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מתוך פירוש רש"י

קי )ד( נשבע ה' ולא ינחם. לפי שהיה מתירא שלא יענש על האוכלסין שהרג נאמר לו )שם ט"ו( אל תירא אברם וגו' 
לא ינחם על הטובה אשר דבר עליך: אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. ממך תצא הכהונה ומלכות להיות בניך 

יורשין את שם אבי אביך הכהונה והמלכות שנתנו לו: דברתי מלכי צדק. יו"ד יתירה כמו רבתי עם )איכה א(, על 

דברת מלכי צדק על פקודת מלכי צדק: אתה כהן. יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו )שמואל ב מ( ובני דוד כהנים 

היו: )ה( אדני. אשר היה על ימינך במלחמה: מחץ ביום אפו מלכים. את ארבעה מלכים הוא ידין בגוים מלא גויות 

זו היא בשורת ברית בין הבתרים שנאמר לו על מצרים וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי )בראשית ט"ו(:

קיא )ח( סמוכים. הם פקודיו על סמך עז מחוזקין בעונשין ואזהרות והפרשיות קבועות זו על זו כסדר ולדרוש 
וזהו שאמר שלמה שוקיו עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(: )ב( דור ישרים. אשר יבורך יהיה זרעו: )ד( זרח בחשך אור. 

כמו הזריח, ומדרשו הוא עצמו כביכול נעשה להם אור כמו ה' אורי וישעי )לעיל כ"ז(: )ה( טוב איש חונן ומלוה 

וגו'. שחונן דלים ומלוה להם ואינו מדקדק לומר אין יכולת בידי, ואת דבריו הצריכין לו במאכל ובמשתה ובכסות 

)ח(  נכון לבו. נאמן לבו ליוצרו:  )ז(  יכלכל דבריו במשפט. מנהיג חפציו:  מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו: 

סמוך לבו. נשען ובטוח על הקב"ה: )י( רשע יראה וכעס. ל' פעל כמו ויכעס לפיכך נקוד חציו קמץ וחציו פתח וטעמו 

למטה:



n"cyz'dד ,fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שבתֿערבֿראשֿחודש. הינה כן וכמו שבתֿראשֿחודש הינה זו ִָשבת

בסיון, בל' חלה זו שבת בתמוז. וא' בסיון ל' יומיים: בתוכו מכיל תמוז חודש ִֵָָראש

היום ומבחינת 'שבתֿראשֿחודש', היא חודש ראש של הראשון היום שמבחינת כך

'שבתֿערבֿראשֿחודש'. היא חודש ראש של השני

ראש וערב חודש, ראש שבת, יחד: עניינים שלושה מתמזגים זו בשבת כלומר,

חודש.

שמיוחדת ההפטרה את הכנסת בבית קוראים זו שבשבת בכך מתבטא זה דבר

חדׁש מדי 'והיה חודש: ראש וגם השבת גם מוזכרת שבה ִֵֶֹלשבתֿראשֿחודש

פותחת שבהם הפסוקים את להוסיף נוהגים כן וכמו בשבתו...' שבת ּומדי ְְִֵָּבחדׁשֹו

חודש...' מחר יהונתן לו 'ויאמר 'שבתֿערבֿראשֿחודש': של ההפטרה ומסתיימת

שבת, האמורים: העניינים משלושת אחד שלכל כך אודות מדובר זה במאמר

זו ובשבת משלו, מיוחדת רוחנית משמעות ישנה וערבֿראשֿחודש, ראשֿחודש,

מהם. אחד שבכל והמעלות היתרונות ביחד שקיימים בוודאי

וערבֿראשֿחודש: ראשֿחודש, שבת, של הרוחנית משמעותם הסברת

השמש במהלך קשורה שהשבת בכך מתבטא ראשֿחודש לבין השבת שבין ההבדל

הירח. במהלך קשורה ראשֿחודש של ומציאותו

השבת. מגיעה וזורחת, שוקעת השמש בהן יממות, שש כל לאחר

ימי שלושים במהלך מחדש. הירח 'מֹולד' שהיה לאחר הוא חודש כל של ֵַַָָתחילתו

מכן ולאחר וגדל הולך הלבנה של אורה הראשונים הימים עשר בחמישה ְֵָהחודש,

'לידתה' עד לגמרי הלבנה נעלמת החודש של בסיומו קטן. ויותר יותר ונעשה חוזר

הבא. החודש בתחילת מחדש

את מקבלת היא שלה, אינו הלבנה של שאורה בגלל היא אלה לשינויים הסיבה

היא השמש, מול הירח של וההתרחקות ההתקרבות למידת בהתאם מהשמש. אורה

ּוגדלה. ְְֵֵָָקטנה

'משפיע' בשם נקרא שהרב תלמידו, את המלמד רב בדוגמת אחרות: במילים

בתפקיד היא עצמה, משל אור לה שיש השמש, כך 'מקבל', בשם נקרא והתלמיד

'מקבל'. בבחינת היא הירח, לעומתה, 'משפיע'. של

הקדוש עם כולה המציאות של הקשר כלפי משל בבחינת הם האמורים ָָהדברים

עצמם, מכוח באה איננה כולם העולמות ושל הנבראים של מציאותם הוא. ברוך

של וחיותו בבחינתקיומו הוא ברוך הקדוש הוא. ברוך הקדוש מאת לו ניתן דבר כל

'מקבל'. בבחינת היא כולה והמציאות 'משפיע'

זה הרי כולם, העולמות את ברא הוא ברוך הקדוש בשבילה אשר הכוונה תכלית

כלומר בתחתונים'. דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאוה ז"ל: חכמינו ְֳִָכדברי

מוגבלת, הבלתי רוממותו בכל שהוא, כמו הוא ברוך שהקדוש בכך היא התכלית

של תשוקתו המוגבלים. התחתונים, הנבראים של מציאותם בתוך דווקא יתגלה

הבורא. עם הנבראים של מציאותם התאחדות שתהיה היא הוא ברוך הקדוש

אותם, ומקיים ומחיה העולמות את הוא ברוך הקדוש בורא שבכוחו האלוקי האור

מנת על ומגבילו מצמצמו הוא ברוך הקדוש איןֿסוף. אור הינו כשלעצמו זה אור

כמו ומידה. גבול בעלת תהיה העולמות של ומציאותם הנבראים של שמציאותם

הם בו, חשים שאינם כך כדי עד הנבראים של מציאותם בתוך מסתתר זה אור כן

מהקדוש נפרד דבר הם כאילו מרגישים הם עצמם, של ובישות במציאות רק חשים

הוא. ברוך

ידי על היא אחת דרך דרכים: בשני להיות יכולה הבורא עם הנברא של התאחדותו

'Â˙ÈÈÏÚשל מהותה הינה זו התאחדות מעלה, כלפי הנברא של בה‰˘·˙' אשר

' 'ÈÈÏÚ˙מתרחשת ידי על היא השניה והדרך האלוקיÂ˙„È¯Èהעולמות', האור של '

של הרוחנית מהותו שזו מטה, ÂÁ„˘כלפי ˘‡¯.

היא‰˘·˙ שבת המילה של משמעותה :‰˙È·Lבו 'כי הפסוק כלשון ,˙·Lמכל ¿ƒ»»«

העליון. מקורם אל הדברים כל חזרת היא זו שביתה של משמעותה ֲַָמלאכתו'.

החכם האדם על פשוט. לאיש עמוק רעיון בלהסביר שטרוד חכם אדם בדוגמת

של מחשבתו זו בשעה פשוטות. מילים בתוך העמוקות מחשבותיו את להגביל

בתוך למטה נתונה היא אלא לה הטבעי המרומם במקורה נמצאת איננה החכם

עימו, לימודו את מסיים החכם כשהאיש הזולת. של למקומו המתאימים הדיבורים

עולם של חזרתו היא זו שביתה של משמעותה ונחה, 'שובתת' מחשבתו ְָָאזי

העליון. הראשון, מקורו אל המחשבה

מעשה בשעת מסויים. עסק או מלאכה בעשיית שטרוד מאדם לכך, נוספת דוגמה

לאחר הדבר. של הפרטים ּפרטי בתוך ונתונים 'מכווצים' נפשו כוחות וכל ְֵָמחשבתו

נפשו כוחות וכל מחשבתו אזי עסקיו, ואת מלאכתו את והשלים סיים שהאדם

הנינוחה. הראשונה, לתנוחתם חוזרים הם 'שובתים',

הדברים כן החול.כמו ימות ששת לבין השבת יום בין ההבדל אודות אמורים

בתוך ו'מכווצת' מצומצמת היא בעולם שפועלת האלוקית החיּות החול ימות ִבמשך

מדרגת המרומם, ממקורה יורדת האלוקית החיּות הנבראים. של הגבול ְִִַָמסגרת

Â˙·˘ÁÓהחיּות מוגבלת, הבלתי רוממותו מאירה שם אשר הוא, ברוך הקדוש ִשל

האלוקי האור של ההצטמצמות נעשית בהם אשר וה'עשיה' ה'דיבור' לדרגת יורדת

הנבראים. של למגבלּותם בהתאם

העליון. ל'מקורה' חוזרת האלוקית החיּות הצמצומים, כל מתבטלים השבת ִביום

השבת ביום ה'מחשבה'. דרגת אל וה'דיבור' ה'עשייה' מדרגת העלייה ְִַַנעשית

חיותם את ומקבלים ניזונים עצמם העולמות זה ביום העולמות', 'עליית נעשית

הוא. ברוך הקדוש של ממחשבתו

˘„ÂÁ הארה¯‡˘ בעולמות מאירה כן כמו בלבנה, חדש אור מאיר זה שביום כשם :

נשארים והנבראים העולמות העולמות', ב'עליית מדובר לא יותר. עליונה אלוקית

הוא. ברוך סוף אין אור ומאיר יורד זו מציאות שבתוך אלא הגלויה, במציאותם

כגון מלאכה בעשיית עוסק הוא כאשר כן וכמו זולתו, עם מדבר כשאדם כלל בדרך

אותו שמניע מה כן וכמו אלה דיבורים לדבר האדם את שמניע מה הרי בית, בניית

את שמניעה זו היא לחבירו האהבה ליבו: רגשות הן אלה זו, במלאכה לעסוק

התמסרותו את שמניע זה הוא משלו בית לו שיהיה לכך והחשק עימו, הדיבורים

עמוקה הבחנה לו יש האדם. של משכלו נובעים אלה רגשות הבניה. למלאכת

הוא כן וכמו כלפיו, באהבה ליבו מתעורר כך ומתוך החבר, של מעלותיו בגודל

ליבו את מעוררת זו הבנה משלו, בית לו שיהיה בכך שקיימת החשיבות את מבין

בדבר. לחשוק

ניכרת לא אך הלב, מרגש מעט רק ביטוי לידי בא האדם של בדיבוריו כלל בדרך

כן כמו האהבה. את שעוררה זו שהיא העמוקה השכלית הסיבה אלו בדיבורים

הבניה. במלאכת האדם של בהתעסקותו

עצמו. השכל מתוך בנפש, יותר גבוה ממקום באים והמעשים הדיבורים לעיתים אך

הוא ליבו. רגש את עוררה זו שהבנה לפני עוד לאדם שיש השכלית ההבנה מתוך

ועושה. מדבר הוא לכך ובהתאם לעשות נכון וכך לדבר נכון שכך מבין

כפי וקיימים חיים הם מכוחו ואשר הנבראים בתוך שפועל האלוקי הכוח לכך, בדומה

הקדוש של המעשה וכוח הדיבור כוח בשם נקרא זה כוח המוגבלת, במציאותם שהם,

הא ההתגלות כלל בדרך הוא. בצמצום.ברוך הינה זה כוח דרך שמאירה לוקית

שוכנת היא ידו על ואשר זה כוח בתוך שמאירה האלוקית ההארה חודש בראש

המוחין בדרגת קשורה היא וגבול, צמצום ללא היא זו הארה כולם, העולמות בתוך

מעלה. של

יום הוא השבת, לעומת אחד, שמצד בכך מתבטאת חודש ראש של יחודיותו

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

  מפתח  כללי

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

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

עם ביאור בדרך ( 'והיה מדי חודש וגוה "מאמר ד  )ג

 ה ....מ"דתש'ה ,תמוזח "דר' א, וקתחשבת פרשת  )אפשר

  חודשדראש  'א, חוקתשבת פרשת שיחת   )ד

 יג..........................................מ"דתש' ה, תמוז

 לח .....חירך כ )ק"בלה( חוקתפרשת לקוטי שיחות   )ה

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

 גמ.................ל "וי יצחק שניאורסאהן זצל' המקובל ר

 דמ.............חוקת פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 המ..........חוקתלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

 סט.............חוקתלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 ע......................................חוקתלשבוע פרשת  

 עז.............חוקתלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

 עט........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

 :מהדורת וגשל –ם "יעורי רמבש

 פב ...........חוקתלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  כק .........חוקתלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  כזק............חוקתלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 להק...................... הכ פרק יםתהל, ה פרק ב-מואלש

  לזק..........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים מנחותמסכת   )יח

  לחק........................................ יק ףעד ד טקף מד

   עם ביאורים חוליןמסכת   )יט

  קמד............................................ב עד דף ו ף מד

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 סהק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 סהק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כב

 סוק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 סחק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 סטק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 עק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 עק.............................................ב"ר מוהרש"אדמו

   ז"תרצ'ההמאמרים ספר   )כז

 עאק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 עבק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כט

 געק........................................... צ''יר מוהרי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 עדק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 עהק....................... דפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לא

 עוק................................חומש לקריאה בציבור  )לב

 פבק.....................חוקתלשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

  פגק.......................שבת קודשלסדר הדלקת נרות   )לד
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שבתֿערבֿראשֿחודש. הינה כן וכמו שבתֿראשֿחודש הינה זו ִָשבת

בסיון, בל' חלה זו שבת בתמוז. וא' בסיון ל' יומיים: בתוכו מכיל תמוז חודש ִֵָָראש

היום ומבחינת 'שבתֿראשֿחודש', היא חודש ראש של הראשון היום שמבחינת כך

'שבתֿערבֿראשֿחודש'. היא חודש ראש של השני

ראש וערב חודש, ראש שבת, יחד: עניינים שלושה מתמזגים זו בשבת כלומר,

חודש.

שמיוחדת ההפטרה את הכנסת בבית קוראים זו שבשבת בכך מתבטא זה דבר

חדׁש מדי 'והיה חודש: ראש וגם השבת גם מוזכרת שבה ִֵֶֹלשבתֿראשֿחודש

פותחת שבהם הפסוקים את להוסיף נוהגים כן וכמו בשבתו...' שבת ּומדי ְְִֵָּבחדׁשֹו

חודש...' מחר יהונתן לו 'ויאמר 'שבתֿערבֿראשֿחודש': של ההפטרה ומסתיימת

שבת, האמורים: העניינים משלושת אחד שלכל כך אודות מדובר זה במאמר

זו ובשבת משלו, מיוחדת רוחנית משמעות ישנה וערבֿראשֿחודש, ראשֿחודש,

מהם. אחד שבכל והמעלות היתרונות ביחד שקיימים בוודאי

וערבֿראשֿחודש: ראשֿחודש, שבת, של הרוחנית משמעותם הסברת

השמש במהלך קשורה שהשבת בכך מתבטא ראשֿחודש לבין השבת שבין ההבדל

הירח. במהלך קשורה ראשֿחודש של ומציאותו

השבת. מגיעה וזורחת, שוקעת השמש בהן יממות, שש כל לאחר

ימי שלושים במהלך מחדש. הירח 'מֹולד' שהיה לאחר הוא חודש כל של ֵַַָָתחילתו

מכן ולאחר וגדל הולך הלבנה של אורה הראשונים הימים עשר בחמישה ְֵָהחודש,

'לידתה' עד לגמרי הלבנה נעלמת החודש של בסיומו קטן. ויותר יותר ונעשה חוזר

הבא. החודש בתחילת מחדש

את מקבלת היא שלה, אינו הלבנה של שאורה בגלל היא אלה לשינויים הסיבה

היא השמש, מול הירח של וההתרחקות ההתקרבות למידת בהתאם מהשמש. אורה

ּוגדלה. ְְֵֵָָקטנה

'משפיע' בשם נקרא שהרב תלמידו, את המלמד רב בדוגמת אחרות: במילים

בתפקיד היא עצמה, משל אור לה שיש השמש, כך 'מקבל', בשם נקרא והתלמיד

'מקבל'. בבחינת היא הירח, לעומתה, 'משפיע'. של

הקדוש עם כולה המציאות של הקשר כלפי משל בבחינת הם האמורים ָָהדברים

עצמם, מכוח באה איננה כולם העולמות ושל הנבראים של מציאותם הוא. ברוך

של וחיותו בבחינתקיומו הוא ברוך הקדוש הוא. ברוך הקדוש מאת לו ניתן דבר כל

'מקבל'. בבחינת היא כולה והמציאות 'משפיע'

זה הרי כולם, העולמות את ברא הוא ברוך הקדוש בשבילה אשר הכוונה תכלית

כלומר בתחתונים'. דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאוה ז"ל: חכמינו ְֳִָכדברי

מוגבלת, הבלתי רוממותו בכל שהוא, כמו הוא ברוך שהקדוש בכך היא התכלית

של תשוקתו המוגבלים. התחתונים, הנבראים של מציאותם בתוך דווקא יתגלה

הבורא. עם הנבראים של מציאותם התאחדות שתהיה היא הוא ברוך הקדוש

אותם, ומקיים ומחיה העולמות את הוא ברוך הקדוש בורא שבכוחו האלוקי האור

מנת על ומגבילו מצמצמו הוא ברוך הקדוש איןֿסוף. אור הינו כשלעצמו זה אור

כמו ומידה. גבול בעלת תהיה העולמות של ומציאותם הנבראים של שמציאותם

הם בו, חשים שאינם כך כדי עד הנבראים של מציאותם בתוך מסתתר זה אור כן

מהקדוש נפרד דבר הם כאילו מרגישים הם עצמם, של ובישות במציאות רק חשים

הוא. ברוך

ידי על היא אחת דרך דרכים: בשני להיות יכולה הבורא עם הנברא של התאחדותו

'Â˙ÈÈÏÚשל מהותה הינה זו התאחדות מעלה, כלפי הנברא של בה‰˘·˙' אשר

' 'ÈÈÏÚ˙מתרחשת ידי על היא השניה והדרך האלוקיÂ˙„È¯Èהעולמות', האור של '

של הרוחנית מהותו שזו מטה, ÂÁ„˘כלפי ˘‡¯.

היא‰˘·˙ שבת המילה של משמעותה :‰˙È·Lבו 'כי הפסוק כלשון ,˙·Lמכל ¿ƒ»»«

העליון. מקורם אל הדברים כל חזרת היא זו שביתה של משמעותה ֲַָמלאכתו'.

החכם האדם על פשוט. לאיש עמוק רעיון בלהסביר שטרוד חכם אדם בדוגמת

של מחשבתו זו בשעה פשוטות. מילים בתוך העמוקות מחשבותיו את להגביל

בתוך למטה נתונה היא אלא לה הטבעי המרומם במקורה נמצאת איננה החכם

עימו, לימודו את מסיים החכם כשהאיש הזולת. של למקומו המתאימים הדיבורים

עולם של חזרתו היא זו שביתה של משמעותה ונחה, 'שובתת' מחשבתו ְָָאזי

העליון. הראשון, מקורו אל המחשבה

מעשה בשעת מסויים. עסק או מלאכה בעשיית שטרוד מאדם לכך, נוספת דוגמה

לאחר הדבר. של הפרטים ּפרטי בתוך ונתונים 'מכווצים' נפשו כוחות וכל ְֵָמחשבתו

נפשו כוחות וכל מחשבתו אזי עסקיו, ואת מלאכתו את והשלים סיים שהאדם

הנינוחה. הראשונה, לתנוחתם חוזרים הם 'שובתים',

הדברים כן החול.כמו ימות ששת לבין השבת יום בין ההבדל אודות אמורים

בתוך ו'מכווצת' מצומצמת היא בעולם שפועלת האלוקית החיּות החול ימות ִבמשך

מדרגת המרומם, ממקורה יורדת האלוקית החיּות הנבראים. של הגבול ְִִַָמסגרת

Â˙·˘ÁÓהחיּות מוגבלת, הבלתי רוממותו מאירה שם אשר הוא, ברוך הקדוש ִשל

האלוקי האור של ההצטמצמות נעשית בהם אשר וה'עשיה' ה'דיבור' לדרגת יורדת

הנבראים. של למגבלּותם בהתאם

העליון. ל'מקורה' חוזרת האלוקית החיּות הצמצומים, כל מתבטלים השבת ִביום

השבת ביום ה'מחשבה'. דרגת אל וה'דיבור' ה'עשייה' מדרגת העלייה ְִַַנעשית

חיותם את ומקבלים ניזונים עצמם העולמות זה ביום העולמות', 'עליית נעשית

הוא. ברוך הקדוש של ממחשבתו

˘„ÂÁ הארה¯‡˘ בעולמות מאירה כן כמו בלבנה, חדש אור מאיר זה שביום כשם :

נשארים והנבראים העולמות העולמות', ב'עליית מדובר לא יותר. עליונה אלוקית

הוא. ברוך סוף אין אור ומאיר יורד זו מציאות שבתוך אלא הגלויה, במציאותם

כגון מלאכה בעשיית עוסק הוא כאשר כן וכמו זולתו, עם מדבר כשאדם כלל בדרך

אותו שמניע מה כן וכמו אלה דיבורים לדבר האדם את שמניע מה הרי בית, בניית

את שמניעה זו היא לחבירו האהבה ליבו: רגשות הן אלה זו, במלאכה לעסוק

התמסרותו את שמניע זה הוא משלו בית לו שיהיה לכך והחשק עימו, הדיבורים

עמוקה הבחנה לו יש האדם. של משכלו נובעים אלה רגשות הבניה. למלאכת

הוא כן וכמו כלפיו, באהבה ליבו מתעורר כך ומתוך החבר, של מעלותיו בגודל

ליבו את מעוררת זו הבנה משלו, בית לו שיהיה בכך שקיימת החשיבות את מבין

בדבר. לחשוק

ניכרת לא אך הלב, מרגש מעט רק ביטוי לידי בא האדם של בדיבוריו כלל בדרך

כן כמו האהבה. את שעוררה זו שהיא העמוקה השכלית הסיבה אלו בדיבורים

הבניה. במלאכת האדם של בהתעסקותו

עצמו. השכל מתוך בנפש, יותר גבוה ממקום באים והמעשים הדיבורים לעיתים אך

הוא ליבו. רגש את עוררה זו שהבנה לפני עוד לאדם שיש השכלית ההבנה מתוך

ועושה. מדבר הוא לכך ובהתאם לעשות נכון וכך לדבר נכון שכך מבין

כפי וקיימים חיים הם מכוחו ואשר הנבראים בתוך שפועל האלוקי הכוח לכך, בדומה

הקדוש של המעשה וכוח הדיבור כוח בשם נקרא זה כוח המוגבלת, במציאותם שהם,

הא ההתגלות כלל בדרך הוא. בצמצום.ברוך הינה זה כוח דרך שמאירה לוקית

שוכנת היא ידו על ואשר זה כוח בתוך שמאירה האלוקית ההארה חודש בראש

המוחין בדרגת קשורה היא וגבול, צמצום ללא היא זו הארה כולם, העולמות בתוך

מעלה. של

יום הוא השבת, לעומת אחד, שמצד בכך מתבטאת חודש ראש של יחודיותו
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.n"cyz'd fenz yceg

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰È‰Âכל יבֹוא ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי ¿»»ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה' אמר לפני להׁשּתחוֹות זה1ּבׂשר ּפסּוק הּנה . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

לׁשּבת וׁשּיכּותֹו ראׁשֿחדׁש, ׁשּבת הפטרת ּבסּיּום ְְְְִֶַַַַַָָָָֹֹהּוא
וׁשּבת, ראׁשֿחדׁש ענין ּבֹו ׁשּנזּכר מּׁשּום היא ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹראׁשֿחדׁש

ּבׁשּבּתֹו. וׁשּבת ּבחדׁשֹו ְְְְֶַַַָָֹחדׁש

‰p‰Âּב'לּקּוטי) נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי מבאר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּלאחריֿזה2ּתֹורה' ענינֹו3ּובּדרּוׁשים ּדׁשּבת ,( ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ּבראׁשית ימי ּדבׁשׁשת למעלה. מּלמּטה העלאה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא
ואחר ּגׁשמית, ּבעׂשּיה איןֿסֹוף התלּבׁשּות ּבחינת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָהיה

ּכתיב הּׁשּבת ּביֹום צבאם,4ּכ וכל והארץ הּׁשמים ויכּלּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּכּליֹון מּלׁשֹון הּוא העֹולמֹות5ויכּלּו נכללים ּדבׁשּבת , ְְְְִִִִִַַָָָָָֻ

הּוא ּכן הראׁשֹונה ּבּפעם ׁשהיה ּוכמֹו הּמחׁשבה. ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבבחינת
האלקּות הּמעׂשה ימי ּדבׁשׁשת וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּגם
מתעּלה הּׁשּבת ּוביֹום עׂשּיה, ּבבחינת מלּבׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבעֹולמֹות
הּמעׂשה. מעֹולם ׁשּלמעלה הּמחׁשבה עֹולם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלבחינת

‰p‰Âא החל, ימֹות לעּמת ׁשּבת ּבבחינת הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַַַָָֹֻ
מּתר הּוא ׁשהרי אחר ענין הּוא ראׁשֿחדׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻּבחינת

מלאכה ׁשּכתּוב6ּבעׂשּית ּכמֹו הּמעׂשה, מימי נחׁשב אינֹו ּומּכלֿמקֹום אמר7, ּכה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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כג.)1 סו, ואילך.)2ישעי' ד צו, ובכ"מ.)3ברכה ואילך. סט ע' עזר"ת סה"מ ואילך. קעג ע' תרע"ח א.)4סה"מ ב, בראשית

ב.)5 מ, בראשית אוה"ת גם וש"נ.)6ראה א. יח, חגיגה ב. י, ערכין א.)7ראה מו, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מ'ימי אחד איננו חודש ראש לשבת, בדומה שני, מצד מלאכה. בעשיית שמותר

הרגילים. החול ימות בתנ"ך נקראים זה בשם אשר המעשה'

ימי במשך העולמות בתוך שמסתתרת מזו יותר עליונה הארה בו מאירה אחד מצד

כרוכה איננה זו הארה של התגלותה חודש בראש שני, מצד הרגילים. השנה

צריך שהיה דבר מעלה, כלפי ועלייתם ממקומם התחתונים הנבראים של ביציאתם

ב עולם˘·È˙‰להתבטא בתוך שוכנת העליונה ההארה חודש בראש ממלאכה,

מלאכה. בעשיית מותר זה יום לכן שלהם, ה'עשיה'

˘„ÂÁ ˘‡¯ ·¯Úלמחרת התחדשותה לפני לגמרי נעלמת הלבנה חודש ראש בערב :

החדש, האור של להתגלותו כהכנה משמשת זו העלמּות החדש. החודש ְֵָבראש

מאיר. הוא ומכוחה

'משפיע' של מסגרת בכל ו'מקבל'. 'משפיע' בבחינת הם והירח השמש כאמור,

וגורמת המשפיע את שמעוררת זו היא המשפיע אל המקבל של תשוקתו ו'מקבל',

מתבטאת המשפיע אל המקבל של תשוקתו המקבל. אל הרם ממקומו לרדת לו

ראש בערב הלבנה העלמּות וכל. מכל לגמרי, המקבל של מציאותו ְֵָבהתבטלות

וכל. מכל התבטלותה את מבטאת חודש

ראויים 'ּכלים' יהיו שהם מנת על הנבראים אצל להיות שצריכה ההכנה לכך, ִֵבדומה

נדרשת כך לשם חודש, בראש בתוכם ושוכן שיורד האלוקי האור את להכיל

וכל. מכל ישותם הרגשת ביטול לגמרי, התבטלותם

¯Na ÏÎ ‡B·È BzaLa ˙aL ÈcÓe BL„Áa L„Á ÈcÓ ‰È‰Â'¿»»ƒ≈…∆¿»¿ƒ≈«»¿««»»»»
'‰ ¯Ó‡ È�ÙÏ ˙BÂÁzL‰Ï1‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ ÌeiÒaנאמר. ¿ƒ¿«¬¿»«»«ƒ≈»∆¿ƒ

B˙eÎiLÂ ,L„ÁŒL‡¯Œ˙aL ˙¯ËÙ‰זה פסוק ŒL‡¯Œ˙aLÏשל «¿»««»……∆¿«»¿«»…
Â L„ÁŒL‡¯ ÔÈ�Ú Ba ¯kÊpL ÌeMÓ ‡È‰ L„Áבו נזכר כן כמו …∆ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿«……∆¿

ה 'L„Áכאמור:aL˙,ענין «»…∆
.'BzaLa ˙aLÂ BL„Áa¿»¿¿«»¿««
ÈLe¯„a ¯‡·Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»ƒ¿≈
ידי על שנאמרו החסידות

) e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯הן «≈¿ƒ≈
המודפסים החסידות במאמרי

aספר'‰¯Bz ÈËewÏ'2של ¿ƒ≈»
הזקן ÌÈLe¯c·«¿ƒהןeאדמו"ר

במשך נשיאנו רבותינו של

),ÊŒÈ¯Á‡lL3‰הדורות ∆¿«¬≈∆
מדובר אלה חסידות במאמרי

שבין הרוחני ההבדל אודות

ראשֿחודש. ובין «»¿aLc˙השבת
‡e‰ B�È�Úאלוקית התגלות ƒ¿»
של ועליה‰ÏÚ‡‰בתנועה «¬»»

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LL·cƒ¿≈∆¿≈¿≈ƒ
נבראו שבהם הימים ששת במשך

וארץ, ÈÁa�˙שמים ‰È‰»»¿ƒ«
˙eLaÏ˙‰של והצטמצמות ƒ¿«¿

ה aאור ÛBÒŒÔÈ‡תוך‰iNÚ ≈¿¬ƒ»
ÌBÈa Ck ¯Á‡Â ,˙ÈÓLb«¿ƒ¿««»¿

·È˙k ˙aM‰4elÎÈÂ' ««»¿ƒ«¿À
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿»

,'Ì‡·ˆהפנימית משמעותה ¿»»
המילה ‰e‡של 'elÎÈÂ'«¿À

'ÔBÈlk' ÔBLlÓ.5זה 'כליון' ƒ¿ƒ»

שלהבת בדוגמת 'התּכללּות' ומלשון 'ּכליה' מלשון כפולה: משמעות בעל ְְְִַָָהוא

ההתגלות כן כמו גדולה, אבוקה בתוך ומתמזגת 'נכללת' היא כאשר קטנה ְִֶֶאש

'מתּכלה' הנבראים של הישּות שהרגשת לכך גורמת השבת ביום ,האלוקית ְִֶַָ

מכך נובע זה aL·cÌÈÏÏÎ�˙�ÈÁ·a˙ודבר ˙BÓÏBÚ‰דרגת ƒ¿«»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿ƒ«ְַַ

Îe .‰·LÁn‰‰È‰L BÓ ««¬»»¿∆»»
‰¯‡BL�‰כך ÌÚtaבששת «««»ƒ»

כמו הראשונים, בראשית ≈Ôkימי
Úe·L ÏÎa Ìb ‡e‰«¿»»«
ÈÓÈ ˙LL·c ,Úe·LÂ¿»«ƒ¿≈∆¿≈

˙e˜Ï‡‰ ‰NÚn‰הכוח ««¬∆»¡…
BÓÏBÚa˙פועלLהאלוקי ∆»»

ÈÁ·a�˙הוא LaÏÓ¿À»ƒ¿ƒ«
˙aM‰ ÌBÈ·e ,‰iNÚ¬ƒ»¿««»
ÌÏBÚ ˙�ÈÁ·Ï ‰lÚ˙Óƒ¿«∆ƒ¿ƒ««
‰ÏÚÓlL ‰·LÁn‰««¬»»∆¿«¿»

.‰NÚn‰ ÌÏBÚÓ≈«««¬∆
‡e‰ ‰Ê Ïk ‰p‰Âכאשר ¿ƒ≈»∆

'aL˙'מדובר ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««»
C‡ ,ÏÁ‰ ˙BÓÈ ˙nÚÏ¿À«¿«…«
‡e‰ 'L„ÁŒL‡¯' ˙�ÈÁa¿ƒ«……∆

È¯‰L ¯Á‡ ÔÈ�Úיום לעומת ƒ¿»«≈∆¬≈
מלאכה, בעשיית שאסור השבת

חודש ש‰e‡ראש «zÓÀ¯יום
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa6ŒÏkÓe , «¬ƒ«¿»»ƒ»

·LÁ� B�È‡ ÌB˜Óכאחד »≈∆¿»
BÓk ,‰NÚn‰ ÈÓÈÓשרמּוז ƒ≈««¬∆¿ְָ

ּבמה הפסוק, בלשון זה ֶַדבר

·e˙kL7המדברים בפסוקים ∆»
השלישי: המקדש בית אודות
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ׁשׁשת סגּור יהיה קדים הּפֹונה הּפנימית החצר ׁשער ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה'
יּפתח, החדׁש ּוביֹום יּפתח הּׁשּבת ּוביֹום הּמעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹימי
יּובן והענין הּמעׂשה. ימי ּבכלל אינֹו החדׁש' ׁש'יֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי
וכח ׁשּבֹו הּדּבּור ׁשּכח הּתחּתֹון, ּבאדם מׁשל ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעלּֿדר
מקּבלים הרגיל) (ּבאפן ּכלל ּבדר הּנה ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמעׂשה
הּדבר את ׁשּמרּגיׁש ׁשּמּׁשּום היינּו הּמּדֹות, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָמּבחינת
ׂשכל, ּבדברי מדּבר ּכאׁשר וגם עבּורֹו. מדּבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלפיכ
ׂשכל אפּלּו אּלא ׁשּבּתֹורה ׂשכל ּדוקא לאו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיינּו
הרפּואה וחכמת הּתכּונה חכמת ּכמֹו העֹולם ְְְְְְְֵַַַָָָָָָָָמחכמֹות

ּבּתֹורה הּוא מקֹורם ׁשּבעֹולם החכמֹות ׁשּכל ּוכמֹו8[אף , ְְְֶֶַַַָָָָָָ
ּׁשּמצותֿעׂשה מה הּוא ּבּתֹורה ׁשּמקֹורּה הּתכּונה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָחכמת

וכּו' ּומּזלֹות ּתקּופֹות נאמר9לחּׁשב ועלֿזה היא10, ּכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
ּבּגמרא ּכדאיתא גֹו' העּמים לעיני ּובינתכם .11חכמתכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּתכּונה חׁשּבֹונֹות עניני ׁשּכל ּבפׁשטּות, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָּומּובן
הם ּתֹורה להרמּב"ם, החדׁש קּדּוׁש הּנה12ׁשּבהלכֹות ,[ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבמּדֹותיו, נמׁש זה ׁשענין מּׁשּום זהּו ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּמדּבר
עבּורֹו, מדּבר זה ּומּׁשּום זה לדבר רגׁש לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהיינּו
ׁשער ּבסּדּור ּבארּכה וכּמבאר אֹותֹו. עֹוׂשה ְְְֲִֶַַַַָָֹֻאֹו

האמצעי),13הּתקיעֹות ואדמֹו"ר הּזקן אדמֹו"ר (ּבדרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכׁשעֹולה למׁשל הּוא, האדם ּבנפׁש ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּסדר
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8(.197 ע' חי"ב לקו"ש גם 183ֿ184.)9ראה ע' ח"י לקו"ש גם ו.)10ראה ד, ח"י)11ואתחנן בלקו"ש הנסמן וראה א. עה, שבת

וש"נ.)12שם. ואילך. 36 ע' חכ"ג לקו"ש גם ואילך.)13ראה ג רמד,
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¯e‚Ò ‰È‰È ÌÈ„˜ ‰�Bt‰ ˙ÈÓÈ�t‰ ¯ˆÁ‰ ¯ÚL '‰ ¯Ó‡ ‰k'…»«««∆»≈«¿ƒƒ«∆»ƒƒ¿∆»
'Á˙tÈ L„Á‰ ÌBÈ·e Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈ·e ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈««¬∆¿««»ƒ»≈«¿«…∆ƒ»≈«
במשך סגור יהיה מזרח, לכיוון הפונה הפנימית החצר שער ה': אמר (=כה

יפתח) הוא ראשֿחודש ביום כן וכמו יפתח השבת וביום המעשה, ימי ששת

שבדרך נאמר זה שער אודות

כיוון סגור להיות עליו כלל

של התגלותו עבור משמש שהוא

בזמנים הוא ברוך הקדוש

לאֿיבֹוא 'ואיׁש כאמור ְִָֹמיוחדים

בֹו' ּבא ישראל אלוקי ה' ּכי ,בֹו ִָ

È¯‰משמע הפסוק מלשון ¬≈
'L„Á‰ ÌBÈ'L∆«…∆

ÏÏÎa(=ראש=חודש) B�È‡≈ƒ¿»
ÔÈ�Ú‰Â .‰NÚn‰ ÈÓÈ¿≈««¬∆¿»ƒ¿»
חודש ראש שבין ההבדל הסברת

הר השנה ימי גיליםלבין

המעשה' 'ימי בשם הנקראים

ÏLÓ C¯cŒÏÚ Ô·eÈÌ„‡a »«∆∆»»»»»
ÔBzÁz‰נקרא הגשמי האדם ««¿

עשר לעומת התחתון' 'אדם בשם

בשם הנקראות העליונות ספירות

של מציאותו העליון', 'אדם

לשמש יכולה התחתון האדם

מעט להבין ניתן ידו שעל כמשל

באדם שנעשים הדברים אודות

הוא:,העליון »…∆ÁkLהמשל
‰NÚn‰ ÁÎÂ BaL ¯eac‰«ƒ∆¿…«««¬∆
ÏÏk C¯„a ‰p‰ BlL∆ƒ≈¿∆∆¿»

(ÏÈ‚¯‰ ÔÙ‡a)הדיבורים ¿…∆»»ƒ
הם האדם של והמעשים

ÌÈÏa˜Óנובעים והם השפעתם ‰Bcn˙את ˙�ÈÁaÓהלב ‰e�ÈÈורגש , ¿«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ«¿
Lזה הרי עושה או מדבר שהאדם לכך Lהסיבה ÌeMnהאדםLÈb¯n ∆ƒ∆«¿ƒ

ליבו של‡˙בתוך ו‰c·¯חשיבותו כלפיו ברגש הואCÎÈÙÏומתעורר ∆«»»¿ƒ»
B¯e·Ú ¯a„Óליבו מרגשֹות נובעים האדם של דיבוריו כלל בדרך כלומר ¿«≈¬ְֵָ

עליון יותר ממקום האדםולא של שכלו שהוא a„Ó¯בנפש ¯L‡k Ì‚Â .¿««¬∆¿«≈
ÏÎN È¯·„aלחבירו מסויים דבר בלהסביר עוסק האדם ניתן,כאשר היה ¿ƒ¿≈≈∆

נובעים לא והם משכלו נובעים אכן האדם של הדיבורים זה שבמקרה ֵָלחשוב

שבליבו מהרגשות ‰e�ÈÈרק לחשוב, ניתן היה Âc˜‡וכך Â‡Ïכאשר «¿»«¿»
אודות מדבר ‡elÙהאדם ‡l‡ ‰¯BzaL ÏÎNמסביר הוא ÏÎNכאשר ≈∆∆«»∆»¬ƒ≈∆

‰�eÎz‰ ˙ÓÎÁ BÓk ÌÏBÚ‰ ˙BÓÎÁÓ(האסטרונטמיה (=חכמת ≈»¿»»¿»¿««¿»
‰‡eÙ¯‰ ˙ÓÎÁÂחכמות ואינן אנושיות חכמות הינן אלה שחכמות למרות ¿»¿«»¿»

בנפש מרומם במקום קשורות הן לכן בׂשכל שמדובר בגלל זאת בכל ֵֶאלוקיות,

מפיו שיוצאים שהדיבורים לחשוב ניתן היה כן ואם הלב, מרגש למעלה שהוא

מהמקום נובעים הם אלה חכמות אודות מדבר שהוא בשעה האדם של

מהלב רק ולא השכל של חכמה[המרומם בתור העולם לחכמות ההתייחסות

זה הרי אלוקית, חכמה שהיא התורה מחכמת למטה שהיא ÏkLאנושית Û‡«∆»
ÌÏBÚaL ˙BÓÎÁ‰«»¿∆»»
‰¯Bza ‡e‰ Ì¯B˜Ó8, ¿»«»

‰�eÎz‰ ˙ÓÎÁ BÓÎe¿»¿««¿»
‰Ó ‡e‰ ‰¯Bza d¯B˜nL∆¿»«»«

Mישנה·MÁÏ ‰NÚŒ˙Âˆn ∆ƒ¿«¬≈¿«≈
של זמנם השנהBÙe˜z˙את ¿

eה של מהלכן את «»BÏfÓ˙לחשב
eÎÂ9‰ÊŒÏÚÂ'ברקיע , ¿¿«∆

חלק היא התכונה שחכמת

התורה 'Ó‡�10Èk¯מחכמת ∆¡«ƒ
ÌÎ˙�È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆

'B‚ ÌÈnÚ‰ È�ÈÚÏזה פסוק ¿≈≈»«ƒ
התורה שחכמת כך אודות נאמר

אף כחכמה שנחשבת זו היא

על אומרים העולם. אומות בעיני

אמורים שהדברים חז"ל כך

תקופות 'חׁשּוב אודות ִבעיקר

חכמת ידי על שנעשה ומזלות'

(=כמובא)È‡„k˙‡התורה ƒ¿ƒ»
‡¯Óba11Ô·eÓe . «¿»»»

È�È�Ú ÏkL ,˙eËLÙa¿«¿∆»ƒ¿¿≈
‰�eÎz‰ ˙B�BaLÁ∆¿«¿»
האסטרונומיה) (=חשבונות

LמובאיםLec˜ ˙BÎÏ‰a ∆¿ƒ¿ƒ
,Ì"aÓ¯‰Ï L„Á‰הרי «…∆¿»«¿»

‰Ìבוודאי ‰¯Bz12מהאמור »≈
נובעות הן מהתורה, חלק הינן שבעולם החכמות שכל מובן אלה בסוגריים

חכמה היא שהתורה מאחר כשלעצמה מהתורה למטה הן זאת בכל אך ממנה.

ממש. ממש]אלוקית תורה של שכל אודות מדבר האדם אם בין אופן, בכל

העולם מחכמות חכמה אודות מדבר הוא אם ‰p‰ובין מדבר, שהוא למרות ƒ≈
ׂשכל ליבו,אודות רגש אלא עצמו השכל זה אין לדבר אותו שמניע מה אך ֵֶ

LkהואCLÓ� ‰Ê ÔÈ�ÚL ÌeMÓ e‰Ê ‰Êa ¯a„nליבו אל ממוחו ¿∆¿«≈»∆∆ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»
להתעוררות שבליבוÂÈ˙BcÓaוגרם ¯‚Lוברגשותיו BÏ LiL e�ÈÈ‰ , ¿ƒ»«¿∆≈∆∆

B˙B‡ ‰NBÚ B‡ ,B¯e·Ú ¯a„Ó ‰Ê ÌeMÓe ‰Ê ¯·„Ïשבסופו כך ¿»»∆ƒ∆¿«≈¬∆
הלב רגש אלא המרומם השכל זה אין הדיבור את ש'מחיה' מה דבר .של ְֶַ

¯ecÒa ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂב הזקן אדמו"ר ‰BÚÈ˜z˙של ¯ÚL13 ¿«¿…»«¬À»¿ƒ«««¿ƒ
Le¯„a)ידי על Âשנאמר Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ידי על ‡„BÓ"¯נכתב ƒ¿«¿«»≈¿«¿

ÏLÓÏ ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙ�a ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qL ,(ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆≈∆«ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»¿»»
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מבוא למאמר דא"ח – שבת פרשת חוקת, א' דראש חודש תמוז, ה'תשד"מ



ז n"cyz'd ,fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay

ׁשׁשת סגּור יהיה קדים הּפֹונה הּפנימית החצר ׁשער ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה'
יּפתח, החדׁש ּוביֹום יּפתח הּׁשּבת ּוביֹום הּמעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹימי
יּובן והענין הּמעׂשה. ימי ּבכלל אינֹו החדׁש' ׁש'יֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי
וכח ׁשּבֹו הּדּבּור ׁשּכח הּתחּתֹון, ּבאדם מׁשל ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעלּֿדר
מקּבלים הרגיל) (ּבאפן ּכלל ּבדר הּנה ׁשּלֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמעׂשה
הּדבר את ׁשּמרּגיׁש ׁשּמּׁשּום היינּו הּמּדֹות, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָמּבחינת
ׂשכל, ּבדברי מדּבר ּכאׁשר וגם עבּורֹו. מדּבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלפיכ
ׂשכל אפּלּו אּלא ׁשּבּתֹורה ׂשכל ּדוקא לאו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיינּו
הרפּואה וחכמת הּתכּונה חכמת ּכמֹו העֹולם ְְְְְְְֵַַַָָָָָָָָמחכמֹות

ּבּתֹורה הּוא מקֹורם ׁשּבעֹולם החכמֹות ׁשּכל ּוכמֹו8[אף , ְְְֶֶַַַָָָָָָ
ּׁשּמצותֿעׂשה מה הּוא ּבּתֹורה ׁשּמקֹורּה הּתכּונה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָחכמת

וכּו' ּומּזלֹות ּתקּופֹות נאמר9לחּׁשב ועלֿזה היא10, ּכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
ּבּגמרא ּכדאיתא גֹו' העּמים לעיני ּובינתכם .11חכמתכם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּתכּונה חׁשּבֹונֹות עניני ׁשּכל ּבפׁשטּות, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָּומּובן
הם ּתֹורה להרמּב"ם, החדׁש קּדּוׁש הּנה12ׁשּבהלכֹות ,[ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבמּדֹותיו, נמׁש זה ׁשענין מּׁשּום זהּו ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּמדּבר
עבּורֹו, מדּבר זה ּומּׁשּום זה לדבר רגׁש לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהיינּו
ׁשער ּבסּדּור ּבארּכה וכּמבאר אֹותֹו. עֹוׂשה ְְְֲִֶַַַַָָֹֻאֹו

האמצעי),13הּתקיעֹות ואדמֹו"ר הּזקן אדמֹו"ר (ּבדרּוׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכׁשעֹולה למׁשל הּוא, האדם ּבנפׁש ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּסדר
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¯e‚Ò ‰È‰È ÌÈ„˜ ‰�Bt‰ ˙ÈÓÈ�t‰ ¯ˆÁ‰ ¯ÚL '‰ ¯Ó‡ ‰k'…»«««∆»≈«¿ƒƒ«∆»ƒƒ¿∆»
'Á˙tÈ L„Á‰ ÌBÈ·e Á˙tÈ ˙aM‰ ÌBÈ·e ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LL≈∆¿≈««¬∆¿««»ƒ»≈«¿«…∆ƒ»≈«
במשך סגור יהיה מזרח, לכיוון הפונה הפנימית החצר שער ה': אמר (=כה

יפתח) הוא ראשֿחודש ביום כן וכמו יפתח השבת וביום המעשה, ימי ששת

שבדרך נאמר זה שער אודות

כיוון סגור להיות עליו כלל

של התגלותו עבור משמש שהוא

בזמנים הוא ברוך הקדוש

לאֿיבֹוא 'ואיׁש כאמור ְִָֹמיוחדים

בֹו' ּבא ישראל אלוקי ה' ּכי ,בֹו ִָ

È¯‰משמע הפסוק מלשון ¬≈
'L„Á‰ ÌBÈ'L∆«…∆

ÏÏÎa(=ראש=חודש) B�È‡≈ƒ¿»
ÔÈ�Ú‰Â .‰NÚn‰ ÈÓÈ¿≈««¬∆¿»ƒ¿»
חודש ראש שבין ההבדל הסברת

הר השנה ימי גיליםלבין

המעשה' 'ימי בשם הנקראים

ÏLÓ C¯cŒÏÚ Ô·eÈÌ„‡a »«∆∆»»»»»
ÔBzÁz‰נקרא הגשמי האדם ««¿

עשר לעומת התחתון' 'אדם בשם

בשם הנקראות העליונות ספירות

של מציאותו העליון', 'אדם

לשמש יכולה התחתון האדם

מעט להבין ניתן ידו שעל כמשל

באדם שנעשים הדברים אודות

הוא:,העליון »…∆ÁkLהמשל
‰NÚn‰ ÁÎÂ BaL ¯eac‰«ƒ∆¿…«««¬∆
ÏÏk C¯„a ‰p‰ BlL∆ƒ≈¿∆∆¿»

(ÏÈ‚¯‰ ÔÙ‡a)הדיבורים ¿…∆»»ƒ
הם האדם של והמעשים

ÌÈÏa˜Óנובעים והם השפעתם ‰Bcn˙את ˙�ÈÁaÓהלב ‰e�ÈÈורגש , ¿«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ«¿
Lזה הרי עושה או מדבר שהאדם לכך Lהסיבה ÌeMnהאדםLÈb¯n ∆ƒ∆«¿ƒ

ליבו של‡˙בתוך ו‰c·¯חשיבותו כלפיו ברגש הואCÎÈÙÏומתעורר ∆«»»¿ƒ»
B¯e·Ú ¯a„Óליבו מרגשֹות נובעים האדם של דיבוריו כלל בדרך כלומר ¿«≈¬ְֵָ

עליון יותר ממקום האדםולא של שכלו שהוא a„Ó¯בנפש ¯L‡k Ì‚Â .¿««¬∆¿«≈
ÏÎN È¯·„aלחבירו מסויים דבר בלהסביר עוסק האדם ניתן,כאשר היה ¿ƒ¿≈≈∆

נובעים לא והם משכלו נובעים אכן האדם של הדיבורים זה שבמקרה ֵָלחשוב

שבליבו מהרגשות ‰e�ÈÈרק לחשוב, ניתן היה Âc˜‡וכך Â‡Ïכאשר «¿»«¿»
אודות מדבר ‡elÙהאדם ‡l‡ ‰¯BzaL ÏÎNמסביר הוא ÏÎNכאשר ≈∆∆«»∆»¬ƒ≈∆

‰�eÎz‰ ˙ÓÎÁ BÓk ÌÏBÚ‰ ˙BÓÎÁÓ(האסטרונטמיה (=חכמת ≈»¿»»¿»¿««¿»
‰‡eÙ¯‰ ˙ÓÎÁÂחכמות ואינן אנושיות חכמות הינן אלה שחכמות למרות ¿»¿«»¿»

בנפש מרומם במקום קשורות הן לכן בׂשכל שמדובר בגלל זאת בכל ֵֶאלוקיות,

מפיו שיוצאים שהדיבורים לחשוב ניתן היה כן ואם הלב, מרגש למעלה שהוא

מהמקום נובעים הם אלה חכמות אודות מדבר שהוא בשעה האדם של

מהלב רק ולא השכל של חכמה[המרומם בתור העולם לחכמות ההתייחסות

זה הרי אלוקית, חכמה שהיא התורה מחכמת למטה שהיא ÏkLאנושית Û‡«∆»
ÌÏBÚaL ˙BÓÎÁ‰«»¿∆»»
‰¯Bza ‡e‰ Ì¯B˜Ó8, ¿»«»

‰�eÎz‰ ˙ÓÎÁ BÓÎe¿»¿««¿»
‰Ó ‡e‰ ‰¯Bza d¯B˜nL∆¿»«»«

Mישנה·MÁÏ ‰NÚŒ˙Âˆn ∆ƒ¿«¬≈¿«≈
של זמנם השנהBÙe˜z˙את ¿

eה של מהלכן את «»BÏfÓ˙לחשב
eÎÂ9‰ÊŒÏÚÂ'ברקיע , ¿¿«∆

חלק היא התכונה שחכמת

התורה 'Ó‡�10Èk¯מחכמת ∆¡«ƒ
ÌÎ˙�È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆

'B‚ ÌÈnÚ‰ È�ÈÚÏזה פסוק ¿≈≈»«ƒ
התורה שחכמת כך אודות נאמר

אף כחכמה שנחשבת זו היא

על אומרים העולם. אומות בעיני

אמורים שהדברים חז"ל כך

תקופות 'חׁשּוב אודות ִבעיקר

חכמת ידי על שנעשה ומזלות'

(=כמובא)È‡„k˙‡התורה ƒ¿ƒ»
‡¯Óba11Ô·eÓe . «¿»»»

È�È�Ú ÏkL ,˙eËLÙa¿«¿∆»ƒ¿¿≈
‰�eÎz‰ ˙B�BaLÁ∆¿«¿»
האסטרונומיה) (=חשבונות

LמובאיםLec˜ ˙BÎÏ‰a ∆¿ƒ¿ƒ
,Ì"aÓ¯‰Ï L„Á‰הרי «…∆¿»«¿»

‰Ìבוודאי ‰¯Bz12מהאמור »≈
נובעות הן מהתורה, חלק הינן שבעולם החכמות שכל מובן אלה בסוגריים

חכמה היא שהתורה מאחר כשלעצמה מהתורה למטה הן זאת בכל אך ממנה.

