל אביב )ק(

5:085:158:318:349:029:0610:2210:2420:5320:4621:2921:2120:2921:40אוסטריה וינה )ק(

7:287:249:239:219:559:5310:4510:4417:2517:3017:5317:5717:1118:08אוסטרליה מלבורן )ח(

5:195:258:378:409:099:1210:2710:2920:4720:4121:2121:1420:2421:18אוקראינה אודסה )ק(

4:535:008:168:198:488:5110:0710:0920:3820:3121:1421:0620:1421:10אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:125:208:378:419:109:1410:3010:3321:1021:0321:4821:4020:4621:44אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:035:108:298:339:019:0510:2210:2521:0520:5721:4321:3520:4121:39אוקראינה קייב )ק(

4:444:518:058:098:378:419:569:5920:2620:1921:0120:5420:0220:58אוקראינה דונייצק )ק(

5:485:549:059:089:379:4010:5410:5621:1021:0421:4321:3720:4721:54איטליה מילאנו )ק(

6:096:098:438:439:139:1310:1510:1518:3118:3218:5418:5418:1418:58אקוואדור קיטו )ח(

7:547:519:529:5110:2510:2311:1711:1618:0518:0918:3218:3517:5118:47ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:588:5410:5210:5011:2311:2112:1212:1118:4418:4919:1319:1818:3119:22ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:525:578:589:009:309:3310:4410:4620:3320:2821:0220:5720:1121:01ארה״ב בולטימור )ק(

5:365:418:458:489:179:2010:3210:3420:2820:2320:5820:5320:0621:07ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:375:428:458:489:179:2010:3210:3420:2720:2320:5820:5220:0521:07ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:076:139:199:229:519:5411:0711:0921:0921:0421:4121:3520:4721:49ארה״ב דטרויט )ק(

6:306:339:249:269:569:5811:0711:0820:2520:2220:5120:4820:0520:59ארה״ב היוסטן )ק(

5:505:548:518:539:239:2510:3510:3620:0820:0420:3520:3119:4720:42ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:386:419:289:2910:0010:0211:0911:1020:1620:1420:4120:3819:5620:49ארה״ב מיאמי )ק(

5:325:378:408:439:139:1510:2810:3020:2420:1920:5420:4920:0221:05ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:265:318:388:419:099:1210:2510:2720:2720:2220:5820:5320:0521:06ארה״ב שיקאגו )ק(

6:516:509:149:149:439:4310:4210:4118:2618:2818:4918:5118:1018:55בוליביה לא פאס )ח(

5:455:539:129:169:449:4811:0611:0821:5121:4422:3122:2221:2722:46בלגיה אנטוורפן )ק(

5:455:539:139:179:459:4911:0611:0921:5121:4422:3022:2221:2722:44בלגיה בריסל )ק(

4:384:478:168:218:488:5210:1210:1621:2621:1622:1122:0021:0022:04בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:426:408:548:539:269:2510:2110:2117:4317:4618:0718:0917:2718:17ברזיל ס.פאולו )ח(

6:276:258:408:399:119:1010:0710:0717:3117:3317:5517:5717:1518:04ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:595:088:298:349:019:0510:2310:2521:1321:0521:5321:4420:4822:06בריטניה לונדון )ק(

4:585:078:338:389:059:0910:2810:3121:3121:2222:1422:0421:0622:30בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:025:108:338:379:059:0910:2710:3021:2321:1522:0421:5520:5821:59גרמניה ברלין )ק(

5:305:388:589:019:299:3310:4910:5221:3221:2522:1022:0221:0822:06גרמניה פרנקפורט )ק(

6:086:118:528:539:259:2610:3110:3219:2119:1919:4519:4319:0219:47הודו בומביי )ח(

6:036:068:488:499:209:2110:2710:2819:1819:1619:4119:4018:5919:44הודו פונה )ח(

5:015:088:218:258:538:5710:1210:1420:3820:3221:1321:0620:1521:10הונגריה בודפשט )ק(

5:445:498:538:569:259:2810:4010:4220:3620:3121:0621:0120:1421:05טורקיה איסטנבול )ק(