ממש. ממש]אלוקית תורה של שכל אודות מדבר האדם אם בין אופן, בכל

העולם מחכמות חכמה אודות מדבר הוא אם ‰p‰ובין מדבר, שהוא למרות ƒ≈
ׂשכל ליבו,אודות רגש אלא עצמו השכל זה אין לדבר אותו שמניע מה אך ֵֶ

LkהואCLÓ� ‰Ê ÔÈ�ÚL ÌeMÓ e‰Ê ‰Êa ¯a„nליבו אל ממוחו ¿∆¿«≈»∆∆ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»
להתעוררות שבליבוÂÈ˙BcÓaוגרם ¯‚Lוברגשותיו BÏ LiL e�ÈÈ‰ , ¿ƒ»«¿∆≈∆∆

B˙B‡ ‰NBÚ B‡ ,B¯e·Ú ¯a„Ó ‰Ê ÌeMÓe ‰Ê ¯·„Ïשבסופו כך ¿»»∆ƒ∆¿«≈¬∆
הלב רגש אלא המרומם השכל זה אין הדיבור את ש'מחיה' מה דבר .של ְֶַ

¯ecÒa ‰k¯‡a ¯‡·nÎÂב הזקן אדמו"ר ‰BÚÈ˜z˙של ¯ÚL13 ¿«¿…»«¬À»¿ƒ«««¿ƒ
Le¯„a)ידי על Âשנאמר Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ידי על ‡„BÓ"¯נכתב ƒ¿«¿«»≈¿«¿

ÏLÓÏ ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙ�a ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qL ,(ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆≈∆«ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»¿»»
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ׁשּבּדבר, הּתענּוג יׁשנֹו ּדבתחּלה ּבית, לבנֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּבמחׁשבּתֹו
ּכ ואחר ּבּׂשכל נמׁש ּכ ואחר ּברצֹון נמׁש ּכ ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָואחר
הּבית ּבנין ּבמעׂשה ּפעל לידי ּבא ּכ אחר ורק ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹּבּמּדֹות,
מקּבלים לפעמים אמנם ּבדּבּור). הּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ(ועלּֿדרֿזה
עלֿידי (ׁשּלא הּׂשכל מּבחינת יׁשר והּמעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּדּבּור

ׁשּמב מּׁשּום ועֹוׂשה ׁשּמדּבר וזהּוהּמּדֹות), ּבׂשכלֹו. ּכ ין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
מהּׂשכל ההמׁשכה היינּו קדים, הּפֹונה החצר ׁשער ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָענין
ּבעׂשּית מּתר ראׁשֿחדׁש ולכן הּמּדֹות. עלֿידי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
לפי הּמעׂשה, מימי נחׁשב אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלאכה,
מּבחינת ׁשּמקּבל ּכפי הּוא ּבראׁשֿחדׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשהּמעׂשה

הּמּדֹות. אמצעּות עלֿידי ׁשּלא (הּׂשכל) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהחכמה

‰Ê·eאחד ּדבכל חדׁש, לראׁש ׁשּבת ּבין ההפרׁש יּובן »∆ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מה ּבזה ּדיׁש ּבּׁשני, ׁשאינּה מעלה יׁשנּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהם
מתעּלים ׁשּבֹו מה היא ׁשּבׁשּבת הּמעלה ּבזה. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּׁשאין
אבל הּמעׂשה, מעֹולם ׁשּלמעלה הּמחׁשבה ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ׁשּבראׁשֿחדׁש והּמעלה הּמעׂשה. חסר אז הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלאיד
מּׁשּום הּׁשלמּות, ּבתכלית הּוא עצמֹו הּמעׂשה ׁשאז ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָהיא
ׁשּלא יׁשר ּבאפן הּמֹוחין מּבחינת מקּבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשהּמעׂשה
הּמעלה ּבֹו אין מּכלֿמקֹום אבל הּמּדֹות, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבאמצעּות

הּמחׁשבה. לעֹולם עֹולים ׁשאז ְְֲִֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשּבת

‰p‰Â.ּדעכׁשו וראׁשֿחדׁש ׁשּבת ּבחינת ּגם הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ
הּוא לבא ּדלעתיד והחדׁש הּׁשּבת ּבחינת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹאמנם
וׁשּבת ּבחדׁשֹו חדׁש יהיה ׁשאז מּזה, למעלה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹעֹוד
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‚e�Úz‰ B�LÈ ‰lÁ˙·c ,˙Èa ˙B�·Ï Bz·LÁÓa ‰ÏBÚLk¿∆∆¿«¬«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿««¬
¯·caLבנפש פנימי היותר במקום קשור התענוג Ckכוח ¯Á‡Â תענוג, ∆«»»¿««»

האדם,�CLÓזה בנפש גלוי יותר ברובד להתעוררות ¯ˆÔBהכוחaוגורם ƒ¿»»»
Ckשבנפש. ¯Á‡ÂהרצוןCLÓ�ומשפיעaה האדםÏÎOתוך האדם, של ¿««»ƒ¿»«≈∆

הדבר בחשיבות בשכלו מתבונן

הו ובו רוצה הוא מתענגשאותו א

Ck ¯Á‡Âהאדם של ההבנה ¿««»
להתעוררות וגורמת יורדת

˙Bcnaהלב Â¯˜וברגשות , «ƒ¿«
ÏÚt È„ÈÏ ‡a Ck ¯Á‡««»»ƒ≈…«

‰NÚÓaב ÔÈ�aבהתעסקות ¿«¬≈ƒ¿«
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) ˙Èa‰סדר ««ƒ¿«∆∆∆

האדם שבנפש זה השתלשלות

‡e‰כן בשעהea„a¯גם ¿ƒ
בסופו הרי לדבר, רוצה שאדם

נובעים דיבוריו דבר של

שבליבו ורגשותיו ).ממידותיו
ÌÈÏa˜Ó ÌÈÓÚÙÏ Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
¯LÈ ‰NÚn‰Â ¯eac‰«ƒ¿««¬∆»»
‡lL) ÏÎO‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««≈∆∆…

˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚהלב ),ורגש «¿≈«ƒ
Lהאדם a„n¯לפעמים ∆¿«≈

Ck ÔÈ·nL ÌeMÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ∆≈ƒ»
BÏÎNaנכון שכך ההבנה מתוך ¿ƒ¿

לדּבר נכון וכך e‰ÊÂלעשות . ְֵַ¿∆
ÔÈ�Úשל הפנימית והמשמעות ƒ¿«

‰�Bt‰ ¯ˆÁ‰ ¯ÚL'««∆»≈«∆
,'ÌÈ„˜את מסמל 'ׁשער' »ƒַַ

מתגלים הדברים שדרכו הפתח

האדם, אצל החוצה. ויוצאים

משמשים ומעשיו דיבוריו

מה מתגלה שדרכו ַַכ'ׁשער'

המילה פנימה. בנפשו שקיים

שהן השכל, בדוגמת עליונות, רוחניות לדרגות רומזת 'קדּום' מלשון ִָָ'קדים'

ברבדים יותר מאוחר שמתגלה מה לכל ו'קדּום' נסתר כשורש ָמשמשות

ומעשיו דיבוריו שבהם הפעמים על רומז קדים' הפונה 'שער יותר. ִָתחתונים

עצמו. בשכל קשורים האדם ‰‰ÎLÓ‰של e�ÈÈ‰וההשפעהÏÎO‰Ó «¿««¿»»≈«≈∆
והמעשה הדיבור ‰Bcn˙.אל È„ÈŒÏÚ ‡lLבדרך זה שער המקדש בבית ∆…«¿≈«ƒ

פתוח. הוא חודש בראש אך סגור, הוא כלל

אין אור של יותר עליונה הארה חודש שבראש מובן כאן עד האמור פי על

למטה שמאיר השכל בדוגמת המציאות, בתוך ושוכנת יורדת הוא ברוך סוף

וביחד העולמות של המציאות קיימת אחד מצד כלומר והמעשה, הדיבור בתוך

יתירה הארה מאירה זו מציאות בתוך כך אחדÔÎÏÂעם ¯‡L„ÁŒLמצד ¿»≈……∆
ÈÓÈÓ ·LÁ� B�È‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Î‡Ïn‰ ˙iNÚa ¯zÓÀ»«¬ƒ««¿»»¿««ƒ≈≈∆¿»ƒ≈

Ún‰L ÈÙÏ ,‰NÚn‰Ïa˜nL ÈÙk ‡e‰ L„ÁŒL‡¯a ‰N ««¬∆¿ƒ∆««¬∆¿……∆¿ƒ∆¿«≈
.˙Bcn‰ ˙eÚˆÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‡lL (ÏÎO‰) ‰ÓÎÁ‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»«≈∆∆…«¿≈∆¿»«ƒ

Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ·c ,L„Á L‡¯Ï ˙aL ÔÈa L¯Ù‰‰ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆¿≈≈«»¿……∆ƒ¿»∆»≈∆
‰ÏÚn‰ .‰Êa ÔÈ‡M ‰Ó ‰Êa LÈc ,È�Ma d�È‡L ‰ÏÚÓ d�LÈ∆¿»«¬»∆≈»«≈ƒ¿≈¿∆«∆≈¿∆««¬»

ÌÈlÚ˙Ó BaL ‰Ó ‡È‰ ˙aLaLכולה והמציאות ÌÏBÚÏהעולמות ∆¿«»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
L ‰·LÁn‰היאC„È‡Ï Ï·‡ ,‰NÚn‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlמצד=) ««¬»»∆¿«¿»≈«««¬∆¬»¿ƒ»

‰NÚn‰שני) ¯ÒÁ Ê‡ È¯‰¬≈»»≈««¬∆
האלוקית ההתגלות בשבת

העולמות של ב'יציאה' כרוכה

ממלאכה, בשביתה מגדרם,

מאירה אינה האלוקית ההארה

התחתון העולם של גדריו .בתוך
L„ÁŒL‡¯aL ‰ÏÚn‰Â¿««¬»∆¿……∆

Ê‡L ‡È‰דרגת‰NÚn‰ ƒ∆»««¬∆
BÓˆÚשהוא כפי העולם כלומר «¿

גדריו ÈÏÎ˙a˙בתוך ‡e‰ ְָָ¿«¿ƒ
L ÌeMÓ ,˙eÓÏM‰בראש «¿≈ƒ∆

Ïa˜Óחודש ‰NÚn‰««¬∆¿«≈
ÔÙ‡a ÔÈÁBn‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿…∆
˙eÚˆÓ‡a ‡lL ¯LÈ»»∆…¿∆¿»
ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡ ,˙Bcn‰«ƒ¬»ƒ»»

L ‰ÏÚn‰ Ba ÔÈ‡קיימת ≈««¬»∆
ÌÈÏBÚ Ê‡L ˙aLa¿«»∆»ƒ

.‰·LÁn‰ ÌÏBÚÏהמעלה ¿«««¬»»
לעולם בעלייה שקיימת

ששם בכך היא המחשבה

ניכרת הינה באלוקות הדביקות

שקיימת הדביקות כן שאין מה

של המסגרת בתוך חודש בראש

נסתרת. הינה הזה עולם

זה מאמר פותח שבו הפסוק

ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי ְְְִִֵֵֶָָָֹ'והיה

ּבׂשר ּכל יבֹוא ּבׁשּבּתֹו ְַַַָָָָָׁשּבת

ה' אמר לפני מדברלהׁשּתחוֹות ְְְֲִַַַָָ

עתה עד העתידה. הגאולה אודות

בחג בשנה, פעמים שלוש הייתה לרגל העלייה קיים היה המקדש שבית בזמן

שלעתיד ז"ל חכמינו אומרים זה פסוק על הסוכות. ובחג השבועות בחג הפסח

ראש ובכל שבת בכל תהיה המקדש בית אל לרגל העלייה השלימה בגאולה

יותר עוד תהיה השבת ומעלת חודש ראש שמעלת בכך נעוצים הדברים חודש.

בשבתו' 'שבת הפסוק: בלשון רמוזה העתידית מעלתן עתה. שעד ממעלתן

ה'ראש ואודות שבשבת' ה'שבת אודות מדובר כלומר בחדשו' 'חודש כן וכמו

שבראש חודש'חודש

‰Ê Ïk ‰p‰Âכאן עד האמורים הדברים Ìbכל ‡e‰אודות מדובר כאשר ¿ƒ≈»∆«
ÂLÎÚc L„ÁŒL‡¯Â ˙aL ˙�ÈÁaהגלות בזמן ÈÁa�˙עוד Ì�Ó‡ . ¿ƒ««»¿……∆¿«¿»»¿»¿ƒ«

Âודרגת ˙aM‰ראש‡·Ï „È˙ÚÏc L„Á‰שיהיו החודש וראש השבת ««»¿«…∆ƒ¿»ƒ»…
הבא ובעולם המשיח È‰È‰בימות Ê‡L ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ „BÚ ‡e‰¿«¿»ƒ∆∆»ƒ¿∆

הכתוב: ‰e�ÈÈכלשון ,'BzaLa ˙aL'Â 'BL„Áa L„Á'אודות מדובר …∆¿»¿¿«»¿«««¿
L„Á ÏL BL„Áנחשבת היא אשר התחדשות אודות מדובר כלומר »¿∆…∆
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(ּכּמבאר ׁשּבת ׁשל וׁשּבתֹו חדׁש ׁשל חדׁשֹו היינּו ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבׁשּבּתֹו,
ּבהּדרּוׁשים ּבׂשר14ענינם ּכל יבֹוא אז ּדוקא ׁשּלכן ,( ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהׁשּתחוֹות
ּובכל ׁשּבת ּבכל לרגל העלּיה ּתהיה לבא ּדלעתיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיינּו
ׁשהיתה הרגלים ּבג' לרגל העלּיה ענין עלּֿדר ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחדׁש,

ּבּילקּוט ּכדאיתא הּמקּדׁש, .15ּבבית ְְְְִִִֵַַַָָ

e‰ÊÂלעתיד על ּדקאי גֹו', ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי והיה ¿∆ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ויהיהלב עתיד, לׁשֹון והיה ּכאן נאמר ולכן א, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׂשמחה לׁשֹון אּלא והיה אין ׁשהרי ׂשמחה ואז16מּתֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשענין היינּו לפני, להׁשּתחוֹות ּדוקא ּבׂשר ּכל ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָיבֹוא
ּבׂשר. ּבחינת ּתחּתֹונה, הכי ּבדרּגא ּגם יהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

‰p‰Âׁשּבת ׁשהיא עלֿזה (נֹוסף זֹו ּבׁשּבת ענין עֹוד ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַָָָָ
ּכֹולל גֹו' ּכסאי הּׁשמים מפטירין ׁשּבֹו חדׁש, ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹראׁש
חדׁש, ראׁש ערב ׁשהיא גֹו') חדׁש מּדי והיה ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהּפסּוק
יהֹונתן לֹו וּיאמר היא ראׁשֿחדׁש ערב ׁשּבת ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּדהפטרת

מֹוׁשב יּפקד ּכי ונפקדּת חדׁש הּדּיּוק17מחר וידּוע . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּוא18ּבזה ונפקדּת הפכים, ב' הם יּפקד וכי ּדונפקּדת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנחסר להפ הּוא יּפקד מהּֿׁשאיןּֿכן הּזּכרֹון, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָענין
ּבהּדרּוׁשים עלֿזה ּומבאר ונפקדּת19מציאּותֹו. ּדענין , ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

הּבּטּול עלֿידי ׁשּדוקא ּדוקא. יּפקד עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנעׂשה
נעׂשה ּדוקא עלֿידיֿזה יּפקד, נחסר, ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבתכלית
יּפקד ּכי ּדונפקּדת הּׁשּיכּות ּגם וזֹוהי ּדונפקּדת. ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהּזּכרֹון
ענין הּלבנה, מֹולד הּוא חדׁש ּבראׁש ּכי חדׁש, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹלמחר
חדׁש, ראׁש ׁשּבערב הּבּטּול עלֿידי נעׂשה וזה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹונפקדּת.
מּמּנה נׁשאר ׁשּלא ועד הּבּטּול ּבתכלית היא הּלבנה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאז
ׁשּבראׁש הּלבנה מֹולד נעׂשה ועלֿידיֿזה ּכנקּדה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפּלּו
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הכוח ישנו למאמר, במבוא למובא בהמשך לקמן: האמורים הדברים הסברת

מאחר כולם. העולמות את שמחיה לשפע כמקור משמש שהוא האלוקי

בהתאם. עצמו את מצמצם זה כוח גם לכן ומידה, גבול בעלי הינם שהעולמות

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



ט n"cyz'd ,fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay

(ּכּמבאר ׁשּבת ׁשל וׁשּבתֹו חדׁש ׁשל חדׁשֹו היינּו ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבׁשּבּתֹו,
ּבהּדרּוׁשים ּבׂשר14ענינם ּכל יבֹוא אז ּדוקא ׁשּלכן ,( ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלהׁשּתחוֹות
ּובכל ׁשּבת ּבכל לרגל העלּיה ּתהיה לבא ּדלעתיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיינּו
ׁשהיתה הרגלים ּבג' לרגל העלּיה ענין עלּֿדר ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחדׁש,

ּבּילקּוט ּכדאיתא הּמקּדׁש, .15ּבבית ְְְְִִִֵַַַָָ

e‰ÊÂלעתיד על ּדקאי גֹו', ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי והיה ¿∆ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ויהיהלב עתיד, לׁשֹון והיה ּכאן נאמר ולכן א, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׂשמחה לׁשֹון אּלא והיה אין ׁשהרי ׂשמחה ואז16מּתֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשענין היינּו לפני, להׁשּתחוֹות ּדוקא ּבׂשר ּכל ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָיבֹוא
ּבׂשר. ּבחינת ּתחּתֹונה, הכי ּבדרּגא ּגם יהיה ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

‰p‰Âׁשּבת ׁשהיא עלֿזה (נֹוסף זֹו ּבׁשּבת ענין עֹוד ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַָָָָ
ּכֹולל גֹו' ּכסאי הּׁשמים מפטירין ׁשּבֹו חדׁש, ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹראׁש
חדׁש, ראׁש ערב ׁשהיא גֹו') חדׁש מּדי והיה ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהּפסּוק
יהֹונתן לֹו וּיאמר היא ראׁשֿחדׁש ערב ׁשּבת ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּדהפטרת

מֹוׁשב יּפקד ּכי ונפקדּת חדׁש הּדּיּוק17מחר וידּוע . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּוא18ּבזה ונפקדּת הפכים, ב' הם יּפקד וכי ּדונפקּדת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנחסר להפ הּוא יּפקד מהּֿׁשאיןּֿכן הּזּכרֹון, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָענין
ּבהּדרּוׁשים עלֿזה ּומבאר ונפקדּת19מציאּותֹו. ּדענין , ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

הּבּטּול עלֿידי ׁשּדוקא ּדוקא. יּפקד עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנעׂשה
נעׂשה ּדוקא עלֿידיֿזה יּפקד, נחסר, ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבתכלית
יּפקד ּכי ּדונפקּדת הּׁשּיכּות ּגם וזֹוהי ּדונפקּדת. ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָהּזּכרֹון
ענין הּלבנה, מֹולד הּוא חדׁש ּבראׁש ּכי חדׁש, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹלמחר
חדׁש, ראׁש ׁשּבערב הּבּטּול עלֿידי נעׂשה וזה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹונפקדּת.
מּמּנה נׁשאר ׁשּלא ועד הּבּטּול ּבתכלית היא הּלבנה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאז
ׁשּבראׁש הּלבנה מֹולד נעׂשה ועלֿידיֿזה ּכנקּדה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפּלּו
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Ëe˜Ïia ‡˙È‡„k15 ƒ¿ƒ»««¿
שמעוני) בילקוט .(=כמובא

L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ≈…∆
È‡˜c ,'B‚ BL„Áaשהוא=) ¿»¿¿»≈

Ï·‡,מוסב) „È˙ÚÏ ÏÚ«¿»ƒ»…
'‰È‰Â' Ô‡k ¯Ó‡� ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«»¿»»

ב היא זו È˙Ú„,שמילה ÔBLÏ¿»ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒƒ¿»

È¯‰Lבתורה מקום כל אודות ∆¬≈
'והיה' המילה מופיעה שבו

ז"ל חכמינו כך על אומרים

המילה‡ÔÈש של משמעותה ≈
ÔBLÏ ‡l‡ '‰È‰Â'¿»»∆»¿

‰ÁÓN16Â בפסוק, ‡Êכאמור ƒ¿»¿»
Ïk ‡B·È'¯Na‡˜Âc ' »»»»«¿»

שמבטאת ה'בשר' דרגת כלומר

גם הזה, עולם של חומריותו את

תבוא ¬»¿BÂÁzL‰Ï¿ƒ˙היא
ÔÈ�ÚL e�ÈÈ‰ ,È�ÙÏ¿»««¿∆ƒ¿«

‰‡ÂÁzL‰‰את שמבטאת «ƒ¿«¬»»
בפני המוחלטת ההתבטלות

האלוקית Ìbההתגלות ‰È‰Èƒ¿∆«
,‰�BzÁz ÈÎ‰ ‡b¯„a¿«¿»¬ƒ«¿»

.¯Na ˙�ÈÁa¿ƒ«»»
‰p‰Âקיים˙aLa ÔÈ�Ú „BÚ ¿ƒ≈ƒ¿»¿«»

‡È‰L ‰ÊŒÏÚ ÛÒB�) BÊ»«∆∆ƒ
ÔÈ¯ÈËÙÓ BaL ,L„ÁŒL‡¯Œ˙aLבמילים שמתחילה ההפטרה את «»……∆∆«¿ƒƒ
˜eÒt‰ ÏÏBk 'B‚ È‡Òk ÌÈÓM‰'האמור'B‚ L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' «»«ƒƒ¿ƒ≈«»¿»»ƒ≈…∆

פרק באותו נוסף)שמופיע דבר קיים זו ¯‡LגםÈ‰L‡בשבת ·¯Ú ∆ƒ∆∆…
BÏ ¯Ó‡iÂ' ‡È‰ L„ÁŒL‡¯Œ·¯ÚŒ˙aL ˙¯ËÙ‰c ,L„Á…∆¿«¿»««»∆∆……∆ƒ«…∆

'E·LBÓ „˜tÈ Èk z„˜Ù�Â L„Á ¯ÁÓ Ô˙�B‰È17זו בהפטרה ¿»»»»…∆¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈»∆

את לבדוק מעוניין יהונתן דוד. אל שאול, של בנו יהונתן, דברי אודות ֶמסופר

כלומר 'יּפקד', שהוא מדוד מבקש הוא כך לשם דוד, אל שאול של ִֵָייחסו

כסאו דווקא המלך. שאול אצל שמתקיימת החודש ראש מסעודת ויעדר, ייחסר

אצל 'מּוזּכר' כלומר 'נפקד', יהיה שהוא לכך יגרמו דוד של והעדרּותֹו ְְְְִֵַָָהריק

בו. ייזכר שאול »«¿Úe„ÈÂהמלך,
‰Êa ˜eic‰18cלכאורה «ƒ»∆ƒ

ÈÎ'Âהמילים '˙c˜Ù�Â'¿ƒ¿«¿»¿ƒ
,ÌÈÎÙ‰ '· Ì‰ '„˜tÈƒ»≈≈¬»ƒ
המילה של משמעותה

ÔÈ�Ú ‡e‰ 'z„˜Ù�Â'¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
ÔB¯kf‰בדוד שנזכרים כלומר «ƒ»

המבטא דבר אותו, שוכחים ולא

חשיבותו, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאת
המילה של ≈«tÈ'ƒ˜„'משמעותה

¯ÒÁpL CÙ‰Ï ‡e‰¿≈∆∆∆¿«
‰ÊŒÏÚ ¯‡·Óe .B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿…»«∆

ÌÈLe¯c‰a19,,שאדרבה ¿«¿ƒ
'z„˜Ù�Â' ÔÈ�Úcכלומר ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

המלך דוד של חשיבותו התגלות

‰NÚ�'„˜tÈ' È„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈ƒ»≈
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL .‡˜Âc«¿»∆«¿»«¿≈

˙ÈÏÎ˙a Ïeha‰כך כדי עד «ƒ¿«¿ƒ
‡e‰Lכביכול,¯ÒÁ�שזו ∆∆¿«

של כאמור ≈«tÈ'ƒ˜„',המשמעות
Âc˜‡הנה ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

ÔB¯kf‰ ‰NÚ�כאמור שזהו «¬∆«ƒ»
È‰BÊÂהעניין .'˙c˜Ù�Â'cƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ

˙eÎiM‰ Ìbהמילים של «««»
'„˜tÈ Èk ˙c˜Ù�Â'cƒ¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈
L‡¯a Èk ,'L„Á ¯ÁÓ'Ï¿»»…∆ƒ¿…
,‰�·l‰ „ÏBÓ ‡e‰ L„Á…∆««¿»»
מציאותה, שמתחדשת כלומר

ÊÂ‰שזהו .'z„˜Ù�Â' ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿∆
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�של «¬∆«¿≈«ƒ

Úa¯·מתרחשLהלבנה ∆¿∆∆
‰�·l‰ Ê‡L ,L„Á L‡…̄…∆∆»«¿»»
,‰c˜�k elÙ‡ ‰pnÓ ¯‡L� ‡lL „ÚÂ Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿»ƒ∆»¬ƒƒ¿À»

Âדווקא.L„Á L‡¯aL ‰�·l‰ „ÏBÓ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿«¿≈∆«¬∆««¿»»∆¿……∆
הכוח ישנו למאמר, במבוא למובא בהמשך לקמן: האמורים הדברים הסברת

מאחר כולם. העולמות את שמחיה לשפע כמקור משמש שהוא האלוקי

בהתאם. עצמו את מצמצם זה כוח גם לכן ומידה, גבול בעלי הינם שהעולמות
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וזהּו לֹו20חדׁש. לוּיאמר ונפקדּת חדׁש ּדמחר הּקׁשר ּגם ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
סיהרא, מלכּות, ּבחינת הּוא ּדוד ּכי (לדוד), ְְְְֲִִִִִַַָָָָָיהֹונתן
נׁשּפע ׁשּמּמּנּו ׁשמׁשא ּבחינת הּוא ׁשאּול ּבן ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָויהֹונתן
מה מלכּות, ּבחינת ׁשהּוא ּדדוד הּבּטּול ועלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלדוד.
עד לגמרי (מלכּות) הּלבנה מסּתּתרת חדׁש ראׁש ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּבערב
חדׁש, מחר נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה נקּדה, אפּלּו ּבּה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאין

ּדודׁשּמ עד לבחינת ועד כּו', ההׁשּפעה את קּבלת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבהּדרּוׁשים. ּבארּכה ּכּמבאר ְְְְֲִִִַַַָָֹֻהגּדיל,

‰p‰Âּבחדׁשֹו חדׁש מּדי והיה ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר מה ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יּפקד ּכי ונפקדּת ּובענין גֹו', ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּומּדי
ּבדרּוׁשי הּמבאר אּלּו ּכתּובים ּבאּור ּתכן הּוא ,ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמֹוׁשב
המבאר ּדלכאֹורה ּבזה, להעיר ויׁש נׂשיאינּו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹרּבֹותינּו
ּבאּור רק הּוא ּתכנֹו ּבחדׁשֹו, חדׁש מּדי והיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּבדרּוׁשי
אבל עצמֹו, ּבפני ראׁשֿחדׁש וענין עצמֹו ּבפני ׁשּבת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹענין
לֹומר צרי ראׁשֿחדׁש, ּבׁשּבת ּכ ׁשּמפטירין ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹמּזה
וצרי ּביחד, וׁשּבת ראׁשֿחדׁש ּבענין מדּבר ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּבהפטרה
ועלּֿדרֿזה מקֹומֹו. ּכאן ואין הענינים. ּבאּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהבין
ראׁשֿ ׁשּבערב מבאר ,מֹוׁשב יּפקד ּכי ונפקדּת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבענין
ּדונפקּדת, הענין ואּלּו ,מֹוׁשב יּפקד הּבּטּול, הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹחדׁש
ועלּֿפיֿ עצמֹו. ּבראׁשֿחדׁש הּוא הּלבנה, ּומֹולד ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹהּזּכרֹון
ראׁשֿ ּבערב זֹו הפטרה ׁשאֹומרים מהּו ּבאּור צרי ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
יׁשנֹו ּכבר ראׁשֿחדׁש ּבערב ׁשּגם לֹומר ּובהכרח ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹחדׁש.
ּדוד עד לבחינת עד הענינים וכל חדׁש, ּדמחר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהענין
ויׁש למחרת. יהיה ראׁשֿחדׁש הרי ולכאֹורה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶָָָֹֹהגּדיל,
ענין זהּו החדׁש יהיה ׁשּמחר ּדמה ּבזה, הּבאּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר
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אין מאור בו שמושפעת ההארה את בתוכו שמכיל 'כלי' בבחינת הוא זה כוח

שהיא המלכות ספירת הוא זה כוח העליונות, הספירות מבחינת הוא. ברוך סוף

היא כלום, עצמו מצד לו שאין 'מקבל' בבחינת והיא שבכולן, התחתונה

שהם שמעליה הספירות דרך בה שמאירה העליונה ההארה את בתוכה מקבלת

של נשמתו 'משפיע'. בבחינת

בספירת קשורה המלך דוד

‰e‰ÊÂ20¯Lwהמלכות. Ìb ¿∆««∆∆
העניין L„Áבין ¯ÁÓ'c¿»»…∆

BÏ ¯Ó‡iÂ'Ï 'z„˜Ù�Â¿ƒ¿«¿»¿«…∆
(„Â„Ï) 'Ô˙�B‰Èכלומר ¿»»¿»ƒ

'מחר המילים של הפנימי הקשר

שמדובר לזה ונפקדת' חודש

דוד אל יהונתן של ,בדיבורים
˙�ÈÁa ‡e‰ „Âc Èkƒ»ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏÓבשם נקראת שהיא «¿
'‡¯‰ÈÒ'ספירת (=ירח) ƒ¬»ֵַָ

הלבנה בדוגמת היא המלכות

היא כלום, מעצמה לה שאין

'מקבל'. Ôaבבחינת Ô˙�B‰ÈÂƒ»»∆
‡LÓL ˙�ÈÁa ‡e‰ Ïe‡L»¿ƒ«ƒ¿»
קשורה שנשמתו כיוון ֶֶ(=שמש)

בבחינת שהם העליונות בספירות

המלכות, ספירת אל 'משפיע'

Â .„Â„Ï ÚtL� epnnLלכן ∆ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
לדוד שאומר זה הוא יהונתן

יפקד' כי ≈¿»È„ÈŒÏÚש,'ונפקדת
‡e‰L „Â„c Ïeha‰«ƒ¿»ƒ∆

,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaבדוגמת‰Ó ¿ƒ««¿«
L„Á L‡¯ ·¯ÚaL∆¿∆∆……∆
‰�·l‰ ˙¯zzÒÓƒ¿«∆∆«¿»»
ÔÈ‡L „Ú È¯Ó‚Ï (˙eÎÏÓ)«¿¿«¿≈«∆≈
‰p‰ ,‰c˜� elÙ‡ da»¬ƒ¿À»ƒ≈
¯ÁÓ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆»»
˙‡ ˙Ïa˜nL ,L„Á…∆∆¿«∆∆∆

‰ÚtL‰‰שמאירה החדשה ««¿»»
חודש Âבראש ,'eÎהיא תחילה, התבטלותו לאחר דוד, של Ú„התרוממותו ¿«

כך דברכדי של בסופו מגיע בעצמו רמוזÈÁ·Ï�˙שהוא זה שדבר 'משפיע' ƒ¿ƒ«
שבתֿערבֿראשֿחודש של ההפטרה nk·‡¯בהמשך ,'ÏÈc‚‰ „Âc „Ú'«»ƒƒ¿ƒ«¿…»

.ÌÈLe¯c‰a ‰k¯‡a«¬À»¿«¿ƒ
ÈcÓe BL„Áa L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«¿»»ƒ≈…∆¿»¿ƒ≈

e ,'B‚ BzaLa ˙aLשנתבאר מה כן tÈ˜„כמו Èk z„˜Ù�Â' ÔÈ�Ú· «»¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈
el‡ ÌÈ·e˙k ¯e‡a ÔÎz ‡e‰ ,'E·LBÓכפיÈLe¯„a ¯‡·n‰ »∆…∆≈¿ƒ≈«¿…»ƒ¿≈

של B‡ÎÏc¯‰החסידות ,‰Êa ¯ÈÚ‰Ï LÈÂ .e�È‡ÈN� e�È˙Ba«̄≈¿ƒ≈¿≈¿»ƒ»∆¿ƒ¿»
ÈLe¯„a ¯‡·Ó‰הפסוק אודות L„Áהחסידות ÈcÓ ‰È‰Â' «¿…»ƒ¿≈¿»»ƒ≈…∆

¯e‡a ˜¯ ‡e‰ B�Îz ,'BL„ÁaאודותBÓˆÚ È�Ùa '˙aL' ÔÈ�Ú ¿»¿»¿«≈ƒ¿««»ƒ¿≈«¿
Âאודות fÓ‰ביאור Ï·‡ ,BÓˆÚ È�Ùa 'L„ÁŒL‡¯' ÔÈ�Ú ¿ƒ¿«……∆ƒ¿≈«¿¬»ƒ∆

L„ÁŒL‡¯ ˙aLa Ck ÔÈ¯ÈËÙnLקוראים חודש ראש בשבת כלומר ∆«¿ƒƒ»¿«»……∆
יחד ראשֿחודש את וגם השבת את גם מזכירים בשלימותו, הפסוק על,את

זה Lפי ¯ÓBÏ CÈ¯ˆגם »ƒ«∆
רוחנית ««¿»»ËÙ‰a¯‰מבחינה
ÔÈ�Úa ¯a„Óשל החיבור ¿À»¿ƒ¿«

,„ÁÈa ˙aLÂ L„ÁŒL‡…̄…∆¿«»¿««
¯e‡a ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈

ÌÈ�È�Ú‰יחד מתחברים כיצד »ƒ¿»ƒ
העולמות עליית מעלת

ההתגלות עם בשבת שמתרחשת

חודש בראש שמאירה העליונה

למטה Ô‡kדווקא ÔÈ‡Â .¿≈»
BÓB˜Óהדברים ביאור .של ¿

ÔÈ�Úa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ¿«
„˜tÈ Èk z„˜Ù�Â'¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈

'E·LBÓערב בשבת שקשור »∆
שהרי חודש, לעילÓ·‡¯ראש ¿…»

‡e‰ L„ÁŒL‡¯ ·¯ÚaL∆¿∆∆……∆
,'E·LBÓ „˜tÈ' ,Ïeha‰«ƒƒ»≈»∆
,'˙c˜Ù�Â'c ÔÈ�Ú‰ el‡Â¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»

ÏBÓe„שהוא ÔB¯kf‰«ƒ»«
L„ÁŒL‡¯a ‡e‰ ,‰�·l‰«¿»»¿……∆
CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .BÓˆÚ«¿¿«ƒ∆»ƒ

e‰Ó ¯e‡aלכך הטעם ≈«
BÊ ‰¯ËÙ‰ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿»»

L„ÁŒL‡¯ ·¯Úaבזמן בו ¿∆∆……∆
מה רק לא רמוז זו שבהפטרה

אלא חודש ראש בערב שנעשה

ההתחדשות גם רמוזה

חודש בראש למחרת שמתרחשת

eעצמו כן, ÓBÏ¯אם Á¯Î‰·¿∆¿≈««
LאכןŒL‡¯ ·¯Úa Ìb ∆«¿∆∆…

ÔÈ�Ú‰ B�LÈ ¯·k L„Á…∆¿»∆¿»ƒ¿»
'L„Á ¯ÁÓ'c,ההתבטלות בשלב עוד חודש, ראש בערב כבר כלומר ¿»»…∆

ובהיעדרו בחסרון כרוך זה ששלב נמצאתלמרות זה שלב בתוך מקום מכל ת,

מכן לאחר לבוא שאמורה ההתחדשות נסתרת, בצורה ‰ÌÈ�È�Úכבר, ÏÎÂ ,¿»»ƒ¿»ƒ
בעקבות חודש בראש בעולמות להאיר שאמורות העליונות הדרגות כל

חודש, בערב כבר נמצאות כולן חודש, ראש בערב כךÚ„התבטלותם כדי «
ההגעה ‰‚ÏÈc'שאפילו „Âc „Ú' ˙�ÈÁ·Ïהיתירה רוממותו זו שכאמור, ƒ¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ

'משפיע', בבחינת יהיה עצמו שהוא בכך לבוא לעתיד שתהיה המלך דוד של

חודש ראש בערב כבר ישנו זה גם ¯‡L„ÁŒLהרי È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,¿ƒ¿»¬≈……∆
‰È‰È ¯ÁnL ‰Óc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .˙¯ÁÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿»√»¿≈««≈»∆¿«∆»»ƒ¿∆
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ּבּיֹום החדׁש ענין יׁשנֹו ּכבר ּבּתֹורה אבל ּבעֹולם, ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחדׁש
צרי עדין אבל ּבהפטרה. זה ׁשאֹומרים עלֿידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלפניו
ּכבר ראׁשֿחדׁש ׁשּבערב מה וההסּברה הענין ּתכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבאּור

מקֹומֹו. ּכאן ואין ּדראשֿחדׁש. הענין ְְְְְִֵֶֶָָָֹֹיׁשנֹו

‰p‰Âואחד אחד ּכל על החֹובה מּטלת הּנ"ל, ּבכל ¿ƒ≈ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
רצֹון והרי ׁשּבחסידּות, הענינים ּבהבנת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּדל
ּדהבנה ּבאפן יהיה ׁשהּלּמּוד הּוא נׂשיאינּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּבֹותינּו

ּבחכמהֿ ׁשּנקראיםוהּׂשגה ּגם ּומה ׁשּבּנפׁש, ּבינהּֿדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
חקקּתי חּקה ׁשל ּבאפן ולא ּדוקא, חּב"ד נׂשיאי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבׁשם

ּגזרּתי אחריה21ּגזרה להרהר רׁשּות ל אמת22ואין ּדהן . ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
חּקה ׁשל ּבאפן להיֹות צרי ּבמעׂשה הּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּקּיּום
ׁשהּדברים ּגמּורה ּבוּדאּות הּוא יֹודע וגם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָחקקּתי,
מּפי איׁש סמּוכים ׁשהם נׂשיאינּו רּבֹותינּו עלֿידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּנאמרּו
רּבֹותינּו ואׁשר ּבתכלית, אמּתּיים הם רּבנּו מׁשה עד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹאיׁש
וגם הּדברים, את הבינּו ּבטח הּמאמרים) (ּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׂשיאינּו

הרב ּדברי ּבׁשמירת ּדּיּוק להיֹות ׁשּצרי יחד23יֹודע אבל , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּׂשגים יהיּו ׁשהּדברים ההׁשּתּדלּות להיֹות צריכה זה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻעם
לבּקׁש צרי מבין אינֹו וכאׁשר ּבׂשכלֹו, ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּובנים
ׁשּיסּבירּו נאכט) מיטן אין טיר אֹויפן קלאּפן אּון ְְְְְִִִִֶֶַַַ(קּומען
לֹו הסּבירּו ׁשּלא לּמה הּסּבה היא ּגּופא וזה הּדברים. ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹלֹו
קלאּפן אּון (קּומען ויבּקׁש ׁשּיבֹוא ּכדי הּדברים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
הּדברים, ּבהבנת הּיגיעה להיֹות צרי ּובכלל טיר), ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָאֹויפן

ז"ל רּבֹותינּו רז"ל24ואמרּו ּדמאמר ּתאמין. ּומצאת יגעּת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּכן ּבקלֿוחמר מּובן ּומּזה העֹולם, לעניני ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
ּבאה הּיגיעה ׁשעלֿידי הּתֹורה, לעניני ּבנֹוגע ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּוא
מציאה ׁשל לענין ּבאים הּיגיעה ׁשעלֿידי היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמציאה,
עצמֹו לכֹופף אּלא צרי ואינֹו הּיגיעה, ּבער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
אּון אנבּויגן נאר זיך דארף (ער הּמציאה את ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּולהגּביּה

אֹויפהֹויּבן). ְְָדאס
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ÔÈ�Úראש‰ e‰Ê L„Áשל ‡·Ïראש‰התגלותו ,ÌÏBÚa L„Á «…∆∆ƒ¿««…∆»»¬»
‰ ÔÈ�Ú B�LÈ ¯·k ‰¯BzaראשL„ÁעודÈ„ÈŒÏÚ ÂÈ�ÙlL ÌBia «»¿»∆¿ƒ¿««…∆«∆¿»»«¿≈

.‰¯ËÙ‰a ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆««¿»»
¯e‡a CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡מהוÂ ÔÈ�Ú‰ ÔÎzמהי‰¯aÒ‰‰ב‰Ó ¬»¬«ƒ»ƒ≈…∆»ƒ¿»¿««¿»»«

¯·k L„ÁŒL‡¯ ·¯ÚaL∆¿∆∆……∆¿»
.L„ÁŒ˘‡¯c ÔÈ�Ú‰ B�LÈ∆¿»ƒ¿»¿……∆

.BÓB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â¿≈»¿
˙ÏhÓ ,Ï"p‰ ÏÎa ‰p‰Â¿ƒ≈¿»««À∆∆
„Á‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁ‰«»«»∆»
˙�·‰a ÏczL‰Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¿«≈«¬»«

L ÌÈ�È�Ú‰מבואריםaתורת »ƒ¿»ƒ∆«
È¯‰Âה ,˙e„ÈÒÁהÔBˆ¯של ¬ƒ«¬≈¿

‡e‰ e�È‡ÈN� e�È˙Ba«̄≈¿ƒ≈
„enl‰Lמאתנו אחד כל של ∆«ƒ

‰�·‰c ÔÙ‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿…∆«¬»»
a ‰‚O‰Âכוחות אמצעות ¿«»»¿

˙ÚcŒ‰�ÈaŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»««
LÙpaLL Ìb ‰Óe רבותינו, ∆«∆∆««∆
ÌLaנשיאנו ÌÈ‡¯˜pƒ¿»ƒ¿≈

È‡ÈN�'„"aÁ‡˜Âc ' ¿ƒ≈«««¿»
החסידות תורת שכל מובן ְִֶשמזה

להיות צריכה ידם, על שנאמרת

של ודעתו בינתו בחכמתו מובנת

ואחד אחד ÏÂ‡כל שהם, ¿…
החסידות תורת את לנו מגלים

Èz˜˜Á ‰wÁ' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆À»»«¿ƒ
Èz¯Êb ‰¯Êb21EÏ ÔÈ‡Â ¿≈»»«¿ƒ¿≈¿

'‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯22. ¿¿«¿≈«¬∆»
L ˙Ó‡ Ô‰cלא מדובר כאשר ¿≈¡∆∆

אלא הדברים לימוד אודות

‰ÌÈ¯·cאודות Ìeiwƒ«¿»ƒ
‰NÚÓaאזי˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¿«¬∆»ƒƒ¿

Èz˜˜Á ‰wÁ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆À»»«¿ƒ
קושיות להקשות Ì‚Âמבלי ,¿«

לימוד אודות מדובר כאשר

אחד כל ‰e‡הדברים, Ú„BÈ≈«
ÌÈ¯·c‰L ‰¯eÓb ˙e‡cÂa¿«»¿»∆«¿»ƒ
e�È˙Ba¯ È„ÈŒÏÚ e¯Ó‡pL∆∆∆¿«¿≈«≈
ÌÈÎeÓÒ Ì‰L e�È‡ÈN�¿ƒ≈∆≈¿ƒ

e�a¯ ‰LÓ „Ú LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡דבריהם כל ‡ÌÈizÓובמילא Ì‰ ƒƒƒƒ«…∆«≈≈¬ƒƒƒ
ÁËa (ÌÈ¯Ó‡n‰ ÈÏÚa) e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ ¯L‡Â ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¬∆«≈¿ƒ≈«¬≈««¬»ƒ∆«

Â ,ÌÈ¯·c‰ ˙‡ e�È·‰הלומד eic˜האדם ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL Ú„BÈ Ì‚ ≈ƒ∆«¿»ƒ¿«≈«∆»ƒƒ¿ƒ
·¯‰ È¯·c ˙¯ÈÓLa23רבותינו משתמשים שבהם במילים ולדייק לשמור ƒ¿ƒ«ƒ¿≈»«

ÌÈ¯·c‰Lנשיאנו ˙eÏczL‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ Ï·‡ ,¬»««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆«¿»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ·Ó B�È‡ ¯L‡ÎÂ ,BÏÎNa Ìb ÌÈ�·eÓe ÌÈ‚OÓ eÈ‰Èƒ¿À»ƒ»ƒ«¿ƒ¿¿«¬∆≈≈ƒ»ƒ

ËÎ‡� ÔËÈÓ ÔÈ‡ ¯ÈË ÔÙÈB‡ Ôt‡Ï˜ Ôe‡ ÔÚÓe˜) Lw·Ïלבוא= ¿«≈∆¿«¿ƒƒƒ¿«¿
הלילה באמצע הדלת על BÏולתבועולדפוק e¯ÈaÒiL ‰ÌÈ¯·c.את) ∆«¿ƒ«¿»ƒ

Âהבנתו את שדורשים זו, ¿נקודה
ואחד, אחד כל Ùeb‡של ‰Ê∆»

nÏ‰(=עצמו) ‰aq‰ ‡È‰ƒ«ƒ»»»
˙‡ BÏ e¯ÈaÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ∆

k ,ÌÈ¯·c‰‡B·iL È„ «¿»ƒ¿≈∆»
Ôe‡ ÔÚÓe˜) Lw·ÈÂƒ«≈∆

¯ÈË ÔÙÈB‡ Ôt‡Ï˜לבוא= ¿«¿ƒ
הדלת על ÏÏÎ·e,ולדפוק ,(ƒ¿»

‰ÚÈ‚i‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿ƒ»
e¯Ó‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ˙�·‰a«¬»««¿»ƒ¿»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯24zÚ‚È' «≈«»«¿»
'ÔÈÓ‡z ˙‡ˆÓeז"ל חכמינו »»»«¬ƒ

'מציאה' במושג משתמשים

'יגעּת אומרים אינם הם ְַָָדווקא,

אלא והׂשגּת' 'יגעּת או ְְְְְְִִַַַָָָָוהצלחּת'

דבר היא 'מציאה' ּומצאת'. ְַָָָָָ'יגעּת

כמו למוצאה, מתכנן לא שהאדם

שכאשר ז"ל חכמינו מבטיחים כן

יזכה הוא מתייגע האדם

למידת בהתאם רק לא להצלחה

מעבר הרבה אלא השתדלותו

'מציאה' של באופן .לכך,
‡e‰ ‰Ê Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ócגם ¿«¬«««∆

Ï Ú‚B�aהאדם של יגיעתו ¿≈«¿
‰ÌÏBÚב È�È�Úבענייני כגון ƒ¿¿≈»»

וכדומה ופרנסתו fÓe‰עסקיו ,ƒ∆
ÔkL ¯ÓÁÂŒÏ˜a Ô·eÓ»¿«»…∆∆≈
È�È�ÚÏ Ú‚B�a Ìb ‡e‰«¿≈«¿ƒ¿¿≈
‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«¿≈«¿ƒ»

התורה בלימוד האדם ««a‡‰של
È„ÈŒÏÚL e�ÈÈ‰ ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿∆«¿≈

ÌÈ‡a ‰ÚÈ‚i‰רק לא «¿ƒ»»ƒ
בהתאם שמדודה להצלחה

אלא האדם של יגיעתו למידת

גם ÏLזוכה ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿»∆
'‰‡ÈˆÓ'כלומרÂ ,‰ÚÈ‚i‰ C¯Úa B�È‡Lלו מאירים מלמעלה ¿ƒ»∆≈¿∆∆«¿ƒ»¿

ש כזה באופן החסידות תורת את להבין לו ‡l‡ומאפשרים CÈ¯ˆ B�È‡≈»ƒ∆»
¯‡� ÍÈÊ Û¯‡„ ¯Ú) ‰‡Èˆn‰ ˙‡ dÈa‚‰Ïe BÓˆÚ ÛÙBÎÏ¿≈«¿¿«¿ƒ«∆«¿ƒ»∆«ƒ»

.(ÔaÈB‰ÙÈB‡ Ò‡„ Ôe‡ Ô‚Èe·�‡»¿∆»¿¿
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ּבּיֹום החדׁש ענין יׁשנֹו ּכבר ּבּתֹורה אבל ּבעֹולם, ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחדׁש
צרי עדין אבל ּבהפטרה. זה ׁשאֹומרים עלֿידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּלפניו
ּכבר ראׁשֿחדׁש ׁשּבערב מה וההסּברה הענין ּתכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבאּור

מקֹומֹו. ּכאן ואין ּדראשֿחדׁש. הענין ְְְְְִֵֶֶָָָֹֹיׁשנֹו

‰p‰Âואחד אחד ּכל על החֹובה מּטלת הּנ"ל, ּבכל ¿ƒ≈ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
רצֹון והרי ׁשּבחסידּות, הענינים ּבהבנת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהׁשּתּדל
ּדהבנה ּבאפן יהיה ׁשהּלּמּוד הּוא נׂשיאינּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּבֹותינּו

ּבחכמהֿ ׁשּנקראיםוהּׂשגה ּגם ּומה ׁשּבּנפׁש, ּבינהּֿדעת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
חקקּתי חּקה ׁשל ּבאפן ולא ּדוקא, חּב"ד נׂשיאי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבׁשם

ּגזרּתי אחריה21ּגזרה להרהר רׁשּות ל אמת22ואין ּדהן . ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
חּקה ׁשל ּבאפן להיֹות צרי ּבמעׂשה הּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּקּיּום
ׁשהּדברים ּגמּורה ּבוּדאּות הּוא יֹודע וגם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָחקקּתי,
מּפי איׁש סמּוכים ׁשהם נׂשיאינּו רּבֹותינּו עלֿידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּנאמרּו
רּבֹותינּו ואׁשר ּבתכלית, אמּתּיים הם רּבנּו מׁשה עד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹאיׁש
וגם הּדברים, את הבינּו ּבטח הּמאמרים) (ּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׂשיאינּו

הרב ּדברי ּבׁשמירת ּדּיּוק להיֹות ׁשּצרי יחד23יֹודע אבל , ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מּׂשגים יהיּו ׁשהּדברים ההׁשּתּדלּות להיֹות צריכה זה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָֻעם
לבּקׁש צרי מבין אינֹו וכאׁשר ּבׂשכלֹו, ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּובנים
ׁשּיסּבירּו נאכט) מיטן אין טיר אֹויפן קלאּפן אּון ְְְְְִִִִֶֶַַַ(קּומען
לֹו הסּבירּו ׁשּלא לּמה הּסּבה היא ּגּופא וזה הּדברים. ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹלֹו
קלאּפן אּון (קּומען ויבּקׁש ׁשּיבֹוא ּכדי הּדברים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
הּדברים, ּבהבנת הּיגיעה להיֹות צרי ּובכלל טיר), ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָאֹויפן

ז"ל רּבֹותינּו רז"ל24ואמרּו ּדמאמר ּתאמין. ּומצאת יגעּת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּכן ּבקלֿוחמר מּובן ּומּזה העֹולם, לעניני ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
ּבאה הּיגיעה ׁשעלֿידי הּתֹורה, לעניני ּבנֹוגע ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּוא
מציאה ׁשל לענין ּבאים הּיגיעה ׁשעלֿידי היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמציאה,
עצמֹו לכֹופף אּלא צרי ואינֹו הּיגיעה, ּבער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
אּון אנבּויגן נאר זיך דארף (ער הּמציאה את ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּולהגּביּה

אֹויפהֹויּבן). ְְָדאס
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'מציאה' במושג משתמשים

'יגעּת אומרים אינם הם ְַָָדווקא,

אלא והׂשגּת' 'יגעּת או ְְְְְְִִַַַָָָָוהצלחּת'

דבר היא 'מציאה' ּומצאת'. ְַָָָָָ'יגעּת

כמו למוצאה, מתכנן לא שהאדם

שכאשר ז"ל חכמינו מבטיחים כן

יזכה הוא מתייגע האדם

למידת בהתאם רק לא להצלחה

מעבר הרבה אלא השתדלותו
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Ï Ú‚B�aהאדם של יגיעתו ¿≈«¿
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אלא האדם של יגיעתו למידת
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ש כזה באופן החסידות תורת את להבין לו ‡l‡ומאפשרים CÈ¯ˆ B�È‡≈»ƒ∆»
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ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂמּמרֹום רּוח עליכם מרּבֹותינּו25ׁשּיערה , ƒƒ»ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
עד איׁש מּפי איׁש סמּוכים ׁשהם ְְִִִִִִֵֵֶַנׂשיאינּו
ּדרא ּבכל ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותיּה ּכן, על ויתר רּבנּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

הּכל26ודרא הּוא והּנׂשיא הּכל,27, את נֹותנים ׁשהם , ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּגם מּובנים יהיּו ּבחסידּות הּנלמדים ׁשהּדברים זה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּכֹולל
דּכליל מפּתחא ׁשהּוא ּבדעת ּובפרט ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּבחכמהּֿבינהּֿדעת

ּבּמּדֹות28ׁשית ּגם נמׁש ׁשּמּזה ׁשהּדברים29, ועד , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ּכבׂשרֹו ּובׂשר ּדם יהיּו החסידּות ּבתֹורת 30הּנלמדים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ

להיֹות מציאּותֹו ּבכל ויחּדרּו ּבפעל, ּבמעׂשה ּגם ְְְְְְְְְְְֲִִֶַַַַָֹֻוימׁשכּו
דעהּו ּדרכי .31ּבכל ְְֵֶָָָ
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מוגה בלתי

ביאור‡. עם להתחיל יש לראש לכל לכן, - גרמא שהזמן לענין מיוחדת חשיבות יש תורה שעלֿפי מכיון
מעלות: וכמה כמה בו שישנן זה, דיום המיוחדת המעלה

קבלה בספרי כמבואר - מזה ויתירה הבריאה, התחלת עם מיד וקיימא"' "מקדשא - שענינו השבת, יום (א)
בנגלה גם בראשית,1(ומרומז ימי לששת ברכה נמשכה וממנו בראשית, ימי ששת לפני עוד היה השבת שענין (

יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה הוא השבת ענין .2שכן,

חודש. ראש (שבת) להיותו - זה ביום נוספת מעלה (ב)

יותר עוד ונפלאה, גדולה מעלה יש שבו הרביעי", ד"חודש חודש ראש זה הרי - גופא חדשים ראשי בין (ג)
נתינת עם הקשור תליתאי", "ירחא השלישי, דחודש העילויים כל שלאחרי היינו, השלישי", "חודש מאשר

תליתאי" עלֿידי תליתאי לעם תליתאי הדבר3"אוריאן מעלת גודל בארוכה ומבואר כמדובר בהתאם4, הנה -

בקודש" "מעלין התורה ב5לציווי (סעיף כדלקמן יותר, עוד נעלה ענין ישנו הרביעי" שב"חודש לומר בהכרח ,

ואילך).

שבו חודש, דראש ראשון ביום נמצאים - חודש ראש ימים ב' ישנם שבו גופא, הרביעי חודש בראש (ד)
ח). (סעיף כדלקמן מיוחדת, מעלה

ט). (סעיף כדלקמן חוקת, פרשת - תמוז חודש דראש א' - זו בשבת קורין זו שנה בקביעות (ה)

העילוי גודל מובן ומזה מיוחדת, מעלה ישנה בפניֿעצמו שהוא כפי הנ"ל מהענינים אחד שבכל ומובן,
יחדיו ובאים מצטרפים אלו מעלות עניני כל אחד.6כאשר ביום

לה·. חודשכדי של מעלתו את תחילה ולבאר להקדים יש - הרביעי דחודש המיוחדת המעלה את בין
הרביעי: חודש בבוא - בקודש" "מעלין - בדבר שנוסף העילוי מהו יובן ועלֿפיֿזה השלישי,

מנוגדים, דברים ב' ישנם כאשר רק שייך השלום ענין שכן, השלום, ענין - הוא השלישי דחודש העילוי
- תליתאי" "אוריאן התורה, ניתנה שבו השלישי דחודש הענין וזהו ביניהם. שלום ועושה השלישי בא שאז

בעולם" שלום לעשות ניתנה בתחתונים.7"התורה יתברך לו דירה עושים שעלֿידיֿזה היינו, ,

דירה יתברך לו להיות הקב"ה ש"נתאווה מכיון - בתחתונים דירה בעולם, שלום דעשיית העילוי גודל ומובן
הענינים.8בתחתונים" שאר מכל לגמרי שבאיןֿערוך ותענוג תאוה של ענין ,

אלקה" אחזה שהוא9ו"מבשרי דוקא, התענוג בענין ביטוי לידי ובאה קשורה האדם של מציאותו עצם :

שהרי הרצון, מכח למעלה אפילו אלא ושכל, מדות פנימיים, מכחות למעלה מבעי לא הכחות, מכל למעלה
הרצון. פנימיות הוא התענוג

מאדם - לדבר דוגמא מוסר בספרי וכמבואר הרצון, חיצוניות שזהו - ותענוג חפץ בו שאין רצון יש דהנה,
אינו שלו והתענוג שהחפץ היינו, בלבד, הרצון חיצוניות מצד אלא אינה זו שהתעסקות מסחר, בעניני שעוסק
מפני אלא זה אין - במסחר לעסוק שרוצה מה כן, ואם מזה, כתוצאה שיבוא ברווח אלא עצמו, המסחר בענין
עליו מסחר, בעניני לעסוק כדי שהרי עליו, לטורח הוא כשלעצמו המסחר בענין העסק ולכן, בלבד, ההכרח
עד ועם, עם בלשון ולדבר אינםֿיהודים, עם במגע לבוא שצריך ועד העולם, בעניני ולעסוק ממדרגתו לרדת

הקודש, לשון היפך שהוא ללשון

בשמות אלו לדברים לקרוא הסכימו אדם שבני מה אלא הקודש", "לשון שאינו הסכמי, לשון רק לא [כלומר,
ביטויים בו שיש מפני הקודש, לשון היפך שהוא לשון זאת, עוד אלא ביניהם, להתדבר שיוכלו כדי וכך, כך
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תריא1) ע' בהר אוה"ת ואילך. ג סט, יתרו תו"א וראה א. יז, ביצה
ובכ"מ. ואילך.

א.2) פח, ב. סג, זח"ב
א.3) פח, שבת
ועוד.4) ואילך. ס"א ש.ז. במדבר ש"פ שיחת - בארוכה ראה
וש"נ.5) א. כח, ברכות

ובפרש"י.6) א לד, סוטה ראה
בסופן.7) חנוכה הל' רמב"ם
פי"ג,8) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו.
רסט"ו.9) אגה"ק וראה כו. יט, איוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zegpn(ipy meil)
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ixd ,milecbd o`vd mcn dzey e` mipnyd mixtd xyanàìŸ

eçáæ íëéìà ézøîàmkizepaxwøîàzL éãkcg` lk xn`iy-] ¨©§¦£¥¤¦§§¥¤Ÿ©
[envrlBðBöø äNòà'epcgy` dfae ez`pdl eiptl geafläNòéå ¤¡¤§§©£¤
,'éðBöøixdyéðBöøì àìiz`pdle ikxvl -àlà ,íéçáBæ ízà §¦Ÿ¦§¦©¤§¦¤¨

íëðBöøìmkkxvl -,íéçáBæ ízàenkøîàpLminlya(d hi `xwie) ¦§§¤©¤§¦¤¤¡©
,'eäçaæz íëðöøì'izevn miyer mz`y xkya ik ,mkzaehl epiid ¦§Ÿ§¤¦§¨ª

.mkizepeer milgnp ,eaixwdl
:el` zeaizn zxg` dyxc d`ian `xnbdíëðöøì' ,øçà øác̈¨©¥¦§Ÿ§¤

,'eäçaæzy epiideçáæ íëðBöøìe ,dgiafa mivex eidzy -íëzòãì ¦§¨ª¦§§¤¦§§©§§¤
eçáæ`ed ,zrcd xqeg oipre .zrc xqega `ledépéî àòáãkitk-] ¦§§¦§¨¦¥
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,`ped ax el aiydeøîàpLdlera(d ` `xwie)'ø÷aä ïa úà èçLå' ¤¤¡©§¨©¤¤©¨¨

,'ebeì äèéçL àäzLø÷a ïa íL.xg` xac myl `leBì øîà ¤§¥§¦¨§¥¤¨¨¨©
,l`enyàeä eðéãéa Bæmicnely xak eprcie ,epl zxken ef di`x - §¨¥
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א
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ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂמּמרֹום רּוח עליכם מרּבֹותינּו25ׁשּיערה , ƒƒ»ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
עד איׁש מּפי איׁש סמּוכים ׁשהם ְְִִִִִִֵֵֶַנׂשיאינּו
ּדרא ּבכל ּדמׁשה ּדאתּפׁשטּותיּה ּכן, על ויתר רּבנּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

הּכל26ודרא הּוא והּנׂשיא הּכל,27, את נֹותנים ׁשהם , ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּגם מּובנים יהיּו ּבחסידּות הּנלמדים ׁשהּדברים זה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּכֹולל
דּכליל מפּתחא ׁשהּוא ּבדעת ּובפרט ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּבחכמהּֿבינהּֿדעת

ּבּמּדֹות28ׁשית ּגם נמׁש ׁשּמּזה ׁשהּדברים29, ועד , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ
ּכבׂשרֹו ּובׂשר ּדם יהיּו החסידּות ּבתֹורת 30הּנלמדים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ

להיֹות מציאּותֹו ּבכל ויחּדרּו ּבפעל, ּבמעׂשה ּגם ְְְְְְְְְְְֲִִֶַַַַָֹֻוימׁשכּו
דעהּו ּדרכי .31ּבכל ְְֵֶָָָ

È„ÈŒÏÚÂהענינים ּבהבנת וההׁשּתּדלּות החסידּות לּמּוד ¿«¿≈ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָ
הּמעינֹות ּדהפצת הענין ּתכן ׁשּזהּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנלמדים,

מׁשיחא מלּכא ּדא מר קאתי עלֿידיֿזה ּבקרֹוב32חּוצה, , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ַָמּמׁש.
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טו.)25 לב, ישעי' - הכתוב לשון ועוד.)26ע"פ א. רעג, ח"ג כא.)27זהר כא, חוקת א.)28פרש"י קעז, ח"ב תניא)29זהר ראה

ספ"ה.)30ספ"ג. שם ו.)31ראה ג, הידועה.)32משלי דהבעש"ט אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌB¯nÓ Áe¯ ÌÎÈÏÚ ‰¯ÚiL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ25e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯Ó , ƒƒ»∆¿»∆¬≈∆«ƒ»≈«≈¿ƒ≈
e�a¯ ‰LÓ „Ú LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÎeÓÒ Ì‰Lהתורה ניתנה ,שלו ∆≈¿ƒƒƒƒƒ«…∆«≈

,Ôk ÏÚ ¯˙ÈÂרב למשה זהשייכותם בכוח היא 'dÈ˙eËLt˙‡cינו ¿∆∆«≈¿ƒ¿«¿≈
'‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc26(ודור דור בכל משה של התפשטותו (=ישנה ¿…∆¿»»»¿»»

המׁשה הם נשיאנו ֶַֹורבותינו

אלה Âשבדורותינו אודות, ¿הרי
נאמר הדור ÈNp‰'«»ƒ‡נשיא
'Ïk‰ ‡e‰27ובמילא «…

הכול את לתת Ì‰Lביכולתם ,∆≈
ÏÏBk ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ�˙B�את ¿ƒ∆«…≈

ÌÈ„ÓÏp‰ ÌÈ¯·c‰L ‰Ê∆∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ
Ìb ÌÈ�·eÓ eÈ‰È ˙e„ÈÒÁa«¬ƒƒ¿»ƒ«

˙ÚcŒ‰�ÈaŒ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»««
a Ë¯Ù·e˙Ú„‡e‰Lכלשון ƒ¿»¿««∆

„ÏÈÏkהזוהר ‡ÁzÙÓ'«¿¿»¿»ƒ
'˙ÈL28,שש שכולל (=מפתח ƒ

המידות לששת היא הכוונה

זה הוא הדעת כוח שבלב)

הלב עם המוח את ,שמקשר
CLÓ� ‰fnLלימודו ומאיר ∆ƒ∆ƒ¿»

שבמוחו והבנתו האדם »Ìbשל
˙Bcna29שבליבו„ÚÂ , «ƒ¿«

¯N·e Ìc eÈ‰È ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a ÌÈ„ÓÏp‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿««¬ƒƒ¿»»»
B¯N·k30eÎLÓÈÂביטוי לידי e¯cÁÈÂויבואו ,ÏÚÙa ‰NÚÓa Ìb ƒ¿»¿À¿¿«¿«¬∆¿…«¿«¿¿

B˙e‡ÈˆÓ ÏÎaכך כדי „e‰Ú'עד EÈÎ¯c ÏÎa' ˙BÈ‰Ï31כלומר ¿»¿ƒƒ¿¿»¿»∆»≈

חדורים יהיו הם גם ושתייתו, באכילתו גופו בצרכי הגשמיים, דרכיו שגם

החסידות תורת לימוד ידי על ה' .בידיעת
ÌÈ�È�Ú‰ ˙�·‰a ˙eÏczL‰‰Â ˙e„ÈÒÁ‰ „enÏ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«¬ƒ¿«ƒ¿«¿«¬»«»ƒ¿»ƒ

˙B�ÈÚn‰ ˙ˆÙ‰c ÔÈ�Ú‰ ÔÎz e‰fL ,ÌÈ„ÓÏp‰החסידות תורת של «ƒ¿»ƒ∆∆…∆»ƒ¿»«¬»«««¿»
,‰ˆeÁשניתנה התשובה אשר »

לשאלתו צדקינו משיח ידי על

'אימתי טוב: שם הבעל של

אדוני? יבוא (=מתי מר?' קאתי

משיח?), יבוא מתי כלומר,

ש הייתה:תשובתו משיח ל

חוצה', מעיינותך 'לכשיפוצו

הבעל של כשמעיינותיו כלומר,

החסידות, תורת שזו טוב, שם

אזי ב'חוצה', גם ויופצו יגיעו

במילה הכוונה הגאולה. תבוא

החסידות שתורת היא 'חוצה'

לאלה גם ואחד אחד לכל תגיע

נמצאים הם רוחנית שמבחינה

שתורת כן וכמו ב'חוץ',

שבתוך ל'חוצה' תגיע החסידות

שהיא כלומר עצמו, האדם

בשכלו גם מציאותו, בכל תחדור

'חוצה'. בבחינת הוא האלוקית נשמתו שלגבי '˜‡˙Èהאנושי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»≈
'‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡c ¯Ó32(המשיח מלך זה אדוני, B¯˜a·(=יבוא «»«¿»¿ƒ»¿»

.LnÓ«»
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מוגה בלתי

ביאור‡. עם להתחיל יש לראש לכל לכן, - גרמא שהזמן לענין מיוחדת חשיבות יש תורה שעלֿפי מכיון
מעלות: וכמה כמה בו שישנן זה, דיום המיוחדת המעלה

קבלה בספרי כמבואר - מזה ויתירה הבריאה, התחלת עם מיד וקיימא"' "מקדשא - שענינו השבת, יום (א)
בנגלה גם בראשית,1(ומרומז ימי לששת ברכה נמשכה וממנו בראשית, ימי ששת לפני עוד היה השבת שענין (

יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה הוא השבת ענין .2שכן,

חודש. ראש (שבת) להיותו - זה ביום נוספת מעלה (ב)

יותר עוד ונפלאה, גדולה מעלה יש שבו הרביעי", ד"חודש חודש ראש זה הרי - גופא חדשים ראשי בין (ג)
נתינת עם הקשור תליתאי", "ירחא השלישי, דחודש העילויים כל שלאחרי היינו, השלישי", "חודש מאשר

תליתאי" עלֿידי תליתאי לעם תליתאי הדבר3"אוריאן מעלת גודל בארוכה ומבואר כמדובר בהתאם4, הנה -

בקודש" "מעלין התורה ב5לציווי (סעיף כדלקמן יותר, עוד נעלה ענין ישנו הרביעי" שב"חודש לומר בהכרח ,

ואילך).

שבו חודש, דראש ראשון ביום נמצאים - חודש ראש ימים ב' ישנם שבו גופא, הרביעי חודש בראש (ד)
ח). (סעיף כדלקמן מיוחדת, מעלה

ט). (סעיף כדלקמן חוקת, פרשת - תמוז חודש דראש א' - זו בשבת קורין זו שנה בקביעות (ה)

העילוי גודל מובן ומזה מיוחדת, מעלה ישנה בפניֿעצמו שהוא כפי הנ"ל מהענינים אחד שבכל ומובן,
יחדיו ובאים מצטרפים אלו מעלות עניני כל אחד.6כאשר ביום

לה·. חודשכדי של מעלתו את תחילה ולבאר להקדים יש - הרביעי דחודש המיוחדת המעלה את בין
הרביעי: חודש בבוא - בקודש" "מעלין - בדבר שנוסף העילוי מהו יובן ועלֿפיֿזה השלישי,

מנוגדים, דברים ב' ישנם כאשר רק שייך השלום ענין שכן, השלום, ענין - הוא השלישי דחודש העילוי
- תליתאי" "אוריאן התורה, ניתנה שבו השלישי דחודש הענין וזהו ביניהם. שלום ועושה השלישי בא שאז

בעולם" שלום לעשות ניתנה בתחתונים.7"התורה יתברך לו דירה עושים שעלֿידיֿזה היינו, ,

דירה יתברך לו להיות הקב"ה ש"נתאווה מכיון - בתחתונים דירה בעולם, שלום דעשיית העילוי גודל ומובן
הענינים.8בתחתונים" שאר מכל לגמרי שבאיןֿערוך ותענוג תאוה של ענין ,

אלקה" אחזה שהוא9ו"מבשרי דוקא, התענוג בענין ביטוי לידי ובאה קשורה האדם של מציאותו עצם :

שהרי הרצון, מכח למעלה אפילו אלא ושכל, מדות פנימיים, מכחות למעלה מבעי לא הכחות, מכל למעלה
הרצון. פנימיות הוא התענוג

מאדם - לדבר דוגמא מוסר בספרי וכמבואר הרצון, חיצוניות שזהו - ותענוג חפץ בו שאין רצון יש דהנה,
אינו שלו והתענוג שהחפץ היינו, בלבד, הרצון חיצוניות מצד אלא אינה זו שהתעסקות מסחר, בעניני שעוסק
מפני אלא זה אין - במסחר לעסוק שרוצה מה כן, ואם מזה, כתוצאה שיבוא ברווח אלא עצמו, המסחר בענין
עליו מסחר, בעניני לעסוק כדי שהרי עליו, לטורח הוא כשלעצמו המסחר בענין העסק ולכן, בלבד, ההכרח
עד ועם, עם בלשון ולדבר אינםֿיהודים, עם במגע לבוא שצריך ועד העולם, בעניני ולעסוק ממדרגתו לרדת

הקודש, לשון היפך שהוא ללשון

בשמות אלו לדברים לקרוא הסכימו אדם שבני מה אלא הקודש", "לשון שאינו הסכמי, לשון רק לא [כלומר,
ביטויים בו שיש מפני הקודש, לשון היפך שהוא לשון זאת, עוד אלא ביניהם, להתדבר שיוכלו כדי וכך, כך

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

תריא1) ע' בהר אוה"ת ואילך. ג סט, יתרו תו"א וראה א. יז, ביצה
ובכ"מ. ואילך.

א.2) פח, ב. סג, זח"ב
א.3) פח, שבת
ועוד.4) ואילך. ס"א ש.ז. במדבר ש"פ שיחת - בארוכה ראה
וש"נ.5) א. כח, ברכות

ובפרש"י.6) א לד, סוטה ראה
בסופן.7) חנוכה הל' רמב"ם
פי"ג,8) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו.
רסט"ו.9) אגה"ק וראה כו. יט, איוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zegpn(ipy meil)

(bi p'äzLà íéãezò íãå íéøéaà øNa ìëBàä'lke` ip` ike - ©©§©©¦¦§©©¦¤§¤
ixd ,milecbd o`vd mcn dzey e` mipnyd mixtd xyanàìŸ

eçáæ íëéìà ézøîàmkizepaxwøîàzL éãkcg` lk xn`iy-] ¨©§¦£¥¤¦§§¥¤Ÿ©
[envrlBðBöø äNòà'epcgy` dfae ez`pdl eiptl geafläNòéå ¤¡¤§§©£¤
,'éðBöøixdyéðBöøì àìiz`pdle ikxvl -àlà ,íéçáBæ ízà §¦Ÿ¦§¦©¤§¦¤¨

íëðBöøìmkkxvl -,íéçáBæ ízàenkøîàpLminlya(d hi `xwie) ¦§§¤©¤§¦¤¤¡©
,'eäçaæz íëðöøì'izevn miyer mz`y xkya ik ,mkzaehl epiid ¦§Ÿ§¤¦§¨ª

.mkizepeer milgnp ,eaixwdl
:el` zeaizn zxg` dyxc d`ian `xnbdíëðöøì' ,øçà øác̈¨©¥¦§Ÿ§¤

,'eäçaæzy epiideçáæ íëðBöøìe ,dgiafa mivex eidzy -íëzòãì ¦§¨ª¦§§¤¦§§©§§¤
eçáæ`ed ,zrcd xqeg oipre .zrc xqega `ledépéî àòáãkitk-] ¦§§¦§¨¦¥

[l`yyíéLãwa ÷qòúîì ïépî ,àðeä áøî ìàeîLwqrzd m`y - §¥¥©¨¦©¦§¦§©¥©¢¨¦

,dpeek ila miycw hgye xac dfi` jezgl oikqa.ìeñt àeäL¤¨
,`ped ax el aiydeøîàpLdlera(d ` `xwie)'ø÷aä ïa úà èçLå' ¤¤¡©§¨©¤¤©¨¨

,'ebeì äèéçL àäzLø÷a ïa íL.xg` xac myl `leBì øîà ¤§¥§¦¨§¥¤¨¨¨©
,l`enyàeä eðéãéa Bæmicnely xak eprcie ,epl zxken ef di`x - §¨¥

,dzid izl`ye ,dligzkl dpeek dkixv mzhigyy mynákòì§©¥
.ïépî,`ped ax el aiyd,'eäçaæz íëðöøì' øîBì ãeîìzeyexity ¦©¦©§©¦§Ÿ§¤¦§¨ª

,eçáæ íëzòãìoeike .wqrznk `le dgiafl dpeek jezn epiid §©§§¤¦§
jgxk lr ,'xwad oa z` hgye'n edepcnl xak dligzkl devnly

.carica akrny cnll ick `ed aezkd ea dpyy dn

úåçðî úëñî äì à÷éìñå ïåøùò éìò éøä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



n"cyz'dיד fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay zgiy

הרגצ'ובי שכתב מה יעקב18וכידוע של דחלומו לסולם רגלים, ג' בה שיש המנורה שבין החילוק בביאור
וכאשר בחינות. ג' ישנן למעלה, הדברים שורש כלומר, והחכמה, האור ענין שבמנורה, - שליבות ד' בו שיש
דסדר הענין כללות על המורים דסולם, השליבות ד' בדוגמת רביעי, ענין נוסף אזי למטה, נמשכים הדברים

כו'. השתלשלות

לומר תמצי ואם דתורה, בנגלה מרומזים הענינים שכל פעמים כמה כמדובר בגמרא, - הוא הדברים ומקור
מפורש: דבר אם כי בלבד, רמז זה אין -

בגמרא כוותייהו19איתא איתמר לא נון בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו מדרשא לבי האידנא דרדקי "אתו :
(המקבל). הדל על מרמזת ד' ואות (הנותן), הגומל על מרמזת ג' שאות כלומר, דלים". גמול דל"ת גימ"ל . .

המשפיע אצל בשרשן, הם הדברים שכאשר לעיל להאמור היסוד וכאשרוזהו ג', במספר הם הרי - (הגומל)
ד'. במספר הם הרי - (הדל) המקבל אל בפועל, למטה ובאים נמשכים

הגמרא בדברי כמודגש - שבפשוטים לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל בפשטות מובן זה שענין [ולהעיר,
שייכת אינה שבאותיות הרמזים בפירוש שההתעסקות במוחש שרואים וכפי "דרדקי", עלֿידי נאמר זה שענין
האותיות כתיבת בדיני - היותר ולכל שבתורה, עמוקים בענינים לעסוק צריכים הם - "ראשֿישיבה" או ל"רב"
מלמדי - דא בכגון עוסק ומי האותיות... כפירוש פשוטים בענינים לעסוק להם מתאים ולא וכו', התגין עם

כוותייהו"]. איתמר לא נון בן יהושע בימי ש"אפילו הגמרא מדגישה זה עם וביחד תינוקות!

ה"מרכבה":„. לענין בקשר פלא דבר יובן לעיל האמור עלֿפי
ז"ל חכמינו לשלשה"20אמרו אלא אבות קורין ש"אין ומכיון המרכבה". הן הן נמצא,21"האבות ,

בלבד. רגלים ג' ישנן שב"מרכבה"

רגלים?! ד' ישנן שבמרכבה הידוע עם זה יתאים כיצד ולכאורה:

רבותינו כמאמר – למטה ומתגלה נמשך שכן מכיון למעלה, שהיא כפי למרכבה בנוגע לחפש צורך ואין
כו'.22ז"ל למעלה הוא שכן שראו מפני דגלים לד' נתאוו שישראל ישראל, דמחנה דגלים לד' בנוגע

ומתגלה נמשכת וכאשר ג', במספר היא בשרשה שהיא כפי שהמרכבה - לעיל כאמור - הוא בזה הביאור אלא
ד'. במספר היא אזי השתלשלות בסדר למטה

ג'‰. שבין החילוק אודות וחסידות קבלה בספרי להמבואר בקשר - לעיל האמור עלֿפי יובן ענין עוד
העפר: יסוד הרביעי, ליסוד - רוח מים אש היסודות

הקושיא היסודות23ידועה ג' אם כי הבריאה", אל ד' יסוד שהוא העפר יסוד יצירה ספר בכל נזכר לא "למה
שהם הראשונים יסודות שלשת כלל הוא רביעי יסוד היותו עם העפר ש"יסוד מפני לזה, והתירוץ רוח, מים אש

על מים של כלי אדם ירתיח שאם לזה, מופת ואמרו הד', יסוד נתהווה ומהם אויר, אש שלאמים באופן האש
בתוך יתהווה מה, זמן עליהם יעבור עד עוד עליהם יוסיף המים יחסרו ואם לעולם, רתיחותיו ינוחו ולא ישקטו

אבן". כדמות עפרורית המים

מד' אחד הוא העפר הרי - הראשונים היסודות בג' כלול העפר שיסוד התירוץ מהו מובן: אינו ולכאורה
עפר מציאות שתהיה בהכרח אלא היסודות, בג' כלול שהוא מה מספיק לא שכן, ומכיון הבריאה, של היסודות

שבבריאה?! דבר לכל "יסוד" שהוא לומר שייך אז שרק בפניֿעצמה,

נעשה אזי למטה ובירידתן ג', מספר רק ישנו למעלה הדברים שבשרש - לעיל האמור עלֿפי – בזה והביאור
ד': מספר

אמנם, אלו; יסודות בג' נכלל הרביעי ויסוד יסודות, ג' אלא נזכרו לא ולכן השורש, ענין הוא יצירה ספר
בפניֿעצמו. יסוד בתור ד') (מספר הרביעי יסוד נעשה אזי - בפועל למטה ומתגלים נמשכים הענינים כאשר
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ויצא.18) ר"פ עה"ת צפע"נ
א.19) קד, שבת
ו.20) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ב.21) טז, ברכות

וש"נ.22) ג. פ"ב, במדב"ר
כרך23) (שמות באוה"ת ונתבאר הובא פ"ג. המכריעין ש' פרדס

ובכ"מ. ואילך. לז ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. ב'תרפה ע' יתרו ז')
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הרי מכלֿמקום, טמאים, בביטויים חסֿושלום להשתמש שלא נזהר שבוודאי (ואף הקדושה ענין היפך שהם
הקודש לשון היפך הוא זה לשון כללות שלכן, כאלו), ביטויים בו שיש כזה בלשון מדבר ],10סוףֿכלֿסוף

חיצוני אלא אינו כשלעצמם המסחר בעניני שהרצון מובן, זה בוומכל אין עצמו שמצד בלבד, הרצון ות
שברצון. והתענוג החפץ שזהו הרצון, פנימיות - מזה ולמעלה ותענוג. חפץ

שלמעלה והתענוג, החפץ ענין על מורה ד"נתאווה" שהענין - למעלה גם הוא כן דלמטה, באדם שהוא וכשם
הרצון. מענין אפילו ולמעלה ומוחין, המדות מבחינת

תענוג - מזה ולמעלה התענוג), (חיצוניות הרצון עם הקשור תענוג ישנו - עצמו התענוג בענין גם ועוד: זאת
התענוג). (פנימיות הרצון עם קשר לו שאין בעצם,

ממלאכה) מנוחה עם הקשור (תענוג שבתא" ד"מעלי התענוג בחינת ישנו - תענוג שענינו בשבת ולדוגמא:
בעצם תענוג דרעוין", ד"רעוא התענוג בחינת - מזה ולמעלה דשבתא", "יומא .11וכן

שביניהם הערך ריחוק אלא מזו, למעלה זו דרגות ב' רק אינן התענוג) ופנימיות (חיצוניות אלו דרגות וב'
וחסידות קבלה בספרי מהמבואר כמובן - ביותר חיצוניות12גדול מבחינת אלא אינם הזה דזמן הגילויים שכל ,

כדי עד הוא עתיק פנימיות דבחינת הערך שריחוק כלומר, לבוא, לעתיד רק יהיה עתיק דפנימיות והגילוי עתיק,
לבוא. לעתיד רק להיות יכולה שהתגלותו - כך

ועבודתנו מעשינו עלֿידי נפעל עתיק פנימיות דבחינת הגילוי שגם עלֿפי13ואף מובנת - שביניהם [והשייכות
בכמה14הידוע (כמבואר עתיק פנימיות הוא בינה פנימיות שגם ועד עתיק, פנימיות הוא אבא שפנימיות

לבוא15מקומות יכול אינו ועבודתנו) מעשינו עלֿידי (שנפעל עתיק דפנימיות הגילוי אףֿעלֿפיֿכן, אבל - [(

לבוא. לעתיד אם כי הזה, בזמן שהוא כפי העולם במציאות

דעשר הגילוי הגילויים: בבחינת שהם הענינים את רק לסבול יכולה - עכשיו שהיא כפי העולם מציאות
דחיצוניות לגילוי עד (רצון), אריך דבחינת הגילוי בינה); ופנימיות אבא פנימיות - פנימיותם (כולל ספירות
אין - עתיק פנימיות מהֿשאיןֿכן עתיק. חיצוניות בבחינת מגעת אריך שבחינת לפי התענוג), (חיצוניות עתיק

יכול לבוא.העולם לעתיד רק יתגלה זה וענין לסובלו,

החדשה" והארץ החדשים "השמים אודות זו שבת דהפטרת ה"שטורעם" כל הוא זה לבוא16ועל שלעתיד -

עתיק. דפנימיות הגילוי בו שיהיה לגמרי חדש עולם יהיה

דלמעלה. התענוג ופנימיות לעצם עד התענוג, בחינת - הקב"ה" ד"נתאווה העילוי גודל מובן זה ומכל

הענין כללות שזהו בעולם", שלום "לעשות בתחתונים, דירה יתברך לו להיות - הקב"ה" "נתאווה ומה
השלישי". ד"חודש

"נתאווה למעלה, מצד הוא שהענין כפי זה הרי השלישי, דחודש העילוי אודות לעיל האמור כל והנה,
- פועל לידי ותבוא תושלם הקב"ה" ד"נתאווה שהכוונה היינו, בפועל, יבוא זה שענין כדי אמנם, הקב"ה";

כדלקמן. הרביעי, חודש עם קשור זה וענין ממש, בפועל (תחתונים) העולם למציאות זקוקים

ד'‚. למספר ג' מספר שבין החילוק כללות בהקדם :17ויובן

תפארת, גבורה דחסד הקוין ג' - ג' במספר הם למעלה שהם כפי שהענינים מקומות בכמה ומבואר ידוע
- לזה ונוסף חסדֿגבורהֿתפארת, בחינות ג' היינו, ד', מספר נעשה אזי - למטה נמשכים אלו ענינים וכאשר

המלכות). ספירת (עלֿידי למטה המשכה רביעי, ענין
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פ"ח.10) ח"ג מו"נ ראה
תער"ב11) המשך - ובארוכה ואילך. ג קצט, סידור - בכ"ז ראה

ואילך. א'ק ע' ח"ב
סע"ב.12) (מו, בסופו שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח
ג). נא,
רפל"ז.13) תניא ראה

שליט"א14) אדמו"ר כ"ק הערת וראה וש"נ. ג. מט, נצבים לקו"ת
.49 ע' ה'ש"ת בסה"מ

אדמו"ר15) כ"ק הערת וראה יד). (ע' פי"א תרל"ז וככה המשך
.50 ע' שם שליט"א

כב.16) סו, ישעי'
וש"נ.17) ס"ה. ,46 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
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הרגצ'ובי שכתב מה יעקב18וכידוע של דחלומו לסולם רגלים, ג' בה שיש המנורה שבין החילוק בביאור
וכאשר בחינות. ג' ישנן למעלה, הדברים שורש כלומר, והחכמה, האור ענין שבמנורה, - שליבות ד' בו שיש
דסדר הענין כללות על המורים דסולם, השליבות ד' בדוגמת רביעי, ענין נוסף אזי למטה, נמשכים הדברים

כו'. השתלשלות

לומר תמצי ואם דתורה, בנגלה מרומזים הענינים שכל פעמים כמה כמדובר בגמרא, - הוא הדברים ומקור
מפורש: דבר אם כי בלבד, רמז זה אין -

בגמרא כוותייהו19איתא איתמר לא נון בן יהושע בימי דאפילו מילי ואמרו מדרשא לבי האידנא דרדקי "אתו :
(המקבל). הדל על מרמזת ד' ואות (הנותן), הגומל על מרמזת ג' שאות כלומר, דלים". גמול דל"ת גימ"ל . .

המשפיע אצל בשרשן, הם הדברים שכאשר לעיל להאמור היסוד וכאשרוזהו ג', במספר הם הרי - (הגומל)
ד'. במספר הם הרי - (הדל) המקבל אל בפועל, למטה ובאים נמשכים

הגמרא בדברי כמודגש - שבפשוטים לפשוט גם מישראל, ואחד אחד לכל בפשטות מובן זה שענין [ולהעיר,
שייכת אינה שבאותיות הרמזים בפירוש שההתעסקות במוחש שרואים וכפי "דרדקי", עלֿידי נאמר זה שענין
האותיות כתיבת בדיני - היותר ולכל שבתורה, עמוקים בענינים לעסוק צריכים הם - "ראשֿישיבה" או ל"רב"
מלמדי - דא בכגון עוסק ומי האותיות... כפירוש פשוטים בענינים לעסוק להם מתאים ולא וכו', התגין עם

כוותייהו"]. איתמר לא נון בן יהושע בימי ש"אפילו הגמרא מדגישה זה עם וביחד תינוקות!

ה"מרכבה":„. לענין בקשר פלא דבר יובן לעיל האמור עלֿפי
ז"ל חכמינו לשלשה"20אמרו אלא אבות קורין ש"אין ומכיון המרכבה". הן הן נמצא,21"האבות ,

בלבד. רגלים ג' ישנן שב"מרכבה"

רגלים?! ד' ישנן שבמרכבה הידוע עם זה יתאים כיצד ולכאורה:

רבותינו כמאמר – למטה ומתגלה נמשך שכן מכיון למעלה, שהיא כפי למרכבה בנוגע לחפש צורך ואין
כו'.22ז"ל למעלה הוא שכן שראו מפני דגלים לד' נתאוו שישראל ישראל, דמחנה דגלים לד' בנוגע

ומתגלה נמשכת וכאשר ג', במספר היא בשרשה שהיא כפי שהמרכבה - לעיל כאמור - הוא בזה הביאור אלא
ד'. במספר היא אזי השתלשלות בסדר למטה

ג'‰. שבין החילוק אודות וחסידות קבלה בספרי להמבואר בקשר - לעיל האמור עלֿפי יובן ענין עוד
העפר: יסוד הרביעי, ליסוד - רוח מים אש היסודות

הקושיא היסודות23ידועה ג' אם כי הבריאה", אל ד' יסוד שהוא העפר יסוד יצירה ספר בכל נזכר לא "למה
שהם הראשונים יסודות שלשת כלל הוא רביעי יסוד היותו עם העפר ש"יסוד מפני לזה, והתירוץ רוח, מים אש

על מים של כלי אדם ירתיח שאם לזה, מופת ואמרו הד', יסוד נתהווה ומהם אויר, אש שלאמים באופן האש
בתוך יתהווה מה, זמן עליהם יעבור עד עוד עליהם יוסיף המים יחסרו ואם לעולם, רתיחותיו ינוחו ולא ישקטו

אבן". כדמות עפרורית המים

מד' אחד הוא העפר הרי - הראשונים היסודות בג' כלול העפר שיסוד התירוץ מהו מובן: אינו ולכאורה
עפר מציאות שתהיה בהכרח אלא היסודות, בג' כלול שהוא מה מספיק לא שכן, ומכיון הבריאה, של היסודות

שבבריאה?! דבר לכל "יסוד" שהוא לומר שייך אז שרק בפניֿעצמה,

נעשה אזי למטה ובירידתן ג', מספר רק ישנו למעלה הדברים שבשרש - לעיל האמור עלֿפי – בזה והביאור
ד': מספר

אמנם, אלו; יסודות בג' נכלל הרביעי ויסוד יסודות, ג' אלא נזכרו לא ולכן השורש, ענין הוא יצירה ספר
בפניֿעצמו. יסוד בתור ד') (מספר הרביעי יסוד נעשה אזי - בפועל למטה ומתגלים נמשכים הענינים כאשר
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ויצא.18) ר"פ עה"ת צפע"נ
א.19) קד, שבת
ו.20) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ב.21) טז, ברכות

וש"נ.22) ג. פ"ב, במדב"ר
כרך23) (שמות באוה"ת ונתבאר הובא פ"ג. המכריעין ש' פרדס

ובכ"מ. ואילך. לז ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. ב'תרפה ע' יתרו ז')
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הרי מכלֿמקום, טמאים, בביטויים חסֿושלום להשתמש שלא נזהר שבוודאי (ואף הקדושה ענין היפך שהם
הקודש לשון היפך הוא זה לשון כללות שלכן, כאלו), ביטויים בו שיש כזה בלשון מדבר ],10סוףֿכלֿסוף

חיצוני אלא אינו כשלעצמם המסחר בעניני שהרצון מובן, זה בוומכל אין עצמו שמצד בלבד, הרצון ות
שברצון. והתענוג החפץ שזהו הרצון, פנימיות - מזה ולמעלה ותענוג. חפץ

שלמעלה והתענוג, החפץ ענין על מורה ד"נתאווה" שהענין - למעלה גם הוא כן דלמטה, באדם שהוא וכשם
הרצון. מענין אפילו ולמעלה ומוחין, המדות מבחינת

תענוג - מזה ולמעלה התענוג), (חיצוניות הרצון עם הקשור תענוג ישנו - עצמו התענוג בענין גם ועוד: זאת
התענוג). (פנימיות הרצון עם קשר לו שאין בעצם,

ממלאכה) מנוחה עם הקשור (תענוג שבתא" ד"מעלי התענוג בחינת ישנו - תענוג שענינו בשבת ולדוגמא:
בעצם תענוג דרעוין", ד"רעוא התענוג בחינת - מזה ולמעלה דשבתא", "יומא .11וכן

שביניהם הערך ריחוק אלא מזו, למעלה זו דרגות ב' רק אינן התענוג) ופנימיות (חיצוניות אלו דרגות וב'
וחסידות קבלה בספרי מהמבואר כמובן - ביותר חיצוניות12גדול מבחינת אלא אינם הזה דזמן הגילויים שכל ,

כדי עד הוא עתיק פנימיות דבחינת הערך שריחוק כלומר, לבוא, לעתיד רק יהיה עתיק דפנימיות והגילוי עתיק,
לבוא. לעתיד רק להיות יכולה שהתגלותו - כך

ועבודתנו מעשינו עלֿידי נפעל עתיק פנימיות דבחינת הגילוי שגם עלֿפי13ואף מובנת - שביניהם [והשייכות
בכמה14הידוע (כמבואר עתיק פנימיות הוא בינה פנימיות שגם ועד עתיק, פנימיות הוא אבא שפנימיות

לבוא15מקומות יכול אינו ועבודתנו) מעשינו עלֿידי (שנפעל עתיק דפנימיות הגילוי אףֿעלֿפיֿכן, אבל - [(

לבוא. לעתיד אם כי הזה, בזמן שהוא כפי העולם במציאות

דעשר הגילוי הגילויים: בבחינת שהם הענינים את רק לסבול יכולה - עכשיו שהיא כפי העולם מציאות
דחיצוניות לגילוי עד (רצון), אריך דבחינת הגילוי בינה); ופנימיות אבא פנימיות - פנימיותם (כולל ספירות
אין - עתיק פנימיות מהֿשאיןֿכן עתיק. חיצוניות בבחינת מגעת אריך שבחינת לפי התענוג), (חיצוניות עתיק

יכול לבוא.העולם לעתיד רק יתגלה זה וענין לסובלו,

החדשה" והארץ החדשים "השמים אודות זו שבת דהפטרת ה"שטורעם" כל הוא זה לבוא16ועל שלעתיד -

עתיק. דפנימיות הגילוי בו שיהיה לגמרי חדש עולם יהיה

דלמעלה. התענוג ופנימיות לעצם עד התענוג, בחינת - הקב"ה" ד"נתאווה העילוי גודל מובן זה ומכל

הענין כללות שזהו בעולם", שלום "לעשות בתחתונים, דירה יתברך לו להיות - הקב"ה" "נתאווה ומה
השלישי". ד"חודש

"נתאווה למעלה, מצד הוא שהענין כפי זה הרי השלישי, דחודש העילוי אודות לעיל האמור כל והנה,
- פועל לידי ותבוא תושלם הקב"ה" ד"נתאווה שהכוונה היינו, בפועל, יבוא זה שענין כדי אמנם, הקב"ה";

כדלקמן. הרביעי, חודש עם קשור זה וענין ממש, בפועל (תחתונים) העולם למציאות זקוקים

ד'‚. למספר ג' מספר שבין החילוק כללות בהקדם :17ויובן

תפארת, גבורה דחסד הקוין ג' - ג' במספר הם למעלה שהם כפי שהענינים מקומות בכמה ומבואר ידוע
- לזה ונוסף חסדֿגבורהֿתפארת, בחינות ג' היינו, ד', מספר נעשה אזי - למטה נמשכים אלו ענינים וכאשר

המלכות). ספירת (עלֿידי למטה המשכה רביעי, ענין

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

פ"ח.10) ח"ג מו"נ ראה
תער"ב11) המשך - ובארוכה ואילך. ג קצט, סידור - בכ"ז ראה

ואילך. א'ק ע' ח"ב
סע"ב.12) (מו, בסופו שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח
ג). נא,
רפל"ז.13) תניא ראה

שליט"א14) אדמו"ר כ"ק הערת וראה וש"נ. ג. מט, נצבים לקו"ת
.49 ע' ה'ש"ת בסה"מ

אדמו"ר15) כ"ק הערת וראה יד). (ע' פי"א תרל"ז וככה המשך
.50 ע' שם שליט"א

כב.16) סו, ישעי'
וש"נ.17) ס"ה. ,46 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
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בזה: והענין

ודעתו ובינתו מחכמתו למעלה שהוא כפי האמיתי, יש יתברך, ומהותו עצמותו עם קשור - הקב"ה" "נתאווה
ומהותו עצמותו את איפוא "לוקחים" וכיצד כו'. אחד וחכמתו הוא שהרי בדבר, לחלק ששייך כמה עד - כו'

בתחתונים. דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה את שממלאים עלֿידיֿזה רק זה הרי - יתברך

למטה תחתון שאין והחומרי הגשמי הזה בעולם – ממש בפועל ומצוות התורה קיום עלֿידי נפעל זה וכל
ממנו:

מקומות בכמה כמבואר למעלה, הענינים ברוחניות שהם כפי גם ישנם התורה התורה29עניני לימוד שישנו
תפילין מניח דהקב"ה הענין ישנו כן וכמו כו', בגןֿעדן שהוא וכו'.30כפי מוחין ד' מוחין, ג' המשכת ,

התורה כל "הוקשה - תפילין מצות ולדוגמא: דוקא, למטה ומצוות התורה קיום שיהיה - היא הכוונה אמנם,
לתפילין" גשמי31כולה אדם עלֿידי וכתיבה גשמי, קולמוס גשמי, דיו גשמית, בהמה של עור שיש עלֿידיֿזה –

דוקא, טמא שרץ - חלזון של מדמו ותכלת דוקא, גשמי מצמר לציצית בנוגע ועלֿדרךֿזה כו', נס עלֿידי לא -
ממנו, למטה שאין תחתון

[כידוע ד"מצוותי" הענין (כביכול) נשלם מטה למטה הירידה עלֿידי הוי'",32ודוקא ד"מצוות הענין שישנו
שכתוב (כמו סתם ד"מצוותי" הענין המאציל33וישנו מצוות - מצוותי")] כל את ועשיתם תזכרו "למען

הענין (עלֿדרך הגשמי הזה בעולם בפועל במעשה המצוות קיום עלֿידי דוקא נשלם זה וענין ברוךֿהוא,
של בגבורה כח יתברך34מעלהדמוסיפין לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה את משלימים שעלֿידיֿזה מכיון ,(

ממש. בפועל בתחתונים דירה

.Ê:('ג) השלישי" "חודש לגבי (ד') הרביעי" ד"חודש העילוי יובן לעיל האמור עלֿפי
שעלֿידה מנת על ישראל, לבני התורה נתינת בעולם", שלום לעשות ניתנה "התורה - ענינו השלישי חודש

בעולם". "שלום בתחתונים, יתברך לו דירה יעשו

שלום לעשות ניתנה ש"התורה דין' ה'פסק רק (לא בפועל התחתון של במציאותו הדירה עשיית אמנם,
הדירה עשיית שכן, הרביעי", ד"חודש החידוש זה הרי - התחתון) של במציאותו הדבר עשיית אלא בעולם",
הרביעי. חודש הבא, דחודש התוכן זה הרי ולכן, השלישי), (בחודש התורה קבלת לאחרי הבא שלב היא בפועל

בזה: והענין

מוכנים עומדים שהם "מקבלים", של במצב ישראל בני עמידת היינו, התורה, קבלת - ענינו השלישי חודש
מכן. לאחר - הוא בפועל הקיום אבל ומצוותיה, התורה כל את לקיים

השלישי" ד"חודש החידוש אינו זה שענין נמצא, התורה, קבלת לאחרי התחיל בפועל העשיה שענין ומכיון
הרביעי". ד"חודש החידוש אלא התורה), קבלת (שענינו

כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל התורה), קבלת (לאחרי השלישי בחודש גם אמנם היה בפועל העשיה ענין כלומר:
ואילו התורה, קבלת הוא השלישי" "חודש של ענינו עיקר הרי - החדשים של וענינם תוכנם אודות מדברים

הרביעי". "חודש של ענינו הוא בפועל) בעולם" ("שלום בפועל המעשה דענין החידוש

קצת: אחר בסגנון

המצוות לקיום התורה לימוד שבין החילוק בדוגמת - הוא הרביעי" ל"חודש השלישי" "חודש שבין החילוק
בפועל:

ב"חודש התורה בקבלת שהם כפי המצוות גם ולכן, התורה, ענין תליתאי", "אוריאן - ענינו השלישי" "חודש
לאֿתעשה מצוות שס"ה כללות - לך" יהיה ו"לא מצוותֿעשה, רמ"ח כללות - אלקיך" ה' ["אנכי ]35השלישי"

- לנשמע נעשה ישראל הקדימו התורה קבלת שבעת ואף בתורה. שהם כפי מצוות אלא בפועל, מצוות אינם
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א29) כג, תזריע לקו"ת ואילך. ד יט, וישלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז
ואילך.
סע"א.30) ו, ברכות
א.31) לה, קידושין

ג.32) ט, במדבר לקו"ת ג. לה, מקץ תו"א
מ.33) טו, שלח
וש"נ.34) לג. פ"א, איכ"ר
רפ"כ.35) תניא א. צא, זח"ב

n"cyz'd fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay zgiy

ביאור: ליתר

("גמול") המשפיע אצל שבהיותה דלים"), ("גמול ההשפעה לענין ביחס רק אינו לד' ג' מספר שבין החילוק
(בחינת ה"מקבל" ענין רביעי ענין נוסף המקבל אל ובבואה חסדֿגבורהֿתפארת) בחינות (ג' ענינים ג' יש

גופא. המקבל למציאות בנוגע גם הוא זה חילוק אלא מלכות),

התכללות (בדוגמת המקבל בחינת גם בהעלם בו יש - ("גמול") המשפיע על שמורה ג' באות גם כלומר:
כי - (ג') שלשה מספר עם שקשור "גמול", בשם הוא נקרא ואףֿעלֿפיֿכן אשֿמיםֿרוח), היסודות בג' העפר
כלול שהוא כפי העפר יסוד בדוגמת בהמשפיע, שכלול ענין אם כי בפניֿעצמו, ענין אינו המקבל בחינת שם,
בפועל באה ה"מקבל" של שמציאותו לאחרי ורק ג'. מספר אלא שם אין ולכן, אשֿמיםֿרוח, היסודות בג'
שמספר יסודות, ד' המספר בדוגמת ד', מספר נעשה דוקא אזי - בפניֿעצמה למציאות נעשית היא שאז ובגילוי,

בפניֿעצמו. יסוד ונעשה בפועל נמשך העפר יסוד שגם לאחרי דוקא הוא זה

הענין עם קשור זה שמספר שאףֿעלֿפי תליתאי"), ("אוריאן שבתורה שלושה מספר בענין גם מובן ומזה
ארבעה), מספר (ולא שלשה מספר שהוא גופא מזה מכלֿמקום, ב), סעיף (כנ"ל בעולם" שלום לעשות ש"ניתנה
(השפעת התורה בבחינת עדיין כלול שהוא כפי הוא זה) במספר (המרומז בעולם" ה"שלום שענין מובן,
ונעשה בעולם, מהתורה נמשך זה ענין כאשר מהֿשאיןֿכן, בעולם; שלום לעשות ניתנה שתורה מה - המשפיע)

במס מרומז זה ענין הנה - (בהמקבל) בעולם" ד'."שלום פר

ד"דירה הענין - בתחתונים דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הענין על מורה ג' מספר אחר: בסגנון
בפועל שהוא כפי בתחתונים" ד"דירה הענין ואילו הקב"ה; (נתאוה) ותענוג ברצון כלול שהוא כפי בתחתונים"

ד'. במספר מרומז ממנו, למטה תחתון שאין בתחתון בעולם,

- ממנו למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם בפועל, בתחתונים" "דירה שיהיה הקב"ה שנתאווה ומכיון
הקב"ה" ב"נתאווה כלולה שהיא כפי הדירה ענין על מעלה יש ד') (מספר בפועל הדירה דבעשיית מובן, הרי

שנתאווה. מה כביכול נשלם דוקא, בפועל) (הדירה שעלֿידיֿזה כיון - ג') (מספר

.Â- בפועל הבריאה ומעלת בפועל, הבריאה לענין יצירה בספר השורש שבין החילוק אודות לעיל האמור
הגמרא בלשון גם תילתא":24מודגש עגלא להו ומיברו יצירה בספר "עסקי -

ורק ג'), מספר רק ישנו (ולכן בריאה של ענין כאן אין עדיין - יצירה בספר בשרשן, נמצאים הדברים כאשר
כו'". להו "מיברו בפועל, הבריאה ענין בא לאחריֿזה

הרמב"ן (כפירוש מאין" ד"יש העילוי ישנו אזי - בפועל הבריאה ענין ישנו כאשר "ברא"25ורק שהלשון
האמיתי. יש עם הקשור הנברא דיש המעלה היינו, מאין), יש בריאת על מורה

ובהקדים:

חסידות בדרושי הקושיא הוא26ידועה שלמעלה היא האמת הרי מאין", "יש בשם הבריאה נקראת מדוע
כו'. לנו ומושג מובן שאינו מכיון "אין" בשם שנקרא לזה, והתירוץ האין? הוא ולמטה היש

מובן: אינו עדיין אבל "אין", בשם נקרא הרוחני שמציאות לכך הטעם את רק מבאר הנ"ל תירוץ אמנם,
הוא הגשמי, נתהווה שממנו המקור הרוחני, הרי עסקינן, ב"יש" אם - "יש" בשם הגשמי הנברא נקרא מדוע

לרוחני?! ביחס "יש" בשם הגשמי ייקרא כיצד כן, ואם ממנו, שנברא הגשמי מאשר יותר "יש"

הזהר בביאורי כדאיתא האמיתי, יש עם קשור להיותו "יש" בשם נקרא הגשמי שהנברא - בזה .27והביאור

גופא העליוןובזה מגןֿעדן שלמטה הבריאה בעולם רק לא היינו, דוקא, הגשמי ביש הוא העילוי עיקר -

מקומות בכמה כמבואר - העשיה עולם (או שבו התחתון מגןֿעדן שלמטה היצירה בעולם רק ולא 28שבו,

וטעם ממנו, למטה תחתון שאין והחומרי הגשמי הזה בעולם דוקא אלא העשיה), בעולם הוא התחתון שגןֿעדן
ממנו. למטה תחתון שאין דוקא, הגשמי היש במקום בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה מכיון - הדבר
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ובכ"מ.26) רכא. ע' תרס"ו המשך ואילך. מה ע' תרנ"ט סה"מ
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בזה: והענין

ודעתו ובינתו מחכמתו למעלה שהוא כפי האמיתי, יש יתברך, ומהותו עצמותו עם קשור - הקב"ה" "נתאווה
ומהותו עצמותו את איפוא "לוקחים" וכיצד כו'. אחד וחכמתו הוא שהרי בדבר, לחלק ששייך כמה עד - כו'

בתחתונים. דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה את שממלאים עלֿידיֿזה רק זה הרי - יתברך

למטה תחתון שאין והחומרי הגשמי הזה בעולם – ממש בפועל ומצוות התורה קיום עלֿידי נפעל זה וכל
ממנו:

מקומות בכמה כמבואר למעלה, הענינים ברוחניות שהם כפי גם ישנם התורה התורה29עניני לימוד שישנו
תפילין מניח דהקב"ה הענין ישנו כן וכמו כו', בגןֿעדן שהוא וכו'.30כפי מוחין ד' מוחין, ג' המשכת ,

התורה כל "הוקשה - תפילין מצות ולדוגמא: דוקא, למטה ומצוות התורה קיום שיהיה - היא הכוונה אמנם,
לתפילין" גשמי31כולה אדם עלֿידי וכתיבה גשמי, קולמוס גשמי, דיו גשמית, בהמה של עור שיש עלֿידיֿזה –

דוקא, טמא שרץ - חלזון של מדמו ותכלת דוקא, גשמי מצמר לציצית בנוגע ועלֿדרךֿזה כו', נס עלֿידי לא -
ממנו, למטה שאין תחתון

[כידוע ד"מצוותי" הענין (כביכול) נשלם מטה למטה הירידה עלֿידי הוי'",32ודוקא ד"מצוות הענין שישנו
שכתוב (כמו סתם ד"מצוותי" הענין המאציל33וישנו מצוות - מצוותי")] כל את ועשיתם תזכרו "למען

הענין (עלֿדרך הגשמי הזה בעולם בפועל במעשה המצוות קיום עלֿידי דוקא נשלם זה וענין ברוךֿהוא,
של בגבורה כח יתברך34מעלהדמוסיפין לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה את משלימים שעלֿידיֿזה מכיון ,(

ממש. בפועל בתחתונים דירה

.Ê:('ג) השלישי" "חודש לגבי (ד') הרביעי" ד"חודש העילוי יובן לעיל האמור עלֿפי
שעלֿידה מנת על ישראל, לבני התורה נתינת בעולם", שלום לעשות ניתנה "התורה - ענינו השלישי חודש

בעולם". "שלום בתחתונים, יתברך לו דירה יעשו

שלום לעשות ניתנה ש"התורה דין' ה'פסק רק (לא בפועל התחתון של במציאותו הדירה עשיית אמנם,
הדירה עשיית שכן, הרביעי", ד"חודש החידוש זה הרי - התחתון) של במציאותו הדבר עשיית אלא בעולם",
הרביעי. חודש הבא, דחודש התוכן זה הרי ולכן, השלישי), (בחודש התורה קבלת לאחרי הבא שלב היא בפועל

בזה: והענין

מוכנים עומדים שהם "מקבלים", של במצב ישראל בני עמידת היינו, התורה, קבלת - ענינו השלישי חודש
מכן. לאחר - הוא בפועל הקיום אבל ומצוותיה, התורה כל את לקיים

השלישי" ד"חודש החידוש אינו זה שענין נמצא, התורה, קבלת לאחרי התחיל בפועל העשיה שענין ומכיון
הרביעי". ד"חודש החידוש אלא התורה), קבלת (שענינו

כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל התורה), קבלת (לאחרי השלישי בחודש גם אמנם היה בפועל העשיה ענין כלומר:
ואילו התורה, קבלת הוא השלישי" "חודש של ענינו עיקר הרי - החדשים של וענינם תוכנם אודות מדברים

הרביעי". "חודש של ענינו הוא בפועל) בעולם" ("שלום בפועל המעשה דענין החידוש

קצת: אחר בסגנון

המצוות לקיום התורה לימוד שבין החילוק בדוגמת - הוא הרביעי" ל"חודש השלישי" "חודש שבין החילוק
בפועל:

ב"חודש התורה בקבלת שהם כפי המצוות גם ולכן, התורה, ענין תליתאי", "אוריאן - ענינו השלישי" "חודש
לאֿתעשה מצוות שס"ה כללות - לך" יהיה ו"לא מצוותֿעשה, רמ"ח כללות - אלקיך" ה' ["אנכי ]35השלישי"

- לנשמע נעשה ישראל הקדימו התורה קבלת שבעת ואף בתורה. שהם כפי מצוות אלא בפועל, מצוות אינם
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שכן, החודש, "סוף" עם החודש ד"ראש" הקשר את בגלוי רואים שבו דראשֿחודש, א' דיום העילוי וזהו
א' (יום גם נקרא זה עם וביחד החודש, סוף כלומר, העבר, דחודש שלושים יום הוא דראשֿחודש א' יום
דחודש שלושים יום הוא זה שיום לכתוב שצריכים לשטרות, בנוגע - לדינא הוא וכן (הבא). חודש" ד)"ראש

פלוני דראשֿחודש א' יום וגם .42פלוני,

בנוגע הרי - הבא החודש והתחלת הקודם החודש סוף חדשים, שני של וסוף התחלה אודות שמדובר ואף
הוא שהמעשה - בפועל במעשה הקרבנות להקרבת בנוגע הוא שכן גם ומה הם, שוים ד"חודש" הענין לעצם

הקרבן,43העיקר הקרבת בעת מכוונים שהיו כוונות לעניני בנוגע - בחדשו. חודש מדי בשוה הוא זה שענין -

לענין בנוגע אבל כו', פרטית כוונה חודש לכל יש במעמדם, ישראל והן בדוכנם לוים הן בעבודתם, כהנים הן
החדשים. כל שוים - העיקר" הוא "המעשה - בפועל מעשה של

האדם: בעבודת וענינו

בתחילתן סופן ד"נעוץ והענין כו'. המוחין ענין על מורה ו"ראש" בפועל, המעשה ענין על מורה "סוף"
יחדיו. שניהם חיבור על מורה - דראשֿחודש) א' ביום בגלוי (המודגש בסופן" ותחילתן

הרביעי", "חודש עם השלישי" "חודש את שמחבר היום תמוז, דראשֿחודש א' ביום ביותר מודגש זה וענין
בפועל. המעשה ענין עם (תורה) המוחין דענין החיבור היינו,

ענינים) (ג' והאור החיּות הכח, את לוקחים שאז החודש, מברכים בשבת כבר נמשכת לזה הנתינתֿכח אמנם,
שכן, הרביעי, דחודש חודש" ב"ראש נמצאים כאשר - היא בזה ההדגשה עיקר אףֿעלֿפיֿכן, אבל זו, לעבודה
עלֿכלֿפנים – בפועל הדבר בא בראשֿחודש ואילו הרביעי, חודש אודות הדיבור ענין רק ישנו מברכים בשבת

חודש". ב"ראש הוא שהפועל כפי

מעלת את רק להדגיש צריכים - בפועל המעשה הוא שהעיקר מכיון יטענו: מבקשים", הם ש"תואנה אלו
חודש" ל"ראש בנוגע אם להקשות: מוסיפים ועוד ה"ראש"?! מעלת את (גם) איפוא מדגישים ומדוע הסוף,
הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי כו', אתערותאֿדלעילא של באופן מברכים דשבת הברכה הקדמת דרושה

החיתום" אחר הולך ש"הכל עד העיקר, שהוא החודש, לסוף מברכים"44בנוגע "שבת עושים מדוע כן, ואם ,
החודש!... סוף לפני ולא החודש התחלת לפני

צורך יש - לרגל בנוגע ואדרבה: ה"סוף". על ב"ראש" מעלה שיש לבאר צורך שאין ופשוט מובן אמנם,
תורה' ב'לקוטי כמבואר הראש, לגבי ברגל מעלה שיש והסבר אבל45בביאור נצבים, אתם המתחיל' ב'דיבור

נעלה מהם מי - ורגל ראש קטן: ילד ישאלו כאשר מעלה! בו שיש והסבר בביאור צורך אין - ל"ראש" בנוגע
החינוך, מדרך זה אין שכן, כפשוטה, סטירה לא אמנם לו! יסטרו - יותר נעלה שהרגל יענה אם הנה יותר?
שבראש בשעה בה מהראש, נעלה שהרגל שאומר הייתכן עליו שיגערו היינו, בדיבור, סטירה עלֿכלֿפנים אבל

וכ ושמיעה ראיה המעולים, החושים בזה!ישנם יוצא

ענין - וכאמור יחד, גם ורגל דראש הענינים בשני להיות צריכה האדם שעבודת בעניננו, מובן ועלֿדרךֿזה
א' ביום ובמיוחד החודש, התחלת עם החודש סוף חיבור דראשֿחודש, א' ביום יתירה בהדגשה הוא זה

כנ"ל. הרביעי, חודש עם השלישי חודש את המחבר היום תמוז, דראשֿחודש

.Ë:חוקת פרשת שבת גם זו הרי - לעיל האמור כל על נוסף
חקיקת בדוגמת מציאותו, בעצם חקוקים והיהדות התורה שעניני היינו, החקיקה, ענין על מורה "חוקת"

וכלל כלל ביניהם להפריד שאיֿאפשר באופן טובה, אבן עלֿגבי .46אותיות

ש"השטן עד ודעת, מטעם למעלה שהם מצוות החוקים, ענין - ד"חוקת" הפשוט הפירוש עם קשור זה וענין
בה" יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם ומצוות47ואומות התורה עניני כאשר כי: -

אודות מדובר כאשר שכן, העולם, ואומות השטן של מדבריהם וכלל כלל מתפעל אינו מציאותו, בעצם חקוקים
הבריות! יאמרו מה וכלל כלל לו איכפת ולא לו נוגע לא - מציאותו עצם עם הקשור ענין
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פרשתנו.47) ריש פרש"י
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ענין זה אין עדיין שהואהרי כפי (מקבל) המעשה ענין היינו, המעשה, ענין על החלטה אם כי בפועל, העשיה
מהמעשה. שלמעלה (משפיע) והמדות השכל בכח

שבהם בפועל, במעשה המצוות קיום ענינו - בפועל מעשה הוא שלו החידוש שעיקר הרביעי", ו"חודש
דוקא. ד' מספר מודגש

שבמצוות, שלשה מספר הוזכר ולא תליתאי", ד"אוריאן הענין את רק הגמרא מדגישה מדוע יובן ועלֿפיֿזה
שהוא רביעי, ענין ישנו למצוות בנוגע כי: - וגמילותֿחסדים עבודה תורה קוין, לג' מתחלקות הן שגם אף
הקב"ה דנתאווה הכוונה את משלימים עלֿידיֿזה דוקא שכן, - יותר נעלה ענין שהוא בפועל, במעשה הקיום

ממש. בפועל - בתחתונים דירה יתברך לו להיות

המשנה קיים"36ובסגנון "העולם (או עומד העולם דברים שלשה "על ועל37- העבודה ועל התורה על (

בדוגמת עומד", העולם "שעליהם - הוא ענינן אבל עמודים, לג' אמנם מתחלקות המצוות חסדים": גמילות
ב'אגרת המבואר עלֿפי ובפרט ענין, של כפשוטו [הן גביו שעל הדבר את להעמיד ענינו שכל ה"עמוד"

הכוונה38הקודש' באה שעלֿידה ממש, בפועל המטה מציאות הרביעי, הענין שזהו ה"עמוד"], ענין בתוכן
ממש. פועל לידי הקב"ה דנתאווה

לתפילין"): כולה התורה כל ("הוקשה תפילין במצות ביטוי לידי בא שבמצוות) ד' (מספר זה וענין

שתים" באפריקי פת שתים בכתפי "טט "טטפת", מתיבת שלמדים כפי - בתים ד' יש ושניהם39בתפילין ,
בתים. ד' - יחדיו

ראשין: ד' של שי"ן ראש של בתפילין מצינו כן וכמו

בזהר של40מבואר שי"ן מצינו כולה התורה בכל אמנם, ראשין. ד' של שי"ן ויש ראשין ג' של שי"ן שיש
במצות [גם ראש של בתפילין - הוא ראשין ד' של שי"ן מצינו שבו היחידי המקום ואילו בלבד, ראשין ג'

כפשוט]. שי"ן, עם קשור זה אין אבל כנפות, ד' - ד' מספר ישנו ציצית

שאין להורות ראשין, ד' של שי"ן ישנו זה עם וביחד ראשין, ג' של שי"ן ישנו אחד שמצד - ובהדגשה
ממש. בפועל מעשה - הרביעי הענין את גם צריכים אלא חכמהֿבינהֿדעת), מוחין (ג' דג' הענין מספיק

הרביעי" ד"חודש המעלה ד"חודשוזוהי העילוי שלאחרי - בקודש" ד"מעלין באופן השלישי" "חודש לגבי
שלום עשיית שתוכנו הרביעי" ל"חודש באים אזי בעולם", שלום "לעשות כדי התורה ניתנה שבו השלישי"

ממש. בפועל בתחתונים, יתברך לו דירה בעולם,

.Á'א ביום נוסף עילוי ישנו - שבו חודש" "ראש ובפרט הרביעי", ד"חודש העילוי כללות על נוסף
ובהקדים: דראשֿחודש.