6:136:189:189:209:509:5311:0411:0620:4920:4421:1821:1320:2721:17יוון אתונה )ק(

5:255:328:438:479:169:1910:3410:3620:5620:5021:3121:2420:3321:28מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:007:029:499:5110:1910:2110:2710:2820:2620:2420:4920:4720:0620:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:547:509:409:3810:1310:1111:0110:5917:1717:2217:4717:5217:0417:56ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:135:168:098:108:398:419:499:5119:0719:0419:3219:2918:4719:33נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:314:398:038:078:348:399:5710:0020:5220:4421:3321:2420:2821:28פולין ורשא )ק(

6:276:278:468:469:199:1910:1710:1718:0118:0318:2418:2517:4518:29פרו לימה )ח(

6:046:109:229:259:539:5611:1111:1321:2921:2322:0321:5621:0622:13צרפת ליאון )ק(

6:026:099:269:299:5710:0111:1711:1921:5121:4422:2822:2021:2822:39צרפת פריז )ק(

5:445:458:228:228:518:529:559:5618:2118:2018:4318:4218:0218:46קולומביה בוגוטה )ח(

5:485:549:029:059:349:3710:5010:5220:5920:5321:3121:2520:3621:40קנדה טורונטו )ק(

5:195:258:368:399:079:1110:2510:2720:4120:3521:1521:0820:1821:25קנדה מונטריאול )ק(

5:445:488:428:449:159:1810:2710:2919:5919:5620:2720:2319:3820:27קפריסין לרנקה )ק(

5:035:138:478:529:179:2210:4310:4722:0721:5722:5522:4321:4123:11רוסיה מוסקבה )ק(

5:405:478:599:039:329:3510:5010:5221:1421:0721:4921:4220:5121:46רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:425:499:049:079:359:3810:5410:5621:2121:1521:5721:5020:5822:06שוייץ ציריך )ק(

5:565:588:368:379:089:0910:1310:1418:5218:5119:1519:1418:3319:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:007:029:499:5110:1910:2110:2710:2820:2620:2420:4920:4720:0620:51מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:547:509:409:3810:1310:1111:0110:5917:1717:2217:4717:5217:0417:56ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:135:168:098:108:398:419:499:5119:0719:0419:3219:2918:4719:33נפאל קטמנדו )ח(

7:037:039:329:3310:0510:0511:0711:0719:1919:1919:4119:4119:0119:45סינגפור סינגפור )ח(

4:314:398:038:078:348:399:5710:0020:5220:4421:3321:2420:2821:28פולין ורשא )ק(

6:276:278:468:469:199:1910:1710:1718:0118:0318:2418:2517:4518:29פרו לימה )ח(

6:046:109:229:259:539:5611:1111:1321:2921:2322:0321:5621:0622:13צרפת ליאון )ק(

6:026:099:269:299:5710:0111:1711:1921:5121:4422:2822:2021:2822:39צרפת פריז )ק(

5:445:458:228:228:518:529:559:5618:2118:2018:4318:4218:0218:46קולומביה בוגוטה )ח(

5:485:549:029:059:349:3710:5010:5220:5920:5321:3121:2520:3621:40קנדה טורונטו )ק(

5:195:258:368:399:079:1110:2510:2720:4120:3521:1521:0820:1821:25קנדה מונטריאול )ק(

5:445:488:428:449:159:1810:2710:2919:5919:5620:2720:2319:3820:27קפריסין לרנקה )ק(

5:035:138:478:529:179:2210:4310:4722:0721:5722:5522:4321:4123:11רוסיה מוסקבה )ק(

5:405:478:599:039:329:3510:5010:5221:1421:0721:4921:4220:5121:46רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:425:499:049:079:359:3810:5410:5621:2121:1521:5721:5020:5822:06שוייץ ציריך )ק(

5:565:588:368:379:089:0910:1310:1418:5218:5119:1519:1418:3319:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום ראשון ז מנחם-אב



 
                  

                 

              
               

           
              

          


 

  

 

  
  

  
 

 
       



אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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