ימי את למנות מתחילין שממנו דראשֿחודש, שני יום הוא העיקר הרי - ראשֿחודש ימים שני ישנם כאשר
מבעי לא - כו' הספק מפני אלא ואינו העבר, דחודש שלושים יום הוא דראשֿחודש א' יום ואילו הבא, החודש
או חסר החודש אם יודעים היו שלא מפני ראשֿחודש ימים ב' עושים שהיו הראיה, עלֿפי מקדשין שהיו בעת
כל הרי מכלֿמקום, בדבר, ספק כל שאין כך החשבון, עלֿפי מקדשים כאשר אלו בימינו אפילו אלא מלא,

כו'. הספק על אלא מיוסד אינו זה ענין של עיקרו

העבר, דחודש השלושים יום להיותו אשר - דראשֿחודש א' ביום גם מיוחד עילוי ישנו זה, עם וביחד
בסופן" ותחילתן בתחילתן סופן ד"נעוץ הענין בו .41מודגש

בזה: והענין

הכלל ישנו שהרי החודש, סוף גם בו שיש לומר בהכרח - והתחלה "ראש" להיותו הנה חודש", "ראש כל
החודש, "ראש" את רק רואים בגלוי שהרי בגלוי, אינו זה ענין אמנם, בסופן". ותחילתן בתחילתן סופן ד"נעוץ

סופו. את רואים ולא
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מ"ז.41) פ"א יצירה ספר
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שכן, החודש, "סוף" עם החודש ד"ראש" הקשר את בגלוי רואים שבו דראשֿחודש, א' דיום העילוי וזהו
א' (יום גם נקרא זה עם וביחד החודש, סוף כלומר, העבר, דחודש שלושים יום הוא דראשֿחודש א' יום
דחודש שלושים יום הוא זה שיום לכתוב שצריכים לשטרות, בנוגע - לדינא הוא וכן (הבא). חודש" ד)"ראש

פלוני דראשֿחודש א' יום וגם .42פלוני,

בנוגע הרי - הבא החודש והתחלת הקודם החודש סוף חדשים, שני של וסוף התחלה אודות שמדובר ואף
הוא שהמעשה - בפועל במעשה הקרבנות להקרבת בנוגע הוא שכן גם ומה הם, שוים ד"חודש" הענין לעצם

הקרבן,43העיקר הקרבת בעת מכוונים שהיו כוונות לעניני בנוגע - בחדשו. חודש מדי בשוה הוא זה שענין -

לענין בנוגע אבל כו', פרטית כוונה חודש לכל יש במעמדם, ישראל והן בדוכנם לוים הן בעבודתם, כהנים הן
החדשים. כל שוים - העיקר" הוא "המעשה - בפועל מעשה של

האדם: בעבודת וענינו

בתחילתן סופן ד"נעוץ והענין כו'. המוחין ענין על מורה ו"ראש" בפועל, המעשה ענין על מורה "סוף"
יחדיו. שניהם חיבור על מורה - דראשֿחודש) א' ביום בגלוי (המודגש בסופן" ותחילתן

הרביעי", "חודש עם השלישי" "חודש את שמחבר היום תמוז, דראשֿחודש א' ביום ביותר מודגש זה וענין
בפועל. המעשה ענין עם (תורה) המוחין דענין החיבור היינו,

ענינים) (ג' והאור החיּות הכח, את לוקחים שאז החודש, מברכים בשבת כבר נמשכת לזה הנתינתֿכח אמנם,
שכן, הרביעי, דחודש חודש" ב"ראש נמצאים כאשר - היא בזה ההדגשה עיקר אףֿעלֿפיֿכן, אבל זו, לעבודה
עלֿכלֿפנים – בפועל הדבר בא בראשֿחודש ואילו הרביעי, חודש אודות הדיבור ענין רק ישנו מברכים בשבת

חודש". ב"ראש הוא שהפועל כפי

מעלת את רק להדגיש צריכים - בפועל המעשה הוא שהעיקר מכיון יטענו: מבקשים", הם ש"תואנה אלו
חודש" ל"ראש בנוגע אם להקשות: מוסיפים ועוד ה"ראש"?! מעלת את (גם) איפוא מדגישים ומדוע הסוף,
הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי כו', אתערותאֿדלעילא של באופן מברכים דשבת הברכה הקדמת דרושה

החיתום" אחר הולך ש"הכל עד העיקר, שהוא החודש, לסוף מברכים"44בנוגע "שבת עושים מדוע כן, ואם ,
החודש!... סוף לפני ולא החודש התחלת לפני

צורך יש - לרגל בנוגע ואדרבה: ה"סוף". על ב"ראש" מעלה שיש לבאר צורך שאין ופשוט מובן אמנם,
תורה' ב'לקוטי כמבואר הראש, לגבי ברגל מעלה שיש והסבר אבל45בביאור נצבים, אתם המתחיל' ב'דיבור

נעלה מהם מי - ורגל ראש קטן: ילד ישאלו כאשר מעלה! בו שיש והסבר בביאור צורך אין - ל"ראש" בנוגע
החינוך, מדרך זה אין שכן, כפשוטה, סטירה לא אמנם לו! יסטרו - יותר נעלה שהרגל יענה אם הנה יותר?
שבראש בשעה בה מהראש, נעלה שהרגל שאומר הייתכן עליו שיגערו היינו, בדיבור, סטירה עלֿכלֿפנים אבל

וכ ושמיעה ראיה המעולים, החושים בזה!ישנם יוצא

ענין - וכאמור יחד, גם ורגל דראש הענינים בשני להיות צריכה האדם שעבודת בעניננו, מובן ועלֿדרךֿזה
א' ביום ובמיוחד החודש, התחלת עם החודש סוף חיבור דראשֿחודש, א' ביום יתירה בהדגשה הוא זה

כנ"ל. הרביעי, חודש עם השלישי חודש את המחבר היום תמוז, דראשֿחודש

.Ë:חוקת פרשת שבת גם זו הרי - לעיל האמור כל על נוסף
חקיקת בדוגמת מציאותו, בעצם חקוקים והיהדות התורה שעניני היינו, החקיקה, ענין על מורה "חוקת"

וכלל כלל ביניהם להפריד שאיֿאפשר באופן טובה, אבן עלֿגבי .46אותיות

ש"השטן עד ודעת, מטעם למעלה שהם מצוות החוקים, ענין - ד"חוקת" הפשוט הפירוש עם קשור זה וענין
בה" יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם ומצוות47ואומות התורה עניני כאשר כי: -

אודות מדובר כאשר שכן, העולם, ואומות השטן של מדבריהם וכלל כלל מתפעל אינו מציאותו, בעצם חקוקים
הבריות! יאמרו מה וכלל כלל לו איכפת ולא לו נוגע לא - מציאותו עצם עם הקשור ענין

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

סתכ"ז.42) או"ח טושו"ע
מי"ז.43) פ"א אבות
א.44) יב, ברכות

א).45) (מד, נצבים פרשת ריש
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ענין זה אין עדיין שהואהרי כפי (מקבל) המעשה ענין היינו, המעשה, ענין על החלטה אם כי בפועל, העשיה
מהמעשה. שלמעלה (משפיע) והמדות השכל בכח

שבהם בפועל, במעשה המצוות קיום ענינו - בפועל מעשה הוא שלו החידוש שעיקר הרביעי", ו"חודש
דוקא. ד' מספר מודגש

שבמצוות, שלשה מספר הוזכר ולא תליתאי", ד"אוריאן הענין את רק הגמרא מדגישה מדוע יובן ועלֿפיֿזה
שהוא רביעי, ענין ישנו למצוות בנוגע כי: - וגמילותֿחסדים עבודה תורה קוין, לג' מתחלקות הן שגם אף
הקב"ה דנתאווה הכוונה את משלימים עלֿידיֿזה דוקא שכן, - יותר נעלה ענין שהוא בפועל, במעשה הקיום

ממש. בפועל - בתחתונים דירה יתברך לו להיות

המשנה קיים"36ובסגנון "העולם (או עומד העולם דברים שלשה "על ועל37- העבודה ועל התורה על (

בדוגמת עומד", העולם "שעליהם - הוא ענינן אבל עמודים, לג' אמנם מתחלקות המצוות חסדים": גמילות
ב'אגרת המבואר עלֿפי ובפרט ענין, של כפשוטו [הן גביו שעל הדבר את להעמיד ענינו שכל ה"עמוד"

הכוונה38הקודש' באה שעלֿידה ממש, בפועל המטה מציאות הרביעי, הענין שזהו ה"עמוד"], ענין בתוכן
ממש. פועל לידי הקב"ה דנתאווה

לתפילין"): כולה התורה כל ("הוקשה תפילין במצות ביטוי לידי בא שבמצוות) ד' (מספר זה וענין

שתים" באפריקי פת שתים בכתפי "טט "טטפת", מתיבת שלמדים כפי - בתים ד' יש ושניהם39בתפילין ,
בתים. ד' - יחדיו

ראשין: ד' של שי"ן ראש של בתפילין מצינו כן וכמו

בזהר של40מבואר שי"ן מצינו כולה התורה בכל אמנם, ראשין. ד' של שי"ן ויש ראשין ג' של שי"ן שיש
במצות [גם ראש של בתפילין - הוא ראשין ד' של שי"ן מצינו שבו היחידי המקום ואילו בלבד, ראשין ג'

כפשוט]. שי"ן, עם קשור זה אין אבל כנפות, ד' - ד' מספר ישנו ציצית

שאין להורות ראשין, ד' של שי"ן ישנו זה עם וביחד ראשין, ג' של שי"ן ישנו אחד שמצד - ובהדגשה
ממש. בפועל מעשה - הרביעי הענין את גם צריכים אלא חכמהֿבינהֿדעת), מוחין (ג' דג' הענין מספיק

הרביעי" ד"חודש המעלה ד"חודשוזוהי העילוי שלאחרי - בקודש" ד"מעלין באופן השלישי" "חודש לגבי
שלום עשיית שתוכנו הרביעי" ל"חודש באים אזי בעולם", שלום "לעשות כדי התורה ניתנה שבו השלישי"

ממש. בפועל בתחתונים, יתברך לו דירה בעולם,

.Á'א ביום נוסף עילוי ישנו - שבו חודש" "ראש ובפרט הרביעי", ד"חודש העילוי כללות על נוסף
ובהקדים: דראשֿחודש.

ימי את למנות מתחילין שממנו דראשֿחודש, שני יום הוא העיקר הרי - ראשֿחודש ימים שני ישנם כאשר
מבעי לא - כו' הספק מפני אלא ואינו העבר, דחודש שלושים יום הוא דראשֿחודש א' יום ואילו הבא, החודש
או חסר החודש אם יודעים היו שלא מפני ראשֿחודש ימים ב' עושים שהיו הראיה, עלֿפי מקדשין שהיו בעת
כל הרי מכלֿמקום, בדבר, ספק כל שאין כך החשבון, עלֿפי מקדשים כאשר אלו בימינו אפילו אלא מלא,

כו'. הספק על אלא מיוסד אינו זה ענין של עיקרו

העבר, דחודש השלושים יום להיותו אשר - דראשֿחודש א' ביום גם מיוחד עילוי ישנו זה, עם וביחד
בסופן" ותחילתן בתחילתן סופן ד"נעוץ הענין בו .41מודגש

בזה: והענין

הכלל ישנו שהרי החודש, סוף גם בו שיש לומר בהכרח - והתחלה "ראש" להיותו הנה חודש", "ראש כל
החודש, "ראש" את רק רואים בגלוי שהרי בגלוי, אינו זה ענין אמנם, בסופן". ותחילתן בתחילתן סופן ד"נעוץ

סופו. את רואים ולא
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מ"ב.36) פ"א אבות
מי"ח.37) שם
סכ"ט.38)

טז).39) (יג, בא ס"פ עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. רע"ב. לד, מנחות
ב.40) רסב, א. רמו, ח"ג
מ"ז.41) פ"א יצירה ספר
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ממעשה שלמעלה הענינים על קאי הצומח, סוג עץ, ואילו בפועל. המעשה ענין על קאי הדומם, סוג אבנים,
וכו'. מוחין -

שלמעלה הענינים עם המעשה דענין החיבור על מורה המקדש, בבית ועץ דאבן הענינים ב' שחיבור ונמצא,
ממנו.

גדול" ד"מעשה הענין יהיה לבוא לעתיד ועוד: כמים60זאת ה' את דעה הארץ מלאה "כי - זה עם וביחד ,
מכסים" .61לים

שלמעלה הענינים גם להיות צריכים העיקר, שהוא (אבן), בפועל המעשה ענין עם שביחד מובן, זה ומכל
כו'. ומוחין מדות (עץ), מזה

להרהר רשות לך ש"אין מהשכל, שלמעלה ענין אודות מדובר אחד מצד חוקת: בפרשת גם מודגש זה וענין
כו'. ממנו שלמעלה ענינים ישנם בוודאי מוגבל שלהיותו מכריח, עצמו השכל הרי זה, עם וביחד אחריה",

חוצה, והיהדות התורה והפצת חוצה המעיינות דהפצת הענינים בכל להוסיף - כאמור - העיקר הוא והמעשה
ומקדש. למשכן "מזבח" ממנו לעשות כדי "גולםֿעץ" שבבחינת יהודי לחפש שיוצאים ובאופן

מע כללות למטהועלֿידי ממש, בפועל המקדש בית לבנין זוכים - האמורים הענינים בכל ועבודתנו שינו
למעלה בנוי עומד דלעתיד המקדש בית שהרי זה, ראשֿחודש בשבת - ומיד ותיכף טפחים, ויכול62מעשרה ,

הגבלות כל ללא תמיד, ולבוא בשבת63לרדת הנביא ואליהו צדקנו משיח לביאת בנוגע הגבלות שמצינו ומה ,64

כו' יתרץ תשבי הרי -65.

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, תיכף - כאמור - זה צדקנו,66וכל משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו עם67"בנערינו ביחד ומצוותיה, התורה עניני כל שלימות העם, שלימות -

אשר "ארץ ישראל, ארץ - שעיקרה התחתונה, הלזו הארץ שלימות וכן וראשֿחודש, שבת - הזמן ענין שלימות
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד כולו68גו' העולם כל שותה שמתמציתה ,69,

ממש. בימינו במהרה

***

.‡Èאלו ענינים שכל - והוא הוזכר, שלא נוסף ענין ישנו זה, דיום המעלות אודות לעיל להמדובר בהמשך
העיבור. בשנת הם

כמה דובר הרי - העיבור בשנת רק אפשרית חוקת) בפרשת תמוז ראשֿחודש (שבת כזו שקביעות ואף
שני70פעמים צירוף על לכאורה הכרח ישנו כאשר גם הרי שכן, ומכיון כלל, הכרח שייך לא תורה שבעניני

כו'. והוראה לימוד בו ויש פרטית, בהשגחה הוא זה צירוף גם מכלֿמקום, יחדיו, ענינים

ולא הדבר), מוכרח שלכאורה (אף העיבור דשנת מהענין גם והוראה לימוד שיש בעניננו, גם מובן ומזה
כדלקמן. זו, שבשבת הענינים שאר בכל והוספה עילוי פועלת זו שהוראה אלא עוד

.·Èאל דימים הרמב"ם בשיעור שלומדים כפי - הוא העיבור דשנת הענין החילוקתוכן את להשוות כדי - ו
החמה. לשנת הלבנה שנת שבין

אגב: דרך

"כדי בפסח, וגדר דין רק אינו השנה עיבור על שהטעם רואים, אלו, דימים השיעורים את לומדים כאשר
האביב" בחודש הפסח הרמב"ם71שיהיה ובלשון (בכללותם), השנים לחשבון גם נוגע זה ענין אלא "שיהיו72, :

החמה". שני השנים
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תרכ"ט60) סה"מ ואילך. רמז ס"ע ואתחנן ויגש. ר"פ אוה"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. 193 ס"ע תרצ"ט יט. ע'

היד.61) ספר סוף רמב"ם ט. יא, ישעי'
א.62) רכא, ח"ג סע"א. קח, סע"א. נט, ח"ב א. כח, זח"א
סע"א.63) מא, סוכה - ותוס' פרש"י ראה
ב.64) מג, עירובין
(65.449 ע' ח"ב .272 ע' ח"א לקו"ש ראה

א.66) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
ט.67) י, בא
יב.68) יא, עקב
רע"א.69) י, תענית
ס"א.70) קרח ש"פ שיחת גם ראה
ה"ב.71) פ"ד קידה"ח הל'
ה"ד.72) שם

n"cyz'd fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay zgiy

זה ענין הנה - יהודי של מציאותו בעצם חקוקים יהיו ויהדות תורה שעניני כזה, דבר איפוא נעשה כיצד
כו'": הקב"ה ש"נתאווה מכך כתוצאה בא

כן כמו - יתברך ועצמותו מהותו עם הקשורים ותענוג תאוה ד"נתאווה", הענין ישנו הקב"ה שאצל כשם
כו'" לבן זוכה "האב שכן, הקב"ה, של בניו ישראל, בני אצל כן לעניני48נעשה תאוה של ענין יהיה אצלם שגם ,

חקיקה. של באופן המציאות, עצם עם הקשורה תאוה קדושה,

בחיים" "ובחרת הבחירה, ענין להיות שיוכל כדי גם49[אמנם, תאוה של ענין שיהיה (כביכול) בהכרח ,

חסֿושלום, יהודי של האמיתית מציאותו אינה זה' ד'לעומת לענינים התאוה אףֿעלֿפיֿכן, אבל זה', ב'לעומת
הידוע הרמב"ם דין' מ'פסק – הפנימי50והראיה רצונו ומתגלה ההפכי, הרצון מתבטל אזי אותו" "כופין שכאשר

קדושה]. לעניני התאוה שזוהי והאמיתי,

בשבת הם הרביעי) וחודש דראשֿחודש, א' יום ראשֿחודש, (שבת, האמורים הענינים כל שכאשר ונמצא,
בפועל. במעשה - זה עם וביחד חקיקה, של באופן לעיל האמורים העבודה עניני כל נעשים אזי - חוקת פרשת

.È.בפועל למעשה יבוא זה שכל הוא העיקר הרי - לעיל האמורים הדברים אריכות כל לאחרי
להם יאמרו - משנתם יתעוררו כאשר הנה נרדמו... שכבר מפני הדברים, את שמעו שלא אלו גם ולכן,
נעלים ענינים אחרים, בענינים מונחת שמחשבתם אלו כן וכמו וכך. כך לעשות צריכים בפועל למעשה שבנוגע
לענינים עד למטה, לרדת שיש להם לומר צריכים - מרכבה" ו"מעשה בראשית" ד"מעשה לענינים עד כמובן,

העיקר". הוא "המעשה שכן, בפועל, מעשה של

בפשטות: - האמור מכל וההוראה

מעשיך "כל - כולל ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל להוסיף כדי זה זכאי" ד"יום הענינים כל את לנצל יש
דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם נעלית51יהיו הכי מהדרגא האדם, של מציאותו כל את חודרים שהם באופן ,

בפועל. מעשה - תחתונה הכי לבחינה ועד מציאותו, בעצם חקיקה של אופן שבו,

תמוז, די"בֿי"ג והגאולה המאסר בעל דורנו, דנשיא והשליחות ההוראות למילוי הקשור בכל - ובמיוחד
חוצה. ויהדות תורה עניני כל הפצת - זה עם וביחד חוצה, המעיינות בהפצת להוסיף היינו,

הידוע מוצאים52ובלשון וכאשר גולםֿעץ, הוא - האוקראינית) (בשפה "פלאחו" "טאפארוֿדאֿפלאחו": -
השדה" עץ "האדם במעלת להיות במקום היינו, יהדות), לעניני (ביחס גולםֿעץ בבחינת שהוא הרי53יהודי ,

בפרק שכתוב כמו התורה, ענין שזהו "קרדום", - שפירושו ה"טאפארו", את לקחת צריכים - גולםֿעץ, הוא
זו הראוי],54דשבת לצורך אם כי כו', עצמו להנאת זה ב"קרדום" להשתמש שאסור [כלומר, בה" לחתך "קרדום :

למקדש "שולחן" או "מזבח" מהגולםֿעץ שעושים היינו, הגולםֿעץ, על הקרדום "טאפארוֿדאֿפלאחו", - ואז
מעץ. עשוי שהיה המשכן ענין לכללות עד ומשכן,

כמו עראי), של באופן שהיה (אף המשכן הוא שלו היסוד הרי מאבנים, שנעשה המקדש בית שגם ולהעיר,
(לדורות55שכתוב תעשו" וכן גו' המשכן תבנית את אותך מראה אשר ש"אין56"ככל שאף מצינו כן וכמו ,(

כלל" בולט עץ בו שכתוב57בונין כמו מכוסה, עץ גם בו היה מכלֿמקום, ושדרות58, גבים הבית את "ויספון
מדברי כמובן שלפניו, בתיֿהמקדש בדוגמת שיהיה דלעתיד, המקדש לבית בנוגע גם מובן ומזה בארזים".

העתיד59הרמב"ם "בנין אודות ביחזקאל" המפורשים דברים ומעין שלמה כבנין ש"בנוהו שני לבית בנוגע
להבנות".

שלמעלה הענינים עם המעשה דענין החיבור להיות שצריך לעיל האמור מודגש זה בענין שגם ולהעיר,
ממנו:
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מ"ט.48) פ"ב עדיות
יט.49) ל, נצבים
גירושין.50) מהל' ספ"ב
ספ"ג.51) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות

ס"ב. סקנ"ו שם אדה"ז שו"ע סרל"א. או"ח טושו"ע
(52.104 ע' תש"ד סה"ש
א.53) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים

מ"ה.54) פ"ד אבות
ט.55) כה, תרומה
עה"פ.56) פרש"י
ה"ט.57) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם
ט.58) ו, מ"א
ה"ד.59) שם
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ממעשה שלמעלה הענינים על קאי הצומח, סוג עץ, ואילו בפועל. המעשה ענין על קאי הדומם, סוג אבנים,
וכו'. מוחין -

שלמעלה הענינים עם המעשה דענין החיבור על מורה המקדש, בבית ועץ דאבן הענינים ב' שחיבור ונמצא,
ממנו.

גדול" ד"מעשה הענין יהיה לבוא לעתיד ועוד: כמים60זאת ה' את דעה הארץ מלאה "כי - זה עם וביחד ,
מכסים" .61לים

שלמעלה הענינים גם להיות צריכים העיקר, שהוא (אבן), בפועל המעשה ענין עם שביחד מובן, זה ומכל
כו'. ומוחין מדות (עץ), מזה

להרהר רשות לך ש"אין מהשכל, שלמעלה ענין אודות מדובר אחד מצד חוקת: בפרשת גם מודגש זה וענין
כו'. ממנו שלמעלה ענינים ישנם בוודאי מוגבל שלהיותו מכריח, עצמו השכל הרי זה, עם וביחד אחריה",

חוצה, והיהדות התורה והפצת חוצה המעיינות דהפצת הענינים בכל להוסיף - כאמור - העיקר הוא והמעשה
ומקדש. למשכן "מזבח" ממנו לעשות כדי "גולםֿעץ" שבבחינת יהודי לחפש שיוצאים ובאופן

מע כללות למטהועלֿידי ממש, בפועל המקדש בית לבנין זוכים - האמורים הענינים בכל ועבודתנו שינו
למעלה בנוי עומד דלעתיד המקדש בית שהרי זה, ראשֿחודש בשבת - ומיד ותיכף טפחים, ויכול62מעשרה ,

הגבלות כל ללא תמיד, ולבוא בשבת63לרדת הנביא ואליהו צדקנו משיח לביאת בנוגע הגבלות שמצינו ומה ,64

כו' יתרץ תשבי הרי -65.

שמיא" ענני עם "ארו ומיד, תיכף - כאמור - זה צדקנו,66וכל משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו עם67"בנערינו ביחד ומצוותיה, התורה עניני כל שלימות העם, שלימות -

אשר "ארץ ישראל, ארץ - שעיקרה התחתונה, הלזו הארץ שלימות וכן וראשֿחודש, שבת - הזמן ענין שלימות
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד כולו68גו' העולם כל שותה שמתמציתה ,69,

ממש. בימינו במהרה

***

.‡Èאלו ענינים שכל - והוא הוזכר, שלא נוסף ענין ישנו זה, דיום המעלות אודות לעיל להמדובר בהמשך
העיבור. בשנת הם

כמה דובר הרי - העיבור בשנת רק אפשרית חוקת) בפרשת תמוז ראשֿחודש (שבת כזו שקביעות ואף
שני70פעמים צירוף על לכאורה הכרח ישנו כאשר גם הרי שכן, ומכיון כלל, הכרח שייך לא תורה שבעניני

כו'. והוראה לימוד בו ויש פרטית, בהשגחה הוא זה צירוף גם מכלֿמקום, יחדיו, ענינים

ולא הדבר), מוכרח שלכאורה (אף העיבור דשנת מהענין גם והוראה לימוד שיש בעניננו, גם מובן ומזה
כדלקמן. זו, שבשבת הענינים שאר בכל והוספה עילוי פועלת זו שהוראה אלא עוד

.·Èאל דימים הרמב"ם בשיעור שלומדים כפי - הוא העיבור דשנת הענין החילוקתוכן את להשוות כדי - ו
החמה. לשנת הלבנה שנת שבין

אגב: דרך

"כדי בפסח, וגדר דין רק אינו השנה עיבור על שהטעם רואים, אלו, דימים השיעורים את לומדים כאשר
האביב" בחודש הפסח הרמב"ם71שיהיה ובלשון (בכללותם), השנים לחשבון גם נוגע זה ענין אלא "שיהיו72, :

החמה". שני השנים
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תרכ"ט60) סה"מ ואילך. רמז ס"ע ואתחנן ויגש. ר"פ אוה"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. 193 ס"ע תרצ"ט יט. ע'

היד.61) ספר סוף רמב"ם ט. יא, ישעי'
א.62) רכא, ח"ג סע"א. קח, סע"א. נט, ח"ב א. כח, זח"א
סע"א.63) מא, סוכה - ותוס' פרש"י ראה
ב.64) מג, עירובין
(65.449 ע' ח"ב .272 ע' ח"א לקו"ש ראה

א.66) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
ט.67) י, בא
יב.68) יא, עקב
רע"א.69) י, תענית
ס"א.70) קרח ש"פ שיחת גם ראה
ה"ב.71) פ"ד קידה"ח הל'
ה"ד.72) שם
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.‚È:חוקת פרשת עם קשור זה וענין
לעסוק הוא יכול כיצד כן, ואם הפכיות, תנועות שתי הם ומקבל, משפיע ולבנה, חמה שואל: יהודי כאשר
לא שבו קבוע זמן יהיה עבודה אופן שלכל בהכרח לכאורה, אחת, ובעונה בעת הפכיים עבודה אופני בשני

השני?! העבודה באופן יעסוק

חוקת: פרשת - לזה והמענה

ובאופן נפשו, בעצם חקוקים ומצוות התורה שעניני היינו, חקיקה, של באופן היא יהודי של שעבודתו מכיון
העבודה לסדר בהתאם הוא פלוני ענין אם ו"חשבונות" ל"שאלות" מקום אין אזי - בפועל שלהם הקיום הוא כזה
כל שזהו ומרגיש ט), סעיף (כנ"ל קדושה לעניני מתאווה שהוא בתנועה נמצא יהודי כאשר כי לאו, אם דעתה
הוא הדבר אם חשבונות כל ללא לידו, הבא קדושה של ענין כל ומקיים חוטף הוא הרי - וחיותו מציאותו

הידוע ובלשון כו', סדר של ושתי".85באופן חטוף ואכול "חטוף :

.„Èהשייך ענין על להתעכב המקום כאן הרי - אלו דימים הרמב"ם שיעורי אודות לעיל להמוזכר בהמשך
ובהקדמה: היומי. לשיעור

שבעה86הרמב"ם הלבנה חודש ימי "כשתשליך וזהֿלשונו: החדשים, מולד דקביעת החשבון אופן את מבאר
להם סימן חלקים, ותשעים ושלשה מאות ושבע שעות עשרה ושתים אחד יום ישאר השבוע, ימי שהן שבעה
אי"ב עליו ותוסיף החדשים, מן חודש מולד ידוע עמך כשיהיה . . הלבנה חודש שארית היא וזו תשצ"ג, אי"ב
בארוכה ומבאר יהיה", חלקים ובכמה שעה זו ובאי השבוע מימי יום זה באי ותדע שלאחריו, מולד יצא תשצ"ג,

ולגדול". "לקטן מובנים יהיו הפרטים שכל כדי כו', זה על וחוזר הדברים פרטי כל את

בשבת באחד ניסן מולד שהיה הרי "כיצד לדבר: דוגמא מביא אלא זה, בכלל מסתפק אינו הרמב"ם אמנם,
אי"ב והוא הלבנה חודש שארית עליו כשתוסיף אהק"ז, להם סימן חלקים, ושבעה ומאה ביום שעות בחמש

שעות חמש שלישי בליל אייר מולד יצא תת"ק".תשצ"ג, ג"ה להם סימן חלקים, מאות ותשע בלילה

מסויימת דוגמא נקט מדוע והסבר ביאור למצוא יש - הרמב"ם של בלשונו הדיוק גודל הידוע עלֿפי והנה,
להם "סימן מוסיף ועוד חלקים", ושבעה ומאה ביום שעות בחמש בשבת באחד ניסן מולד שהיה "הרי דוקא,
ומסתבר - זו לקביעות סימן בתור אלא בפניֿעצמה, תיבה בתור משמעות שום להם שאין אותיות אהק"ז",

הדיוק. בתכלית היא הרמב"ם שנקט הדוגמא שגם לומר

הראשונה בשנה שהיה ה"מולד הוא זה מולד שהרי דין, אם כי דוגמא זו אין - בהר"ד למולד בנוגע בשלמא
תחלת הוא וממנו בהר"ד להם סימן חלקים, וארבעה ומאתים בלילה שעות חמש שני בליל היה והוא יצירה של

דוגמא87החשבון" להביא הכרח כל אין לכאורה, - אהק"ז" סימן כו' בשבת באחד ניסן ד"מולד הדוגמא אבל ;

דוקא. זו דוגמא הרמב"ם נקט מדוע והסבר ביאור דרוש שכן, ומכיון דוקא, זו

זה! דיוק על שיתעכב מי מצאתי לא - ולעתֿעתה

היומי בשיעור מצינו בזה חמישי88וכיוצא ליל מתחילת זה לחשבון לעולם מתחילין שממנו העיקר "עשינו -
מיום העיקר הרב עשה למה לי "קשה מהרלב"ח: בפירוש זה על והעיר כו'". ניסן לחודש שלישי יום שיומו

לחודש". אחד מיום לעשותו היה והנכון לחודש, שלשה

דוקא. זו דוגמא הרמב"ם שנקט הטעם מהו לבאר מתעכב אינו - דאהק"ז לדוגמא בנוגע אבל

.ÂË:בפשטות - בזה הביאור לומר ויש
שהתחיל העיקר שזה "דע בפירוש: שכתב וכמו לזמנו, בהתאם הרמב"ם קבע העיקר" "שנת שאת כשם
שני עיקר עשינו וכבר ממנו, שנתחיל אחר עיקר לעשות צריכין אנו לפיכך הרבה, זה מזמנינו רחוק החכם
לדוגמא בנוגע לומר יש כן כמו - רס"ט" ממחזור תשעה משנת ניסן לחודש אחד שיומו שלישי ליל מתחלת
בחר ולכן, חיבורו, את הרמב"ם כתב שבה תקופה באותה בפועל היה אכן זה שמולד אהק"ז, שסימנו דמולד

בעתיד. שיהיה מולד או בעבר שהיה ממולד ולא זהֿעתה, שהיה ממולד דוגמא הרמב"ם
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ע'85) נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר קודש אגרות וראה א. נד, עירובין
.22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא" רסו.

ואילך.86) ה"ה פ"ו

ה"ח.87) פ"ו
הט"ז.88) פי"א
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פעם שנתבאר להביאור זקוקים לא - ש"היתה73ועלֿפיֿזה לקטורת, בנוגע מצינו החמה דשנת שהמנין
החמה" ימות כנגד . . מנה שס"ה הקטורת"74נעשית "מותר ישאר זה חשבון שעלֿפי תחילה שידעו אף ,

כו' ולחללו לפדותו החמה".75שיצטרכו שני (עצמן) השנים "שיהיו צורך יש שכן, -

של ענין תמיד להיות צריך התורה שבלימוד מפני - כו' אחר באופן נתבאר שפעם מכך להקשות [ואין
וכו']. בעבר הלימוד אופן להשתנות יכול לכך ובהתאם הוספה,

פעמים כמה כבר דובר - האדם בעבודת הלבנה) ושנת החמה שנת (חיבור העיבור דשנת הענין תוכן והנה,
הענין: נקודת רק עתה יתבאר ולכן, השנה, במשך

כלום" מגרמה לה לית "סיהרא עצמי, אור לה אין הלבנה שכן, ומקבל, משפיע הם ו"לבנה" ,76"חמה"

החמה. אור השפעת עלֿידי אורה את ומקבלת

ומקבל: דמשפיע העבודה אופני ב' - יהודי של בעבודתו וענינם

לקיים עצמו על לקבל דקבלתֿעול הענין כללות ולדוגמא: "מקבל", בבחינת הוא יהודי שבהם ענינים ישנם
הצדקה, מצות ולדוגמא: "משפיע", בבחינת הוא יהודי שבהם ענינים וישנם ומצוותיה; התורה עניני כל את

תעשיר" היא ה' "ברכת שכן, מהקב"ה, אמנם שקיבל ממון דוקא, מממונו לעני צדקה נותן אבל77שיהודי ,

לעני צדקה נותן וכאשר זה, ממון על הבית' 'בעל יהיה שהוא לו, הממון את נתן מהממוןהקב"ה נותן אזי -

שתתעשר" בשביל "עשר ממון עוד אצלו נוסף (ועלֿידיֿזה ).78שלו

ולבנה: דחמה העבודה אופני ב' חיבור להיות שצריך - העיבור דשנת ההוראה באה זה ועל

שייכים - היום שעות י"ב הוא, בזמנו ואחד אחד כל משמשים והלבנה שהחמה שכשם לחשוב יכול יהודי
תהיה ביום מסויים שחלק בעבודתו, גם יהיה כן כמו הלבנה, לממשלת - הלילה שעות וי"ב החמה, לממשלת
הנה בלבד, (משפיע) ד"חמה" באופן עבודתו תהיה ביום מסויים וחלק בלבד, (מקבל) ד"לבנה" באופן עבודתו

אלו. עבודה אופני שני חיבור להיות שצריך העיבור, דשנת ההוראה באה זה על

שאינו ומרגיש (ירח), "מקבל" של בתנועה הוא נמצא שאז התפילה, בעבודת עוסק יהודי כאשר ולדוגמא:
ואינו "לבנה", בבחינת הוא שכרגע לטעון יכול - צדקה ומבקש עני אליו ניגש ובאמצע כו', לעצמו מציאות
ימתין - הוא טוען - ולכן צדקה, להשפעת הדרוש "חמה") (בחינת ד"משפיע" הרגש את עצמו על לפעול יכול

ד"חמה". בעבודה ולעסוק להתפנות יוכל ואז תפילתו, את שיסיים עד העני

הנך עסוק אמנם, אחת: ובעונה בעת ולבנה דחמה העבודה אופני בב' לעסוק שעליו לו, אומרים זה על הנה
פונה פרטית שבהשגחה מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל (מקבל), לבנה שבבחינת עבודה התפילה, עבודת באמצע

(משפיע). חמה שבבחינת בעבודה לעסוק ממך נדרש זה שברגע הוכחה זו הרי צדקה, ומבקש העני אליך

ז"ל חכמינו ובלשון משלו, תחום נקבע אחד שלכל מזה, זה נפרדים דברים אמנם הם בעולם ולבנה :79חמה

בתחלה הכתוב שאמר והוא (בתמיה).. ולילה יום לערב אתם יכולים בעולמו הקב"ה חלק ערב80"גבולות ויהי
ויבדל בוקר, ד"אשר81ויהי באופן היא יהודי של עבודתו אףֿעלֿפיֿכן, אבל החושך", ובין האור בין אלקים

לעשות" אלקים "לתקן"82ברא שפירושו (לבנה).83, ולילה (יום) דחמה העבודה אופני ב' את לחבר - היא ,

שנה די"ט מחזור בכל בלבד פעמים שבע היותה שלמרות העיבור, משנת שלמדים ההוראה איפוא ,84זוהי

ונצחית. תמידית הוראה היא שבדבר ההוראה הרי
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חכ"ו73) לקו"ש ואילך. ס"כ זו שנה - ב - בראשית ש"פ שיחת
.67 ע'
ה"ה.74) פ"ד יומא ירושלמי סע"א. ו, כריתות
שם.75) כריתות מ"ה. פ"ד שקלים
חב"ד76) - הערכים ספר וראה ועוד. א. רטו, ח"ב ב. לג, זח"א

וש"נ. סק"א. ס"ב הלבנה אור ערך
כב.77) י, משלי
א.78) ט, תענית א. קיט, שבת

קורח79) עה"ת בפרש"י הובא ה. קורח תנחומא ז. פי"ח, במדב"ר
ה. טז,
ה.80) א, בראשית
ד.81) שם,
ג.82) ב, שם
ו.83) פי"א, לב"ר פרש"י
הי"א.84) פ"ו קידה"ח הל' רמב"ם
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.‚È:חוקת פרשת עם קשור זה וענין
לעסוק הוא יכול כיצד כן, ואם הפכיות, תנועות שתי הם ומקבל, משפיע ולבנה, חמה שואל: יהודי כאשר
לא שבו קבוע זמן יהיה עבודה אופן שלכל בהכרח לכאורה, אחת, ובעונה בעת הפכיים עבודה אופני בשני

השני?! העבודה באופן יעסוק

חוקת: פרשת - לזה והמענה

ובאופן נפשו, בעצם חקוקים ומצוות התורה שעניני היינו, חקיקה, של באופן היא יהודי של שעבודתו מכיון
העבודה לסדר בהתאם הוא פלוני ענין אם ו"חשבונות" ל"שאלות" מקום אין אזי - בפועל שלהם הקיום הוא כזה
כל שזהו ומרגיש ט), סעיף (כנ"ל קדושה לעניני מתאווה שהוא בתנועה נמצא יהודי כאשר כי לאו, אם דעתה
הוא הדבר אם חשבונות כל ללא לידו, הבא קדושה של ענין כל ומקיים חוטף הוא הרי - וחיותו מציאותו

הידוע ובלשון כו', סדר של ושתי".85באופן חטוף ואכול "חטוף :

.„Èהשייך ענין על להתעכב המקום כאן הרי - אלו דימים הרמב"ם שיעורי אודות לעיל להמוזכר בהמשך
ובהקדמה: היומי. לשיעור

שבעה86הרמב"ם הלבנה חודש ימי "כשתשליך וזהֿלשונו: החדשים, מולד דקביעת החשבון אופן את מבאר
להם סימן חלקים, ותשעים ושלשה מאות ושבע שעות עשרה ושתים אחד יום ישאר השבוע, ימי שהן שבעה
אי"ב עליו ותוסיף החדשים, מן חודש מולד ידוע עמך כשיהיה . . הלבנה חודש שארית היא וזו תשצ"ג, אי"ב
בארוכה ומבאר יהיה", חלקים ובכמה שעה זו ובאי השבוע מימי יום זה באי ותדע שלאחריו, מולד יצא תשצ"ג,

ולגדול". "לקטן מובנים יהיו הפרטים שכל כדי כו', זה על וחוזר הדברים פרטי כל את

בשבת באחד ניסן מולד שהיה הרי "כיצד לדבר: דוגמא מביא אלא זה, בכלל מסתפק אינו הרמב"ם אמנם,
אי"ב והוא הלבנה חודש שארית עליו כשתוסיף אהק"ז, להם סימן חלקים, ושבעה ומאה ביום שעות בחמש

שעות חמש שלישי בליל אייר מולד יצא תת"ק".תשצ"ג, ג"ה להם סימן חלקים, מאות ותשע בלילה

מסויימת דוגמא נקט מדוע והסבר ביאור למצוא יש - הרמב"ם של בלשונו הדיוק גודל הידוע עלֿפי והנה,
להם "סימן מוסיף ועוד חלקים", ושבעה ומאה ביום שעות בחמש בשבת באחד ניסן מולד שהיה "הרי דוקא,
ומסתבר - זו לקביעות סימן בתור אלא בפניֿעצמה, תיבה בתור משמעות שום להם שאין אותיות אהק"ז",

הדיוק. בתכלית היא הרמב"ם שנקט הדוגמא שגם לומר

הראשונה בשנה שהיה ה"מולד הוא זה מולד שהרי דין, אם כי דוגמא זו אין - בהר"ד למולד בנוגע בשלמא
תחלת הוא וממנו בהר"ד להם סימן חלקים, וארבעה ומאתים בלילה שעות חמש שני בליל היה והוא יצירה של

דוגמא87החשבון" להביא הכרח כל אין לכאורה, - אהק"ז" סימן כו' בשבת באחד ניסן ד"מולד הדוגמא אבל ;

דוקא. זו דוגמא הרמב"ם נקט מדוע והסבר ביאור דרוש שכן, ומכיון דוקא, זו

זה! דיוק על שיתעכב מי מצאתי לא - ולעתֿעתה

היומי בשיעור מצינו בזה חמישי88וכיוצא ליל מתחילת זה לחשבון לעולם מתחילין שממנו העיקר "עשינו -
מיום העיקר הרב עשה למה לי "קשה מהרלב"ח: בפירוש זה על והעיר כו'". ניסן לחודש שלישי יום שיומו

לחודש". אחד מיום לעשותו היה והנכון לחודש, שלשה

דוקא. זו דוגמא הרמב"ם שנקט הטעם מהו לבאר מתעכב אינו - דאהק"ז לדוגמא בנוגע אבל

.ÂË:בפשטות - בזה הביאור לומר ויש
שהתחיל העיקר שזה "דע בפירוש: שכתב וכמו לזמנו, בהתאם הרמב"ם קבע העיקר" "שנת שאת כשם
שני עיקר עשינו וכבר ממנו, שנתחיל אחר עיקר לעשות צריכין אנו לפיכך הרבה, זה מזמנינו רחוק החכם
לדוגמא בנוגע לומר יש כן כמו - רס"ט" ממחזור תשעה משנת ניסן לחודש אחד שיומו שלישי ליל מתחלת
בחר ולכן, חיבורו, את הרמב"ם כתב שבה תקופה באותה בפועל היה אכן זה שמולד אהק"ז, שסימנו דמולד

בעתיד. שיהיה מולד או בעבר שהיה ממולד ולא זהֿעתה, שהיה ממולד דוגמא הרמב"ם
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ע'85) נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר קודש אגרות וראה א. נד, עירובין
.22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא" רסו.

ואילך.86) ה"ה פ"ו

ה"ח.87) פ"ו
הט"ז.88) פי"א
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לפני שנכתב ישן דבר של והגהה תיקון בבחינת זה היה לא - מסויימת הלכה ותיקן הגיה הרמב"ם כאשר
לכתוב לו שיש פשיטא שכן, ומכיון חדשים", בעיניך יהיו יום "בכל שכן, לגמרי, חדש ענין אם כי שנים, ח'
מופיע שבה פיסתֿקלף עלֿגבי כותב כאשר גם ולכן, לפניֿזה! שנים דח' התאריך את ולא זה, דיום התאריך את
דבר של הגהה אינה זו שכתיבה מכיון תתקל"ח, שנת זה, דיום התאריך את הוא כותב - תתק"ל דשנת התאריך

ביום". "בו שאירע ענין ד"חדשים", באופן אם כי ישן,

מישראל: ואחד אחד דכל התורה ללימוד בנוגע ההוראה וזוהי

הזקן אדמו"ר להוראת (בהתאם פעמים ק"א זה על שחוזר ועד בעבר, כבר שלמד ענין על חוזר כאשר גם
עורות"97בתניא "עיבוד בדוגמת עבודה של ענין להיות צריך שהרי ישן, דבר על שחוזר באופן זה אין - (

משפטים פרשת אור' ב'תורה בעיניך98(כמבואר יהיו יום ד"בכל באופן זה לימוד להיות צריך שכן, ומכיון ,(
חדשים".

סידורו עלֿפי מתנהג כאשר ובפרט כו'", וקיים חי מלך לפניך אני "מודה ואומר משנתו מתעורר יהודי כאשר
(השוה הסידור בהתחלת שמביא הזקן אדמו"ר תמיד"של לנגדי הוי' ד"שויתי ההתבוננות ענין את נפש) לכל

לדעת כדי ב"לוח" להסתכל צריך שלא וכשם ד"חדשים", באופן ומצוותיה התורה עניני כל אצלו נעשים אזי -

בידעו ומצוות, התורה דעניני בחידוש להתבוננות צריך אינו כן כמו בעצמו, זאת שמרגיש מכיון חדש, יום שזהו
ימינו" ואורך "חיינו הם אלו .99שענינים

.ÊÈלהתייחס שאין - דורנו נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי דכ"ק השליחות מילוי עם הקשור לכל בנוגע כן וכמו
עליהם". נצטווית ביום בו "כאילו ד"חדשים", באופן אם כי זמן, משך לפני שניתנה שליחות כאל לדבר

רבך ד"מורא הענין אצלו יש בודאי ועלֿכלֿפנים ו"חסיד", ל"מקושר" עצמו את שמחזיק למרות ולפלא:
זו דשבת בפרק שכתוב (כמו שמים" ),100כמורא

גם כו', ופלוני פלוני מענין ורמזים פירושים לומד הוא הרי מסויים, דבר קורה שכאשר לדבר, וראיה -
תהיה "תמים התורה ציווי היפך מעשיות", "ּבאבסקע העולם: ובלשון ושייכות, קשר כל להם שאין ָמענינים

אלקיך" ה' השמים",101עם "אותות כמו: מהם, להתפעל מקום שיש ענינים אודות מדובר כאשר אפילו - וזאת ,
תחתו") אל השמים "מאותות - ישראל בני (מהֿשאיןֿכן מהמה" הגוים ענינים102ש"יחתו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

- כו' בכך מה של

הקדושה לגבול שמחוץ ענינים לא - שמבחוץ ענינים לעצמו יאמץ שלא לעוררו צריכים מכלֿמקום,
[כלשון שלי" "כרמי זה אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ה', בעבודת מסויימת דרך קדושה, עניני אמנם, חסֿושלום,

אחרים?!103הכתוב בשדות לחפש לך יש מה - גו'"] נטרתי לא שלי "כרמי :

אליו נוגע זה הרי ולכן פרטית, בהשגחה בוודאי זה הרי וכך, כך עושה שפלוני ששמע שמכיון - היא טענתו
שכן, זה, דבר שישלול - היא בזה הכוונה אבל פרטית, בהשגחה בוודאי הוא זה דבר הוא, כן אמנם - כו'.

שלי"! ל"כרמי שייך זה אין מכלֿמקום, ה', בעבודת ושיטה דרך שזוהי למרות

בג רב" בחד104מרא"מעשה דתלתא (אףֿעלֿגב וחד אתרי מהדר דרבא בריה אחא "רב - הדס לדיני בנוגע
דכשר שכן כל כשר.105קינא גם וחד" תרי "אפילו שסביראֿליה כהנא", דרב מפומיה ונפיק הואיל (

עצמך: והגע

שוטה", "הדס היותו למרות כשר, וחד" "תרי שגם אלא וחד", ב"תרי להדר שיש אמר לא כהנא שרב למרות
- כהנא" דרב מפומיה ונפיק "הואיל מכלֿמקום, – דכשר כלֿשכן קינא" בחד ש"תלתא סביראֿליה ובוודאי
הוראה בתור בגמרא, נכתב זה ענין - וכאמור דוקא. וחד" "תרי לקחת הידר לכן, כשר, גם ותרי" ש"חד - רבו

רב". ד"מעשה
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פט"ו.97)
א.98) עו,
כט.99) ל, נצבים ראה
מי"ב.100) פ"ד אבות
ג.101) יח, שופטים

א.102) כט, סוכה סע"א. קנו, שבת וראה ב. י, ירמי'
ו.103) א, שה"ש
סע"ב.104) לב, סוכה
שם.105) פרש"י
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הענין: בכללות סתירה יש עדיין אמנם,

היומי דשיעור הראשון תתק"ל,89בפרק שנת . . ליצירה אלפים וארבעת ל' מאות תשע "שנת הרמב"ם כותב
ועלֿ ר"ס", ממחזור תשיעית שנה ואילושהיא תתק"ל. אלפים ד' בשנת היתה זה ענין שכתיבת נמצא, הנ"ל פי

היומי דשיעור האחרון זו88בפרק משנה . . זה לחשבון לעולם מתחילין שממנו העיקר עשינו "לפיכך כותב
לאחריֿזה! שנים שמונה - ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח שנת שהיא ר"ס, ממחזור י"ז שנת שהיא

כותב שהרמב"ם בשעה בה - שנים שמונה נמשכו י"א פרק כתיבת עד ט' פרק שמכתיבת יתכן לא 90והרי

שנים! עשר נמשכה חיבורו כל שכתיבת

ידוע הרי - ד'תתק"ל משנת דוגמא הרמב"ם שכתב מה לולי גם ועיקר: הרמב"ם91ועוד של חיבורו שעריכת
קידוש הלכות שכתיבת יתכן כיצד - הסדר על ספרו את כתב שהרמב"ם ומכיון ד'תתק"מ. לשנת בקירוב נשלמה

הכתיבה?! זמן לסוף קרוב ד'תתקל"ח, בשנת תהיה החודש

בזה הביאור לומר :92ויש

ג' או ב' שהיו כך כו', ותיקנו וחזר ותיקנו, והגיהו חזר ה'יד', ספר את כתב שהרמב"ם שלאחרי ידוע
לוני"ל לחכמי בתשובתו הרמב"ם שכתב וכמו "ודאי93מהדורות. - ה'יד' בספר מסויים דין על לשאלתם במענה

כו'". הנוסחא תיקנו וכזה הדברים הם וכך טעיתי שלי לנוסחא העתקתי ובעיקר כדבריכם אמת

(ובפרט הכתבֿיד כל לא אבל תיקון, הצריכות הלכות אלא שניה במהדורא הרמב"ם שינה שלא מובן אמנם,
ששינה לשינויים בהתאם להשתנות המוכרחים ענינים אפילו - מזו ויתירה כו'), ההעתקות נתפשטו שכבר
כתביֿיד בצילומי שמצינו וכפי בזה. וכיוצא לבד, זאת שיבינו שסמך מפני בעצמו, הרמב"ם תיקנם לא הרמב"ם,
בפרקים לכך בהתאם שינה לא ואףֿעלֿפיֿכן, אחר, באופן וכתב שלו כתבֿיד על קו שהעביר הרמב"ם

כו' .94שלאחריֿזה

לעניננו: ובנוגע

שנת שהיא ר"ס ממחזור י"ז שנת שהיא זו משנה . . העיקר "עשינו י"א פרק בסוף הרמב"ם שכתב מה
לכתוב הוצרך כאשר ולכן, שניה, במהדורא תוקנה זו שהלכה בעת זה היה - ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח

התאר את כתב ולא תתקל"ח, שנת זו, הלכה תיקן כאשר עמד שבה השנה את כתב נכתבהשנה, שבו הישן יך
לפניֿזה. שנים ח' - הראשונה מהדורא

שנת הראשונה, דפעם הכתיבה שנת נשארה אזי - דבר ולהגיה לתקן הוצרך לא ששם ט', בפרק מהֿשאיןֿכן
תתק"ל*.

תקופה באותה ניסן דחודש המולד היה שכן אהק"ז, שסימנו למולד בנוגע גם כן לומר יש - ועלֿפיֿזה
שבה לתקופה זה מולד מתאים אכן אם ולברר מדוייק חשבון לעשות ונכון וכדאי זו. הלכה הרמב"ם כתב שבה

כו'. השניה או ראשונה במהדורא - הרמב"ם של חיבורו נכתב

.ÊË"הלכות "הלכות הוא הרמב"ם של שספרו מכיון שבה95והנה, השנה (כתיבת זה בענין שגם מובן, -

האדם. בעבודת והוראה לימוד "הלכה", של ענין יש עמד)
התורה על רש"י בפירוש שהובא ז"ל רבותינו למאמר בנוגע - היא "בכל96וההוראה מקרא) של (פשוטו

עליהם": נצטווית ביום בו כאילו חדשים בעיניך יהיו יום
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ה"הֿז.89) פ"ט
ג).90) (יב, מט סי' ליפסיא הרמב"ם שו"ת ראה
תתקכ"ז.91) ד"א סדה"ד ראה
ואילך.92) 547 ס"ע ח"כ לקו"ש גם ראה
שבת93) הל' משנה במגיד הובא ב. סי' פריימן הרמב"ם שו"ת

ה"ב. פ"ב ציצית הל' ובכס"מ הכ"ד. פי"ט
(94.10 הערה סוף הרמב"ם לימוד בדבר שיחות קונטרס ראה
הזה).95) ובזמן (סד"ה היד לספר הרמב"ם הקדמת
טז.96) כו, תבוא

`l m"anxdy oeikn :ik - "g"lwzz zpy `idy . . ef dpyn" azk `"itae ,"l"wzz zpy ly oqip ztewz" azk h"tay oeyld iepiyn zeywdl oi`e (*

iptn "ef dpy" aezkl mrh dn - mipy dnke dnk ixg`l mixg`l (df wxt) df eazk ribiy rcie envrÎipta eazk `l` ,migkepdl el` zekld xn`

.xwird zpy `id ef g"lwzz zpyy yibcn - "xwird zpy" (minrt dnke) el` zeklda xikfdl jynp xy`k ,mpn` !?f` azeky



כה n"cyz'd fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay zgiy

לפני שנכתב ישן דבר של והגהה תיקון בבחינת זה היה לא - מסויימת הלכה ותיקן הגיה הרמב"ם כאשר
לכתוב לו שיש פשיטא שכן, ומכיון חדשים", בעיניך יהיו יום "בכל שכן, לגמרי, חדש ענין אם כי שנים, ח'
מופיע שבה פיסתֿקלף עלֿגבי כותב כאשר גם ולכן, לפניֿזה! שנים דח' התאריך את ולא זה, דיום התאריך את
דבר של הגהה אינה זו שכתיבה מכיון תתקל"ח, שנת זה, דיום התאריך את הוא כותב - תתק"ל דשנת התאריך

ביום". "בו שאירע ענין ד"חדשים", באופן אם כי ישן,

מישראל: ואחד אחד דכל התורה ללימוד בנוגע ההוראה וזוהי

הזקן אדמו"ר להוראת (בהתאם פעמים ק"א זה על שחוזר ועד בעבר, כבר שלמד ענין על חוזר כאשר גם
עורות"97בתניא "עיבוד בדוגמת עבודה של ענין להיות צריך שהרי ישן, דבר על שחוזר באופן זה אין - (

משפטים פרשת אור' ב'תורה בעיניך98(כמבואר יהיו יום ד"בכל באופן זה לימוד להיות צריך שכן, ומכיון ,(
חדשים".

סידורו עלֿפי מתנהג כאשר ובפרט כו'", וקיים חי מלך לפניך אני "מודה ואומר משנתו מתעורר יהודי כאשר
(השוה הסידור בהתחלת שמביא הזקן אדמו"ר תמיד"של לנגדי הוי' ד"שויתי ההתבוננות ענין את נפש) לכל

לדעת כדי ב"לוח" להסתכל צריך שלא וכשם ד"חדשים", באופן ומצוותיה התורה עניני כל אצלו נעשים אזי -

בידעו ומצוות, התורה דעניני בחידוש להתבוננות צריך אינו כן כמו בעצמו, זאת שמרגיש מכיון חדש, יום שזהו
ימינו" ואורך "חיינו הם אלו .99שענינים

.ÊÈלהתייחס שאין - דורנו נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי דכ"ק השליחות מילוי עם הקשור לכל בנוגע כן וכמו
עליהם". נצטווית ביום בו "כאילו ד"חדשים", באופן אם כי זמן, משך לפני שניתנה שליחות כאל לדבר

רבך ד"מורא הענין אצלו יש בודאי ועלֿכלֿפנים ו"חסיד", ל"מקושר" עצמו את שמחזיק למרות ולפלא:
זו דשבת בפרק שכתוב (כמו שמים" ),100כמורא

גם כו', ופלוני פלוני מענין ורמזים פירושים לומד הוא הרי מסויים, דבר קורה שכאשר לדבר, וראיה -
תהיה "תמים התורה ציווי היפך מעשיות", "ּבאבסקע העולם: ובלשון ושייכות, קשר כל להם שאין ָמענינים

אלקיך" ה' השמים",101עם "אותות כמו: מהם, להתפעל מקום שיש ענינים אודות מדובר כאשר אפילו - וזאת ,
תחתו") אל השמים "מאותות - ישראל בני (מהֿשאיןֿכן מהמה" הגוים ענינים102ש"יחתו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

- כו' בכך מה של

הקדושה לגבול שמחוץ ענינים לא - שמבחוץ ענינים לעצמו יאמץ שלא לעוררו צריכים מכלֿמקום,
[כלשון שלי" "כרמי זה אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ה', בעבודת מסויימת דרך קדושה, עניני אמנם, חסֿושלום,

אחרים?!103הכתוב בשדות לחפש לך יש מה - גו'"] נטרתי לא שלי "כרמי :

אליו נוגע זה הרי ולכן פרטית, בהשגחה בוודאי זה הרי וכך, כך עושה שפלוני ששמע שמכיון - היא טענתו
שכן, זה, דבר שישלול - היא בזה הכוונה אבל פרטית, בהשגחה בוודאי הוא זה דבר הוא, כן אמנם - כו'.

שלי"! ל"כרמי שייך זה אין מכלֿמקום, ה', בעבודת ושיטה דרך שזוהי למרות

בג רב" בחד104מרא"מעשה דתלתא (אףֿעלֿגב וחד אתרי מהדר דרבא בריה אחא "רב - הדס לדיני בנוגע
דכשר שכן כל כשר.105קינא גם וחד" תרי "אפילו שסביראֿליה כהנא", דרב מפומיה ונפיק הואיל (

עצמך: והגע

שוטה", "הדס היותו למרות כשר, וחד" "תרי שגם אלא וחד", ב"תרי להדר שיש אמר לא כהנא שרב למרות
- כהנא" דרב מפומיה ונפיק "הואיל מכלֿמקום, – דכשר כלֿשכן קינא" בחד ש"תלתא סביראֿליה ובוודאי
הוראה בתור בגמרא, נכתב זה ענין - וכאמור דוקא. וחד" "תרי לקחת הידר לכן, כשר, גם ותרי" ש"חד - רבו

רב". ד"מעשה
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פט"ו.97)
א.98) עו,
כט.99) ל, נצבים ראה
מי"ב.100) פ"ד אבות
ג.101) יח, שופטים

א.102) כט, סוכה סע"א. קנו, שבת וראה ב. י, ירמי'
ו.103) א, שה"ש
סע"ב.104) לב, סוכה
שם.105) פרש"י
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הענין: בכללות סתירה יש עדיין אמנם,

היומי דשיעור הראשון תתק"ל,89בפרק שנת . . ליצירה אלפים וארבעת ל' מאות תשע "שנת הרמב"ם כותב
ועלֿ ר"ס", ממחזור תשיעית שנה ואילושהיא תתק"ל. אלפים ד' בשנת היתה זה ענין שכתיבת נמצא, הנ"ל פי

היומי דשיעור האחרון זו88בפרק משנה . . זה לחשבון לעולם מתחילין שממנו העיקר עשינו "לפיכך כותב
לאחריֿזה! שנים שמונה - ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח שנת שהיא ר"ס, ממחזור י"ז שנת שהיא

כותב שהרמב"ם בשעה בה - שנים שמונה נמשכו י"א פרק כתיבת עד ט' פרק שמכתיבת יתכן לא 90והרי

שנים! עשר נמשכה חיבורו כל שכתיבת

ידוע הרי - ד'תתק"ל משנת דוגמא הרמב"ם שכתב מה לולי גם ועיקר: הרמב"ם91ועוד של חיבורו שעריכת
קידוש הלכות שכתיבת יתכן כיצד - הסדר על ספרו את כתב שהרמב"ם ומכיון ד'תתק"מ. לשנת בקירוב נשלמה

הכתיבה?! זמן לסוף קרוב ד'תתקל"ח, בשנת תהיה החודש

בזה הביאור לומר :92ויש

ג' או ב' שהיו כך כו', ותיקנו וחזר ותיקנו, והגיהו חזר ה'יד', ספר את כתב שהרמב"ם שלאחרי ידוע
לוני"ל לחכמי בתשובתו הרמב"ם שכתב וכמו "ודאי93מהדורות. - ה'יד' בספר מסויים דין על לשאלתם במענה

כו'". הנוסחא תיקנו וכזה הדברים הם וכך טעיתי שלי לנוסחא העתקתי ובעיקר כדבריכם אמת

(ובפרט הכתבֿיד כל לא אבל תיקון, הצריכות הלכות אלא שניה במהדורא הרמב"ם שינה שלא מובן אמנם,
ששינה לשינויים בהתאם להשתנות המוכרחים ענינים אפילו - מזו ויתירה כו'), ההעתקות נתפשטו שכבר
כתביֿיד בצילומי שמצינו וכפי בזה. וכיוצא לבד, זאת שיבינו שסמך מפני בעצמו, הרמב"ם תיקנם לא הרמב"ם,
בפרקים לכך בהתאם שינה לא ואףֿעלֿפיֿכן, אחר, באופן וכתב שלו כתבֿיד על קו שהעביר הרמב"ם

כו' .94שלאחריֿזה

לעניננו: ובנוגע

שנת שהיא ר"ס ממחזור י"ז שנת שהיא זו משנה . . העיקר "עשינו י"א פרק בסוף הרמב"ם שכתב מה
לכתוב הוצרך כאשר ולכן, שניה, במהדורא תוקנה זו שהלכה בעת זה היה - ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח

התאר את כתב ולא תתקל"ח, שנת זו, הלכה תיקן כאשר עמד שבה השנה את כתב נכתבהשנה, שבו הישן יך
לפניֿזה. שנים ח' - הראשונה מהדורא

שנת הראשונה, דפעם הכתיבה שנת נשארה אזי - דבר ולהגיה לתקן הוצרך לא ששם ט', בפרק מהֿשאיןֿכן
תתק"ל*.

תקופה באותה ניסן דחודש המולד היה שכן אהק"ז, שסימנו למולד בנוגע גם כן לומר יש - ועלֿפיֿזה
שבה לתקופה זה מולד מתאים אכן אם ולברר מדוייק חשבון לעשות ונכון וכדאי זו. הלכה הרמב"ם כתב שבה

כו'. השניה או ראשונה במהדורא - הרמב"ם של חיבורו נכתב

.ÊË"הלכות "הלכות הוא הרמב"ם של שספרו מכיון שבה95והנה, השנה (כתיבת זה בענין שגם מובן, -

האדם. בעבודת והוראה לימוד "הלכה", של ענין יש עמד)
התורה על רש"י בפירוש שהובא ז"ל רבותינו למאמר בנוגע - היא "בכל96וההוראה מקרא) של (פשוטו

עליהם": נצטווית ביום בו כאילו חדשים בעיניך יהיו יום
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ביאור הדורשים דברים על ולהעיר לשאול נתונה שהרשות - הנאמרים הענינים לכל בנוגע מובן כן וכמו
סת של שאלה זו תהיה שלא בתנאי - וזאת כו', כו'!והסבר מקשן ם

.‡Î"העם בעד משה "ויתפלל הפסוק על נתעכב - רש"י פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללימוד ,109בנוגע

מלמחול". אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים למי "מכאן רש"י: מפרש שעליו
להבין: וצריך

ואףֿעלֿפיֿכן, רבינו, משה של בכבודו פגעו ישראל שבני מאורעות וכמה כמה מצינו שלפניֿזה בפרשיות
דוקא ש"מכאן" שבפרשתנו בפסוק החידוש מהו כן, ואם כו'. צרכיהם לכל ודאג עבורם רבינו משה התפלל
רואים הרי - למחול" אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים "למי עתה, עד למדנו שלא חדש ענין למדים

לפניֿזה?! מאורעות וכמה בכמה רבינו משה של בהנהגתו זאת

תנחומא במדרש - מפרשים עלֿידי שצויין כפי רש"י לפירוש במקור מעיינים כאשר - יותר גדולה זו קושיא
ששם מקרא], של בפשוטו מוכרח זה שפירוש מכיון בזה, וכיוצא דרשו" "רבותינו כותב אינו שרש"י [אף

אומר הוא "וכן כן,110מוסיף: ואם גו'", אשתו ואת אבימלך את אלקים וירפא האלקים אל אברהם ויתפלל
מדוע אבינו, אברהם אצל למחול") אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים ("למי זו הנהגה כבר שמצינו מכיון

כו'"?! ממנו שמבקשים למי "מכאן רש"י מפרש

הפגיעה (א) טעמים: ומב' שבפרשתנו, בפסוק מאשר יותר עוד הדבר מודגש אברהם אצל - מזו יתירה
אודותיו, שדיברו עלֿידיֿזה רבינו במשה מהפגיעה יותר גדולה אבימלך לבית שרה בלקיחת אבינו באברהם
גו'" אלקים וירפא גו' אברהם "ויתפלל נאמר אברהם אצל (ב) אבימלך, עבור אברהם התפלל ואףֿעלֿפיֿכן

וחי" אותו וראה הנשוך כל והיה . . שרף לך "עשה - בדבר תנאי היה בפרשתנו ואילו תנאי, כל !111ללא

לקמן. שיתבאר וכפי

.·Îדפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר112בהערות מאמר ורבי113מובא אלעזר ורבי אבא ורבי שמעון "רבי
. . חדתא מלה אימא דא בפרשתא . . שמעון לרבי פנחס רבי אמר יאיר, בן פנחס רבי בבי שכיחי הוו יצחק

דא". בפרשתא חד מלה ואימא בקיומך קום אלעזר בריה אלעזר לרבי אמר
א רביומבאר כי הוא דוקא, אדומה פרה בפרשת חדתא מלה שיאמר יאיר בן פנחס רבי שביקש "מה אמו"ר:

קאים דרגא בהאי איהו דהא . . הזהר בהקדמת שכתוב כמו אבינו, אברהם עלֿדרך היא בחינתו יאיר בן פנחס
כתיב באברהם והנה . י"ז114. דף בסוטה כדאיתא פרה, לאפר בניו זכו אפר שאמר שבשביל ואפר, עפר ואנכי

כמו דעת, בחינת הוא שמעון רבי כי יאמר, דוקא שמעון שרבי וביקש דוקא. פרה בפרשת שיאמר ביקש לכן . .
טהרות סדר הוא ודעת . . אורות בניצוצי ביקש115שכתב לכן . . מת טומאת מטהר אדומה שפרה מה שזהו ,

הראשונה שהפרה כמו עלֿדרך הוא ידרוש, שהוא אלעזר לרבי אמר שמעון ורבי יאמר. דוקא שמעון שרבי
שכתוב כמו הכהן, באלעזר הכהן".116נעשית אלעזר אל אותה ונתתם

להבין: וצריך

לאפר בניו זכו אפר שאמר שבשביל . . אבינו אברהם עלֿדרך היא בחינתו יאיר בן פנחס ש"רבי מכיון א)
יוחאי בן שמעון שרבי לבקש הוצרך מה לשם כן, אם דוקא), אדומה פרה בפרשת שידרוש ביקש (שלכן פרה"
שייך בחינתו שמצד מכיון זו, בפרשה בעצמו לדרוש היה יכול הרי אדומה, פרה בפרשת חדתא" "מלה יאמר

אדומה?! דפרה לענין הוא

אבל אדומה. פרה בפרשת ידרוש שכהן שביקש להבין ניתן - כהן היה יוחאי בן שמעון רבי אילו בשלמא
הגמרא סיפור - כולל ז"ל, חכמינו סיפורי וכמה מכמה [כדמוכח כהן היה לא יוחאי בן שמעון שרבי 117מכיון

צריך היה שלכך דרכו, לעבור יכולים הכהנים היו שלא טומאה ספק בו שהיה מקום טיהר המערה מן שבצאתו
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מה לך אין בוודאי - וכך כך באופן היא שלך ה"רבי" של דרכו שכאשר וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן ומזה
שלי"! "כרמי על לשמור יש לראש לכל אחרים, בשדות לחפש

ז"ל חכמינו ובלשון "שיתוף", של ענין קיים לא יהודי גדול106אצל וכהן כו' אחד ה' אלא לנו אין "אנו :
אחד"!

ד"חדשים". באופן להיות צריכה דורנו דנשיא השליחות שמילוי - לעניננו ונחזור

והיהדות, התורה הפצת וכללות חוצה המעיינות דהפצת השליחות מילוי אודות "שטורעם" עושים זה ומטעם
- פעם ועוד פעם עוד שחוזרין בכך התועלת מהי דלכאורה, פעם, ועוד פעם עוד עלֿזה וצועקים וחוזרים
עוד הצעקה תועיל מה חסֿושלום, לאו ואם הראשונות, בפעמים כבר יועילו - הדברים יועילו אם ממהֿנפשך:

פעמים?! וכמה כמה

שכאשר ההסברה מלבד - וזאת ד"חדשים". באופן הם הענינים שכל לעיל האמור עלֿפי – לזה המענה הנה
צועקים!... אזי "כואב"

.ÁÈלהוסיף בפועל, למעשה בנוגע ומשמחות חיוביות תוצאות יהיו - דלעיל הדברים אריכות שמכל ויהיֿרצון
"טאפארוֿדאֿפלאחו". - לעיל וכאמור ומקום. מקום בכל והיהדות התורה והפצת המעיינות הפצת עניני בכל
עבור והשלימה האמיתית הגאולה את ממהרים - האמורים הענינים בכל ועבודתנו מעשינו כללות ועלֿידי

ממש. דידן בעגלא בימינו, במהרה צדקנו משיח בביאת ישראל, כלל

***

.ËÈגו'.מ בחדשו חודש מידי והיה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין אמר

***

.Îעל אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לבאר שבת בכל נהוג
ברמב"ם ענין לבאר וכן זו, דשבת בפרק משנה גם - אבות פרקי שלומדים ובשבתות השבוע, דפרשת הזהר

היומי. לשיעור השייך
ובהקדים:

"להמציא" צריכים זה לצורך כאשר גם - קושיא למצוא שמוכרחים "להתחייב" דרך זו שאין פשוט וגם מובן
דרך היפך היא כזו הנהגה שהרי דחוק, הוא אם גם - תירוץ למצוא צריכים ואחרֿכך קיימת, שאינה קושיא

הלימוד!

- אמיתי תירוץ בתור הדעת על שמתקבל תירוץ גם וישנו מסויים, בענין קושיא ישנה כאשר לאידך, אבל
כו'. ואדרבה זאת, מלומר להמנע סיבה כל אין

על לעורר יכול וכו', יותר טוב אחר, תירוץ לו שיש וחושב אצלו, מתקבל הדבר שאין מי שכל - ובהדגשה
כו'. דבריו את לשמוע ואשמח כך,

את להראות שהצליחו על הם שמחים - לתרצה שמצליחים קושיא אותם שואלים שכאשר כאלו ישנם
כאשר ובפרט עליה, להשיב מצליחים ואינם דבריהם על קושיא אותם שואלים כאשר לאידך, אבל גאונותם,
עוד הם אלא טעותם, על להודות מסוגלים שאינם בלבד זו לא הנה - בדבריהם טעות שנפלה להם מוכיחים
ערכם בהכרת שמוסיפים לאחרי ובפרט בכבודם?! פגעו כו' גדלותם שלמרות היתכן השואל... על כועסים

העיקר!... על מרובה שהיא כזו להוספה עד העצמי,

ושכחתי" שמעתי אמר אלא שמעתי, לא לומר בוש ולא ש"הודה התורה מספרת - רבינו משה !107אודות

מתשובותיו באחת הרמב"ם שכתב מה ידוע כן דברים108וכמו על ולהקשות בדבריו מלעיין להמנע שאין
יחשב טובה ויודעני דבר שימצא מי וכל הרשתיו הרי . . אחרי ולבדוק בדברי לחפש "ראוי - מובנים שאינם

כו'".
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ביאור הדורשים דברים על ולהעיר לשאול נתונה שהרשות - הנאמרים הענינים לכל בנוגע מובן כן וכמו
סת של שאלה זו תהיה שלא בתנאי - וזאת כו', כו'!והסבר מקשן ם

.‡Î"העם בעד משה "ויתפלל הפסוק על נתעכב - רש"י פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללימוד ,109בנוגע

מלמחול". אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים למי "מכאן רש"י: מפרש שעליו
להבין: וצריך

ואףֿעלֿפיֿכן, רבינו, משה של בכבודו פגעו ישראל שבני מאורעות וכמה כמה מצינו שלפניֿזה בפרשיות
דוקא ש"מכאן" שבפרשתנו בפסוק החידוש מהו כן, ואם כו'. צרכיהם לכל ודאג עבורם רבינו משה התפלל
רואים הרי - למחול" אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים "למי עתה, עד למדנו שלא חדש ענין למדים

לפניֿזה?! מאורעות וכמה בכמה רבינו משה של בהנהגתו זאת

תנחומא במדרש - מפרשים עלֿידי שצויין כפי רש"י לפירוש במקור מעיינים כאשר - יותר גדולה זו קושיא
ששם מקרא], של בפשוטו מוכרח זה שפירוש מכיון בזה, וכיוצא דרשו" "רבותינו כותב אינו שרש"י [אף

אומר הוא "וכן כן,110מוסיף: ואם גו'", אשתו ואת אבימלך את אלקים וירפא האלקים אל אברהם ויתפלל
מדוע אבינו, אברהם אצל למחול") אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים ("למי זו הנהגה כבר שמצינו מכיון

כו'"?! ממנו שמבקשים למי "מכאן רש"י מפרש

הפגיעה (א) טעמים: ומב' שבפרשתנו, בפסוק מאשר יותר עוד הדבר מודגש אברהם אצל - מזו יתירה
אודותיו, שדיברו עלֿידיֿזה רבינו במשה מהפגיעה יותר גדולה אבימלך לבית שרה בלקיחת אבינו באברהם
גו'" אלקים וירפא גו' אברהם "ויתפלל נאמר אברהם אצל (ב) אבימלך, עבור אברהם התפלל ואףֿעלֿפיֿכן

וחי" אותו וראה הנשוך כל והיה . . שרף לך "עשה - בדבר תנאי היה בפרשתנו ואילו תנאי, כל !111ללא

לקמן. שיתבאר וכפי

.·Îדפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר112בהערות מאמר ורבי113מובא אלעזר ורבי אבא ורבי שמעון "רבי
. . חדתא מלה אימא דא בפרשתא . . שמעון לרבי פנחס רבי אמר יאיר, בן פנחס רבי בבי שכיחי הוו יצחק

דא". בפרשתא חד מלה ואימא בקיומך קום אלעזר בריה אלעזר לרבי אמר
א רביומבאר כי הוא דוקא, אדומה פרה בפרשת חדתא מלה שיאמר יאיר בן פנחס רבי שביקש "מה אמו"ר:

קאים דרגא בהאי איהו דהא . . הזהר בהקדמת שכתוב כמו אבינו, אברהם עלֿדרך היא בחינתו יאיר בן פנחס
כתיב באברהם והנה . י"ז114. דף בסוטה כדאיתא פרה, לאפר בניו זכו אפר שאמר שבשביל ואפר, עפר ואנכי

כמו דעת, בחינת הוא שמעון רבי כי יאמר, דוקא שמעון שרבי וביקש דוקא. פרה בפרשת שיאמר ביקש לכן . .
טהרות סדר הוא ודעת . . אורות בניצוצי ביקש115שכתב לכן . . מת טומאת מטהר אדומה שפרה מה שזהו ,

הראשונה שהפרה כמו עלֿדרך הוא ידרוש, שהוא אלעזר לרבי אמר שמעון ורבי יאמר. דוקא שמעון שרבי
שכתוב כמו הכהן, באלעזר הכהן".116נעשית אלעזר אל אותה ונתתם

להבין: וצריך

לאפר בניו זכו אפר שאמר שבשביל . . אבינו אברהם עלֿדרך היא בחינתו יאיר בן פנחס ש"רבי מכיון א)
יוחאי בן שמעון שרבי לבקש הוצרך מה לשם כן, אם דוקא), אדומה פרה בפרשת שידרוש ביקש (שלכן פרה"
שייך בחינתו שמצד מכיון זו, בפרשה בעצמו לדרוש היה יכול הרי אדומה, פרה בפרשת חדתא" "מלה יאמר

אדומה?! דפרה לענין הוא

אבל אדומה. פרה בפרשת ידרוש שכהן שביקש להבין ניתן - כהן היה יוחאי בן שמעון רבי אילו בשלמא
הגמרא סיפור - כולל ז"ל, חכמינו סיפורי וכמה מכמה [כדמוכח כהן היה לא יוחאי בן שמעון שרבי 117מכיון

צריך היה שלכך דרכו, לעבור יכולים הכהנים היו שלא טומאה ספק בו שהיה מקום טיהר המערה מן שבצאתו
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צורך שאין ברור, דין' ל'פסק בנוגע גם הוא כן אלא דומה", שאינו דבר לה "שמדמין באופן דין' ל'פסק בנוגע
שאיֿאפשר מכיון הרמב"ם, דברי מתוך לעצמו) והן לאחרים, (הן להורות אין זה בענין שגם אחר, לענין לדמות
כיצד - הם מקשים - שכן ומכיון כו', הטעם את פירש לא שהרי נכון, אל דבריו את שהבינו בטוחים להיות

הרמב"ם?! של בספרו הלכות פסקי ללמוד יכולים

הרא"ש: של ובלשונו הרמב"ם, דברי בהבנת בטוחים להיות שאיֿאפשר מכיון נוספת: לשאלה באו ומזה
כפשוטן, הרמב"ם דברי את ללמוד יש לראש שלכל נאמר מדוע כן, אם – כן" ואיננו שמבין סבור בו הקורא "כל

לה" ד"לאפשה באופן ללימוד (עד המפרשים דברי את ללמוד יכולים אחרֿכך דברי126ורק לולי הרי - (

הרמב"ם?! דברי את להבין איֿאפשר המפרשים

בכלו הלכות השונה ד"כל הענין את מקיימים הרמב"ם של ספרו שבלימוד נתבאר כיצד - להקשות הגדילו
כו'" "הלכות"?!127יום של בגדר זה אין הרמב"ם, מדברי להורות שאין מכיון לכאורה, ,

ה'דרישה' מדברי - לדבר וש"ך128וראיה בט"ז כו'",129(הובא יום בכל הלכות השונה ד"כל לענין בקשר (

כו' אליהו דבי דתנא דהא . . ודומיהן והרא"ש ומרדכי הרי"ף כמו התורה, דיני הפוסקים ספרי ללמוד ש"יש
הרמב"ם! ספר את ללמוד שיש הביא לא והרי - פסוקות" הלכות פירוש הלכות השונה כל שם רש"י כתב כבר

הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד בהלכות הלכות130וכן גם הזה "ובזמן נאמר: פסוקות, הלכות לימוד בענין
הרמב"ם! של ספרו את הזכיר ולא והגהותיו", ערוך' וה'שולחן הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות

נרגא" ביה לשדייה אבא וביה "מיניה - הוא אלו שאלות לכל הפשוט התירוץ שאין131הנה טוען השואל :

את השואל ראה שלא מכיון ובכן, כו'. הדבר טעם את לדעת שצריכים מכיון הרמב"ם של ספרו את ללמוד
שהקשה! מה הקשה לכן קושיותיו, את הקשה שמהם הדברים טעמי

ענין לאיזה ביחס הענין, דכללות התוכן מהו לראות מבלי תיבות, כמה ש"תופסים" פעמים כמה וכמדובר
בשעה בה - וזאת קושיות, ולשאול מסקנות להסיק ממהרים לכך ובהתאם בזה, וכיוצא אלו, תיבות נאמרו

כדלקמן. זאת, ולשלול להבהיר צורך שיש דעתי על עלתה שלא עד כך, כל פשוטים שהדברים

עם בבד שבד כו') השאלות מגיעות (שלשולחנה ה"מערכת" של מתפקידה - דא כגון שבענינים ולהעיר,
שאלות אודות מדובר כאשר ובפרט הערותיה, את לצרף גם עליה דעתו, את להשמיע הרוצה לכל אפשרות נתינת

כו'. לשאלה מקום כל שאין פשוטים, הכי בענינים

.‰Î.(השואל של (לדעתו הרמב"ם של ה'יד' ספר שייך בתורה חלק לאיזה "חקירה" להעלות יש - לראש לכל
ובהקדים:

את נבחר ובכן, ווערטער"), הויכע ("מיט במיוחד וגבוה נעלה בסגנון עמהם לדבר שצריכים כאלו ישנם
החיוב השגת ושלילה", ד"חיוב להרמב"םהסגנון נבוכים" "מורה בספר שמובא סגנון - השלילה .132וידיעת

בחסידות, גם הובא השלילה) וידיעת החיוב (השגת זה ענין הרי - חסידות של סגנון שצריכים שיטענו ואלו
פקודי פרשת תורה' .133ב'לקוטי

באופן לדבר לגשת יכולים - הרמב"ם של ה'יד' ספר שייך בתורה חלק לאיזה לברר רוצים כאשר ובעניננו:
חלקי כל את שוללים שתחילה היינו, השלילה", "ידיעת של באופן לדבר לגשת ויכולים החיוב", "השגת של
חלק שנשאר למסקנא סוףֿכלֿסוף מגיעים זו ובדרך הרמב"ם, של ספרו את בהם לכלול שאיֿאפשר התורה

הרמב"ם. של ספרו את לכלול יכולים שבו אחד

"הלכות הוא שספרו בהקדמתו כותב הרמב"ם שכן, - חיוב של בדרך לדבר לגשת יכולים רוצים, אם ובכן:
בחלק ליכלל יכול אינו להרמב"ם ה'יד' ספר שכן, - שלילה של בדרך לדבר לגשת יכולים רוצים, ואם הלכות";
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מה לשם כן, אם כהן], עלֿידי להעשות יכול שאינו דבר - כו' הדבר פרטי כל את ולברר זה, למקום להכנס
בעצמו שיכול בשעה בה אדומה, פרה בפרשת ידרוש יוחאי בן שמעון שרבי לבקש יאיר בן פנחס רבי הוצרך

אדומה?! דפרה לענין הוא שייך בחינתו שמצד מפני לדרוש

האדם. לעבודת בנוגע הזהר מסיפור ללמוד שיש ההוראה מהי ב)

לקמן. שיתבאר וכפי

.‚Î.הרביעי דחודש הענין כללות עם הקשר מודגש שבזה - אבות דמסכת רביעי פרק לומדים זו בשבת
כתר תורה כתר הן, כתרים שלשה אומר שמעון "רבי - זה דפרק המשניות באחת זה ענין מודגש כן וכמו
וכתר כהונה כתר תורה, (כתר הכתרים ג' מלבד אשר גביהן", על עולה טוב שם וכתר מלכות, וכתר כהונה
היינו, גביהן", על "עולה אלא בפניֿעצמו, ענין שאינו טוב", שם "כתר - רביעי ענין - נוסף כתר ישנו מלכות),
וטוב רצוי דבר זה הרי - ומלכות כהונה דתורה הענינים מג' כתוצאה בא טוב" ד"שם הענין שכאשר
אבד שמא ד"נגד הענין ישנו שהרי מעלה, של ענין תמיד שאינו - עצמו מצד טוב" ד"שם הענין [מהֿשאיןֿכן

].118שמיה"

עילוי ישנו הד') (ענין שבעולם - עומד" העולם דברים שלשה "על בענין ז) (סעיף לעיל המדובר ועלֿדרך
גביהן. על הוא עומד ולכן בתחתונים, דדירה הכוונה נשלמת ועלֿידו שבו מכיון יותר, גדול

רבות פעמים כבר דובר זו משנה שעל מכיון משנה119והנה, - רביעי בפרק אחרת משנה על עתה נתעכב ,
להלכה שנוגעת חלוקה הזקן, אדמו"ר עלֿידי המשניות לחלוקת בהתאם טו"ב, מספר :120י"ז,

בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה אומר היה "הוא יעקב: רבי של מאמרו מובא זו במשנה
הזה". העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה ויפה הבא, העולם חיי מכל הזה

הלשון דיוק מהו להבין: צריך עדיין אבל ב'דבריֿאלקיםֿחיים', מקומות בכמה נתבאר זה חז"ל מאמר והנה,
בזה, וכיוצא מעולה, או חשוב טוב, - הוא דא בכגון הרגיל הלשון דלכאורה, כו'", אחת שעה "יפה

דוקא. "יפה" הלשון נקט ואףֿעלֿפיֿכן,

ממש, "חדשים" חדתא", "מלה - הזקן אדמו"ר של חדש במאמר המבואר עלֿפי בזה, הביאור לומר ויש
חז"ל מאמרי על הזקן אדמו"ר מאמרי בספר שנדפס - חדשים" בעיניך ש"יהיו מיוחד בציווי צורך שאין כך

כדלקמן.121כו' תמוז, ראשֿחודש שבת לקראת הדפוס מבית והובא ,

לשאר מראיֿמקומות שם צויינו שכבר כפי שלפניֿזה, במאמרים כבר נתבאר זה דמאמר התוכן שכללות ואף
זה, ענין נתבאר שבהם הדרושים

של על ברכה עליהם ותבוא כל- שכן, מראיֿמקומות, כמה ציינו אלא אחד, במראהֿמקום הסתפקו א
אדם", מכל הלומד חכם "איזהו רביעי: פרק דהתחלת המשנה ובלשון הענין, בהבנת ומוסיף מסייע מראהֿמקום

אדם" התורה ל"זאת בנוגע וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן מקומות,122ומזה בכמה מתבאר מסויים ענין שכאשר ,

בלא המדרש לבית "איֿאפשר שכן, הענין, נתבאר שבו ומקום מקום מכל נוסף ענין ללמוד וצריכים יכולים
-123חידוש"

כו'". אחת שעה "יפה הלשון דיוק את לבאר יכולים שעלֿידו חדש, ענין נוסף זה במאמר הנה

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Îליפטר הרי היומי, השיעור אודות ואילך) יד (סעיף לעיל דובר שכבר אף הרי - היומי לשיעור בנוגע
הרמב"ם. ללימוד בקשר ששאלו ענינים על נתעכב ולכן, איֿאפשר, כלום בלא

הרא"ש מדברי הקשו - טעמים ללא פסוקות הלכות הרמב"ם, ספר לימוד אודות להמדובר ועוד124בקשר
הזקן אדמו"ר פוסק וכן וכו', הרמב"ם מדברי להורות שאין רק125פוסקים אינו שהמדובר לשאול, והוסיפו .
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מי"ג.118) פ"א אבות
שיחת119) גם וראה וש"נ. ואילך. 117 ע' אבות לפרקי ביאורים

סכ"ג. בחוקותי ש"פ שיחת ואילך. סט"ז ש.ז. שבט יו"ד בשלח, ש"פ
סל"ז.

ועוד.120) .1175 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ואילך.121) קיב ע'
ובכ"מ.122) ב. כט, ח"ג רע"ב. קיז, זח"ב וראה יד. יט, פרשתנו
ה"ה.123) פ"א שם ירושלמי א. ג, חגיגה
ס"ט.124) לא כלל שלו בשו"ת
רפ"ב.125) ת"ת להל' בקו"א
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צורך שאין ברור, דין' ל'פסק בנוגע גם הוא כן אלא דומה", שאינו דבר לה "שמדמין באופן דין' ל'פסק בנוגע
שאיֿאפשר מכיון הרמב"ם, דברי מתוך לעצמו) והן לאחרים, (הן להורות אין זה בענין שגם אחר, לענין לדמות
כיצד - הם מקשים - שכן ומכיון כו', הטעם את פירש לא שהרי נכון, אל דבריו את שהבינו בטוחים להיות

הרמב"ם?! של בספרו הלכות פסקי ללמוד יכולים

הרא"ש: של ובלשונו הרמב"ם, דברי בהבנת בטוחים להיות שאיֿאפשר מכיון נוספת: לשאלה באו ומזה
כפשוטן, הרמב"ם דברי את ללמוד יש לראש שלכל נאמר מדוע כן, אם – כן" ואיננו שמבין סבור בו הקורא "כל

לה" ד"לאפשה באופן ללימוד (עד המפרשים דברי את ללמוד יכולים אחרֿכך דברי126ורק לולי הרי - (

הרמב"ם?! דברי את להבין איֿאפשר המפרשים

בכלו הלכות השונה ד"כל הענין את מקיימים הרמב"ם של ספרו שבלימוד נתבאר כיצד - להקשות הגדילו
כו'" "הלכות"?!127יום של בגדר זה אין הרמב"ם, מדברי להורות שאין מכיון לכאורה, ,

ה'דרישה' מדברי - לדבר וש"ך128וראיה בט"ז כו'",129(הובא יום בכל הלכות השונה ד"כל לענין בקשר (

כו' אליהו דבי דתנא דהא . . ודומיהן והרא"ש ומרדכי הרי"ף כמו התורה, דיני הפוסקים ספרי ללמוד ש"יש
הרמב"ם! ספר את ללמוד שיש הביא לא והרי - פסוקות" הלכות פירוש הלכות השונה כל שם רש"י כתב כבר

הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד בהלכות הלכות130וכן גם הזה "ובזמן נאמר: פסוקות, הלכות לימוד בענין
הרמב"ם! של ספרו את הזכיר ולא והגהותיו", ערוך' וה'שולחן הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות

נרגא" ביה לשדייה אבא וביה "מיניה - הוא אלו שאלות לכל הפשוט התירוץ שאין131הנה טוען השואל :

את השואל ראה שלא מכיון ובכן, כו'. הדבר טעם את לדעת שצריכים מכיון הרמב"ם של ספרו את ללמוד
שהקשה! מה הקשה לכן קושיותיו, את הקשה שמהם הדברים טעמי

ענין לאיזה ביחס הענין, דכללות התוכן מהו לראות מבלי תיבות, כמה ש"תופסים" פעמים כמה וכמדובר
בשעה בה - וזאת קושיות, ולשאול מסקנות להסיק ממהרים לכך ובהתאם בזה, וכיוצא אלו, תיבות נאמרו

כדלקמן. זאת, ולשלול להבהיר צורך שיש דעתי על עלתה שלא עד כך, כל פשוטים שהדברים

עם בבד שבד כו') השאלות מגיעות (שלשולחנה ה"מערכת" של מתפקידה - דא כגון שבענינים ולהעיר,
שאלות אודות מדובר כאשר ובפרט הערותיה, את לצרף גם עליה דעתו, את להשמיע הרוצה לכל אפשרות נתינת

כו'. לשאלה מקום כל שאין פשוטים, הכי בענינים

.‰Î.(השואל של (לדעתו הרמב"ם של ה'יד' ספר שייך בתורה חלק לאיזה "חקירה" להעלות יש - לראש לכל
ובהקדים:

את נבחר ובכן, ווערטער"), הויכע ("מיט במיוחד וגבוה נעלה בסגנון עמהם לדבר שצריכים כאלו ישנם
החיוב השגת ושלילה", ד"חיוב להרמב"םהסגנון נבוכים" "מורה בספר שמובא סגנון - השלילה .132וידיעת

בחסידות, גם הובא השלילה) וידיעת החיוב (השגת זה ענין הרי - חסידות של סגנון שצריכים שיטענו ואלו
פקודי פרשת תורה' .133ב'לקוטי

באופן לדבר לגשת יכולים - הרמב"ם של ה'יד' ספר שייך בתורה חלק לאיזה לברר רוצים כאשר ובעניננו:
חלקי כל את שוללים שתחילה היינו, השלילה", "ידיעת של באופן לדבר לגשת ויכולים החיוב", "השגת של
חלק שנשאר למסקנא סוףֿכלֿסוף מגיעים זו ובדרך הרמב"ם, של ספרו את בהם לכלול שאיֿאפשר התורה

הרמב"ם. של ספרו את לכלול יכולים שבו אחד

"הלכות הוא שספרו בהקדמתו כותב הרמב"ם שכן, - חיוב של בדרך לדבר לגשת יכולים רוצים, אם ובכן:
בחלק ליכלל יכול אינו להרמב"ם ה'יד' ספר שכן, - שלילה של בדרך לדבר לגשת יכולים רוצים, ואם הלכות";
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אחד כל עבור קצרה", ודרך ברורה "בלשון נכתב הרמב"ם של ספרו שכן, כפשוטן, הרמב"ם דברי את ולהבין
וללמוד להוסיף יש הפשוט הפירוש לאחרי (ורק נוספים בפירושים צורך ללא ולגדול", "לקטן - מישראל ואחד

וכו'). המפרשים פירושי

משנה"): ("כסף הרמב"ם על בפירושו יוסף' ה'בית של מהנהגתו - לדבר וראיה

את שילמדו כדי - וזאת הרמב"ם, על פירוש כתב - ישראל בית כל הולכים שלאורו פוסק - יוסף' ה'בית
הרמב"ם. על פירוש בכתיבת צורך אין - זאת לולי כי הרמב"ם,

שום כתב לא הענינים רוב על - ואדרבה הרמב"ם, של שבספרו וענין תיבה כל על אינו זה פירוש והנה,
פירוש.

ללמוד שיכולים פוסק כן וכמו הרמב"ם, של ספרו את ללמוד שצריכים יוסף' ה'בית פוסק הרי שכן, ומכיון
פירוש! שום כתב לא שבהם המקומות בכל - עלֿכלֿפנים כפשוטן, הרמב"ם דברי את ולהבין

כן"?! ואיננו שמבין ש"סבור הרא"ש לדברי בסתירה זה הרי - הנ"ל השואל לדעת ולכאורה,

בנוגע מהֿשאיןֿכן הלכות, לפסוק כדי לימוד אודות מדבר הרא"ש שכן, כאן, יש מושגים ערבוב ודאי אלא
יוסף'). ה'בית מהנהגת (כמובן כפשוטן הרמב"ם דברי את ולהבין ללמוד יכולים בוודאי - הרמב"ם לימוד לעצם

.ÁÎאליהו דבי תנא למאמר שבנוגע והש"ך) הט"ז (וכן ה'דרישה' מדברי השאלה תורצה לא עדיין אמנם,
הרמב"ם: את הזכירו ולא והרא"ש, ומרדכי הרי"ף את הזכירו כו', הלכות השונה כל

הט"ז ה'דרישה', בדברי זה ענין מובא שאודותיו התוכן מהו לב שם לא שהשואל - כנ"ל - לזה והמענה
והש"ך:

נ בתים בעלי "יש הדרישה: ראיהוזהֿלשון ומביאין פוסקים, שאר ולא גופיֿתורה יום בכל ללמוד והגין
כי נראה לי אבל הבא, עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי תנא . . דאמרינן מהא
והמרדכי האלפסי כגון תורה, דיני פוסקים בספרי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת ולא המרגוע זאת לא
דבי דתנא דהא גמראֿפירושֿתוספות, בלימוד כלל יוצאים ואינם לתורתנו, ועיקר שורש דזהו ודומיהן, ורא"ש

פסוקות". הלכות פירוש הלכות השונה כל שם רש"י כתב כבר כו' אליהו

אומר ועלֿזה גופיֿתורה, יום בכל ללמוד קביעות להם שיש בתים בעלי אודות קאי שה'דרישה' ומכיון
והמרדכי האלפסי את מביא מדוע מובן, - הפוסקים ספרי גם ללמוד צריכים אלא זה, בלימוד כלל יוצאים שאינם
- להוסיף יכולים גופיֿתורה, לומדים כאשר ולכן, הגמרא, סדר על הם שלהם פסקיֿהדינים שכן, והרא"ש,
של שספרו מכיון - הרמב"ם את הביא לא זה ומשום אתר, על הפוסקים בספרי לימוד גם - עצמו זה בלימוד

כפשוט. בפניֿעצמו, מיוחד לימוד בקביעת צורך יש ולזה הגמרא, סדר על אינו הרמב"ם

לא פסוקות הלכות ללימוד שבנוגע שלו, תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר מדברי להשאלה בזה וכיוצא
שם: המדובר הענין תוכן לכללות לב שם לא שהשואל - הרמב"ם את הזכיר

הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות הלכות גם הזה ש"בזמן - הוא הזקן אדמו"ר של החידוש
הזקן), אדמו"ר של לזמנו (ביחס האחרונים הפוסקים שגם היינו, יחשבו", משנה בכלל והגהותיו ערוך' וה'שולחן

ד'משנה'. הגדר להם יש והגהותיו, ערוך' ו'שולחן טור

הטור שאפילו יותר, גדול חידוש מחדש הזקן אדמו"ר - הרמב"ם את גם למנות מקום מה שכן, ומכיון
בכלל הם גם הרמב"ם, על (גם) שלהם בפסקיֿדינים והתבססו הרמב"ם, לאחרי שהיו והגהותיו, ערוך' וה'שולחן

הרמב"ם. לפסקי בנוגע הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פסוקות), (הלכות "משנה"

בלימוד נכלל לזה ביחס הנה - מהרמב"ם שנלקחו פסקיֿדינים ערוך' ו'שולחן בטור לומדים שכאשר ונמצא,
הובאו שלא דהרמב"ם פסקיֿדינים אמנם, מנה"; מאתיים בכלל "יש הרמב"ם, לימוד גם ערוך' וה'שולחן הטור

הרמב"ם" של בספרו ללמדם יש - ערוך' ו'שולחן ד"יש138בטור באופן הוא הרמב"ם לימוד הרי - לזה וביחס ,
מנה". מאתיים בכלל
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הרי שכן, ומכיון שבתורה, והפלפול השקלאֿוטריא בדרך לא שבתורה, והסוד הרמז בחלק לא שבתורה, האגדה
שבתורה! "הלכות" של הסוג אלא נותר לא

השואל לקח מניין ובכן, להרמב"ם, ה'יד' מספר למעשה הלכה לפסוק יכולים שאין היא השאלה - מאי אלא
שגם פשיטא - למעשה הלכה פיהם על שמתנהגים פסקיֿדינים רק נכללים שבתורה ה"הלכות" שבחלק לקבוע

שבתורה. ה"הלכות" בחלק הם גם נכללים למעשה, הלכה כמותם נפסק שלא פסוקות הלכות

עצמך: והגע

למשה הלכה וברייתא משנה - "הלכות רש"י: מפרש ," כו' יום בכל הלכות השונה "כל המאמר בפירוש
נכללים וברייתא" ש"משנה לומר יכולים כיצד להקשות: ליה הוי עדיפא - השואל של לדעתו ולכאורה, מסיני".
אחת כדעה למעשה הלכה שנפסקה ובהכרח תנאים, שני בין פלוגתא יש משניות וכמה בכמה הרי - ב"הלכות"

"הלכות"?! בכלל אינה כמותה) הלכה נפסקה (שלא הב' הדעה כן, ואם בלבד,

ז"ל חכמינו אמרו ביתֿשמאי דברי דעת134אודות כן, ואם משנה", אינה ביתֿהלל במקום ש"ביתֿשמאי
השוא של לדעתו - הלכות" השונה "כל בכלל אינה שבמשנה ל!ביתֿשמאי

עולם" "מבלי נקראים המשנה מתוך המורים שכן, המשנה, מתוך להורות שאסור מכיון ועוד: הרי135זאת -

ד"כל בגדר כמותן) הלכה שנפסקה הדעות (גם וברייתא המשנה כל את לכלול איֿאפשר השואל של לדעתו
כו'"! הלכות השונה

.ÂÎ:בפשטות - בזה והביאור
שבענין ומובן, יעשון, אשר המעשה את יודעים זה לימוד שעלֿידי (א) ענינים: ב' - התורה הלכות בלימוד
הנקראות שבתורה, ה"הלכות" בחלק מיוחדת מעלה (ב) למעשה, הלכה בהם שנוהגים ענינים רק נכללים זה

תורה" של וכתרה "תגא העליון136בשם שרצון - פירושה "הלכה" שהרי העליון, רצון מתגלה שבהם מפני ,

הקודש' ב'אגרת בארוכה כמבואר שקלאֿוטריא), ללא פסוקה (הלכה וכך כך לעשות שיש מאמר137הוא בביאור
נפסק לא כאשר גם שבתורה, פסוקה הלכה כל נכללת זה שבסוג ומובן, כו'", הלכות השונה "כל ז"ל רבותינו
וכך. כך הוא העליון רצון פלוני, תנא שלדעת היינו, העליון, רצון גילוי - הוא שתוכנה מכיון למעשה, הלכה כן

של פלוגתא לומדים כאשר וכן כמותן, הלכה שאין - ביתֿשמאי דעת במשנה לומדים כאשר גם כלומר:
פשיטא מכלֿמקום, בפועל, למעשה שייך אינו זה שלימוד למרות הרי מהם, אחד כדברי היא שההלכה תנאים
שקלאֿוטריא) (ללא ברור דבר אומרים כאשר - הוא "הלכות" של הגדר שכן, התורה, מ"הלכות" חלק שזהו
כדעה למעשה הלכה נקבעה אם נפקאֿמינה כל ללא - וזאת פסוקה, הלכה וכך, כך באופן הוא העליון שרצון

לאו. אם זו

למעשה הלכה נוהגים כאשר שגם - הרמב"ם של ספרו ללימוד בנוגע וקלֿוחומר) (ובמכלֿשכן ועלֿדרךֿזה
ללמוד שיש פשיטא כו', הפוסקים שאר כדעת הלכה נפסקה ערוך' שב'שולחן מפני הרמב"ם, כפסקֿדין שלא
ה"הלכות" שבחלק המיוחדת המעלה מצד אם) כי יעשון, אשר המעשה את לדעת כדי (לא הרמב"ם של ספרו את
שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה "כל אמרו ועליהם תורה", של וכתרה "תגא בשם הנקראות שבתורה,

הבא". עולם בן

כמותה נוהגים שאין פסוקה" "הלכה שגם כזה, פשוט דבר להבהיר צורך שיש דעתי על עלתה לא - וכאמור
לחלק אלא שייכת אינה שכן, ומכיון התורה", "ברכת לפניה ומברכים בתורה, חלק היא למעשה הלכה

שב פסוקה.ה"הלכות" הלכה אם כי שקלאֿוטריא, שום בה אין שהרי תורה,

.ÊÎבו הקורא ש"כל הזקן) אדמו"ר (שהביאם הרא"ש מדברי לקושיא מקום שאין בפשטות מובן עלֿפיֿזה
כי: - כן" ואינו שמבין סבור

ואינו שמבין ש"סבור אומר לכך וביחס הלכות, לפסוק כדי הרמב"ם של ספרו לימוד אודות מדבר הרא"ש
ללמוד שיכולים פשיטא - הלכות) לפסוק כדי (לא הרמב"ם דברי לימוד עצם אודות מדובר כאשר אבל כן";
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וש"נ.134) רע"ב. לו, ברכות
א.135) כב, סוטה

ב.136) כח, מגילה
סכ"ט.137)
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אחד כל עבור קצרה", ודרך ברורה "בלשון נכתב הרמב"ם של ספרו שכן, כפשוטן, הרמב"ם דברי את ולהבין
וללמוד להוסיף יש הפשוט הפירוש לאחרי (ורק נוספים בפירושים צורך ללא ולגדול", "לקטן - מישראל ואחד

וכו'). המפרשים פירושי

משנה"): ("כסף הרמב"ם על בפירושו יוסף' ה'בית של מהנהגתו - לדבר וראיה

את שילמדו כדי - וזאת הרמב"ם, על פירוש כתב - ישראל בית כל הולכים שלאורו פוסק - יוסף' ה'בית
הרמב"ם. על פירוש בכתיבת צורך אין - זאת לולי כי הרמב"ם,

שום כתב לא הענינים רוב על - ואדרבה הרמב"ם, של שבספרו וענין תיבה כל על אינו זה פירוש והנה,
פירוש.

ללמוד שיכולים פוסק כן וכמו הרמב"ם, של ספרו את ללמוד שצריכים יוסף' ה'בית פוסק הרי שכן, ומכיון
פירוש! שום כתב לא שבהם המקומות בכל - עלֿכלֿפנים כפשוטן, הרמב"ם דברי את ולהבין

כן"?! ואיננו שמבין ש"סבור הרא"ש לדברי בסתירה זה הרי - הנ"ל השואל לדעת ולכאורה,

בנוגע מהֿשאיןֿכן הלכות, לפסוק כדי לימוד אודות מדבר הרא"ש שכן, כאן, יש מושגים ערבוב ודאי אלא
יוסף'). ה'בית מהנהגת (כמובן כפשוטן הרמב"ם דברי את ולהבין ללמוד יכולים בוודאי - הרמב"ם לימוד לעצם

.ÁÎאליהו דבי תנא למאמר שבנוגע והש"ך) הט"ז (וכן ה'דרישה' מדברי השאלה תורצה לא עדיין אמנם,
הרמב"ם: את הזכירו ולא והרא"ש, ומרדכי הרי"ף את הזכירו כו', הלכות השונה כל

הט"ז ה'דרישה', בדברי זה ענין מובא שאודותיו התוכן מהו לב שם לא שהשואל - כנ"ל - לזה והמענה
והש"ך:

נ בתים בעלי "יש הדרישה: ראיהוזהֿלשון ומביאין פוסקים, שאר ולא גופיֿתורה יום בכל ללמוד והגין
כי נראה לי אבל הבא, עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה כל אליהו דבי תנא . . דאמרינן מהא
והמרדכי האלפסי כגון תורה, דיני פוסקים בספרי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת ולא המרגוע זאת לא
דבי דתנא דהא גמראֿפירושֿתוספות, בלימוד כלל יוצאים ואינם לתורתנו, ועיקר שורש דזהו ודומיהן, ורא"ש

פסוקות". הלכות פירוש הלכות השונה כל שם רש"י כתב כבר כו' אליהו

אומר ועלֿזה גופיֿתורה, יום בכל ללמוד קביעות להם שיש בתים בעלי אודות קאי שה'דרישה' ומכיון
והמרדכי האלפסי את מביא מדוע מובן, - הפוסקים ספרי גם ללמוד צריכים אלא זה, בלימוד כלל יוצאים שאינם
- להוסיף יכולים גופיֿתורה, לומדים כאשר ולכן, הגמרא, סדר על הם שלהם פסקיֿהדינים שכן, והרא"ש,
של שספרו מכיון - הרמב"ם את הביא לא זה ומשום אתר, על הפוסקים בספרי לימוד גם - עצמו זה בלימוד

כפשוט. בפניֿעצמו, מיוחד לימוד בקביעת צורך יש ולזה הגמרא, סדר על אינו הרמב"ם

לא פסוקות הלכות ללימוד שבנוגע שלו, תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר מדברי להשאלה בזה וכיוצא
שם: המדובר הענין תוכן לכללות לב שם לא שהשואל - הרמב"ם את הזכיר

הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות הלכות גם הזה ש"בזמן - הוא הזקן אדמו"ר של החידוש
הזקן), אדמו"ר של לזמנו (ביחס האחרונים הפוסקים שגם היינו, יחשבו", משנה בכלל והגהותיו ערוך' וה'שולחן

ד'משנה'. הגדר להם יש והגהותיו, ערוך' ו'שולחן טור

הטור שאפילו יותר, גדול חידוש מחדש הזקן אדמו"ר - הרמב"ם את גם למנות מקום מה שכן, ומכיון
בכלל הם גם הרמב"ם, על (גם) שלהם בפסקיֿדינים והתבססו הרמב"ם, לאחרי שהיו והגהותיו, ערוך' וה'שולחן

הרמב"ם. לפסקי בנוגע הוא שכן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פסוקות), (הלכות "משנה"

בלימוד נכלל לזה ביחס הנה - מהרמב"ם שנלקחו פסקיֿדינים ערוך' ו'שולחן בטור לומדים שכאשר ונמצא,
הובאו שלא דהרמב"ם פסקיֿדינים אמנם, מנה"; מאתיים בכלל "יש הרמב"ם, לימוד גם ערוך' וה'שולחן הטור

הרמב"ם" של בספרו ללמדם יש - ערוך' ו'שולחן ד"יש138בטור באופן הוא הרמב"ם לימוד הרי - לזה וביחס ,
מנה". מאתיים בכלל
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בישראל: מחלוקת וממעטים מקטינים האמור באופן הפירוש עלֿידי אדרבה, הרי - ועלֿפיֿזה

וכתוצאה חמישי, כוס גם שתיקנו או בלבד, כוסות ד' תיקנו אם טרפון, לרבי רבנן בין פלוגתא ישנה כאשר
נתקבל שאצלם קהילות ויש כוסות, ד' על להוסיף שאין רבנן כדעת דין' ה'פסק נתקבל שאצלם קהילות יש מזה,
יש בפועל הרי - רשות) של באופן - (עלֿכלֿפנים חמישי כוס גם לשתות שיש טרפון רבי כדעת דין' ה'פסק
זו קהילה מבני אחד וכאשר כוסות, ה' שותים ואלו כוסות ד' שותים אלו בישראל, קהילות בין גלויה מחלוקת
ישנה "אל בפניהם", יתראה "שלא ענין ישנו שכן, לנהוג, עליו כיצד שאלה מתעוררת - השניה לקהילה בא

שבזה הדינים פרטי ככל המחלוקת", מפני .144אדם

אתמהֿשאי מבטלים בכך הרי - לשתותו ולא חמישי כוס למזוג יש הרמב"ם שלדעת האמור לפירוש ןֿכן
מביטים כאשר שכן, טרפון, רבי כדעת להנוהגים רבנן כדעת הנוהגים בין עלֿכלֿפנים) (בגלוי הנ"ל המחלוקת
שסביראֿלהו הוכחה זו אין - חמישי כוס שותים אין שבפועל ומה כוסות, ה' כולם אצל רואים - השולחן על
בטלים "הרבה הרי - שותהו שאינו ומה חמישי, כוס שמזג - והראיה כוסות, מד' יותר להוסיף שאין רבנן כדעת

בזה. וכיוצא לשתות יכול אינו אולי למקום", יש

ושותה, שמברך כתב ולא בלשונו שינה שלכן כוונתו, שזוהי בבירור נראה הרמב"ם של שמלשונו - והעיקר
הכוסות. שאר בכל שכתב כפי

טועמים ששם היום, כשקידש שסיימוה שבת ערב דסעודת המזון ברכת של מכוס להוכחה בנוגע שהקשו ומה
בפניֿעצמו, ענין היא הקידוש שלאחרי הטעימה הרי - בנידוןֿדידן מהֿשאיןֿכן קידוש, לאחרי עלֿכלֿפנים

בלבד המובחר" מן ממנו145"למצוה לטעום מבלי כוס מזיגת של אפשרות קיימת היתה לא הדין מעיקר ואם ,
לעניננו. ההוכחה שפיר אתי ולכן הקידוש, שלאחרי הטעימה מועילה היתה לא -

.·Ï,המחלוקת מפני המקום ממנהג לשנות שלא הרמב"ם דין' ל'פסק שהובאה הדוגמא אודות העירו כן כמו
מאופן - כו'" יתראה שלא "כדי בצינעא, שני יוםֿטוב לעשות לו יש ישראל לארץ שבבואו חוץֿלארץ מבן

כו'. ביתו בני עם בא כאשר ההנהגה
מיוחדים, וגדרים דינים ישנם כזה במקרה שכן, לגמרי, אחר באופן זה הרי - ביתו בני עם נוסע כאשר הנה,
באופן מדבר הרמב"ם ואילו זה, במקום קביעות של ענין פועל זה הרי עמו יחד נמצאים ביתו שבני דמכיון

ופשטיה" ונהרא ("נהרא בא שממנו המקום כמנהג לנהוג "שלא146שצריך באופן זאת לעשות לו שיש אלא ,(

אגודות" "אגודות תתגודדו", "לא - מחלוקת של ענין לשלול כדי כו'", .147יתראה

.‚Ïלעיל להמדובר בקשר פרט עוד להוסיף יש - למקום ממקום מנהגים שינויי אודות להאמור בהמשך
הרמב"ם: לימוד אודות

- בישראל קהילות הרמב"ם.יש פסקי עלֿפי ממש בפועל שמתנהגים - הספרדים ישראל בני אחינו אצל

לשנות אין אשכנז, חכמי כדעת נוהגים כלל שבדרך אף הנה - הנ"ל למקומות באים כאשר הרי שכן, ומכיון
זה. במקום נהוג שכך מפני הרמב"ם, כדברי להתנהג וצריכים המקום ממנהג

חלק בכלל היא למעשה הלכה של באופן נקבעה שלא פסוקה הלכה שגם לעיל האמור כל שמלבד ונמצא,
בנוגע למעשה, הלכה עם גם שייכות לזה יש - בארוכה כנ"ל כו'", הלכות השונה "כל שבתורה, ה"הלכות"

למעשה. הלכה - היא הרמב"ם שיטת שבהם מקומות לאותם

מתוכו להורות ועשאו תורה משנה ספרו "חיבר שהרי ספרו, מתוך להורות יכולים - הרמב"ם שיטת ועלֿפי
כו'" בעולם אחר לחיבור אדם יצטרך שלא שם בהקדמתו שכתב כמו .148לבדו,

.„Ï"והחכמה הדעה ש"תרבה כו'"149ויהיֿרצון בחכמה ללמוד פנויים ש"נשב ובאופן שהדבר150, כמה עד -
הגלות, בזמן עדיין נמצאים כאשר שייך
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.ËÎאל (גם ההלכות לימוד מעלת אודות להמדובר בפועל),בהמשך למעשה הלכה של באופן נקבעו שלא ו
הביטוי מופיע שבו מקום שבכל יחשבו שלא ולשלול להבהיר צורך יש - תורה" של "כתרה בשם הנקראות

שבתורה. ה"הלכות" לחלק - הכוונה תורה", "כתר
ולדוגמא:

מלכות כתר אהרן, בו זכה כהונה כתר מלכות, וכתר כהונה כתר תורה כתר ישראל, נכתרו כתרים "בשלשה
שנאמר ויטול, יבוא שירצה מי כל ישראל, לכל ומוכן ועומד מונח הוא הרי תורה כתר דוד, בו מורשה139זכה

יעקב" .140קהלת

כולה, התורה לכל אם כי שבתורה, ההלכות לחלק רק לא - כאן תורה" ב"כתר שהכוונה בפשטות, ומובן
יעקב". קהלת "מורשה היא כולה התורה שכל - טעמא בתר וזיל

תורה", ד"כתר הענין גם בזה נכלל בוודאי הרי - התורה" "נותן ואומר התורה" "ברכת מברך יהודי כאשר
"כתר מלבד התורה עניני כל את נותן שהקב"ה יתכן שלא ופשיטא ישראל", לכל ומוכן ועומד "מונח שהוא

נותן יפה בעין הנותן דכל הענין היפך - .141תורה"

סגורה קופסא בתוך טובות אבנים נתינת כמשל כו', העלם של באופן ניתן תורה" ד"כתר שהענין לומר ואין
לפני גם זה הרי - "יורש" היותו מפני בקופסא" "סגורים שהם כפי התורה עניני כל את לו שיש מה כי: -

התורה לימוד על אם כי סגורה, בקופסא המונח דבר נתינת על אינו התורה" ד"ברכת החיוב ואילו הלימוד,
כפשוט. ובגלוי, בפועל

.Ï:הרמב"ם ללימוד בנוגע - נוספת שאלה שאלו כן כמו
שהרי - כולה התורה כל דלימוד החיוב את מקיימים הרמב"ם של ספרו לימוד שעלֿידי פעמים כמה נתבאר
מימות שנעשו והגזירות והמנהגות התקנות עם כולה, פה שבעל לתורה "מקבץ שספרו הרמב"ם כותב בהקדמתו

הגמרא". אחר שחיברו חיבוריהם בכל הגאונים לנו שפירשו וכמו הגמרא, חיבור ועד רבינו משה

נוספו - ומפרשיו ערוך' ה'שולחן חיבור לזמן עד הרמב"ם של מזמנו - הזמן שבמשך מכיון זה: על ושאלו
אלו?! ענינים כל עדיין יחסרו הרמב"ם של ספרו את לומדים כאשר גם הרי וכו', ומנהגות דינים פרטי עוד

להא למותר במקומה:הנה אינה זו "קושיא" כמה עד ריך

את מסיימים שלא זמן וכל ספרים, י"ד ישנם שברמב"ם מכיון כך: שיקשה לאחד דומה, הדבר למה משל
ספרים?!... י"ג שלומדים בכך התועלת מהי כן, אם הרמב"ם, של ספרו את סיימו לא עדיין הספרים י"ד כל

בנידוןֿדידן: כן וכמו

אין זה משום האם אבל זמנו, לאחרי שנתחדשו והמנהגים הדינים את אמנם כולל אינו הרמב"ם של ספרו
הגאונים זמן ועד הקדוש רבינו מימות כולה שבעלֿפה התורה כל את מקבץ שספרו בכך הרמב"ם בלימוד תועלת

אתמהה! -

והמנהגים הדינים כל עם ביחד הרמב"ם, דספר וההלכות פסקיֿדינים כל את שיכלול ספר יחברו אכן אם
זה! ספר גם ילמדו - אלו ימינו עד שנתחדשו

.‡Ïשאלו כן להמדובר142כמו לשתותו143בנוגע ולא למזגו שיש חמישי, כוס בענין הרמב"ם שיטת אודות
באופן הרמב"ם דברי את לפרש היתכן חמישי, כוס לשתות שיש הסוברים וראשונים גאונים שישנם דמכיון -

מחלוקת. לאפושי שלא הכלל ישנו הרי לשתותו, ולא למזגו רק שיש וסביראֿליה עליהם שפליג כזה
לתוכנן: שימתֿלב מבלי "תיבות" מתפיסת נובעת זו שאלה גם הנה

של לענין בנוגע אם כי וראשונים, גאונים בין למחלוקת בנוגע רק אינו מחלוקת" לאפושי "שלא הכלל
בישראל. קהילות בין מחלוקת - כולל בכלל, מחלוקת
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ד.139) לג, ברכה
רפ"ד.140) לאדה"ז ת"ת הל' רפ"ג. ת"ת הל' רמב"ם
וש"נ.141) א. נג, ב"ב ראה

סי"ט).142) - רמב (גליון תורה אהלי - וביאורים בהערות
סי"ט.143) תמוז מבה"ח קרח, ש"פ שיחת
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בישראל: מחלוקת וממעטים מקטינים האמור באופן הפירוש עלֿידי אדרבה, הרי - ועלֿפיֿזה

וכתוצאה חמישי, כוס גם שתיקנו או בלבד, כוסות ד' תיקנו אם טרפון, לרבי רבנן בין פלוגתא ישנה כאשר
נתקבל שאצלם קהילות ויש כוסות, ד' על להוסיף שאין רבנן כדעת דין' ה'פסק נתקבל שאצלם קהילות יש מזה,
יש בפועל הרי - רשות) של באופן - (עלֿכלֿפנים חמישי כוס גם לשתות שיש טרפון רבי כדעת דין' ה'פסק
זו קהילה מבני אחד וכאשר כוסות, ה' שותים ואלו כוסות ד' שותים אלו בישראל, קהילות בין גלויה מחלוקת
ישנה "אל בפניהם", יתראה "שלא ענין ישנו שכן, לנהוג, עליו כיצד שאלה מתעוררת - השניה לקהילה בא

שבזה הדינים פרטי ככל המחלוקת", מפני .144אדם

אתמהֿשאי מבטלים בכך הרי - לשתותו ולא חמישי כוס למזוג יש הרמב"ם שלדעת האמור לפירוש ןֿכן
מביטים כאשר שכן, טרפון, רבי כדעת להנוהגים רבנן כדעת הנוהגים בין עלֿכלֿפנים) (בגלוי הנ"ל המחלוקת
שסביראֿלהו הוכחה זו אין - חמישי כוס שותים אין שבפועל ומה כוסות, ה' כולם אצל רואים - השולחן על
בטלים "הרבה הרי - שותהו שאינו ומה חמישי, כוס שמזג - והראיה כוסות, מד' יותר להוסיף שאין רבנן כדעת

בזה. וכיוצא לשתות יכול אינו אולי למקום", יש

ושותה, שמברך כתב ולא בלשונו שינה שלכן כוונתו, שזוהי בבירור נראה הרמב"ם של שמלשונו - והעיקר
הכוסות. שאר בכל שכתב כפי

טועמים ששם היום, כשקידש שסיימוה שבת ערב דסעודת המזון ברכת של מכוס להוכחה בנוגע שהקשו ומה
בפניֿעצמו, ענין היא הקידוש שלאחרי הטעימה הרי - בנידוןֿדידן מהֿשאיןֿכן קידוש, לאחרי עלֿכלֿפנים

בלבד המובחר" מן ממנו145"למצוה לטעום מבלי כוס מזיגת של אפשרות קיימת היתה לא הדין מעיקר ואם ,
לעניננו. ההוכחה שפיר אתי ולכן הקידוש, שלאחרי הטעימה מועילה היתה לא -

.·Ï,המחלוקת מפני המקום ממנהג לשנות שלא הרמב"ם דין' ל'פסק שהובאה הדוגמא אודות העירו כן כמו
מאופן - כו'" יתראה שלא "כדי בצינעא, שני יוםֿטוב לעשות לו יש ישראל לארץ שבבואו חוץֿלארץ מבן

כו'. ביתו בני עם בא כאשר ההנהגה
מיוחדים, וגדרים דינים ישנם כזה במקרה שכן, לגמרי, אחר באופן זה הרי - ביתו בני עם נוסע כאשר הנה,
באופן מדבר הרמב"ם ואילו זה, במקום קביעות של ענין פועל זה הרי עמו יחד נמצאים ביתו שבני דמכיון

ופשטיה" ונהרא ("נהרא בא שממנו המקום כמנהג לנהוג "שלא146שצריך באופן זאת לעשות לו שיש אלא ,(

אגודות" "אגודות תתגודדו", "לא - מחלוקת של ענין לשלול כדי כו'", .147יתראה

.‚Ïלעיל להמדובר בקשר פרט עוד להוסיף יש - למקום ממקום מנהגים שינויי אודות להאמור בהמשך
הרמב"ם: לימוד אודות

- בישראל קהילות הרמב"ם.יש פסקי עלֿפי ממש בפועל שמתנהגים - הספרדים ישראל בני אחינו אצל

לשנות אין אשכנז, חכמי כדעת נוהגים כלל שבדרך אף הנה - הנ"ל למקומות באים כאשר הרי שכן, ומכיון
זה. במקום נהוג שכך מפני הרמב"ם, כדברי להתנהג וצריכים המקום ממנהג

חלק בכלל היא למעשה הלכה של באופן נקבעה שלא פסוקה הלכה שגם לעיל האמור כל שמלבד ונמצא,
בנוגע למעשה, הלכה עם גם שייכות לזה יש - בארוכה כנ"ל כו'", הלכות השונה "כל שבתורה, ה"הלכות"

למעשה. הלכה - היא הרמב"ם שיטת שבהם מקומות לאותם

מתוכו להורות ועשאו תורה משנה ספרו "חיבר שהרי ספרו, מתוך להורות יכולים - הרמב"ם שיטת ועלֿפי
כו'" בעולם אחר לחיבור אדם יצטרך שלא שם בהקדמתו שכתב כמו .148לבדו,

.„Ï"והחכמה הדעה ש"תרבה כו'"149ויהיֿרצון בחכמה ללמוד פנויים ש"נשב ובאופן שהדבר150, כמה עד -
הגלות, בזמן עדיין נמצאים כאשר שייך
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אפילו ומוכן חסֿושלום, כגמולו לו משיב שאינו מכיון כי: - אכזריות של באופן היא כזו מחילה אמנם,
רק (לא וקפידא טינה של שמץ כל מלבו להסיר לו איכפת מה כן, אם טוב, כל לו שיהיה עבורו להתפלל
זה אין - זו טינה מלבו מסיר אינו כאשר הרי שכן, ומכיון כלל)?! קפידא תהיה שלא אלא תזיק, לא שהקפידא

אכזריות! של תנועה אלא

מלמחול": אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים למי "מכאן - מפרשתנו שלמדים הלימוד בא זה ועל

הטינה את להסיר נדרש כמה עד ללמדנו בא - דוקא "משלך" שרף", לך "עשה רבינו למשה הקב"ה ציווי
אודות דיבורם על ישראל בני לרפואת שנועד שה"שרף" רבינו למשה צוה שהקב"ה כך, כדי עד וכל, מכל מלבו

ישראל. בני על טינה של שמץ כל אצלו נשאר שלא להראות דוקא, משלו יהיה - רבינו משה

בזה. להאריך המקום כאן אין אבל זה, בענין נוספים דיוקים כמה עוד לבאר יש ועלֿפיֿזה

.ÂÏ:אאמו"ר בהערות הביאור
הענין כללות בהדגשה היה שאצלו מובן, אבינו", אברהם עלֿדרך היא בחינתו יאיר בן פנחס ש"רבי מכיון
לערביים אפילו ושב, עובר לכל והשקה שהאכיל אבינו, אברהם של העבודה קו שזהו חסדים, דגמילות

רגליהם" לאבק שברגל)156המשתחוים אבק אם כי רגל, רק (לא תחתונה הכי בחינה שזוהי הכניס157, אותם גם -
רגליכם" "רחצו להם שאמר (לאחרי לביתו בן158אברהם פנחס רבי אצל מצינו כן וכמו וכו'. והשקם האכילם ,(

שבויים דפדיון בענין שהתעסק - .159יאיר

האישית, טובתו על לוותר צריך כך לשם כאשר גם הזולת של לטובתו שדואג - זו שבעבודה הענין ונקודת
אבינו אברהם של מהנהגתו שלמדים כפי רוחנית, לטובה בנוגע אפילו אלא גשמית, לטובה בנוגע רק ולא

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת הניחו160ש"גדולה אבינו, אברהם את לבקר בא הקב"ה כאשר שכן, ,

שברגליהם! לאבק המשתחווים כערביים לו שנראו למרות - וזאת אורחים, בהכנסת להתעסק ויצא אבינו אברהם

אבינו, אברהם של בחינתו עם היא אף הקשורה - אדומה דפרה העבודה בכללות גם מצינו זה וענין
פרה": לאפר בניו זכו אפר שאמר "שבשביל

הטהורים את ומטמאת הטמאים את מטהרת - פלא דבר מצינו אדומה באפר161בפרה שעסק שהכהן כלומר, ,
הערב. עד נטמא היה הפרה

רוחנית, "גמילותֿחסד" של עבודה מהכהן נדרשה - הפרה באפר יהודי לטהר צורך היה שכאשר ונמצא,
יהודי. לטהר כדי - זה וכל כו', קדשים לאכול יוכל לא שאז אחד, יום למשך להטמא היינו,

את לעזוב לו יש - הקדשים בקדש הכיפורים יום בעבודת שעוסק גדול כהן שאפילו פעמים כמה וכמדובר
להצילו! אפשרות קיימת אם ספק כאשר גם - וזאת מפולת, עליו שנפלה יהודי להציל כדי הענינים כל

.ÊÏשמעון מרבי ביקש אלא אדומה, פרה בפרשת יאיר בן פנחס רבי דרש לא מדוע יובן - זו הקדמה עלֿפי
זו: בפרשה שידרוש יוחאי בן

עלֿדרך היא "בחינתו שכן, אדומה, פרה בפרשת בעצמו לדרוש יכול היה יאיר בן פנחס שרבי אמת הן
לפעול שרצה מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל פרה", לאפר בניו זכו אפר שאמר שבשביל . . אבינו אברהם בחינת
ויתר לכן - אדומה פרה ובעבודת אבינו אברהם בעבודת המשותפת בנקודה - ברוחניות גמילותֿחסדים של ענין

אדומה. פרה בפרשת ידרוש שהוא בבקשו יוחאי, בן שמעון רבי בשביל האישית טובתו על

לענין הוא) (אף ששייך מישהו למצוא צריך שהיה מפני זה הרי - דוקא יוחאי בן שמעון מרבי שביקש ומה
"בחינת שהוא דוקא, יוחאי בן שמעון מרבי ביקש ולכן זו), בפרשה חדתא" "מלה לומר יוכל (שאז אדומה פרה

כו'". מטהר אדומה שפרה מה שזהו טהרות, סדר הוא ודעת . . דעת

בנו אלעזר מרבי יוחאי בן שמעון רבי ביקש – ברוחניות גמילותֿחסדים של ענין לפעול - עצמו זה ומטעם
כו'. ידרוש שהוא

דפ לענין שייך אלעזר רבי שגם מפני זה הרי - ממנו לבקש יכול שהיה שהפרהומה "כמו אדומה, רה
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ב.156) פו, ב"מ
(157.18 ס"ע ח"ו .28 ע' ח"א לקו"ש ראה
ובפרש"י.158) ד יח, וירא

א.159) ז, חולין
ה"ב.160) פי"ד אבל הל' רמב"ם א. קכז, שבת
ז.161) פרשתנו, תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר ראה
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רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו - להרמב"ם ה'יד' ספר וחותם שבסיום היעוד לקיום נזכה ממש ובקרוב
לדעת אלא כולו העולם כל עסק יהיה ולא . . הרבה מושפעת תהיה שהטובה ותחרות, קנאה ולא מלחמה, ולא

מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר . . בלבד ה' את

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

***

.‰Ï:נוספת "קלאץֿקשיא" בהקדים - רש"י בפירוש ָהביאור
לך" ד"עשה הדיוק מהו להבין: וצריך גו'". שרף לך עשה משה אל ה' "ויאמר נאמר: שלאחריֿזה בפסוק

דוקא?!

ביאור: ליתר

בהעלותך בפרשת שלמד מה זוכר למקרא מפרש151הבןֿחמש ששם גו'", כסף חצוצרות שתי לך "עשה
שנעשה שה"שרף" היינו, "משלך", - שרף" לך "עשה כאן גם יפרש - ועלֿפיֿזה משלך". - לך "עשה רש"י:

משה. משל עשוי להיות צריך היה מנחושת,

צ שהיו הטעם מובן - לחצוצרות בנוגע בשלמא להבין: שמטרתםוצריך מכיון דוקא, משה משל לבוא ריכים
בסוגריים); רש"י בפירוש (כמובא אחר" ולא בהם ומשתמש עושה "אתה וגם: כמלך", לפניך תוקעין "שיהיו
לרפא שענינו מכיון - ואדרבה דוקא, משה משל יהיה שה"שרף" (לכאורה) סיבה כל אין - בנידוןֿדידן אבל
לכאורה, יותר, מתאים הרי משה, של בכבודו שפגעו מכך כתוצאה השרפים, מהנחשים שנפגעו אלו את

משלך?! לך", "עשה נאמר ומדוע משה, משל ולא ציבור, משל יהיה שה"שרף"

הענין התחלת הם אלו [שתיבות משה" "ויתפלל הענין בהתחלת וכותב רש"י מקדים - זו קושיא לתרץ וכדי
מלמחול": אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים למי "מכאן כולו],

הציווי היינו, הענין, המשך כולל ישראל, בני על משה של תפילתו אודות מסופר שבה זו, מפרשה "מכאן",
ממנו שמבקשים "למי - חדש ענין אנו למדים ישראל, בני יתרפאו ועלֿידו שבו שרף" לך "עשה רבינו למשה

מלמחול". אכזרי יהא שלא מחילה

הענין: ביאור

שלמדים חידוש אינו - זו לבקשה להענות עליו מחילה, ממנו ומבקשים בו שפגעו שאדם ההנהגה עצם
נענה מאברהם, מחילה ביקש שאבימלך שלאחרי ואבימלך, אברהם אצל כבר מצינו זה ענין שכן, בפרשתנו,

עבורו. והתפלל לבקשתו אברהם

מלמחול": אכזרי יהא "שלא - המחילה לאופן בנוגע איפוא, הוא, שבפרשתנו החידוש

עבורו, (להתפלל טובה לו לעשות אפילו ומוכן שמוחל, אומר - מחילה ממנו מבקשים שכאשר מצב יתכן
חבירו. על בלבו טינה עדיין נשארה - הלב להרגש בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל בזה), וכיוצא

ז"ל חכמינו אומר152אמרו הכתוב עליהן כו', משיבין ואינן חרפתן שומעין עולבין ואינן ואוהביו153"הנעלבין
נשארת שעדיין יתכן - שבלב להרגש בנוגע אבל כו', משיבים שאינם הוא הדיוק אמנם, בגבורתו". השמש כצאת

לחבירו. יזיק לא שהדבר בעצמו שפעל אף בלבו, וקפידא טינה

ז"ל חכמינו שאמרו כך, כדי מדגישים154ועד אמנם - כו'"! כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד "כל
עפר טעם אחד", טעם לו נטעמין המינין "שכל (טעם)155"כנחש", והנאה פניה שום לו שאין - בנמשל וענינו ,

סוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפיֿכן, אבל התורה", "כבוד בשביל ורק אך זאת עושה אלא זו, ונטירה מנקימה אישית
ונוטר". ד"נוקם באופן היא שלו הנפש תנועת
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ב.151) י,
וש"נ.152) ב. פח, שבת
לא.153) ה, שופטים

ואילך.154) סע"ב כב, יומא
ו.155) כא, פרשתנו פרש"י



לה n"cyz'd fenz yceg y`xc '` ,zweg zyxt zay zgiy

אפילו ומוכן חסֿושלום, כגמולו לו משיב שאינו מכיון כי: - אכזריות של באופן היא כזו מחילה אמנם,
רק (לא וקפידא טינה של שמץ כל מלבו להסיר לו איכפת מה כן, אם טוב, כל לו שיהיה עבורו להתפלל
זה אין - זו טינה מלבו מסיר אינו כאשר הרי שכן, ומכיון כלל)?! קפידא תהיה שלא אלא תזיק, לא שהקפידא

אכזריות! של תנועה אלא

מלמחול": אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים למי "מכאן - מפרשתנו שלמדים הלימוד בא זה ועל

הטינה את להסיר נדרש כמה עד ללמדנו בא - דוקא "משלך" שרף", לך "עשה רבינו למשה הקב"ה ציווי
אודות דיבורם על ישראל בני לרפואת שנועד שה"שרף" רבינו למשה צוה שהקב"ה כך, כדי עד וכל, מכל מלבו

ישראל. בני על טינה של שמץ כל אצלו נשאר שלא להראות דוקא, משלו יהיה - רבינו משה

בזה. להאריך המקום כאן אין אבל זה, בענין נוספים דיוקים כמה עוד לבאר יש ועלֿפיֿזה

.ÂÏ:אאמו"ר בהערות הביאור
הענין כללות בהדגשה היה שאצלו מובן, אבינו", אברהם עלֿדרך היא בחינתו יאיר בן פנחס ש"רבי מכיון
לערביים אפילו ושב, עובר לכל והשקה שהאכיל אבינו, אברהם של העבודה קו שזהו חסדים, דגמילות

רגליהם" לאבק שברגל)156המשתחוים אבק אם כי רגל, רק (לא תחתונה הכי בחינה שזוהי הכניס157, אותם גם -
רגליכם" "רחצו להם שאמר (לאחרי לביתו בן158אברהם פנחס רבי אצל מצינו כן וכמו וכו'. והשקם האכילם ,(

שבויים דפדיון בענין שהתעסק - .159יאיר

האישית, טובתו על לוותר צריך כך לשם כאשר גם הזולת של לטובתו שדואג - זו שבעבודה הענין ונקודת
אבינו אברהם של מהנהגתו שלמדים כפי רוחנית, לטובה בנוגע אפילו אלא גשמית, לטובה בנוגע רק ולא

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת הניחו160ש"גדולה אבינו, אברהם את לבקר בא הקב"ה כאשר שכן, ,

שברגליהם! לאבק המשתחווים כערביים לו שנראו למרות - וזאת אורחים, בהכנסת להתעסק ויצא אבינו אברהם

אבינו, אברהם של בחינתו עם היא אף הקשורה - אדומה דפרה העבודה בכללות גם מצינו זה וענין
פרה": לאפר בניו זכו אפר שאמר "שבשביל

הטהורים את ומטמאת הטמאים את מטהרת - פלא דבר מצינו אדומה באפר161בפרה שעסק שהכהן כלומר, ,
הערב. עד נטמא היה הפרה

רוחנית, "גמילותֿחסד" של עבודה מהכהן נדרשה - הפרה באפר יהודי לטהר צורך היה שכאשר ונמצא,
יהודי. לטהר כדי - זה וכל כו', קדשים לאכול יוכל לא שאז אחד, יום למשך להטמא היינו,

את לעזוב לו יש - הקדשים בקדש הכיפורים יום בעבודת שעוסק גדול כהן שאפילו פעמים כמה וכמדובר
להצילו! אפשרות קיימת אם ספק כאשר גם - וזאת מפולת, עליו שנפלה יהודי להציל כדי הענינים כל

.ÊÏשמעון מרבי ביקש אלא אדומה, פרה בפרשת יאיר בן פנחס רבי דרש לא מדוע יובן - זו הקדמה עלֿפי
זו: בפרשה שידרוש יוחאי בן

עלֿדרך היא "בחינתו שכן, אדומה, פרה בפרשת בעצמו לדרוש יכול היה יאיר בן פנחס שרבי אמת הן
לפעול שרצה מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל פרה", לאפר בניו זכו אפר שאמר שבשביל . . אבינו אברהם בחינת
ויתר לכן - אדומה פרה ובעבודת אבינו אברהם בעבודת המשותפת בנקודה - ברוחניות גמילותֿחסדים של ענין

אדומה. פרה בפרשת ידרוש שהוא בבקשו יוחאי, בן שמעון רבי בשביל האישית טובתו על

לענין הוא) (אף ששייך מישהו למצוא צריך שהיה מפני זה הרי - דוקא יוחאי בן שמעון מרבי שביקש ומה
"בחינת שהוא דוקא, יוחאי בן שמעון מרבי ביקש ולכן זו), בפרשה חדתא" "מלה לומר יוכל (שאז אדומה פרה

כו'". מטהר אדומה שפרה מה שזהו טהרות, סדר הוא ודעת . . דעת

בנו אלעזר מרבי יוחאי בן שמעון רבי ביקש – ברוחניות גמילותֿחסדים של ענין לפעול - עצמו זה ומטעם
כו'. ידרוש שהוא

דפ לענין שייך אלעזר רבי שגם מפני זה הרי - ממנו לבקש יכול שהיה שהפרהומה "כמו אדומה, רה
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ב.156) פו, ב"מ
(157.18 ס"ע ח"ו .28 ע' ח"א לקו"ש ראה
ובפרש"י.158) ד יח, וירא

א.159) ז, חולין
ה"ב.160) פי"ד אבל הל' רמב"ם א. קכז, שבת
ז.161) פרשתנו, תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר ראה
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רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו - להרמב"ם ה'יד' ספר וחותם שבסיום היעוד לקיום נזכה ממש ובקרוב
לדעת אלא כולו העולם כל עסק יהיה ולא . . הרבה מושפעת תהיה שהטובה ותחרות, קנאה ולא מלחמה, ולא

מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר . . בלבד ה' את

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

***

.‰Ï:נוספת "קלאץֿקשיא" בהקדים - רש"י בפירוש ָהביאור
לך" ד"עשה הדיוק מהו להבין: וצריך גו'". שרף לך עשה משה אל ה' "ויאמר נאמר: שלאחריֿזה בפסוק

דוקא?!

ביאור: ליתר

בהעלותך בפרשת שלמד מה זוכר למקרא מפרש151הבןֿחמש ששם גו'", כסף חצוצרות שתי לך "עשה
שנעשה שה"שרף" היינו, "משלך", - שרף" לך "עשה כאן גם יפרש - ועלֿפיֿזה משלך". - לך "עשה רש"י:

משה. משל עשוי להיות צריך היה מנחושת,

צ שהיו הטעם מובן - לחצוצרות בנוגע בשלמא להבין: שמטרתםוצריך מכיון דוקא, משה משל לבוא ריכים
בסוגריים); רש"י בפירוש (כמובא אחר" ולא בהם ומשתמש עושה "אתה וגם: כמלך", לפניך תוקעין "שיהיו
לרפא שענינו מכיון - ואדרבה דוקא, משה משל יהיה שה"שרף" (לכאורה) סיבה כל אין - בנידוןֿדידן אבל
לכאורה, יותר, מתאים הרי משה, של בכבודו שפגעו מכך כתוצאה השרפים, מהנחשים שנפגעו אלו את

משלך?! לך", "עשה נאמר ומדוע משה, משל ולא ציבור, משל יהיה שה"שרף"

הענין התחלת הם אלו [שתיבות משה" "ויתפלל הענין בהתחלת וכותב רש"י מקדים - זו קושיא לתרץ וכדי
מלמחול": אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשים למי "מכאן כולו],

הציווי היינו, הענין, המשך כולל ישראל, בני על משה של תפילתו אודות מסופר שבה זו, מפרשה "מכאן",
ממנו שמבקשים "למי - חדש ענין אנו למדים ישראל, בני יתרפאו ועלֿידו שבו שרף" לך "עשה רבינו למשה

מלמחול". אכזרי יהא שלא מחילה

הענין: ביאור

שלמדים חידוש אינו - זו לבקשה להענות עליו מחילה, ממנו ומבקשים בו שפגעו שאדם ההנהגה עצם
נענה מאברהם, מחילה ביקש שאבימלך שלאחרי ואבימלך, אברהם אצל כבר מצינו זה ענין שכן, בפרשתנו,

עבורו. והתפלל לבקשתו אברהם

מלמחול": אכזרי יהא "שלא - המחילה לאופן בנוגע איפוא, הוא, שבפרשתנו החידוש

עבורו, (להתפלל טובה לו לעשות אפילו ומוכן שמוחל, אומר - מחילה ממנו מבקשים שכאשר מצב יתכן
חבירו. על בלבו טינה עדיין נשארה - הלב להרגש בנוגע אףֿעלֿפיֿכן, אבל בזה), וכיוצא

ז"ל חכמינו אומר152אמרו הכתוב עליהן כו', משיבין ואינן חרפתן שומעין עולבין ואינן ואוהביו153"הנעלבין
נשארת שעדיין יתכן - שבלב להרגש בנוגע אבל כו', משיבים שאינם הוא הדיוק אמנם, בגבורתו". השמש כצאת

לחבירו. יזיק לא שהדבר בעצמו שפעל אף בלבו, וקפידא טינה

ז"ל חכמינו שאמרו כך, כדי מדגישים154ועד אמנם - כו'"! כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד "כל
עפר טעם אחד", טעם לו נטעמין המינין "שכל (טעם)155"כנחש", והנאה פניה שום לו שאין - בנמשל וענינו ,

סוףֿכלֿסוף אףֿעלֿפיֿכן, אבל התורה", "כבוד בשביל ורק אך זאת עושה אלא זו, ונטירה מנקימה אישית
ונוטר". ד"נוקם באופן היא שלו הנפש תנועת
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ואילך.154) סע"ב כב, יומא
ו.155) כא, פרשתנו פרש"י
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הענין שזהו יחדיו, גוונין כמה של התכללות עלֿידי נעשה היופי ענין שכן, - היופי ענין עם הקשר דתפארת.וזהו

.Ó"דחסידותא ד"מילי להנהגה זה דמאמר השייכות את לבאר יש :167עלֿפיֿזה

טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה המשנה שבמאמר ד"חסידותא" הענין מהו מובן: אינו לכאורה,
של ענין בכך אין - ומצוות התורה בקיום והתלהבות חיּות תוסיף זו שידיעה מפני ואם הזה"?! בעולם

זאת! לעשות הוא חייב ומצוות, תורה בעניני להוסיף כדי לעשות יכול שיהודי מה כל שכן, "חסידותא",

בענינים העבודה כאשר שגם היינו, טובים, ומעשים שבתשובה היופי ענין אודות שהמדובר - בזה והביאור
יופי. של ענין עוד בזה להוסיף יש ד"חסידותא", הענין מצד הנה בשלימותה, היא אלו

.‡Ó,ולאידך הבא", העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה ש"יפה מכיון והנה,
ליהודי לתת רוצה הקב"ה שכאשר מובן, הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה
הענין והן הזה, בעולם טובים ומעשים דתשובה הענין הן יחד, גם הדברים שני את לו לתת עליו טוב, כל

בחייך" תראה ד"עולמך הענין שזהו - הבא עולם של רוח" בשעה168ד"קורת הבא" עולם מעין "הטעימן ,

הזה בעולם .169שנמצאים

חדא ובריגעא חדא ביומא חדא בשעתא שהיא עסקינן, שבתשובה בדבר,170ומכיון מניעה כל אין הרי -

נגאלין" הן ומיד תשובה "עושין חדא ובריגעא חדא בשעתא הרי שכן, ,171ומכיון

משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בגופים, נשמות התחיה, בעולם - השכר שלימות לתכלית וזוכים
צדקנו,

היום", כל קוינו לישועתך "כי חול: יום כל בתפילת שאומרים וכפי ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזינה

ממש. ומיד תיכף ממש, בימינו במהרה

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

.·Óאת לעשות שיש - שבדבר הפשיטות מרוב - אודותיו הוזכר לא שעדיין נוסף ענין ההכנותישנו כל
דיליה. שיעורא לפום וחד חד כל תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לקראת המתאימות

ואז דיליה, משיעורא יותר ולעשות להשתדל ואחד אחד כל צריך הגאולה בעל הוראת עלֿפי – מזו ויתירה
שהיתה תמוז, י"בֿי"ג הגאולה דימי הענין כללות בדוגמת והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא ההצלחה גם
גופא רישא "בתר שהרי בעבודתו, ואחד אחד לכל נתינתֿכח וזוהי לגמרי, מהטבע שלמעלה נס של באופן

.172אזיל"

עפר" שוכני ורננו "הקיצו - ממש הגאולה173ובקרוב ימי את חוגגים עמו וביחד בתוכם, הגאולה ובעל ,
הקדושה, בארצנו - תמוז י"בֿי"ג

שבת בהפטרת שכתוב כמו בזה, מסייעים העולם שאומות ובאופן מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל לאחרי -
בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר . . ירושלים קדשי הר על . . הגוים מכל אחיכם כל את "והביאו זו:

ה'" בית -174טהור

ה'יחידה' לבחינת גם הרומז אחדות, של באופן יחיד, לשון - גדול" "קהל היעוד לקיום "ישובו175וזוכים -
קער")176הנה" איין ("מיט אחת פנייה - בזה שהפירוש אחת", ב"שעה ומיד, תיכף - זה וכל "אז177, היינו, ,

המקדש, ובבית הקודש, בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו שנמצאים ורואים קער" א זיך מ'גיט
ידיך" כוננו אדנֿי ,178"מקדש

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
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הכהן". באלעזר נעשית הראשונה

רק לא - וזאת לזולת, וגמילותֿחסדים טובה בעשיית להשתדל צריכים כמה עד - היא זה מסיפור וההוראה
הרוחניים. עניניו על לוותר צריך כאשר אפילו אלא הגשמיים, עניניו על לוותר צריך כאשר

.ÁÏ:אבות בפרקי הביאור
אך שכרן, ממתן יפה המצוות עסק שיהיה הדבר נפלא ש"לכאורה מבאר הנ"ל הזקן אדמו"ר של במאמרו
פירוש ובינה, עילאה חכמה . . מעדן היוצא הנהר הוא והזיו כו', מזיו שנהנין הבא עולם ענין נודע אמת הן

כו'". ה' על יתענג ובזה ונפלאה עצומה השגה ומשיגים שמבינים

עיקר לנו נודע לא הזה בעולם כי המצוות, דטעמי וההשגה מההבנה הוא זה שתענוג שם לבאר וממשיך
מצות כמו מצוות, קצת על טעמים שכתובים אףֿעלֿפי שהרי כך, דינו וזה כך דינו זה מה מפני המצוות, טעמי
מצות על כי בנגלה, הטעם מספיק שאין באמת ידע ובהלכותיהן בהן שבקי למי מכלֿמקום, בזה, וכיוצא ציצית

נאמר בש"ס162ציצית והרי וגו', וזכרתם אותו ומיעטו163וראיתם אחרים, אצל בראיה שישנו מפני הסומא חייבו
את אחרים יראו אם לי ומה כלל, לראות יכול אינו וסומא הנר, אצל בהם לראות שיכול אףֿעלֿפי לילה כסות
שאיֿאפשר המצוות בכל וכן ז"ל, חכמינו חייבוהו ואףֿעלֿפיֿכן זכירה, שום לו תהיה לא מזה הרי ציציותיו

יתברך. רצונו שהם המצוות טעמי וישכילו שיבינו הבא עולם ענין וזהו טעמם. עיקר את לדעת

בבינה, ולא בחכמה לא מושג שאינו ה', רצון הכתר, בחינת - הוא העיקר כי "זיו", אלא אינו זה כל אמנם,
נתלבש שם המעשה, בסוף אם כי העליונים, בעולמות בו שישיג איֿאפשר בהירותו ועוצם גדלו מעלות ולרום
הרי יתברך, ברצונו עלה שכך מפני הוא והכל כך, דינו וזה כך דינו שזה בתורה, הכתובים במצוותיו ה' רצון

השםֿיתברך. רצון להבין ביכלתנו שאין אף יתברך, הקדוש רצונו וניכר נוגע המעשה שבסוף

- הזה העולם של טובים מעשים ויפה טוב זה שבערך כו', טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה וזהו
רק הרצון, כל ונרגש ניכר אינו הבא בעולם מהֿשאיןֿכן במצוותיו, ונרגש ניכר כולו העליון שהרצון מפני

כו'. מזעיר מעט ענינה מהות בהשכלה שמבינים

עלֿפ זאת היאומבאר והמלאכה וכך, כך שיעשו לאומנין ואומר דבר איזה לעשות שרוצה "למלך - משל י
אשר עד תכליתה, גמר בסוף יהיה מה לידע האומנין ונלאו הוא, מה יבינו ולא ידעו ולא ונפלאה, גדולה חכמה
שיתראה איֿאפשר בנמשל, וכן רצונו. היה מה נדע ואז המלאכה, וניכרת נראית אז הפועל, אל מכח רצונו יצא

עשיה". גמר בסוף אם כי יתברך רצונו ויתגלה

.ËÏ:"'כו אחת שעה "יפה הלשון דיוק את גם לבאר יש - הנ"ל משל עלֿפי והנה,
בבואו הדבר נשלם שאז לכך נוסף הרי - בזה) וכיוצא (בנין המלאכה את וגומרים מסיימים האומנין כאשר

כלל. תחילה היה לא זה שענין שבדבר, היופי - לגמרי חדש ענין בזה ישנו הפועל, אל הכח מן

יופי של ענין אם כי הדבר, בשלימות נוסף לא ממש שבפועל אף - ביותר נעלה ענין הוא היופי ענין והרי
עיניך" תחזינה ביפיו "מלך ועלֿדרך המלוכה,164בלבד. ענין כללות תלוי שבו המלכות, דכתר היופי - כולל ,

למלוכה ראוי שהוא סימן זה הרי - "הולמתו" הכתר שכאשר דוד, בית במלכי שמצינו .165כפי

סוף הזה, בעולם ומצוות התורה דקיום העבודה עלֿידי שכן, - כו'" אחת שעה "יפה הלשון דיוק וזהו
היופי. ענין גם נפעל אזי מעשה,

המאמר: סיום עם גם זה ענין לקשר ויש

למו" דת אש ד"מימינו הענין מבואר המאמר וגבורות166בסיום (ימינו) דחסדים הענינים ב' ישנם שבתורה ,

ה' מחסדי שהם במצוותֿעשה וגם הגבורות, מצד הם לאֿתעשה ומצוות החסדים, מצד הם מצוותֿעשה – (אש)
כו'. הגבורה מצד הוא זה שכל כו', הגבלות וכמה כמה ישנן ומצוה מצוה בכל שכן, הגבורה, מדת נתלבשה -

ביניהם, המכריע האמצעי עלֿידי לא אם ביחד להיות יכולים יהיו לא וגבורה, חסד השנים, ש"אלו ומסיים,
כו'". התפארת מדת והוא יחד, גם שניהם להיות ויכולת כח יש ועלֿידיֿזה
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לט.162) טו, שלח
א.163) מג, מנחות
יז.164) לג, ישעי'

סע"א.165) מד, ע"ז
א.166) סב, ברכות עה"פ. פרש"י ב. לג, ברכה
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הענין שזהו יחדיו, גוונין כמה של התכללות עלֿידי נעשה היופי ענין שכן, - היופי ענין עם הקשר דתפארת.וזהו

.Ó"דחסידותא ד"מילי להנהגה זה דמאמר השייכות את לבאר יש :167עלֿפיֿזה

טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה המשנה שבמאמר ד"חסידותא" הענין מהו מובן: אינו לכאורה,
של ענין בכך אין - ומצוות התורה בקיום והתלהבות חיּות תוסיף זו שידיעה מפני ואם הזה"?! בעולם

זאת! לעשות הוא חייב ומצוות, תורה בעניני להוסיף כדי לעשות יכול שיהודי מה כל שכן, "חסידותא",

בענינים העבודה כאשר שגם היינו, טובים, ומעשים שבתשובה היופי ענין אודות שהמדובר - בזה והביאור
יופי. של ענין עוד בזה להוסיף יש ד"חסידותא", הענין מצד הנה בשלימותה, היא אלו

.‡Ó,ולאידך הבא", העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה ש"יפה מכיון והנה,
ליהודי לתת רוצה הקב"ה שכאשר מובן, הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה
הענין והן הזה, בעולם טובים ומעשים דתשובה הענין הן יחד, גם הדברים שני את לו לתת עליו טוב, כל

בחייך" תראה ד"עולמך הענין שזהו - הבא עולם של רוח" בשעה168ד"קורת הבא" עולם מעין "הטעימן ,

הזה בעולם .169שנמצאים

חדא ובריגעא חדא ביומא חדא בשעתא שהיא עסקינן, שבתשובה בדבר,170ומכיון מניעה כל אין הרי -

נגאלין" הן ומיד תשובה "עושין חדא ובריגעא חדא בשעתא הרי שכן, ,171ומכיון

משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בגופים, נשמות התחיה, בעולם - השכר שלימות לתכלית וזוכים
צדקנו,

היום", כל קוינו לישועתך "כי חול: יום כל בתפילת שאומרים וכפי ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזינה

ממש. ומיד תיכף ממש, בימינו במהרה

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

.·Óאת לעשות שיש - שבדבר הפשיטות מרוב - אודותיו הוזכר לא שעדיין נוסף ענין ההכנותישנו כל
דיליה. שיעורא לפום וחד חד כל תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לקראת המתאימות

ואז דיליה, משיעורא יותר ולעשות להשתדל ואחד אחד כל צריך הגאולה בעל הוראת עלֿפי – מזו ויתירה
שהיתה תמוז, י"בֿי"ג הגאולה דימי הענין כללות בדוגמת והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא ההצלחה גם
גופא רישא "בתר שהרי בעבודתו, ואחד אחד לכל נתינתֿכח וזוהי לגמרי, מהטבע שלמעלה נס של באופן

.172אזיל"

עפר" שוכני ורננו "הקיצו - ממש הגאולה173ובקרוב ימי את חוגגים עמו וביחד בתוכם, הגאולה ובעל ,
הקדושה, בארצנו - תמוז י"בֿי"ג

שבת בהפטרת שכתוב כמו בזה, מסייעים העולם שאומות ובאופן מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל לאחרי -
בכלי המנחה את ישראל בני יביאו כאשר . . ירושלים קדשי הר על . . הגוים מכל אחיכם כל את "והביאו זו:

ה'" בית -174טהור

ה'יחידה' לבחינת גם הרומז אחדות, של באופן יחיד, לשון - גדול" "קהל היעוד לקיום "ישובו175וזוכים -
קער")176הנה" איין ("מיט אחת פנייה - בזה שהפירוש אחת", ב"שעה ומיד, תיכף - זה וכל "אז177, היינו, ,

המקדש, ובבית הקודש, בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו שנמצאים ורואים קער" א זיך מ'גיט
ידיך" כוננו אדנֿי ,178"מקדש

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
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א.167) ל, ב"ק ראה
א.168) יז, ברכות
ואילך.169) סע"ב טז, ב"ב
ואילך.170) סע"א קכט, זח"א
ה"ה.171) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ב.172) מה. סוטה א. מא, עירובין

יט.173) כו, ישעי'
כ.174) סו, שם
א.175) יח, מנחות - אחת עד תוד"ה ראה
ז.176) לא, ירמי'
קצ.177) ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב קונטרסים סה"מ
יז.178) טו, בשלח
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שנאמר (כפי "זאת18וכדומה אלא הפסח") חוקת "זאת

dxezd zwegבאופן "התורה" היא אדומה פרה שמצות ,"

שפרה מובן, "חוקה" במילה מבוטא זה שענין ומכך כללי,

הדגשה זוהי שבה, החוקה מצד התורה כללות היא אדומה

כולה התורה כל של ענין היא .19שהחוקה

עצמה: התורה לגבי והן התורה מצוות לגבי הן זאת,

רבות פעמים הוסבר המצוות,20כבר כל של ש"מהותן" ,

הוא שכלי טעם להם שיש והמשפטים העדות מסוג גם

רצה ה' ומשכל. מחכמה הנעלה הקדושֿברוךֿהוא, רצון

לאחר גם אך שכלי, באופן ו"יתלבש" ירד במצוות שרצונו

"במהותו ה' רצון נשאר שכלי בטעם ה"התלבשות"

מהבנה.21ובפשיטותו" נעלה –

התורה לגבי גם המובנים22וכך שבתורה הענינים גם :

שהרי ההבנה, מתחום בעצם נעלים האדם, של בשכלו

של חכמתו היא ש"כשםedÎjexaÎyecwd`התורה ומובן, ,23

בוראו להשיג נברא שכל שום ביכולת יכול24שאין אינו כך

כנאמר חכמתו, חי".25להשיג" כל מעיני "ונעלמה

.„
‰˜ÂÁ Y ‰¯Â˙‰ ÏÎ

תורה בקיום בעבודתו יהודי לכל חשובה זו ידיעה

המצוות, כל קיום שכלי,ומצוות: טעם להן שיש אלה גם

שהן מפני עול, קבלת מתוך להיות –26ה'ieeivצריך

חקקתי" חוקה גזרתי ברכות27"גזירה כל של כנוסח

" ".epeeiveהמצוות:

היא התורה התורה: לימוד לגבי מכך, יותר ואף וכך,

תהיה עדיין בתורה, הבנתו שתגדל ככל ולכן אינסופית,

dpaddשהיה שמה יותר, לעמול עליו ולפיכך בחסר, לקויה

וענין ידו, על מובן יהיה השכלית מהשגתו למעלה עתה עד

יותר נעלים בענינים אצלו יתבטא שבתורה עד28החוקה ,

לתחום מעל שהיא התורה, של האמיתית לחוקה שיגיע

השכלית. ההשגה

" בפסוק נאמר dxezdלפיכך zweg z`fלמרות ,"

זאת בכל בשכל, ש"התלבשו" דברים ישנם שבתורה

mzednaהיא תורה להבנה: מעל הם התורה עניני כל

"חוקה".

מצות של באופן חוקה הם התורה עניני כל יתרֿעלֿכן:

" אדומה, הנעליתz`fפרה התורה", מתחוםoihelglחוקת

השכלית. וההשגה החכמה

.‰
"‰˜ÂÁ" ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯Â˙· „Á‡ ÔÈ�Ú

צריך בתורה אחד ענין שלפחות מובן, לעיל האמור לפי

התורה עניני שאר שגם בכך ולהוכיח "חוקה", להישאר

זאת גילה לא ולפיכך ההבנה, מעל חוקה, בעצם הם

לישראל :29הקדושֿברוךֿהוא

הנבראים, בשכל "מתלבשים" התורה עניני כל היו לו

ה', רצון שהן מפני רק המצוות קיום של באופן פגם היה

תורה קיום לידי להגיע יכול היהודי היה לא לכך ובנוסף

מובנים התורה עניני שכל כיון נפש, מסירות מתוך ומצוות

לשכל. בהתאם היא התורה עלֿפי התנהגותו וכל בשכל,

במסירות רק לא פוגם היה זה גםדבר אלא למעשה, נפש

ברֿשכל כאשר כי ומצוות, תורה בקיום רבים בפרטים

נפש מסירות זאת הרי השכל עלֿפי שלא לנהוג צריך

לגביו.

הרמב"ן (כלשון להגיע היהודי היה יכול עד30וכך ,(

טעם רק בהחשיבו כי ח"ו, התורה", ברשות "נבל להיותו

יכול הוא לשכל, שמעל דרגה ללא התורה, בעניני שכלי

בלתיֿ להתנהגות "תורניים" ונימוקים הסברים למצוא היה

נאותה.

לגבי גם ל"ומצאת"cenilוכך להגיע כדי התורה,

צריך ההבנה, מעל השכל, לפי שאיננה "מציאה" בתורה,

"יגעת" מסתפק31להיות הוא עוד כל בתורה. עמלים –

"יגיעה" זאת אין בתורה ובהבנתו הרגילה בהעמקה

אמיתית.

להרגלו, מעל התורה בלימוד עמל יהודי כאשר רק

להגיע יכול הוא אז רק והרגיל, הטבעי משכלו להיפך

הדעת" "בהיסח הבא לשכל32ל"ומצאת" מעל (בדומה33,
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נאמר18) בזה זל"ז דומים שניהם ב): (פי"ט, שמו"ר וראה מג. יב, בא,

כו'.

כאן.19) אוה"ח ראה

ואילך20) 28 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה לקמן) (בהבא ראה

.67 ע' חי"ג ואילך. 133 ע' [המתורגם] ח"ח שם. ובהנסמן

ד"ה21) (ראה ובפשיטותו במהותו נשאר טעם, עליו כשיש גם הרצון, כי

א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ תרצ"ד. תפלתי ואני

ואילך.22) 319 ע' חי"ז לקו"ש ראה

פ"ח.23) שם פ"ד. והאמונה היחוד שער ראה

ובכ"מ.24) ה"ח. פ"ב ה"י. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

זמירות.25) דוד סד"ה קו"א תניא וראה כא. כח, איוב

הסתי26) עפ"ז ליישב יש שם.אולי לפכ"ה פי"ג ח"ג במו"נ רה

ב.27) ט, (באבער) תהלים במדרש והוא בכ"מ שהובא לשון

ואילך.28) 277 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

במאמרי29) שהובא שרד לבושי (לבעהמ"ס פרשתנו נחל ערבי גם ראה

הצ"צ).

קדושים.30) ר"פ

ב.31) ו, מגילה

סע"א.32) צז, סנהדרין

ס"ד.33) אגה"ק ראה

zweg zyxt zegiy ihewlgi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙ÂÏ‡˘‰Â ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù Y ˙È˙ÈÓ‡‰ "‰˜ÂÁ"‰

˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰
במדרש נאמר התורה" חוקת "זאת הפסוק :1על

חוקה, בהן דכתיב עליהן משיב יצרֿהרע דברים "ארבעה

אדומה" ופרה המשתלח ושעיר וכלאים אח שבכל2אשת ,

והיפוכם דברים – השכל מן הנעלים דברים קיימים .3אלו

המלך שלמה מדברי ופרשה4אך עמדתי אלה כל "על

אמרתי ופשפשתי ושאלתי חקרתי אדומה פרה 5של

– החוקה ענין שעיקר מובן, ממני" רחוקה והיא אחכמה

בפרה דוקא מתבטא – גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה

אדומה.

מובן אחרים, מחוקים מובדלת הפרה ש"חוקת" מכך

שמשמעותו התורה", חוקת "זאת בענינה כתוב מדוע

" היא: שלz`fבפשטות ה"חוקה" היא אחרת, ולא

dxezd6הענין כלומר, ,izin`dשכלל התורה, חוקת של

שכלית השגה של בגבולות פרה7איננה אצל הוא ,

.8אדומה

.·
ÂÓˆÚ ÁÎ· ‡Ï Y Â�È·¯ ‰˘ÓÏ ÈÂÏÈ‚‰

המדרש דברי את להבין יש זה לו9לפי "אמר

פרה", טעם מגלה אני לך למשה שמכךהקדושֿברוךֿהוא

קשה: כך, ואם שכלי. טעם יש הפרה לחוקת שגם מובן

נאמר שעליו שלמה, היה יכול לא מדוע מכל10א) "ויחכם

לא מדוע ב) אדומה? פרה של הטעם את להשיג האדם",

עשה שהוא כפי ישראל, לכל הטעם את רבינו משה גילה

דאורייתא "פלפולא" למשה11לגבי רק ה' עלֿידי שניתנה ,

"לישראל". ומסרה עין" טובת בה "נהג הוא זאת ולמרות

מפני אינו אדומה, פרה טעם שאיֿגילוי לומר, הכרחי

בכך ציוהו לא שה' מפני או לגלותו, רצה לא ,12שמשה

של השכלית ההשגה בתחום אינו זה שטעם מפני אלא

הטעם13הנבראים את מגלה רבינו משה היה לו ולכן, .

שאמר כפי ולקבלו, להבינו יכולים היו לא הם לישראל,

וגזירה היא "חוקה – אדומה פרה טהרת על למשה ה'

cenrlגזרתי dleki dixa lk oi`e"גזירתי .14על

פרה טעם להשיג שלמה אפילו היה יכול לא כך משום

ממני" רחוקה "היא – בחכמתו משה12אדומה ואפילו ,

האנושי" מין "שלימות בכוחות15רבינו, זאת השיג לא ,

אלא נברא, של שכלו בתחום זה אין כי Îyecwdעצמו,

`edÎjexaזאת גילה הגבלות, שום לו ואין יכול, כל שהוא ,

egekaezlekiaeלך" – רבינו dlbnלמשה ip`,"פרה טעם

זאת להשיג יכול אינו שהנברא .zegekaenvr16למרות

לא רבינו שמשה כשם השאלה: מתעוררת זה לפי

הקדושֿברוךֿ אלא עצמו, בכח אדומה פרה טעם את השיג

היהdlibהוא יכול כך הבלתיֿמוגבל, בכוחו אותו, לו

לאחרי גם זה טעם לגלות ם?הקדושֿברוךֿהוא

.‚
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הוא: לכך ההסבר

הפרה"17ידוע חוקת "זאת נאמר שלא כך על ההסבר
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ז.1) כאן תנחומא ה. פי"ט, פרשתנו במדב"ר

ואלו2) עליהן משיב שהשטן דברים תשמרו חוקותי את ב: סז, וביומא

המשתלח ושעיר מצורע וטהרת יבמה וחליצת שעטנז ולבישת חזיר אכילת הן

ד. יח, אחרי כו. טו, בשלח ה. כו, תולדות בפרש"י השינויים וראה כו',

טומאה3) בעניני דוגמאות ד' ג"כ ג) תנחומא (רפי"ט. שם במדב"ר וראה

מטמאין סוף ועד מתחלה בפרה "העוסקין מהם וא' והיפוכו דבר בהם שנמצאו

כו'". חקקתי חוקה הקב"ה אמר בגדים מטהרת גופה היא בגדים

ו.4) תנחומא (בסופו). ג שם, במדב"ר

כג.5) ז, קהלת

הפשט.6) ע"ד גם שכ"ה (128 (ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

את7) ומטמאה הטמאים את ש"מטהרת והיפוכו הדבר מצד ולא

ב) שם, שבמדרש החוקים לשאר הוא שוה א) בזה: שהרי הטהורים"*

משיב", ה"יצה"ר

וכדלקמן 14 הערה דלקמן מהמדרש כמובן טהרתו ענין עצם מצד אלא

"אשר ד"ה כאן אוה"ח ראה אבל הפשט. ע"ד שם לקו"ש וראה ס"זֿח. בפנים

בסופו. צוה"

שם8) לקו"ש ראה – כא) (לא, מטות דפ' התורה" חוקת ב"זאת הפירוש

החוקה (ס"זֿח) בפנים לקמן המבואר ועפ"י ואילך. 187 פרהzxdhcע'

שם. גם יובן אדומה,

ח.9) תנחומא ו. שם, במדב"ר

שם10) ובפרש"י גו'". והימן האזרחי "מאיתן שם: וממשיך יא. ה, מ"א

זה הימן .dyn(מפסיקתא):

א.11) לח, נדרים

שם.12) אוה"ח ראה אבל

רנד.13) ע' לקהלת אוה"ת ראה אבל בסופו. תרע"ג חוקת זאת ד"ה ראה

כאן. יקר כלי וראה פי"א. תש"ג לנו יבחר ד"ה

פרה.14) דר"כ) (ופסיקתא פסיקתא וראה (ה). א פ"ח, קה"ר

ב.15) כא, ר"ה וראה השביעי. היסוד חלק פ' להרמב"ם פיה"מ

פרה).16) טעם משה ידע (אם המדרש פירושי ב' בין התיווך מובן ועפ"ז

בזה. המפרשים הערת ומתורצת

פרשתנו.17) ריש לקו"ת

.lkya mb `ed oaen hytd c"ry 17 dxrd my y"ewl d`xe (*
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שנאמר (כפי "זאת18וכדומה אלא הפסח") חוקת "זאת

dxezd zwegבאופן "התורה" היא אדומה פרה שמצות ,"

שפרה מובן, "חוקה" במילה מבוטא זה שענין ומכך כללי,

הדגשה זוהי שבה, החוקה מצד התורה כללות היא אדומה

כולה התורה כל של ענין היא .19שהחוקה

עצמה: התורה לגבי והן התורה מצוות לגבי הן זאת,

רבות פעמים הוסבר המצוות,20כבר כל של ש"מהותן" ,

הוא שכלי טעם להם שיש והמשפטים העדות מסוג גם

רצה ה' ומשכל. מחכמה הנעלה הקדושֿברוךֿהוא, רצון

לאחר גם אך שכלי, באופן ו"יתלבש" ירד במצוות שרצונו

"במהותו ה' רצון נשאר שכלי בטעם ה"התלבשות"

מהבנה.21ובפשיטותו" נעלה –

התורה לגבי גם המובנים22וכך שבתורה הענינים גם :

שהרי ההבנה, מתחום בעצם נעלים האדם, של בשכלו

של חכמתו היא ש"כשםedÎjexaÎyecwd`התורה ומובן, ,23

בוראו להשיג נברא שכל שום ביכולת יכול24שאין אינו כך

כנאמר חכמתו, חי".25להשיג" כל מעיני "ונעלמה

.„
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תורה בקיום בעבודתו יהודי לכל חשובה זו ידיעה

המצוות, כל קיום שכלי,ומצוות: טעם להן שיש אלה גם

שהן מפני עול, קבלת מתוך להיות –26ה'ieeivצריך

חקקתי" חוקה גזרתי ברכות27"גזירה כל של כנוסח

" ".epeeiveהמצוות:

היא התורה התורה: לימוד לגבי מכך, יותר ואף וכך,

תהיה עדיין בתורה, הבנתו שתגדל ככל ולכן אינסופית,

dpaddשהיה שמה יותר, לעמול עליו ולפיכך בחסר, לקויה

וענין ידו, על מובן יהיה השכלית מהשגתו למעלה עתה עד

יותר נעלים בענינים אצלו יתבטא שבתורה עד28החוקה ,

לתחום מעל שהיא התורה, של האמיתית לחוקה שיגיע

השכלית. ההשגה

" בפסוק נאמר dxezdלפיכך zweg z`fלמרות ,"

זאת בכל בשכל, ש"התלבשו" דברים ישנם שבתורה

mzednaהיא תורה להבנה: מעל הם התורה עניני כל

"חוקה".

מצות של באופן חוקה הם התורה עניני כל יתרֿעלֿכן:

" אדומה, הנעליתz`fפרה התורה", מתחוםoihelglחוקת

השכלית. וההשגה החכמה

.‰
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צריך בתורה אחד ענין שלפחות מובן, לעיל האמור לפי

התורה עניני שאר שגם בכך ולהוכיח "חוקה", להישאר

זאת גילה לא ולפיכך ההבנה, מעל חוקה, בעצם הם

לישראל :29הקדושֿברוךֿהוא

הנבראים, בשכל "מתלבשים" התורה עניני כל היו לו

ה', רצון שהן מפני רק המצוות קיום של באופן פגם היה

תורה קיום לידי להגיע יכול היהודי היה לא לכך ובנוסף

מובנים התורה עניני שכל כיון נפש, מסירות מתוך ומצוות

לשכל. בהתאם היא התורה עלֿפי התנהגותו וכל בשכל,

במסירות רק לא פוגם היה זה גםדבר אלא למעשה, נפש

ברֿשכל כאשר כי ומצוות, תורה בקיום רבים בפרטים

נפש מסירות זאת הרי השכל עלֿפי שלא לנהוג צריך

לגביו.

הרמב"ן (כלשון להגיע היהודי היה יכול עד30וכך ,(

טעם רק בהחשיבו כי ח"ו, התורה", ברשות "נבל להיותו

יכול הוא לשכל, שמעל דרגה ללא התורה, בעניני שכלי

בלתיֿ להתנהגות "תורניים" ונימוקים הסברים למצוא היה

נאותה.

לגבי גם ל"ומצאת"cenilוכך להגיע כדי התורה,

צריך ההבנה, מעל השכל, לפי שאיננה "מציאה" בתורה,

"יגעת" מסתפק31להיות הוא עוד כל בתורה. עמלים –

"יגיעה" זאת אין בתורה ובהבנתו הרגילה בהעמקה

אמיתית.

להרגלו, מעל התורה בלימוד עמל יהודי כאשר רק

להגיע יכול הוא אז רק והרגיל, הטבעי משכלו להיפך

הדעת" "בהיסח הבא לשכל32ל"ומצאת" מעל (בדומה33,
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נאמר18) בזה זל"ז דומים שניהם ב): (פי"ט, שמו"ר וראה מג. יב, בא,

כו'.

כאן.19) אוה"ח ראה

ואילך20) 28 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה לקמן) (בהבא ראה

.67 ע' חי"ג ואילך. 133 ע' [המתורגם] ח"ח שם. ובהנסמן

ד"ה21) (ראה ובפשיטותו במהותו נשאר טעם, עליו כשיש גם הרצון, כי

א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ תרצ"ד. תפלתי ואני

ואילך.22) 319 ע' חי"ז לקו"ש ראה

פ"ח.23) שם פ"ד. והאמונה היחוד שער ראה

ובכ"מ.24) ה"ח. פ"ב ה"י. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

זמירות.25) דוד סד"ה קו"א תניא וראה כא. כח, איוב

הסתי26) עפ"ז ליישב יש שם.אולי לפכ"ה פי"ג ח"ג במו"נ רה

ב.27) ט, (באבער) תהלים במדרש והוא בכ"מ שהובא לשון

ואילך.28) 277 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

במאמרי29) שהובא שרד לבושי (לבעהמ"ס פרשתנו נחל ערבי גם ראה

הצ"צ).

קדושים.30) ר"פ

ב.31) ו, מגילה

סע"א.32) צז, סנהדרין

ס"ד.33) אגה"ק ראה
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שהוא ה', רצון על ח"ו עובר יהודי כאשר הדבר כך לא

אשר – רוחניים ובחיים באלקות מדבקות לחלוטין מתנתק

גשמית למיתה הגורם היא רוחנית נובעת50מיתה שממנה ,

מת. טומאת

כיצד תמה: והוא משה" של פניו "נתכרכמו לפיכך,

מת, מגוף הבאה מטומאה מת? מטומאת להיטהר אפשר

אשר (בעוד ומתורהֿומצוות מאלקות לחלוטין שניתק

אתו באמנה היתה החטא בשעת אפילו עצמה )?51הנשמה

.Á
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של כוחה זהו – התורה" חוקת "זאת ה' ענה כך על

התורה:

התורהֿ ומן הנשמה מן מנותק הגוף כאשר אף

יכולה52והמצוות נצחית, היא (אשר חלק53הנשמה –

בהיותה אשר ממש) ממעל dfאלוקה sebaתורה למדה

מצוות בגוף54וקיימה להשאיר נצחי55, קדושת56רושם של

יכולה וכך ממנה, מנותק הגוף כאשר גם והתורה, הנשמה

מת מגוף הנובעת הטומאה .57להיטהר

למאמר (בפנימיות), ההסברים, אחד שזהו לומר, [ויש

מטמאין" אינן "צדיקים מהות58חז"ל כי ,etebצדיק של

בשריים חיים אינם הצדיק "חיי כי האלקית, הנשמה היא

ואהבה" ויראה אמונה שהם רוחנים חיים אם כך59כי ועל ,

גופו חיות יוצאת60מתבססת הנשמה כאשר שאף ומובן, ,

פעולה בו נשארת הגוף ].62נצחית61מן

והבנה משכל נעלה – "חוקה" הוא זה כל כי63אך ,

רק האחר על להשפיע אחד דבר יכול הנבראים, הבנת לפי

ונעשים ניתקים הם כאשר ולא קשר, ביניהם יש כאשר

הבורא64הפכיים של כוחו מצד רק ייתכן כזה דבר ,65,

מגבלות מכל .66הנעלה

.Ë
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את רבינו למשה ה' גילה מדוע מובן לעיל האמור לפי

השלימות כך עלֿידי נפגמה ולא אדומה, פרה טעם

דרגת להיפך: אם כי ומצוות, לתורה שלו הנפש במסירותֿ

"החכמה" דרגת היא שורה67משה התבטלותה מפני אשר ,

דר כדבריבה ברוךֿהוא, איןֿסוף – ה' של האינסופיות גת

הזקן שהוא68אדמו"ר האמת אחד הוא ברוךֿהוא סוף "אין

החכמה". מדרגת היא וזו זולתו ואין הוא לבדו
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ז.50) מאמר ומעין קונט' שם. אגה"ת ראה

שם.51) תניא

מטומאת52) הטהרה למשה הקב"ה אמר לא זה שמטעם שם, לקו"ש ראה

בין ודילוג הפסק כאן שיש מכיון כי הטומאות, כבשאר טומאתו עם ביחד מת

דיניהם. באמירת הפסק גם בא והטהרה, הטומאה

(קה"ת,53) וביאורים בתשובות בהמובא ובארוכה חלק. ר"פ סנהדרין ראה

ח'. סי' תשל"ד*)

לגבורה.54) אושפזיכין להיות שזכה פל"ד: מתניא להעיר

תניא55) ס"ג. פ"ד ת"ת (הל' נדח" ממנו ידח ש"לא דזה י"ל ועפ"ז

לק וראה הגוף. מצד (גם) הוא – 61.ספל"ט) הערה מן

בירושלמי56) הסוגיא שמפשטות ,5 הערה שם וביאורים תשובות וראה

גם וחבריו ירבעם דאפילו משמע, ה"ג) פ"ט בתחה"מ.mteb(כלאים קם

למשה,57) קשה הי' לא שמלכתחילה י"ל, עכו"ם מת לטומאת ובנוגע

מצד דוקא באה בישראל שהטומאה שנסתלקהmzyecwכיון נשמתם) (תורה,

ס"ב. ד' סי' מהדו"ב אדה"ז שו"ע פרשתנו. ריש באוה"ח שהאריך כמו

איך משה שאל שלא נבילה או משרץ הבאה בטומאה במכ"ש מובן ומזה

טהרתו. אפ"ל

בנשיקה58) הנפטרים כי נחש של בעטיו המת טומאת "וטעם כאן ברמב"ן

משלי מדרש ראה – מטמאין" אינן צדיקים שאמרו והוא הדין מן יטמאו לא

שם). זהר (ובנצוצי א קסח, א. קכה, זח"א ב. קיד, ב"מ מה תוד"ה ב. פ"ט,

במפתח). (כמסומן חמד שדי כאן. חמדה ובכלי פנ"י וראה .62 שבהערה חינוך

) סקי"א תקפ"א סימן אפרים למטה המגן אלף סד. סי' ח"ג מנח"א ).p"yeשו"ת

שפוסק סל"ה) סי"ד (הוספות – אדה"ז לאחי – יהודא שארית שו"ת וראה –

הכהנים שיוכלו באופן אדה"ז ציון בנין ע"ד ומורה צד"ג, הוא אפילו לאיסור

זוטא הספרי סברת ע"פ ולהסביר זה לקשר יש ואולי – וכו'. בהרחקה לעמוד

ואכ"מ. (43 (הערה הנ"ל

ז"ך.59) סי' לאגה"ק ביאור

תרס"ו60) המשך – ואלי' דמשה הגוף וזיכוך בירור אופן מחילוק להעיר

ובכ"מ. ואילך. 102 ע' תרנ"ז תשמח שמח ואילך. קנח ע'

בחירת61) שמצד שם, ובהנסמן 89 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם וראה

נצחי. ענין מצ"ע הגוף נעשה (120 ע' שלום תורת פמ"ט. (תניא בהגוף הקב"ה

חלק): ר"פ (סנה' הוא משנה (נשמותlkודבר לעוה"ב חלק להם יש ישראל

miteba.71 הערה 442 ע' לקמן וראה .(

ולהעיר62) כו'. ונקי טהור שגופם לפי רס"ג): (מצוה בחינוך בהנ"ל ראה

הי' יעקב של נפשו כי מת לא אבינו שיעקב בזה לג) מט, (ויחי בחיי מרבינו

חט"ו ואילך. 1260 ע' ח"ד לקו"ש וראה עיי"ש. כו', תמיד גופו על מרחפת

ח). (ס"ו, ואילך 463 ע' [המתורגם]

החוקה63) שאין שצז) (מצוה החינוך ממ"ש סתירה לזה שאין מובן ועפ"ז

כו'". המטהר גוף על אפרה בהגיע מטהרת "מהיותה

נמשכת.64) דפעולה בהענינים משא"כ

גקה"ט65) על שמכפר בחוץ, נעשית שהיא פרה של בחוקה הוא ועד"ז

ונעשים מקדושה לגמרי שנכרתו בגקה"ט, שנפלו ניצוצות דגם סכ"ח) (אגה"ק

– אחד לא מטמא טהור יתן מי לטהור, נהפך הטמא לטוב, מהפכים רע, כמו

ואילך. ד נט, פרשתנו לקו"ת בכ"ז ראה – עולם של יחידו

אעביר66) הטומאה רוח "ואת כאשר שלעת"ל בזה הדיוק יומתק ועפ"ז

מלאה מזו: (ויתרה טומאה בה שהיתה הלזו ארץ בחי' גם תשאר הארץ" מן

ux`dובשביל ישראל בשביל נברא העולם שכל דמכיון – ה') את דעה

לקו"ש וראה ותורה. דישראל מהנצחיות בה נמשך עי"ז הרי התורה,

של ענינה היא התורה ובשביל ישראל בשביל שהכוונה ,97 ע' ח"ו [המתורגם]

גופא. הבריאה

לקו"ש67) בארוכה וראה ובכ"מ. רע"א. צב, ד. פט, מסעי לקו"ת ראה

יסו"א. בחי' הוא דמשה מקומות מכמה ואילך) 244 (ע' ח"ו

בהגהה.68) פל"ה תניא
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הירושלמי, התלמוד עלֿפני הבבלי התלמוד של ליתרון

מקומות במספר ).34כמוסבר

בתורה קיים כאשר רק זאת הנעלהielbaכל ענין

עניני כל שבעצם היהודי יודע ומכך השכל, מן לחלוטין

נעלים דברים יש עדיין להבין, שיוכל וככל כך, הם התורה

"יגעת", לידי מביאו וזה השכלית, ההבנה בתחום יותר

כפי התורה לדרגת יגיע הוא כך שכלו. ואיֿהחשבת ביטול

שלא הידיעה "תכלית – ההבנה מעל בעצם, שהיא

.35נדעך"
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גילה רבינו למשה שני: מצד השאלה מתעוררת זה לפי

לעיל, האמור שלפי ויוצא, אדומה, פרה חוקת טעם את ה'

בקיום מסירותֿנפש של הענין משה אצל ח"ו פגומים היו

והיגיע –המצוות התורה? בלימוד המושלמת ה

למשה גילה שה' שעלֿידי לומר, ייתכן כיצד ובכלל,

בעבודת חשוב ענין משה אצל ייפגם הטעם, את רבינו

והמצוות .36התורה

יובן זה במדרש37דבר הנאמר שמע38עלֿידי שכאשר ,

נטמא "אם ה' את שאל הוא מת, טומאת אודות רבינו משה

נתכרכמו שעה, באותה השיבו לא טהרתו, תהא במה זה

היא שטהרתו ה' לו שאמר לאחר אבל משה", של פניו

שאל הוא החטאת", שריפת מעפר לטמא "ולקחו עלֿידי

היא" טהרה .39"וכי

להבין: וצריך

חמורות הן עיקרים פרטים שבכמה טומאות ישנן הרי

ומצורע זב טומאת כגון מת, מטומאת מת40יותר לטמא .

מותר לויה במחנה אך בלבד, שכינה במחנה לשהות אסור

להיות יותר41לו לוי', ממחנה גם לשלח יש הזב את ואילו ,

מחוץ גם המחנות, לשלוש מחוץ שנשלח מצורע הוא חמור

עליהן יוצאה "טומאה ומצורע זב אצל ישראל; למחנה

במת42מגופן" מנגיעה נובעת מת טמא טומאת ואילו ,

טמא של טהרתו על דוקא משה תמה אפוא, מדוע, ועוד.

טומאות על ולא פניו", "נתכרכמו אשר עד מת, טומאת

לפניֿ מופיעות הן כאשר ובמיוחד יותר, חמורות אחרות,

כן?

.Ê
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הוא לכך :43ההסבר

חי לגוף קשורות ישראל אצל האחרות הטומאות כל

נטמא, הגוף אם אף ולכן נשמה, בו יש אשר יהודי, של

"חלק שהיא נשמה בו ששוכנת שמפני להבין, `dwelניתן

ממש" יש44ממעל הרי יכול, כל הוא ברוךֿהוא והקדושֿ ,

הטומאה, על להשפיע שיכול אלקי כח מלכתחילה לנשמה

הטומאה מן להיטהר דבר של בסופו יוכל שהגוף כך

וכו'). טבילה (באמצעות

היא מת טומאת זאת, מפניd`nehלעומת מגוף הבאה

חי איננו אינו45שהוא עצמו והוא הנשמה, מן המופרד גוף ,

משה אצל התעוררה וכאן האדמה. מן עפר מאשר יותר

הנובעת כזאת, מטומאה להיטהר אפשר כיצד השאלה:

הנשמה? כח – האלוקי הכח עם הגוף של הקשר מניתוק

הוא: הענינים של בפנימיותם ההסבר

לשוטפו שיש גשמי כטיט איננה לכלוך46הטומאה זהו ,

בזכותה אשר באלקות, היהודי של בדבקותו ופגם רוחני

חיים – ישראל כנאמר47נקראים בה'48, הדבקים "ואתם

חיים...". אלקיכם

ועוון בחטא ח"ו נכשל יהודי כאשר נחלשת49אך ,

בחומרת דרגות מספר ויש נטמא. והוא ו"חיותו" דבקותו

גם אך באלקות, דבקותו של ההחלשות לפי הטומאה,

עדיין קשור היהודי אם ביותר, חמורה טומאה של במקרה

את ולחזק להיטהר שבכוחו מובן הרי ולתורהֿומצוות, לה'

לשלימות. עד ובמצוות בתורה דבקותו
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ויתן34) ד"ה תרס"ו המשך ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי

פי"א. תש"ח רבא אמר ד"ה לך,

ב.35) קצא, של"ה ספ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ז עולם בחינות ראה

"דברים36) ו) יט, (במדב"ר שממדרש לכאו"א: בנוגע אי"מ ועד"ז

סמיא כהדין הבא לעולם צופים להיות עתידים הזה בעולם מכם המכוסין

ענין אז (ועי"ז) שיחסר יתכן ואיך לכאו"א, יתגלה שלעת"ל משמע דצפי"

בישראל? עיקרי

קצת.37) באו"א 278 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

שם.38) קה"ר (בסופו). ו שם תנחומא ד. שם, במדב"ר

שם.39) קה"ר

ואילך.40) ה"ב פ"ג מקדש ביאת הל' רמב"ם ואילך. א סז, פסחים

ה"ד).41) שם רמב"ם שם. (פסחים עצמו המת וגם

מזב42) דמצורע ובחומרי' מת", מטמא דזב ב"חומרי זה אי' (שם) בגמרא

דזבין חומרי' וברמב"ם ב), (שם, בתשמיש" ואסור ופרימה פריעה טעון "שכן

וראה ה"ג. (שם האבן" מתחת אפי' והמושב המשכב מטמאין שהן "מפני

מטמא שהוא "מפני דמצורע וחומרי' סע"א) סז, שם – חומרא מאי תוד"ה

כבפנים. הוא סע"ב) (סו, שם בפרש"י אבל ה"ב). (שם בביאה"

(43.326 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה

רפ"ב.44) תניא

במת45) נוגע במת: הנוגע עה"פ חוקת ביל"ש הובא זוטא מספרי וצע"ק

שלאח"ז בשיחה בארוכה וראה רבים. בו דשו וכבר טמא. עצמו מת ואין טמא

ואילך). 259 ע' חי"ח (לקו"ש

מקואות.46) הל' סוף רמב"ם ראה

ספל"ד.47) אדר"נ

שם.48) באדר"נ הובא ד) (ד, ואתחנן

פ"דֿו.49) אגה"ת ספכ"ד. תניא ראה
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שהוא ה', רצון על ח"ו עובר יהודי כאשר הדבר כך לא

אשר – רוחניים ובחיים באלקות מדבקות לחלוטין מתנתק

גשמית למיתה הגורם היא רוחנית נובעת50מיתה שממנה ,

מת. טומאת

כיצד תמה: והוא משה" של פניו "נתכרכמו לפיכך,

מת, מגוף הבאה מטומאה מת? מטומאת להיטהר אפשר

אשר (בעוד ומתורהֿומצוות מאלקות לחלוטין שניתק

אתו באמנה היתה החטא בשעת אפילו עצמה )?51הנשמה

.Á
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של כוחה זהו – התורה" חוקת "זאת ה' ענה כך על

התורה:

התורהֿ ומן הנשמה מן מנותק הגוף כאשר אף

יכולה52והמצוות נצחית, היא (אשר חלק53הנשמה –

בהיותה אשר ממש) ממעל dfאלוקה sebaתורה למדה

מצוות בגוף54וקיימה להשאיר נצחי55, קדושת56רושם של

יכולה וכך ממנה, מנותק הגוף כאשר גם והתורה, הנשמה

מת מגוף הנובעת הטומאה .57להיטהר

למאמר (בפנימיות), ההסברים, אחד שזהו לומר, [ויש

מטמאין" אינן "צדיקים מהות58חז"ל כי ,etebצדיק של

בשריים חיים אינם הצדיק "חיי כי האלקית, הנשמה היא

ואהבה" ויראה אמונה שהם רוחנים חיים אם כך59כי ועל ,

גופו חיות יוצאת60מתבססת הנשמה כאשר שאף ומובן, ,

פעולה בו נשארת הגוף ].62נצחית61מן

והבנה משכל נעלה – "חוקה" הוא זה כל כי63אך ,

רק האחר על להשפיע אחד דבר יכול הנבראים, הבנת לפי

ונעשים ניתקים הם כאשר ולא קשר, ביניהם יש כאשר

הבורא64הפכיים של כוחו מצד רק ייתכן כזה דבר ,65,

מגבלות מכל .66הנעלה

.Ë
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את רבינו למשה ה' גילה מדוע מובן לעיל האמור לפי

השלימות כך עלֿידי נפגמה ולא אדומה, פרה טעם

דרגת להיפך: אם כי ומצוות, לתורה שלו הנפש במסירותֿ

"החכמה" דרגת היא שורה67משה התבטלותה מפני אשר ,

דר כדבריבה ברוךֿהוא, איןֿסוף – ה' של האינסופיות גת

הזקן שהוא68אדמו"ר האמת אחד הוא ברוךֿהוא סוף "אין

החכמה". מדרגת היא וזו זולתו ואין הוא לבדו
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ז.50) מאמר ומעין קונט' שם. אגה"ת ראה

שם.51) תניא

מטומאת52) הטהרה למשה הקב"ה אמר לא זה שמטעם שם, לקו"ש ראה

בין ודילוג הפסק כאן שיש מכיון כי הטומאות, כבשאר טומאתו עם ביחד מת

דיניהם. באמירת הפסק גם בא והטהרה, הטומאה

(קה"ת,53) וביאורים בתשובות בהמובא ובארוכה חלק. ר"פ סנהדרין ראה

ח'. סי' תשל"ד*)

לגבורה.54) אושפזיכין להיות שזכה פל"ד: מתניא להעיר

תניא55) ס"ג. פ"ד ת"ת (הל' נדח" ממנו ידח ש"לא דזה י"ל ועפ"ז

לק וראה הגוף. מצד (גם) הוא – 61.ספל"ט) הערה מן

בירושלמי56) הסוגיא שמפשטות ,5 הערה שם וביאורים תשובות וראה

גם וחבריו ירבעם דאפילו משמע, ה"ג) פ"ט בתחה"מ.mteb(כלאים קם

למשה,57) קשה הי' לא שמלכתחילה י"ל, עכו"ם מת לטומאת ובנוגע

מצד דוקא באה בישראל שהטומאה שנסתלקהmzyecwכיון נשמתם) (תורה,

ס"ב. ד' סי' מהדו"ב אדה"ז שו"ע פרשתנו. ריש באוה"ח שהאריך כמו

איך משה שאל שלא נבילה או משרץ הבאה בטומאה במכ"ש מובן ומזה

טהרתו. אפ"ל

בנשיקה58) הנפטרים כי נחש של בעטיו המת טומאת "וטעם כאן ברמב"ן

משלי מדרש ראה – מטמאין" אינן צדיקים שאמרו והוא הדין מן יטמאו לא

שם). זהר (ובנצוצי א קסח, א. קכה, זח"א ב. קיד, ב"מ מה תוד"ה ב. פ"ט,

במפתח). (כמסומן חמד שדי כאן. חמדה ובכלי פנ"י וראה .62 שבהערה חינוך

) סקי"א תקפ"א סימן אפרים למטה המגן אלף סד. סי' ח"ג מנח"א ).p"yeשו"ת

שפוסק סל"ה) סי"ד (הוספות – אדה"ז לאחי – יהודא שארית שו"ת וראה –

הכהנים שיוכלו באופן אדה"ז ציון בנין ע"ד ומורה צד"ג, הוא אפילו לאיסור

זוטא הספרי סברת ע"פ ולהסביר זה לקשר יש ואולי – וכו'. בהרחקה לעמוד

ואכ"מ. (43 (הערה הנ"ל

ז"ך.59) סי' לאגה"ק ביאור

תרס"ו60) המשך – ואלי' דמשה הגוף וזיכוך בירור אופן מחילוק להעיר

ובכ"מ. ואילך. 102 ע' תרנ"ז תשמח שמח ואילך. קנח ע'

בחירת61) שמצד שם, ובהנסמן 89 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם וראה

נצחי. ענין מצ"ע הגוף נעשה (120 ע' שלום תורת פמ"ט. (תניא בהגוף הקב"ה

חלק): ר"פ (סנה' הוא משנה (נשמותlkודבר לעוה"ב חלק להם יש ישראל

miteba.71 הערה 442 ע' לקמן וראה .(

ולהעיר62) כו'. ונקי טהור שגופם לפי רס"ג): (מצוה בחינוך בהנ"ל ראה

הי' יעקב של נפשו כי מת לא אבינו שיעקב בזה לג) מט, (ויחי בחיי מרבינו

חט"ו ואילך. 1260 ע' ח"ד לקו"ש וראה עיי"ש. כו', תמיד גופו על מרחפת

ח). (ס"ו, ואילך 463 ע' [המתורגם]

החוקה63) שאין שצז) (מצוה החינוך ממ"ש סתירה לזה שאין מובן ועפ"ז

כו'". המטהר גוף על אפרה בהגיע מטהרת "מהיותה

נמשכת.64) דפעולה בהענינים משא"כ

גקה"ט65) על שמכפר בחוץ, נעשית שהיא פרה של בחוקה הוא ועד"ז

ונעשים מקדושה לגמרי שנכרתו בגקה"ט, שנפלו ניצוצות דגם סכ"ח) (אגה"ק

– אחד לא מטמא טהור יתן מי לטהור, נהפך הטמא לטוב, מהפכים רע, כמו

ואילך. ד נט, פרשתנו לקו"ת בכ"ז ראה – עולם של יחידו

אעביר66) הטומאה רוח "ואת כאשר שלעת"ל בזה הדיוק יומתק ועפ"ז

מלאה מזו: (ויתרה טומאה בה שהיתה הלזו ארץ בחי' גם תשאר הארץ" מן

ux`dובשביל ישראל בשביל נברא העולם שכל דמכיון – ה') את דעה

לקו"ש וראה ותורה. דישראל מהנצחיות בה נמשך עי"ז הרי התורה,

של ענינה היא התורה ובשביל ישראל בשביל שהכוונה ,97 ע' ח"ו [המתורגם]

גופא. הבריאה

לקו"ש67) בארוכה וראה ובכ"מ. רע"א. צב, ד. פט, מסעי לקו"ת ראה

יסו"א. בחי' הוא דמשה מקומות מכמה ואילך) 244 (ע' ח"ו

בהגהה.68) פל"ה תניא

.l"end .jli`e `nw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb` (*
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הקבלה בלשון מכך: אבא69יותר "פנימיות הוא70,

הנעלית בדרגה הוא החכמה (=מקור ממש" עתיק פנימיות

הקדושֿברוךֿ עצמיות כביכול של ה"כתר" של ביותר

הוא לכך ההסברים ואחד בין71הוא), הקשר כלל בדרך :

וכיון ומקבל. משפיע של באופן הוא לנמוכה גבוהה דרגה

הארה שעוברת מובן, ירידה, של באופן הוא שהקשר

לתלמיד הרב של שכלו כהשפעת הוא72בלבד, כך לא .

עתיק", מ"פנימיות אבא" "פנימיות מושפע שבו האופן

אבא ש"פנימיות נאמר, כך –ed`שעל עתיק" פנימיות

עתיק". "פנימיות של האמיתית המהות

טעם מגלה אני "לך משה אל ה' דברי מובנים מכך

האמיתי ה' רצון – אבא" "פנימיות נתגלתה למשה – פרה"

ה"חוקה" ענין לו73– גילה וה' משה, דרגת היתה זו כי ,

באמת דרגתו מהות .74את

.È
‰ÚÙ˘‰ È„ÈŒÏÚ˘ ˙È˘Ú� ˙Ó ˙‡ÓÂËÓ ˙Â¯‰ËÈ‰‰

˙Â˜Ï‡‰ ÌˆÚ Ï˘
קשורה למשה שנתגלתה שה"חוקה" לכך גם הסבר זהו

מת: מטומאת להיטהרות דוקא

והיא ומקבל, משפיע של באופן היא ההשפעה כאשר

בין יש ולפיכך ההארה רק מגיעה ירידה, של בדרך נעשית

כי יותר, מאוחר ולא ההשפעה בעת רק קשר הדברים

המשפיע. מן נבדלת מציאות עדיין נשאר המקבל

ירידה של באופן ההשפעה אין כאשר זאת, לעומת

ממש, המהות עצם של השפעה אלא בלבד, והארה

כאשר רק היא שההשפעה לומר אין אז – אבא כבפנימיות

מקום מובדלת. נשארת "המקבל" ומציאות קשר, יש

הכל נעשה ממש, העצמיות עצםשמשפיעה של למהות

האלקות.

למרות מת, מטומאת היטהרות תיתכן כיצד מובן כך

ielbayוהתורה הנשמה של האלקי לכח קשור הגוף אין

מהות הוא עצמו הגוף הרי הענין, בפנימיות כי – והמצוות

אלקות. של אמיתית

השפעת עתה כי בגלוי, מאיר הדבר אין הזה בזמן

מתאפשרת ולכן גלויה, אינה האלקות znעצמיות z`neh,

zexdhiddeהיא כאשרegdwממנה לבוא, לעתיד אך ,

של גילוי יהיה גלויה, תהיה האלקות מעצמיות ההשפעה

עתיק" היא75"פנימיות הגוף של שמהותו בגלוי יוכר ,

מת טומאת כלל תתאפשר ולא שבו, האלקית .76הנשמה

אחד לכל אז תתגלה ממנה ההיטהרות .77חוקת

.‡È
˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ Y Â�È·¯ ‰˘Ó ˙Â‰Ó

פרה" טעם מגלה אני "לך של שהענין מובן, זה לפי

משה אצל מסירותֿהנפש בשלימות לפגם ח"ו גרם לא

רבינו:

שכלי טעם איננו למשה שנגלה אדומה פרה 12טעם

רצון משה של בשכלו נתגלה אלא בשכל, ה"מלובש"

שכלו. של למהות גם נהפך שזה עד ה', עצמיות

שמציאותו מי אצל ייתכן נפש במסירות פגם ואדרבה:

נפשו את למסור צריך והוא ונפרדת, עצמאית היא

התורה את להבין כדי משכלו, היפך ולעמול .78לאלקות,

אלקות היא רבינו משה של מציאותו כל זאת ,79לעומת

נפש מסירות היא מהותו עצם .80ולכן

.·È
ÊÂÓ˙ ‚"ÈŒ·"ÈÏ ¯˘˜‰

הקשר שזהו לומר, לבין81ויש חוקת פרשת בין

אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק של הגאולה חג תמוז, י"בֿי"ג

מסירות של בעבודה חדור היה והגאולה השמחה בעל

בפועל במדינה82נפש התורה הרבצת של בעבודה במיוחד ,

מסירות נדרשה שבה (רוסיה), המאסר היה שבה ההיא

ועד ביותר הכללי מן – ומצוות תורה של ענין לכל נפש

ביותר, הקטן לפרט
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(6949 ע' הש"ת סה"מ וראה ד. מט, נצבים בלקו"ת בהמובא ראה

בהערה.

משה.70) לגבי ב סו, בשלח בתו"א

ואילך.71) צה ע' תרס"ו המשך ראה

ה'תשי"א).72) בסה"מ (נדפס פ"ב תרצ"ו תקעו ד"ה גם ראה

שלמעלה73) רצה"ע דבחי' ואילך), צו (ס"ע שם תרס"ו המשך ראה

עתיק. פנימיות אבא פנימיות בחי' הוא מהטעם

ידע74) לא לזה דמקודם דפשוטו מגלה, אני לך מ"ש גם מובן ועפ"ז

פנימיות אבא פנימיות לבחי' הגיע לא מתחילה כי שם), קה"ר ע"פ (ובפרט

שזהו (248 ע' שם בלקו"ש (נעתק תרע"ג הדברים אלה ד"ה (ראה עתיק

(לקו"ת לשעה"נ זכה הסתלקותו בעת ורק כבודך), את נא הראני שביקש

ובכ"מ. שם. ה'ש"ת סה"מ ראה כו), ג, ואתחנן הליקוטים וס' להאריז"ל

המשך75) וראה ג) (נא, בסופו שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח

שם. תרס"ו

אעביר76) הטומאה רוח ואת ונא' לנצח. המות בלע ח) כה, (ישעי' וכמ"ש

הארץ. מן

(77.36 הערה לעיל ראה

כו'78) יגיעה בבחי' דחוכמתא במילין דדייק דע"י שם תרס"ו המשך ראה

אבא. דפנימיות דחכמה העצמי העלם לבחי' מגיעים

ספט"ו.79) התפלה מצות שרש וראה

בבחי'80) יהיו שלא לעת"ל שיתגלה תורה דטעמי התורה ביגיעת ועד"ז

(המשך הפשוט העצמי התענוג בחי' ענין בכל שיתגלה מה כ"א שכלי ענין

שם). תרס"ו

וישב.81) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

(תר"פ82ֿ) נשיאותו דימי תקופות הג' ע"ד ואילך 328 ע' לקמן ראה

תש"י).

המשך בעמוד סח 



מג

רב הונא, רב חסדא

רב הונא בטל זמרא )גזר על דורו שלא יזמרו בביתם 
ובבית משתאות(, אתא רב חסדא זלזיל ביה1 .

רב הונא — הוא בחינת דעת, כי הונא מלשון הון, 
וכתיב2 ובדעת חדרים ימלאון כל הון יקר ונעים.

הונ"א — מספרו ב' פעמים א"ל, הוא חסד וגבורה 
שבדעת. חסד, כמו שכתוב3 חסד אל כל היום. וגבורה, 

הוא אל של שם אלקים.
היו  גבורה,  שהלוים,  כמו  גבורות,  היא   — זמרה 
משוררים ומזמרים בפה ובכלי. ורננא הוא ברמשא4, כי 

לילה וחשך הוא בחינת גבורות.
ומגבורות יש יניקה ללעומת זה, כמו שכתוב5 מצפון 

תפתח הרעה, וכמו עשו שיצא מיצחק.
לכן רב הונא דוקא, דעת, אסר זמרה, כי יש בו גם 
גבורה, אם כן כשתהיה זמרה, גבורות, יש חשש יניקה 

מגבורה.
רב  והוא  כשמו,  בלבד,  חסד  הוא  חסדא  רב  אבל 

חסדא, בחינת ורב חסד6.
ואין  יזיק  לא  חסד,  רב  גם  ומה  חסד,  ומאחר שיש 
חשש בזמרה כלל, כי הזמרה אז תהיה על דרך וחסידיך 

ירננו7.
נמתק  וכתיב8 אלקים ברב חסדך, שמצד רב חסדך 
גם שם אלקים, השם של גבורה, ואז אין שום יניקה מן 

הגבורות, כי הגבורות עצמן נמתקו לגמרי.
)תורת לוי יצחק עמ' נט(

מר זוטרא, אמימר, שמואל

אמימר,  אמר  הכי  אשי,  לרב  זוטרא  מר  ליה  אמר 
הלכתא כוותיה דשמואל9.

שמואל — הוא בבינה10, קו השמאל.

1( סוטה מח, א.
2( משלי כד, ד.
3( תהלים נב, ג.

4( זח"א רכט, ב. וראה לקוטי תורה להאריז"ל תהלים פט.
5( ירמיה א, יד.
6( תשא לד, ו.

7( תהלים קלב, ט.
8( שם סט, יד.

9( קידושין עט, א.
10( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.

ואמימר אמר שהלכה כמותו, כי הוא גם קו השמאל, 
כי אמימ"ר הוא אמ"י מ"ר.

אמי — רומז על בינה.
מר, לשון מרירות — היינו גם בינה, מקור הגבורות.

ואמר זה מר זוטרא,
מר — הוא גם לשון מרירות.

זוטרא — הוא קטן וקצר, כמו הגבורות, חד קציר11.
)תורת לוי יצחק עמ' קסח(

רבי חנינא

אמרו עליו על רבי חנינא, שהיה בן שמונים שנה והיה 
עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. אמר 
הם  בילדותי,  אמי  שסכתני  ושמן  חמין  חנינא,  רבי 

עמדו לי בעת זקנותי12.

ונועל  מנעלו  חולץ  שהיה  חנינא,  בשמו  זה  נרמז 
מנעלו,

כי עצם המלה הוא חנן, כמו שכתוב13 הילדים אשר 
חנן, הנה חנן ראשי תיבות חולץ נעל, נועל נעל )שהנ' 

משמשת לכאן ולכאן(.
ונקט מנעלו, ולא נעלו, שנתוסף מ' ב' פעמים, אחת 
בחולץ ואחת בנועל, כי היה בן שמונים שנה, שהוא ב' 

פעמים מ'.
ונרמז גם החמין והשמן שסכתה לו אמו, שעמדה לו 

כשהיה בן שמונים,
כי שמונים הוא לשון שמן.
ושמונים הוא ב' פעמים מ',

 — חנינא  של  חנ"י  לאותיות  אחת  מ'  תצרף  הנה 
יהיה חמי"ן.

ומ' אחת לאותיות י"א של חנינא — יהיה אמ"י.
ועוד אות נ' בשמו — הוא ראשי תיבות נעל.

)תורת לוי יצחק עמ' רב(

11( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
12( חולין כד, ב.

13( וישלח לג, ה.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



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

עליה על

א. פרה זו מצרים2, שנאמר עגלה יפיפי' מצרים )ירמי' מו, 
זו בבל, שנאמר אנת הוא רישא די דהבא )דניאל  כ(. אדמה 
זו מדי, דאמר רבי חייא בר אבא, מלכי מדי  תמימה  ב, לח(. 
שעבדו  אלא  עליהן  הוא  ברוך  להקדוש  ואין  היו,  תמימים 
זו  בה מום,  אין  אשר  זרה שקבלו מאבותיהם בלבד.  עבודה 
הוה  הצדיק,  לשמעון  חמי  הוה  כד  מוקדון  אלכסנדרוס  יון. 
קאים על רגלוהי, ואמר ברוך אלקי של שמעון הצדיק. אמרי 
לה בני פלטין דידה, מן קמה דיהודא את קאי. אמר להון, כד 
אנא נחת לקרבא, כדמותה אנא חזי ונצח. אשר לא עלה עליה 
זו אדום, שלא קבלה עליה עלו של הקדוש ברוך  על )שם(, 
הוא. ולא די' שלא קבלה אלא מחרפת ומגדפת ואומרת מי 

לי בשמים וגו' )תהלים עג, כה(.
מה  ]מפני  ג(,  יט,  )במדבר  הכהן  אלעזר  אל  אתה  ונתתם 
נעשית באלעזר, ולא נעשית באהרן, מפני שהי' לו שותפות 
במעשה העגל[. והוציא אתה ]אל[ מחוץ למחנה, לפי שהוא 
עתיד לדחף את שרה ממחיצתו. ושחט אותה לפניו, שנאמר 
ו(.  לד,  )ישעי'  אדום  בארץ  גדול  וטבח  בבצרה  לה'  זבח  כי 
לעיניו  הפרה  את  ושרף  באדום.  גדול  טבח  ברכי'  רבי  אמר 
)במדבר יט, ה(, ויהיבת ליקידת אשא3 )דניאל ז, יא(. את ערה 
ודכסי'4 ואפרכי'5  יט, ה( היא  ואת בשרה ואת דמה )במדבר 
מערבך,  ועזבוניך  הונך  דכתיב  הוא  הדא  ]ואסטרטיליא6[. 
יפלו  ]וגו'[  מערבך  וערבי  בדקך,  )ו(מחזיקי  וחבליך,  מלחיך 
בלב ימים ביום מפלתך )יחזקאל כז, כז(. אמר רבי שמואל בר 
יצחק, אפילו אותן שהיו חוץ מקהלך, ובאו נדבקו בקהליך, אף 

הם יפלו בלב ימים ביום מפלתך.
מדרש תנחומא ישן

ג"כ  יהי'  גדול באדום, אבל בשמים  ברכי' טבח  רבי  אמר 
זבח מעט לשר שלהם, ודייק מדכתיב זבח לה' בבצרה וטבח 

גדול בארץ אדום.
זית רענן7 על ילקוט שמעוני

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

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

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

התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2. ( בכללות הסימן עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת חוקת סימן ג. ד. ה. ו. 

ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. טז. יט. כ. כא. כב. מא. נג. סג. פו. פו*. פח. פט. צח. )ובענין 

דפרה מרמז על הד' גליות, עיין גם ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בא סימן ז 

הערה 21. פרשת בשלח סימן שנח(.

3( ויהיבת ליקידת אשא: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת צו סימן כד. 

כה. כו. כז. כח. כט.

4( ודכסי': דוכס בל"י שר הצבא.

5( ואפרכי': בל"י שר הפרשים.

6( ואסטרטיליא: פי' בל"י נגיד מלחמה.

7( מחבר ספר מגן אברהם על שולחן ערוך.

* * *

כמו  המכוון  כו',  בבל  זו  אדומה  מצרים,  זו  פרה  במדרש 
גליות  ד'  ע"י  כמו"כ  מת,  טמא  טהרת  נמשך  פרה  שע"י 
מתקנים נשמות ישראל מטומאתם כו' וכמ"ש וזרקתי עליכם 
מים טהורים וטהרתם כו' והיינו ע"ד מ"ש בד"ה8 ואלה שמות 
בני ישראל שאברהם בחר לו השעבוד תחת גיהנם9 כו', והיינו 
ואתי שפיר  נוגה שהיא הפרה,  זה מבררים קליפת  ידי  שעל 
מחוץ למחנה וע' פנים יפות10 לא גלו ישראל כו', וזהו שע"י 

נמשכים מים חיים ושאבתם מים בששון כו'.
אור התורה חקת עמוד תשצד

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

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

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

שהיא  פרה  אפר  במי  בו  יתחטא  הוא  במת,  הנוגע  ד. 
ידים  יצא המנהג11 שלנו ברחיצת  ומכאן  מטהרת טמא מת. 
אחר שבאים מן המת, רמז למי אפר פרה12, והוא גם כן רמז 
הוא  הטומאות,  מן  נטהר  יהי'  העולם  שכל  המתים  לתחית 
גם  וטהרתם13.  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי  הנביא:  שאמר 
תלישת העשבים רמז לזה, כי העשב לעת ערב ימולל ויבש 

ובבקר יציץ, על שם שכתוב: ויציצו מעיר כעשב הארץ14.
רבינו בחיי 

8( תורה אור מט, א.

9( בראשית רבה פרשה מד. )עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת לך לך סימן 

רכו. רכז. רכח. רכט. רל. )קנה(. פרשת פקודי סימן כח, ובהנסמן שם(.

10( וע' פנים יפות: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן מה.

במת  הטומאה  שאין  בענין  אהבה,  אות  סוף  הקמח"  “כד  בספרו  וכו'.  המנהג  יצא   )11

אלא מצד המלאך המות, כותב: “ומפני זה תקנו הגאונים ז"ל לרחוץ הידים לכל הנכנסים 

)כתבי  להרמב"ן  האדם"  “תורת  ועיין   – ההיא".  הטומאה  מן  להטהר  כדי  המת  באהל 

והשיב: אין  זה,  גאון אחד שנשאל על מנהג  הרמב"ן ח"ב עמוד קנה( שמביא תשובת 

בחיי  רבינו  שלשון  ברור  זה  מכל   – כלום.  בכך  אין  ורוחצין  נהגו  ואם  לרחוץ  צריכין 

שלפנינו: יצא “המנהג" הוא יותר נכון ממה שכתב ב"כד הקמח": תקנו הגאונים. 

זה  טעם  הרמב"ן  מביא  קנו(  עמוד  )שם  האדם"  ב"תורת  וכו'.  פרה  אפר  למי  רמז   )12

נטהרת אלא  אינה  זו  טומאה  לומר  הטומאה  לטהרת  רמז  “שהוא  מרבותיו,  מפי אחד 

ידיהם במים ומקנחים  ואזוב" לפיכך רוחצים  בכענין שלשה דברים הללו, במים ואפר 

בעפר ותולשין עשב מן המובחר. ומסיים הרמב"ן: “וזה טעם יפה". – וביורה דעה שעו, 

ד: ואחר כך תולשין עפר ותולשין עשבים ומשליכים אחר גוום ורוחצין ידיהם במים.

13( יחזקאל לו, כה.

14( תהלים עב, טז. )עיין כתובות קיא:(.
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i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑יׁש ּטעם ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי …À««»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחריה להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ‡EÈÏ.ּבּה? eÁ˜ÈÂ∑(רבה לעֹולם(במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆ְָ
ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת ÓÈÓz‰.היא ‰n„‡∑ׁשּתי ּבּה היּו ׁשאם ּבאדמימּות, ּתמימה ׁשּתהא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּולה – ׁשחֹורֹות .ׂשערֹות ְְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, ּובוּדאי(רש"י ּבּמדּבר ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

אֹומרים זה על ּביֹותר? ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי איְך לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּגם

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹו:

ּופרה.ּכל החייםּפרה אור ָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯È�ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Bz¯‰.ב) ˙wÁ ˙‡Êּכּנה לּמה לדעת צרי …À««»ִִַַָָָָָ

לֹו ׁשהיה הּתֹורה, ּכללּות ׁשם זֹו ְְְִֵֶַָָָָָלמצוה

הּטמאה חּקת זאת אֹו וגֹו' חּקה זאת ְְַַַָָֹֹֻֻֻלֹומר

י"ב) (ׁשמֹות אֹומרֹו ּכדר הּטהרה חּקת ְְְֳֶֶַַָָֻאֹו

להצרי ׁשּנתּכּון לֹומר ואין הּפסח, חּקת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹֻזאת

כן לא ּכי ּבּתֹורה, לעסק ּפרה אפר ֲֳִֵֵֶַַַָָָָֹֹטהרת

ׁשאדרּבא כ"ב.) (ּברכֹות ׁשאמרּו לרז"ל ְְְְִֶֶַַַַָָָָמצינּו

סברֹות ּולכל טמאה, מקּבלין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְִִֵֵַָָָָֻאין

קרּיין ּבבעלי להּמחמירים אפּלּו (ׁשם) ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָרז"ל

מֹודים וכּו' ּוביראה ּבאימה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶַַָָָמּטעם

הּתֹורה: ּבעסק ׁשּמּתרין מת ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּבטמאי

¯‡a˙ÈÂּבתרא ּבפרק ּׁשאמרּו מה ּפי על הענין ¿ƒ¿»≈ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ּבפרק רמּב"ם ּופסקֹו (ס"א:) ְְְְִֶֶַָָָּדנזיר

נעׂשה הּכּתי ׁשאין מת טמאת מהלכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֻֻא'

נׂשאֹו אֹו ּבמת נגע ׁשאם לׁשֹונֹו וזה מת, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָטמא

הא נגע ׁשּלא ּכמֹו הּוא הרי עליו האהיל ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּכאן. עד וכּו' ׁשּנגעה לבהמה ּדֹומה זה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלמה

יׂשראל ּבני עם הּורמּו ׁשּבֹו ההבּדל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָוהּנה

הּתֹורה קּבלת ּבאמצעּות הּוא הּגֹויים ְְְִִֶַַַַָָָָמּׁשאר

יׂשראל, ּבית הּגֹויים ּככל הּנה זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּזּולת

ּׁשאמר ּבּמה אל אמרי ּדבׁש צּוף טעמנּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומעּתה

‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Êהּטמאה ׁשל זֹו חּקה ּפרּוׁש …À««»ְֵֶַָָֻֻ

ידי על ּכי מהּתֹורה, ּתסּובב טהרתּה ְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָּותנאי

ּדבר יׂשראל ּבני עם נעׂשּו הּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשקּבלּו

ּבהם להּדבק ּתאבים הּׁשפלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרּוחנים

ּבחּייהם עליֹונה קדׂשה ׁשל חטיבה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻלהיֹותם

יאהילּו אֹו ּבמת ׁשּבנֹוגע ּבחּייהם ּבמֹותם, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּגם

ולא ׁשּבּמת הּטמאה ּבהם ּתדּבק וכּדֹומה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻעליו

חקק אׁשר גדֹול ּבכח לא אם להּפרד ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹֹּתחּפץ

אדּמה, ּפרה ׁשל ּבענין האמּורה ּבּמצוה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָֻה'

ז"ל ּכאֹומרם הּטמאה ּתתרּבה ּכן ּגם ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּובמֹותם

יׂשראל וגֹו' ימּות ּכי אדם ּבּפסּוק קי"ד:) ְְִִֵַָָָָָ(ב"מ

ּבאהל: מטּמאין אּמֹות ואין ּבאהל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻמטּמאים

¯·Îe'לב זה ענין אחר ּבמקֹום המׁשלּתי ¿»ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מלאה אחת הּבית ּבעל אצל ׁשהיּו ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכלים

מלאה ואחת והֹוציאםּדבׁש אֹותם ּופּנה זבל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדבׁש מלאה ׁשהיתה אֹותּה מהחדר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָלחּוץ

ואֹותּה והרמׂשים הּזבּובים ּכל לּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָמתקּבצים

קצת לּה ׁשּיּכנסּו הגם זבל מלאה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיתה

אדם כן ּכמֹו ּדבׁש, לׁשל יׁשוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹמהרמׂשים

הּמתּוקה קדּׁשה מלא להיֹותֹו ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻמּיׂשראל

יתקּבצּו הּגּוף ונתרֹוקן הּנפׁש ּבצאת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוהערבה,

הּתאבים הּטמאה ּכחֹות ׁשהם קץ לאין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻהּקלּפֹות

ולזה מהערב, להנֹות ּבּקדּׁשה להּדבק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּתמיד

ואחת מקרים ּבּתים אלף ואפּלּו ּבאהל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיטּמא

החלל ּכל ּתמּלא הּטמאה לחברּתּה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻּפתּוחה

יׂשראל מּזרע לא אׁשר ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהמקרה,

התקּבצּות ּכ ּכל אין מהּקדּׁשה מׁשלל ְְְְְִִֵֵַַָָָָֻֻלהיֹותֹו

ואׁשר ּבּגּוף, הּנדּבק הּממית חלק אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּטמאה

הּתֹורה: הּוא הּכל ְֵַַָֹיסֹובב

‰Ê·eּפסח ה' ּכׁשּצּוה לּמה רּוח נחת מצאתי »∆ְִִֶֶַַַַָָָָָ

הא' ּדברים, ב' על ה' הקּפיד ְְְְִִִִִַַָָּבמצרים

(שמו"ר ז"ל ּכאֹומרם למּול וצּוה ערל ְְְִִֵָָָָּדין

ודם ּפסח ּדם וגֹו' עלי ואעבר ּבּפסּוק ְְֱִֶֶַַַַַָָָֹפי"ז)

(ׁשם ז"ל ׁשאמרּו נכר ּבן ּדין על והּב' ְְִִֵֶֶַַָָָָמילה,

מׁשכּו וגֹו' לכם ּוקחּו מׁשכּו ּבּפסּוק ְְְְִִֶַָָפט"ז)

ּבן מּכלל יצאּו ׁשּבזה זרה מעבֹודה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָידיכם

מצינּו לא הּטמאה ׁשהּוא ג' ּדין ועל ְְִִֵֶַַָָָֹֻנכר,

ע"ז.) (ּפסחים ׁשּמצינּו והגם ה', ְְֲִִִִֶֶַַָָׁשהקּפיד

ּכל עם צּבּור, ּבנטמא ּבטמאה ּבא ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻׁשהּפסח

מּטמאת ׁשּיּזהרּו קדם לצּוֹות יכֹול ה' היה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻזה

אפר מׁשה ולעׂשֹות לה'מת מעצֹור ואין ּפרה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבזה לֹומר ׁשּיׁש והגם ,יתּבר רצֹונֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

יׁש ּׁשּכתבנּו מה לפי כן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַָּדחּיֹות

טמאי היּו לא יׂשראל ּכי לׁשבח, נכֹון ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹטעם

עדין ּכי הּמת על והאהילּו ׁשּנגעּו הגם ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָמת

ׁשּנתּגּיר ּגר ּדין אז ּבהם ודנּו הּתֹורה קּבלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

לּטמאה חֹוׁשׁשין ואין עליו ׁשּׁשֹוחטין י"ד ְְְְֲִִֵֶַָָָֻּביֹום

ּבפסחים ׁשאמרּו ותמצא ׁשּנתּגּיר, קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנטמא

מהלכֹות ו' ּבפרק הרמּב"ם ּוכתבֹו ְְְְִֵֶֶַָָָ(צ"ב.)

ּומל י"ד ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר לׁשֹונֹו וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָּפסח

ּג הּפסח את עליו ׁשֹוחטין אין זרהוטבל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

לערב ויטּבל מת טמא יהיה הּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּדלׁשנה

ּכאן עד וכּו' טבלּתי לא מי אׁשּתקד ְְְְִִֶַַַַָָָֹֹויאמר

ּדלׁשנה ּגזרה מּׁשּום הּטעם ּׁשּנתן מּמה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלׁשֹונֹו,

אין זֹו ּגזרה זּולת ּכי למד אּתה מּזה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּבאה

ּכׁשעׂשּו יׂשראל כן ּוכמֹו מת, לטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻחֹוׁשׁשין

והּוא מת, טמאת ּדין ּבהם אין מצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻּפסח

הּתֹורה: חּקת זאת ה' ֲַַַַָֹֻמאמר

C¯„·eּבאֹומרֹו ירצה ‰Bz¯‰רמז ˙wÁׁשאם ¿∆∆ְְְִֶֶֶÀ««»ִֶ

ּבלא חּקה היֹותּה הגם זֹו מצוה ְְְְֱֲִַַָָָֹֻיקּימּו

הּתֹורה קּימּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָטעם

ּבלא הּמצוה קּיּום ּכי לאמר, ה' צּוה ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹאׁשר

הּנפׁש והסּכמת האמּונה הצּדקת יּגיד ְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָטעם

ואּולי האֹות, ל וזה הּבֹורא מצוֹות ּכל ְְְְְִֵֵֶַַַָָלקּים

הּמצוה להם ׁשּתתמּסר ה' רצה זה לטעם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

חּקה: ְֶֶָֻּבדר

.¯Ó‡Ï '‰ ‰eˆ ¯L‡לּמה לדעת צרי ¬∆ƒ»≈…ִַַָָָָ

ּכי רֹואני והלא זה מאמר לֹומר ְֲֲֲִִֶַַַַָֹֻהצר

ה' וידּבר אמר ׁשּכן לאמר המצּוה הּוא ְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹה'

עֹוד יׂשראל, ּבני אל ּדּבר לאמר מׁשה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹאל

נסּתר לׁשֹון ˆe‰אֹומרֹו ¯L‡הּוא ה' ּופי ְְְִָ¬∆ƒ»ִ

מצּו אנכי אׁשר לֹומר לֹו והיה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹהמדּבר
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i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑יׁש ּטעם ּומה הּזאת הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל את מֹונין העֹולם ואּמֹות ׁשהּׂשטן לפי …À««»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחריה להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, היא ּגזרה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ‡EÈÏ.ּבּה? eÁ˜ÈÂ∑(רבה לעֹולם(במדבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ¿ƒ¿≈∆ְָ
ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ּפרה :ׁשמ על נקראת ÓÈÓz‰.היא ‰n„‡∑ׁשּתי ּבּה היּו ׁשאם ּבאדמימּות, ּתמימה ׁשּתהא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ¬À»¿ƒ»ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסּולה – ׁשחֹורֹות .ׂשערֹות ְְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1061 'nr c zegiy ihewl)

ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, ּובוּדאי(רש"י ּבּמדּבר ימיו ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרת "ּבּמדּבר" מּלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

אֹומרים זה על ּביֹותר? ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי איְך לֹומר: עלּול אדם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּגם

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר מים, אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, נעׂשית ׁשהּפרה יֹודע, הוי ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹו:

ּופרה.ּכל החייםּפרה אור ָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯È�ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Bz¯‰.ב) ˙wÁ ˙‡Êּכּנה לּמה לדעת צרי …À««»ִִַַָָָָָ

לֹו ׁשהיה הּתֹורה, ּכללּות ׁשם זֹו ְְְִֵֶַָָָָָלמצוה

הּטמאה חּקת זאת אֹו וגֹו' חּקה זאת ְְַַַָָֹֹֻֻֻלֹומר

י"ב) (ׁשמֹות אֹומרֹו ּכדר הּטהרה חּקת ְְְֳֶֶַַָָֻאֹו

להצרי ׁשּנתּכּון לֹומר ואין הּפסח, חּקת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַֹֻזאת

כן לא ּכי ּבּתֹורה, לעסק ּפרה אפר ֲֳִֵֵֶַַַָָָָֹֹטהרת

ׁשאדרּבא כ"ב.) (ּברכֹות ׁשאמרּו לרז"ל ְְְְִֶֶַַַַָָָָמצינּו

סברֹות ּולכל טמאה, מקּבלין ּתֹורה ּדברי ְְְְְְִִֵֵַָָָָֻאין

קרּיין ּבבעלי להּמחמירים אפּלּו (ׁשם) ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָרז"ל

מֹודים וכּו' ּוביראה ּבאימה ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֶַַָָָמּטעם

הּתֹורה: ּבעסק ׁשּמּתרין מת ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֻּבטמאי

¯‡a˙ÈÂּבתרא ּבפרק ּׁשאמרּו מה ּפי על הענין ¿ƒ¿»≈ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ּבפרק רמּב"ם ּופסקֹו (ס"א:) ְְְְִֶֶַָָָּדנזיר

נעׂשה הּכּתי ׁשאין מת טמאת מהלכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֻֻא'

נׂשאֹו אֹו ּבמת נגע ׁשאם לׁשֹונֹו וזה מת, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָטמא

הא נגע ׁשּלא ּכמֹו הּוא הרי עליו האהיל ְֱֲִֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּכאן. עד וכּו' ׁשּנגעה לבהמה ּדֹומה זה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלמה

יׂשראל ּבני עם הּורמּו ׁשּבֹו ההבּדל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָוהּנה

הּתֹורה קּבלת ּבאמצעּות הּוא הּגֹויים ְְְִִֶַַַַָָָָמּׁשאר

יׂשראל, ּבית הּגֹויים ּככל הּנה זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּזּולת

ּׁשאמר ּבּמה אל אמרי ּדבׁש צּוף טעמנּו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומעּתה

‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Êהּטמאה ׁשל זֹו חּקה ּפרּוׁש …À««»ְֵֶַָָֻֻ

ידי על ּכי מהּתֹורה, ּתסּובב טהרתּה ְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָּותנאי

ּדבר יׂשראל ּבני עם נעׂשּו הּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשקּבלּו

ּבהם להּדבק ּתאבים הּׁשפלים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרּוחנים

ּבחּייהם עליֹונה קדׂשה ׁשל חטיבה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻלהיֹותם

יאהילּו אֹו ּבמת ׁשּבנֹוגע ּבחּייהם ּבמֹותם, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּגם

ולא ׁשּבּמת הּטמאה ּבהם ּתדּבק וכּדֹומה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻעליו

חקק אׁשר גדֹול ּבכח לא אם להּפרד ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹֹּתחּפץ

אדּמה, ּפרה ׁשל ּבענין האמּורה ּבּמצוה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָֻה'

ז"ל ּכאֹומרם הּטמאה ּתתרּבה ּכן ּגם ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּובמֹותם

יׂשראל וגֹו' ימּות ּכי אדם ּבּפסּוק קי"ד:) ְְִִֵַָָָָָ(ב"מ

ּבאהל: מטּמאין אּמֹות ואין ּבאהל ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻמטּמאים

¯·Îe'לב זה ענין אחר ּבמקֹום המׁשלּתי ¿»ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מלאה אחת הּבית ּבעל אצל ׁשהיּו ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכלים

מלאה ואחת והֹוציאםּדבׁש אֹותם ּופּנה זבל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדבׁש מלאה ׁשהיתה אֹותּה מהחדר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָלחּוץ

ואֹותּה והרמׂשים הּזבּובים ּכל לּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָמתקּבצים

קצת לּה ׁשּיּכנסּו הגם זבל מלאה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיתה

אדם כן ּכמֹו ּדבׁש, לׁשל יׁשוה לא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹמהרמׂשים

הּמתּוקה קדּׁשה מלא להיֹותֹו ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻמּיׂשראל

יתקּבצּו הּגּוף ונתרֹוקן הּנפׁש ּבצאת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוהערבה,

הּתאבים הּטמאה ּכחֹות ׁשהם קץ לאין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻהּקלּפֹות

ולזה מהערב, להנֹות ּבּקדּׁשה להּדבק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּתמיד

ואחת מקרים ּבּתים אלף ואפּלּו ּבאהל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹיטּמא

החלל ּכל ּתמּלא הּטמאה לחברּתּה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻּפתּוחה

יׂשראל מּזרע לא אׁשר ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהמקרה,

התקּבצּות ּכ ּכל אין מהּקדּׁשה מׁשלל ְְְְְִִֵֵַַָָָָֻֻלהיֹותֹו

ואׁשר ּבּגּוף, הּנדּבק הּממית חלק אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּטמאה

הּתֹורה: הּוא הּכל ְֵַַָֹיסֹובב

‰Ê·eּפסח ה' ּכׁשּצּוה לּמה רּוח נחת מצאתי »∆ְִִֶֶַַַַָָָָָ

הא' ּדברים, ב' על ה' הקּפיד ְְְְִִִִִַַָָּבמצרים

(שמו"ר ז"ל ּכאֹומרם למּול וצּוה ערל ְְְִִֵָָָָּדין

ודם ּפסח ּדם וגֹו' עלי ואעבר ּבּפסּוק ְְֱִֶֶַַַַַָָָֹפי"ז)

(ׁשם ז"ל ׁשאמרּו נכר ּבן ּדין על והּב' ְְִִֵֶֶַַָָָָמילה,

מׁשכּו וגֹו' לכם ּוקחּו מׁשכּו ּבּפסּוק ְְְְִִֶַָָפט"ז)

ּבן מּכלל יצאּו ׁשּבזה זרה מעבֹודה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָידיכם

מצינּו לא הּטמאה ׁשהּוא ג' ּדין ועל ְְִִֵֶַַָָָֹֻנכר,

ע"ז.) (ּפסחים ׁשּמצינּו והגם ה', ְְֲִִִִֶֶַַָָׁשהקּפיד

ּכל עם צּבּור, ּבנטמא ּבטמאה ּבא ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻׁשהּפסח

מּטמאת ׁשּיּזהרּו קדם לצּוֹות יכֹול ה' היה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻזה

אפר מׁשה ולעׂשֹות לה'מת מעצֹור ואין ּפרה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבזה לֹומר ׁשּיׁש והגם ,יתּבר רצֹונֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלעׂשֹות

יׁש ּׁשּכתבנּו מה לפי כן ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶַַַַָּדחּיֹות

טמאי היּו לא יׂשראל ּכי לׁשבח, נכֹון ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹטעם

עדין ּכי הּמת על והאהילּו ׁשּנגעּו הגם ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָמת

ׁשּנתּגּיר ּגר ּדין אז ּבהם ודנּו הּתֹורה קּבלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

לּטמאה חֹוׁשׁשין ואין עליו ׁשּׁשֹוחטין י"ד ְְְְֲִִֵֶַָָָֻּביֹום

ּבפסחים ׁשאמרּו ותמצא ׁשּנתּגּיר, קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּנטמא

מהלכֹות ו' ּבפרק הרמּב"ם ּוכתבֹו ְְְְִֵֶֶַָָָ(צ"ב.)

ּומל י"ד ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר לׁשֹונֹו וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָּפסח

ּג הּפסח את עליו ׁשֹוחטין אין זרהוטבל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

לערב ויטּבל מת טמא יהיה הּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּדלׁשנה

ּכאן עד וכּו' טבלּתי לא מי אׁשּתקד ְְְְִִֶַַַַָָָֹֹויאמר

ּדלׁשנה ּגזרה מּׁשּום הּטעם ּׁשּנתן מּמה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלׁשֹונֹו,

אין זֹו ּגזרה זּולת ּכי למד אּתה מּזה ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּבאה

ּכׁשעׂשּו יׂשראל כן ּוכמֹו מת, לטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻחֹוׁשׁשין

והּוא מת, טמאת ּדין ּבהם אין מצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻּפסח

הּתֹורה: חּקת זאת ה' ֲַַַַָֹֻמאמר

C¯„·eּבאֹומרֹו ירצה ‰Bz¯‰רמז ˙wÁׁשאם ¿∆∆ְְְִֶֶֶÀ««»ִֶ

ּבלא חּקה היֹותּה הגם זֹו מצוה ְְְְֱֲִַַָָָֹֻיקּימּו

הּתֹורה קּימּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם מעלה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָטעם

ּבלא הּמצוה קּיּום ּכי לאמר, ה' צּוה ְְֲִִִִֵֶַָָֹֹאׁשר

הּנפׁש והסּכמת האמּונה הצּדקת יּגיד ְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָטעם

ואּולי האֹות, ל וזה הּבֹורא מצוֹות ּכל ְְְְְִֵֵֶַַַָָלקּים

הּמצוה להם ׁשּתתמּסר ה' רצה זה לטעם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

חּקה: ְֶֶָֻּבדר

.¯Ó‡Ï '‰ ‰eˆ ¯L‡לּמה לדעת צרי ¬∆ƒ»≈…ִַַָָָָ

ּכי רֹואני והלא זה מאמר לֹומר ְֲֲֲִִֶַַַַָֹֻהצר

ה' וידּבר אמר ׁשּכן לאמר המצּוה הּוא ְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹה'

עֹוד יׂשראל, ּבני אל ּדּבר לאמר מׁשה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹאל

נסּתר לׁשֹון ˆe‰אֹומרֹו ¯L‡הּוא ה' ּופי ְְְִָ¬∆ƒ»ִ

מצּו אנכי אׁשר לֹומר לֹו והיה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹהמדּבר
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאמר ּבּמה הסּפיק לא לּמה עֹוד ְִִֵֶֶַַָָָֹֹלאמר,

ב' ּפעם לֹוּמר וחזר ראׁשֹון ּבפסּוק ְְִֵַַַַָָֹלאמר

,¯Ó‡Ïהקּדים לא לּמה לדעת צרי עֹוד ≈…ְִִִַַָָָָֹ

זאת מאמר קדם יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמאמר

זאת וגֹו' ּדּבר הּדר זה על הּתֹורה ְֵֶֶֶַַַַַָֹֻחּקת

הּתֹורה מצוֹות ׁשּכל לצד אכן הּתֹורה. ְְִֵֶַַַַָָָָֻחּקת

ׁשהּׂשכל ׂשכלּיֹות וׁשמעיֹות, ׂשכלּיֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַהם

אֹונאה ּגזלה ּגנבה ואם אב ּכּבּוד ּכגֹון ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָמחּיבם

ׁשבת בֹו ּכי ׁשּבת ׁשמעּיֹות וכּדֹומה, ְְְִִִִֶַַַָָָרציחה

ּבהם, לנּו ׁשּנעׂשה הּנס על טֹוב יֹום ֲֵֵֶֶַַַַָָָהּבֹורא,

הּוא ּכי אלהינּו זּולת לעבד ׁשּלא זרה ֱֲֲִֵֶַַָָָֹֹֹעבֹודה

הּוא וזה לזה, וכּדֹומה וגֹו' אֹותנּו ְְְִֶֶֶַַָָהּמֹוציא

ׁשאין ּומצוה מצוה ל ואין הּנגלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָטעם

ּולאדם למׁשה הּנגלים נעלמים סֹודֹות עֹוד ְְְֱִִִֶֶַָָָָּבּה

ּדברים ּבמ"ח הּתֹורה קנין לקנֹות הּמּׂשיג ְְְְִִִִַַַַָָָראּוי

ׁשאז פ"ו) (אבֹות חסידים ּבמׁשנת ְְְֲִִִִֶַַָָהּׁשנּויים

ּבסיני, למׁשה ה' ׁשּגּלה הּתֹורה רזי לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָמגּלין

סֹודֹות ּדֹורֹו ּבני ליׂשראל ּגּלה ּכן ּגם ְְְִִֵֵֵֶַָָּומׁשה

ּדבר: ּכל ויסֹוד הּמצֹות וטעמי ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהּנסּתרים

‰n·eהּדברים ׁשּיסּתם אליו ה' צּוה ּׁשּלפנינּו «∆ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

טעם, ּבלא ּבחּקה הּדבר להם ְְְֶַַַַָָָָֹֹֻויאמר

ּבאֹומרֹו אֹותנּו ּׁשהעיר מה ‡Ïוהּוא '‰ ¯a„ÈÂ ְְְִֵֶַָ«¿«≈∆

¯Ó‡Ï ‰LÓהּמאמר הּוא ּומה ּפרּוׁש ליׂשראל ∆≈…ְְֲִֵֵַַַָָ

להם, לֹומר לֹו ‰Bz¯‰ׁשּצּוה ˙wÁ ˙‡Êּפרּוׁש ִֶֶַָָ…À««»ֵ

לאמר ה' צּוה ּכן הּתֹורה חּקת היא זֹו ְִִִֵֵַַָָָֹֻמצוה

לאמר ה' צּוה אׁשר הּכתּוב אמר ּוכאּלּו ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹלכם,

הּדברים ּומּתֹו הּתֹורה, חּקת זאת הּוא ְִִֶַַַָָָֹֻלכם

מטעמים ּדברים למׁשה ׁשּנאמר למד ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻאּתה

הּוא לאמר עליו ּׁשּצּוה ׁשּמה אּלא זֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבמצוה

להם לֹומר יׂשראל יתּבעּוהּו לא ּובזה ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻחּקה,

הּדבר לֹומר עליו צּוה ׁשה' ּכיון הּדבר ִֵֶַַַַַָָָָָָָָטעם

ְָֻּבחּקה:

‰Ê·eלא לּמה נתיּׁשב ּגם הּדקּדּוקים, נתיּׁשבּו »∆ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

זאת לּמאמר וגֹו' ּדּבר מאמר ְְֲֲִִֵַַַַַַֹהקּדים

היא הּתֹורה חּקת זאת מאמר ּכי וגֹו' ְֲִִַַַַַָֹֻֻחּקת

צּוה ׁשה' ליׂשראל ׁשּיאמר מצוה על ה' ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצות

ּדּבר ּומאמר ּבחּקה, זֹו מצוה להם ׁשּיאמר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֻלֹו

ּולצד ליׂשראל, ה' מצות הּמצוה עּקר על ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבא

ידיעת ּבלא מצוה העֹוׂשה הרי יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיאמרּו

נחׁשבת וסֹודּה ּבלאטעמּה ּכגּוף הּמצוה ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

אמר ּגמר לזה Ï‡¯NÈנׁשמה, È�a Ï‡ ¯ac ְֶֶַָָָָֹ«≈∆¿≈ƒ¿»≈

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂׁשאּתה למה יקחּו ּפרּוׁש וגֹו' פרה ¿ƒ¿≈∆ְְְִֵֶַַָָָ

הענין סֹוד יֹודע להיֹות ּבּדבר ּומכּון ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָיֹודע

ׁשלמה נעׂשית הּמצוה ּתהיה ּובזה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּופלאיו

ידּיק זה ּוכפי הּצריכה, ּובמחׁשבה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻּבמעׂשה

אֹומרֹו נכֹון ּבתחּלתeÁ˜ÈÂעל וא"ו ּבתֹוספת ְַָ¿ƒ¿ְְִִֶֶַָ

הּלקיחה ׁשּמּלבד לֹומר ׁשּנתּכּון להם, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּצּוּוי

ׁשּיכּונּו יֹוסיפּו עֹוד הּפרה ׁשּיקחּו ְְְְִִֶֶַַַָָָעצמּה

ּכאמּור: ּׁשאלי למה ְְִִֵֶֶַָָָָּבלקיחתּה

Ì‡Âּדֹור אֹותֹו ׁשל ּפרה אֹותּה ּתּנח ּתאמר ¿ƒִֶַַָָָֹ

ּתהא מה ודֹור ּדֹור ּבכל ׁשּיעׂשּו ְְְֲֵֶַַָָָּפרה

סֹודּה ה' העלים מּכּלן ׁשּלא אפׁשר ְֱִִֶֶֶֶָָָָָֹֻעליה,

ׁשהם למיחדים אבל יׂשראל מּכללּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻאּלא

ימסרּו והם סֹודֹותיה נמסרּו ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹאהרן

ׁשּבכל אפׁשר אֹו אחריהם, הּבאים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלמיחדים

ּומצאתי מׁשה, ּׁשּידע למה יכּונּו ודֹור ְְְְִֶֶַַַָָָּדֹור

ויקחּו לׁשֹונם וזה ּכאן) (רּבה ּבּמדרׁש ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

נקראים יהיּו ׁשּנעׂשּו הּפרֹות ׁשּכל ללּמד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאלי

ׁשּנּוי ה' עׂשה לּמה לדעת וצרי מׁשה, ְִִֶַַַָָָָָָעל

ׁשמֹו, על ׁשּתּקרא הּמצוֹות מּכל זֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבמצוה

ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּבּדבר נכֹון טעם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָולדברנּו

B‡ׁשאמרּו (ׁשם) ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַָָָיאמר

מה יׂשראל את מֹונים העֹולם ְִִֵֶֶַָָָֻׁשאּמֹות

הּכתּוב מאמר ּבא לזה וכּו', זֹו היא ְְֲִִֶַַַָָָָּמצוה

ואמר ‰Bz¯‰ּכאן ˙wÁ ˙‡Ê'ה צּוה אׁשר ְַָָ…À««»ֲִֶָ

ּכׁשהן לאּמֹות יׂשראל ׁשּיאמרּו ּפרּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻלאמר

היא ּמצוה מה להם ואֹומרים אֹותם ְְְְְְִִִִֶַַָָָמקנטרים

עלינּו ה' חקק חקה להם יאמרּו וכּו' ְְֵֶַָָָָֹֹֻזאת

זה ּולפי אחריו, מהרהרין אנּו ואין ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָלעׂשֹות

הּמצוה טעם להם לֹומר מׁשה ׁשהרׁשה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֻאפׁשר

לאּמֹות הּטעם יאמרּו ׁשּלא אּלא ְְֶֶַַַָָָֹֹֻוסֹודּה

היא ּמצוה מה קנטּור ּבדברי אֹותם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָּכׁשּידחקּו

ּבּה: יׁש ּטעם ּומה ֵַַַָֹזאת

.'B‚Â ‰n„‡ ‰¯Ùסימניה ּכל ּכי אני רֹואה »»¬À»¿ֲִִִֶֶָָָ

זה הּוא ּכי אדּמה הּדינים, על ֲִִִִִֶַַָֻמֹוכיחים

ׁשחֹור, ׂשער ּבאין ּתמימה הּדינים, ּתגּברת ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹסימן

ׁשחֹורֹות ׂשערֹות ב' פ"ב) (ּפרה ז"ל אמרּו ְְְְֵָָָָוכן

אפּלּו אּלא לבד ׂשערֹותיה ולא אֹותּה, ְְְֲֲִֶֶַַָָָֹּפֹוסלֹות

אדּמים, להיֹות צריכים ּוטלפיה אבלקרניה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֻ

אׁשר ּפֹוסלֹות, לבנֹות לֹומר צרי ואין ְְְְֲִֵֶַָָׁשחֹורֹות

ּבסֹוד הדינים ימּתק העל ּכי על עליה עלה ְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

ּכל ממרקין יּסּורין ה'.) (ּברכֹות ְְְֲִִִַָָָָָמאמרם

ּגם הּדינים, ּבחינת ׁשהם אדם ׁשל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעונֹותיו

ּובהתקּבצּות הּדינים, ּבחינת הּוא ּבאׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָׂשרפתּה

הּדבּוקה לּטמאה הברחה יעׂשּו ּבאפר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּדינים

רצּועה אּלא אינּה היא ׁשּגם מהּמת ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאדם

הּמׁשּפט: יּסּורי מּצד ְִִִֵַַָָָרעה

È˙È‡¯Â'א ּבפרק רמּב"ם ּופסקֹו זּוטא ּבספרי ¿»ƒƒְְְְְִִֶֶַָָָ

עגלה לֹוקחין אין אדּמה ּפרה ְְְֲִִֵֵֶָָָָֻמהלכֹות

ולא פרה וגֹו' ויקחּו ׁשּנאמר אֹותּה ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹּומגּדלין

מעׂשיה ׁשּכל ּׁשאמרנּו מה ּולפי ּכאן, עד ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָעגלה

ׁשם ּכי ּבּדבר, טעם יׁש הּמׁשּפט ּבחינת ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהם

הּדינים ּבחינת למסּפר הּידּוע מסּפר יּגיד ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָפרה

אֹותּה ׁשּיקנּו ה' צּוה לזה חן, ליֹודעי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכּידּוע

אליו, ּתכּון אׁשר מסּפר מסּפרּה ּבבחינת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכׁשּיׁש

ּבֹו ׁשאין ּדבר קֹונים עגלה יקנּו אם ְְֲִִִֵֶֶָָָָאבל

ׁשּמגּדלין והגם לֹו, צריכין אנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָהּמסּפר

הקּפיד כן ּפי על אף פרה, ׁשּנקראת עד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹותּה

ּדבר קֹונים ׁשּיהיּו ּכדי הּקנין ׁשעת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָה'

ּדינים: רפ"ה ׁשהם ּבֹו ִִֵֶֶַַָָׁשהּכּונה

‡˙d.ג) Ìz˙�eאמרd˙B‡ּׁשאמרּו מה לפי ¿«∆…»ַָ»ְְִֶַָ

למדּו הּׁשמּועה ׁשּמּפי פ"ד) (ּפרה ְְִִֶַַַָָָָרז"ל

ּבכהן ּבין ּגדֹול ּבכהן ּבין נעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹׁשּׁשאר

לֹומרהדיֹוט ‡ÊÚÏ¯ּדּיק Ï‡ d˙‡מּכאן אבל ְִֵֶַ…»∆∆¿»»ֲִָָ

ּבסגן: חּיּוב אין ְְְִִֵָָָּולהלאה

d¯Ú.ה) ˙‡ ÂÈ�ÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯NÂהפסיק ¿»«∆«»»¿≈»∆…»ְִִ

לזכרֹוןÂÈ�ÈÚÏּבּמאמר הּפרה זכרֹון ּבין ֲַַַ¿≈»ְְְִִֵַָָ

מה ּדר על יתּבאר וגֹו', ערּה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפרטיה

zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰�Án‰ŒÏ‡∑ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ‰Ô‰k.למחנה ‡ÓËÂ ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈«…≈
·¯Ú‰Œ„Ú∑"אלֿהּמחנה יבא ואחר עדֿהערב "וטמא ודרׁשהּו: .סרסהּו «»»∆ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ç)íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
úøîLîì ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤

:àåä úàhç äcð éîì§¥¬¦¨−©¨¬¦«
i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל(פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וזה להּטהר, הּצריכין וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,
הּכתּוב, מּגזרת למׁשמרת נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהר

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה �c‰.ׁשּנאמר: ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי ּבי",(איכה "וּיּדּוֿאבן ב): "ליּדֹות(זכריה : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְִֵֶֶַַַַָָ
זריקה לׁשֹון הּגֹוים" ‰Â‡.אתֿקרנֹות ˙‡hÁ∑לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְִִֶַַָ«»ƒְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּבהנאה להאסר ּכקדׁשים .ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

(é)-ãò àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©
úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä̈¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§¨−§ª©¬

:íìBò¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)øäèé éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®
:øäèé àì éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈
ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

i"yx£LÙ�a ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת (ולא הּזאה צריכה טמאתּה עב)ׁשאין nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ∆ƒ¿«ƒ≈

Ú·ˆeו ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Ú�ˆÈÂט ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LB�ÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È�·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈ�Èa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא ‡L�‡„ ‡LÙ� ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»
:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג È„ ‡L�‡„ ‡LÙ�· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡�kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפרה ּבמּסכת רמּב"םּׁשאמרּו ּוכתבֹו (פ"ד), ְְְְֶֶֶַַָָָָָ

ׂשרפתּה ׁשּמצות אדּמה ּפרה מהלכֹות ד' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבפרק

ּכׁשרה ּכּלּה וׂשרף ּונתחּה הפׁשיטּה ואם ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֻׁשלמה

הּמבחר ּבּמעׂשה הּכתּוב הבּדיל לזה ּכאן, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֻעד

‰t¯‰ואמר ˙‡ Û¯NÂואפּלּו יחד, ּכּלּה ּפרּוׁש ְַָ¿»«∆«»»ֲִֵַַַָֻ

ּובׂשרּה לבד עֹורּה ועׂשה וכּו' והפׁשיטּה ְְְְְְִִַַָָָָָָָעבר

והּוא הפסיד, לא ּכן ּגם לבד ּופרׁשּה ְְְְְִִִֵַַַָֹלבד

Â‡˙מאמר d¯Ú וגֹו':‡˙ ֲַַ∆…»¿∆ְ

.Û¯NÈ dL¯t ÏÚלֹומר ·'חזר ÌÚt Û¯NÈ «ƒ¿»ƒ¿…ַַָƒ¿…««

,Û¯NÂ ‰lÁ˙a ¯Ó‡M ‰na ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«∆∆»«ƒ¿ƒ»¿»«

סּוגים ּבב' ידּבר הּכתּוב ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלפי

ׁשהפׁשטה אחר והּב' ׁשלמה, הּפרה ׂשרפת ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֻהא'



מז zwg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰�Án‰ŒÏ‡∑ּומצרע קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח טמא ׁשאין ׁשכינה, ‰Ô‰k.למחנה ‡ÓËÂ ∆««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ¿»≈«…≈
·¯Ú‰Œ„Ú∑"אלֿהּמחנה יבא ואחר עדֿהערב "וטמא ודרׁשהּו: .סרסהּו «»»∆ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ç)íéna BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
úøîLîì ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©¸§¥«¦§¨¥¯§¦§¤²¤

:àåä úàhç äcð éîì§¥¬¦¨−©¨¬¦«
i"yx£‰�ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג לכל(פרה מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: חלקים לׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וזה להּטהר, הּצריכין וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה מׁשמרֹות ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשמרֹות,
הּכתּוב, מּגזרת למׁשמרת נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהר

למׁשמרת" ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה �c‰.ׁשּנאמר: ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי ּבי",(איכה "וּיּדּוֿאבן ב): "ליּדֹות(זכריה : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿≈ƒ»ְְְִֵֶֶַַַַָָ
זריקה לׁשֹון הּגֹוים" ‰Â‡.אתֿקרנֹות ˙‡hÁ∑לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ְְְִִֶַַָ«»ƒְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּבהנאה להאסר ּכקדׁשים .ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

(é)-ãò àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©
úwçì íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä̈¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§¨−§ª©¬

:íìBò¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)øäèé éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®
:øäèé àì éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑(הּזה (ס"א הּפרה .ּבאפר ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àhçúé àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨¸£¤¨¹§´Ÿ¦§©À̈
ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¦§¨¥®
:Bá Búàîè ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−ª§¨¬«

i"yx£LÙ�a ˙Óa∑,ּבהמה נפׁש להֹוציא האדם, נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּדם רביעית זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת (ולא הּזאה צריכה טמאתּה עב)ׁשאין nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ∆ƒ¿«ƒ≈

Ú·ˆeו ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡�‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡�‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

Ú�ˆÈÂט ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LB�ÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�ÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È�·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈ�Èa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא ‡L�‡„ ‡LÙ� ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»
:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג È„ ‡L�‡„ ‡LÙ�· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡�kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפרה ּבמּסכת רמּב"םּׁשאמרּו ּוכתבֹו (פ"ד), ְְְְֶֶֶַַָָָָָ

ׂשרפתּה ׁשּמצות אדּמה ּפרה מהלכֹות ד' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבפרק

ּכׁשרה ּכּלּה וׂשרף ּונתחּה הפׁשיטּה ואם ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֻׁשלמה

הּמבחר ּבּמעׂשה הּכתּוב הבּדיל לזה ּכאן, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֻעד

‰t¯‰ואמר ˙‡ Û¯NÂואפּלּו יחד, ּכּלּה ּפרּוׁש ְַָ¿»«∆«»»ֲִֵַַַָֻ

ּובׂשרּה לבד עֹורּה ועׂשה וכּו' והפׁשיטּה ְְְְְְִִַַָָָָָָָעבר

והּוא הפסיד, לא ּכן ּגם לבד ּופרׁשּה ְְְְְִִִֵַַַָֹלבד

Â‡˙מאמר d¯Ú וגֹו':‡˙ ֲַַ∆…»¿∆ְ

.Û¯NÈ dL¯t ÏÚלֹומר ·'חזר ÌÚt Û¯NÈ «ƒ¿»ƒ¿…ַַָƒ¿…««

,Û¯NÂ ‰lÁ˙a ¯Ó‡M ‰na ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«∆∆»«ƒ¿ƒ»¿»«

סּוגים ּבב' ידּבר הּכתּוב ּכי ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלפי

ׁשהפׁשטה אחר והּב' ׁשלמה, הּפרה ׂשרפת ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֻהא'
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ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה אפּלּו לעזרה נכנס ·B.אם B˙‡ÓË „BÚ∑ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַָָָָָָֹÀ¿»ִֶַַַָ

(ãé)ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§¨−¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבתֹוכֹו ׁשהּמת החיים.ּבעֹוד אור »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè):àeä àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«
i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה מקּבל(חולין ׁשאין מדּבר, הּכתּוב חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא – ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין אם לפיכ מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֻטמאה
טהֹור – עליו וכן∑ÏÈ˙t.ּפתיל עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי עם: ִָָָָ»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַָֹֻ

.אחֹותי ֲִ

(æè)úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ È�tŒÏÚ∑(עב –(חולין אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופׁשּוטֹו: ודֹופק, ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: רּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבנגיעה ׁשם הּמת .מטּמא ְְִִֵֵַַָָ

(æé)íéî åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦
:éìk-ìà íéiç©¦−¤¤«¦

ß oeiq d"k ipy mei ß

(çé)ìäàä-ìò äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ
òâpä-ìòå íL-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«¨®§©©Ÿ¥À©

:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

Ïkיד ‡�kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L�‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡�kLÓa Èc ÏÎÂ ‡�kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

a¯Á‡טז ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L�‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ� ÏÚÂ ‡i�Ó Ïk ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר לזה ׁשנּיה.Û¯NÈונתנּתחּה חלּקה ּכנגד ְְְִֶַַָָָƒ¿…ְְֲִֶֶָָֻ

ּבתֹוספּתא ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָעֹוד

מהלכֹות ד' ּבפרק רמּב"ם ּוכתבֹו (פ"ב) ְְְְְִֵֶֶַָָָָּדפרה

וכּו' מעֹורּה ּפקע לׁשֹונֹו וזה אדּמה ְְְֲֵֶַָָָָָֻּפרה

החזיר לא ואם יחזיר ּכזית מּׂשערּה ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָֹאפּלּו

מאמר והּוא ּכאן, עד ב'Û¯NÈּפסּולה ּפעם ְְֲַַַָָƒ¿…ַַ

לעּכּובא: ויׂשרף יחזיר ׁשּפקע ׁשהגם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹלֹוּמר

eÓÈ˙.יד) Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Êאֹומרֹו˙‡Ê …«»»»ƒ»ְ…

ׁשּפרׁשּתי ּדר על ּכן ּגם יתּבאר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה,

ׁשּדקּדק לצד והּוא הּתֹורה, חּקת זאת ְְְִֵֶַַַַָָֹֻּבּפסּוק

eÓÈ˙לֹומר Èk Ì„‡ב"מ) רז"ל ודרׁשּו וגֹו' ַ»»ƒ»ְְְַַָ

ּבאהל מטּמאין יׂשראל אדם קרּויים אּתם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹקי"ד)

הּטעם לתת הקּדים לזה וכּו', העֹולם אּמֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻואין

ואמר הּדבר ‰Bz¯‰ׁשּסֹובב ˙‡Êהּוא ׁשּמּסּבתּה ְֵֶַַָָָ…«»ִִֶָָ

אּמֹות אבל ּבאהל מטּמא אדם ׁשּנקרא ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשאֹותֹו

ּׁשּכתבּתי מה ועּין וכּו', ּתֹורה להם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹולם

הּתֹורה: חּקת זאת ַַַָָֹֻּבּפסּוק

.Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ 'B‚Â ‡a‰ Ïkאם קׁשה »«»¿¿»¬∆»…∆ִֶָ

ּבאהל, אׁשר מּמּנּו ּגרע מי טמא ֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּבא

זּוטרּתי ּבפסיקתא ּׁשאמרּו מה ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָויתּבאר

מּקצתֹו ׁשּבא האהל אל הּבא ּכל לׁשֹונם ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹוזה

הּכתּוב אֹומר היה לא אם זה ּוכפי ּכאן, ְִִֵֶַַָָָָֹעד

הּבא ּכּלֹו, הּבא אֹומר הייתי הּבא ּכל ִִֵֶַַַָָָָָָֻאּלא

ּבאהל אׁשר ּכל ּׁשאמר ּומּמה מּנין ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמּקצתֹו

וגֹו' הּבא ּכל מקּים אני מה אמּור ּכּלֹו ְְֲֲִֵֵַַָָָָֻהרי

וזה ּבּפסיקתא ׁשם עֹוד מּקצתֹו. הּבא ְְְְִִֶֶַַָָָָזה

קרקעֹו לעׂשֹות וגֹו' הּבא ּכל אחר ּדבר ְְְֲֵַַַַָָָָָָלׁשֹונם

נראה ּכאן. עד הּתהֹום עד ּכמֹוהּו ּבית ְְִִֶֶַַַַָָׁשל

היה הראׁשֹונה לּסברא ּכי זֹו לדרׁשא ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻׁשהכרחּו

הּבא וכל ּבאהל אׁשר ּכל הּכתּוב לֹומר ְֲֶֶַַַָָָָָֹלֹו

לא ּבדר מתּפרׁש הּכתּוב ויהיה האהל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאל

זה הּבא ּכל ּׁשהקּדים מּמה אבל זֹו, אף ְֲִִִֶֶַַַָָָזֹו

ׁשּמאמר ‡L¯יּגיד Ïk:חדׁש ּדין הּוא וגֹו' ֲִֶַַַ»¬∆ְִָָ

‡l‡הראׁשֹון ּדר הּדרכים ב' ראיתי ׁשּבספרי ∆»ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָ

יאׁשּיה, ּבר אחא רב ב' ודר קּמא ְֲִֶֶַַַַָָָָֹּתּנא

הּכתּוב ׁשהצר ׁשּטעם קּמא ּתּנא אמר ְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוגמר

הּבא ּכל ׁשאמר הגם ּבאהל אׁשר ּכל ֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר

מן עֹונׁשין ׁשאין מּׁשּום מּקצתֹו, ּבא ְְִִִִֵֶֶָָׁשהּוא

אין אֹומרים ּׁשאנּו מה הלא לי וקׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהּדין,

ּבית ׁשל מיתה ענׁש על הּוא הּדין מן ְִִִִֵֶֶַַָֹעֹונׁשין

ונכנס ׁשּנטמא יהיה לּו וכאן מּטה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּדין

לבד ועֹוד ׁשמים, ּבידי מיתתֹו טמא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָלּמׁשּכן

ּׁשּלפנינּו מה ּכי נראה ּדבר על ּכׁשּנׂשּכיל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּזה

ּכּלֹו הּבא ּבכלל ּכי הּדין מן עֹונׁשין נקרא ְְְִִִִִִֵַַַָָֻאינֹו

ּכל ּכי מּקצתֹו על הּוא מתחּיב והרי מּקצתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָיׁש

עֹונׁשין אנּו ואין מּקצתֹו יּקרא ׁשּבֹו וחלק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָחלק

ׁשּסֹובר ואּולי הּכתּוב, מן אּלא הּדין מן ְִִִֵֶֶַַַָָאֹותֹו

הּדין: מן עֹונׁשין נקרא ּבזה ּכּיֹוצא ׁשּכל זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתּנא

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

(èé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´©§¦¦®
øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áøòä¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬

:àeä àîè åéìò̈−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ּבׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמאה(נדה טמא – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהא עד מטּמאין ׁשאינן ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים לטּמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחמּורה

הּזאה ׁשעּור ÓËÈ‡.ּבהן 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ִֶַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)àîèz úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬
ô :áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה יטמאהּטמא ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑מת ּבטמא Ú‰Œ„Ú¯·.ּבֹו ‡ÓËz∑ ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»«»»∆
והלכֹותיה מׁשמעּה לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, .מּכאן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם מּׁשּלהם, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
מּׁשּלהם לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל ‡„n‰.הּזהב ‰¯Ù∑:אמרּו .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ׁשפחה לבן מׁשל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ»»¬À»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

העגל על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ׁשם∑‡„n‰.ּתבא א)על ׁשהחטא(ישעיה כּתֹולע", יאּדימּו "אם : ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¬À»ְְִִֵֵֶַַַַָ
אדם ויחזרּו∑ÓÈÓz‰.קרּוי עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ָָֹ¿ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ÏÚ.לתּמּותם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ‰Ô‰k(â)ּכׁשם ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑,אהרן על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ְַָ…»»»∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈ְְֲֲִֵֶַַֹ

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין ידֹו, על זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהּוא
(ã)‰¯t‰Œ˙‡ Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ˙ÚÏB˙(å)ּכׁשם È�Le ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְִִֶֶֶַָָֹֹ

יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאלפי
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו ּפקּדה∑ÓLÓÏ¯˙(è)את ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַ¿ƒ¿∆∆ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ

ׁשּנאמר העגל, מּפקּדת ּבּה לב)ׁשאין ּכ(שמות ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה, העֹוסקין ּכל מטּמאה לּטמא(שם)ּפרה "ולקחּו ,ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת .מעפר ְְֲֵֵַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, זכּוּבארּו ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ויׁש מת. טמאת מּמילא ּבדרְך מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלאְך ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻל"חרּות

לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מלְך יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלֹומר,

לנצח". הּמות ִֶֶַַַָָ"ּבּלע

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«

˙ÈÏ˙‡‰יט ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L�‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

a„ÓÏ¯‡א ‡zL�k Ïk Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»
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(èé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´©§¦¦®
øäèå íéna õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áøòä¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי)טהרתֹו ּגמר .הּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)àåää Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬

:àeä àîè åéìò̈−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ּבׁשבּועֹות ּכדאיתא כּו'? מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר טז)אם .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

(àë)åéãâa ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´§¨½̈
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, טמאה(נדה טמא – חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהא עד מטּמאין ׁשאינן ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים לטּמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחמּורה

הּזאה ׁשעּור ÓËÈ‡.ּבהן 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ּבגדים ּכּבּוס טעּון .ואין ִֶַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)àîèz úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©¦§¨¬
ô :áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ׁשּנטמא הּזה יטמאהּטמא ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑מת ּבטמא Ú‰Œ„Ú¯·.ּבֹו ‡ÓËz∑ ¿…¬∆ƒ«ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»«»»∆
והלכֹותיה מׁשמעּה לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, .מּכאן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ‡EÈÏ(á)ּומדרׁש eÁ˜ÈÂ∑נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם מּׁשּלהם, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
מּׁשּלהם לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל ‡„n‰.הּזהב ‰¯Ù∑:אמרּו .מל ׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף ׁשפחה לבן מׁשל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ»»¬À»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

העגל על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ׁשם∑‡„n‰.ּתבא א)על ׁשהחטא(ישעיה כּתֹולע", יאּדימּו "אם : ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¬À»ְְִִֵֵֶַַַַָ
אדם ויחזרּו∑ÓÈÓz‰.קרּוי עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא – מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ָָֹ¿ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ÏÚ.לתּמּותם ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ‰Ô‰k(â)ּכׁשם ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑,אהרן על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ְַָ…»»»∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈ְְֲֲִֵֶַַֹ

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין ידֹו, על זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהּוא
(ã)‰¯t‰Œ˙‡ Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ˙ÚÏB˙(å)ּכׁשם È�Le ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑ׁשלׁשת ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְְְִִֶֶֶַָָֹֹ

יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות מּכל הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאלפי
לֹו: ויתּכּפר ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו ּפקּדה∑ÓLÓÏ¯˙(è)את ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור העגל ׁשּפׁשע ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַ¿ƒ¿∆∆ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ

ׁשּנאמר העגל, מּפקּדת ּבּה לב)ׁשאין ּכ(שמות ּבֹו, העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום : ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבאפרֹו, ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה, העֹוסקין ּכל מטּמאה לּטמא(שם)ּפרה "ולקחּו ,ּכ וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת .מעפר ְְֲֵֵַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, ּביׂשראל,(רש"י מיתה היה לא העגל חטא ׁשּלּולא המפרׁשים, זכּוּבארּו ּתֹורה ּבמּתן ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ויׁש מת. טמאת מּמילא ּבדרְך מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן מת; ּולטמאת למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלאְך ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻל"חרּות

לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה הּטהרה ׁשּׁשלמּות לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: מלְך יעׂשה העׂשירית ׁשהּפרה הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלֹומר,

לנצח". הּמות ִֶֶַַַָָ"ּבּלע

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«

˙ÈÏ˙‡‰יט ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

‡eÈc˙‡כא ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L�‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

a„ÓÏ¯‡א ‡zL�k Ïk Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»



zwgנ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑לחּיים ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר מתי מתּו ׁשּכבר הּׁשלמה, ÌÈ¯Ó.עדה ÌL ˙ÓzÂ∑(כ"ח נסמכה(מ"ק לּמה »»≈»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ«»»»ƒ¿»ְְִָָָ
מיתת אף מכּפרת), אדּמה ׁשּפרה ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר אדּמה? ּפרה לפרׁשת מרים ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻמיתת

מכּפ ÌÈ¯Ó.רתצּדיקים ÌL ˙ÓzÂ∑(שם)ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי ּבּה: נאמר לא מה ּומּפני מתה. ּבנׁשיקה היא אף ְִִֶֶַַ«»»»ƒ¿»ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל ּכבֹוד לג)ּדר מסעי"(במדבר ּב"אּלה ה'", "עלּֿפי החיים.: אור ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑מרים ּבזכּות הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל .מּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(â)òåâa eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬
:ýåýé éðôì eðéçà©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£e�ÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡e�ÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑מּמּנה מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו ∑ÚÂ‚a.ּבמיתת ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ¿«
(ּבחֹולם "ּבגֹוע" להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשם

החיים.הוא"ו) אור ַָ

(ã)úeîì äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®¨´
:eðøéòáe eðçðà íLהחיים אור ½̈£©−§§¦¥«

ÏÚב eL�k˙‡Â ‡zL�ÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

ÈÂÏeג ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆ�e¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�Á‡„ ‡˙BÓa ‡�˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡�¯ÈÚ·e ‡�Á�‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) Ï‡¯NÈ È�· e‡·iÂלדעת צרי «»…¿≈ƒ¿»≈¿ִַַָָ

לֹומר הצר ‰Ú„‰לּמה Ïkהסּפיק ולא ְַַָָֻ»»≈»ְְִִֹ

Ï‡¯NÈּבמאמר È�aּכל הם הּסתם ׁשּמן ְֲַַ¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַָָ

מּדבריהם לנּו ּׁשּקדם מה לפי אכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעדה,

הם ּכׁשּיׂשראל ּכי ּבלק) סו"פ ְְִִֵֵֶָָָ(מד"ר

יׂשראל ּבני נקראים וצּדיקים יׁשרים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבמדרגת

ּכאֹומרֹו עם נקראים הּנאֹות ּבגדר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּוכׁשאינם

והרּבה הּזה העם ינאצני אנה עד י"א) ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻ(י"ד

הּכתּוב יקראם ּפעמים והרּבה ּבזה, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכּיֹוצא

הרּבה ּבהם ׁשּיּמצאּון הגם יׂשראל ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעם

הּכתּוב ויכּון זה לגדר ראּויים אינם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאׁשר

ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן הּכׁשרים, הרב ְְִִִֵֶַַַָָָֹאל

ּבני ׁשּיּקראּו זה ּבגדר יׁשנם העדה ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל

מאמר והּוא Ïkיׂשראל, Ï‡¯NÈ È�· e‡·iÂ ְְֲִֵַַָ«»…¿≈ƒ¿»≈»

‰„Ú‰יׂשראל ּבׁשם נקראים ּכּלן ּפרּוׁש »≈»ְְְִִִֵֵֵָָָֻ

לדברי מכּון וזה וצּדיקים, יׁשרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻּבגדר

עדה העדה ּכל לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָרז"ל

ְֵַָהּׁשלמה:

Ì‰Âעצמה העדה ּכל ּתבת ׁשּדרׁשּו נראה ז"ל ¿≈ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפנים וע' והּקּיּום, הּׁשלמּות ְְְִִִֵֶַַַָׁשּתּגיד

סּבֹות. לג' היא זֹו ּבהֹודעה והּכּונה ְְְִִַַַָָָָָלּתֹורה.

מריבה מי מעׂשה ּבסמּו אֹומר ׁשהּוא לפי ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָהא'

מׁשה ׁשּנענׁש ואתחּנן) פ' (דב"ר ז"ל ְְְֱֶֶֶֶַַַָָואמרּו

לזה הּמֹורים נא ׁשמעּו להם ׁשאמר ידם ְִִֶֶֶַַַָָָָָָעל

צּדיקים היּו העדה ּכל ּכי להֹודיע ְְֲִִִִִִֵַָָָָהקּדים

מֹורים. ׁשּקראם מׁשה ׁשּנענׁש סּבה היתה ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָוזֹו

ׁשהגם הּׁשלֹום עליה מרים מעלת להגּדיל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָב'

זכּותם עמד לא צּדיקים היּו העדה ְִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל

מרים ּבזכּות ׁשהיה הּמים ּבאר להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלהעמיד

(ילקּוט) ז"ל ּדבריהם ּפי על ג' ט'.). ְְֲִִִֵֶַַַ(ּתענית

עם חסד לגמל הלכּו לא ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשאמרּו

חׁשב אהרן ועל מׁשה על ּוכׁשּנקהלּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹמרים

לא והם מרים עם חסד לגמל ׁשּבאּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹאהרן

ז"ל, ּבדבריהם ּכאמּור עּמם לריב אּלא ְְִִִֵֶֶָָָָָָּבאּו

היּו ׁשּלא ּביׂשראל לחׁשד מקֹום יׁש ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּומעּתה

ּכׁשר מּצב ּבאֹותֹו ׁשּלאאז האֹות ל וזה ים ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

והֹודיע קדם לזה הּנביאה, עם חסד ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּגמלּו

יתּכּנּו, יׂשראל ּבׁשם אׁשר צּדיקים העדה ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכי

ּבסמּו הּכתּוב אמר חסד ּגמלּו ׁשּלא ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹוטעם

ּבּגמרא ואמרּו ׁשם, וּתּקבר מרים ׁשם ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָוּתמת

סמּו וגֹו' וּתמת לׁשֹונם וזה כ"ח.) ְְְֶַָָָָ(מוע"ק

הרּגיׁשּו לא זה ּולטעם ּכאן, עד קבּורה ְְְִִִֶַַַַָָָֹלּמיתה

ׁשּידעּו עד מּועט זמן ּובמׁש חסד, לגמל ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹלבֹוא

ּׁשאמר מה והּוא צמא, ׁשל רגזֹו עליהם ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָקפץ

היה ולא ׁשם וּתּקבר לּמאמר סמּו ְֲִֵַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב

וגֹו': ְִַמים

.L„˜a ÌÚ‰ ·LiÂׁשּנתעּכבּו להֹודיענּו ּבא «≈∆»»¿»≈ְְְִִֵֶַָ

א') (ּדברים ּכאֹומרֹו רּבים ימים ְְְִִִַָָָׁשם

ּפרּוׁש רּבים ימים ּבקדׁש לׁשֹוןLiÂ·וּתׁשבּו ְְִִֵֵֵַַָָ«≈∆ְ

ַָָעּכבה:

.'B‚Â ÌL ˙ÓzÂאֹומרֹו טעם לדעת צרי «»»»¿ְִַַַַָָ

,ÌLׁשּלא ׁשם) (מוע"ק ּדרׁשּו ורז"ל »ְְֶַַָָֹ

מאֹומרֹו נׁשמעת זֹו ּודרׁשה wzÂ·¯עּכבּוה, ְְְְִִֵַַָָָ«ƒ»≈

ÌLחׁש מיתה ׁשהזּכיר לצד ּכי ונראה , »ְְְְִִִִִֶֶַָָ

י"ח) (ּברכֹות אמרּו ׁשהרי הּצּדקת ּכבֹוד ְְְֲֵֶֶֶַַַָָעל

ּדקּדק לזה חּיים, קרּויים ּבמיתתם ְְְִִִִִִֵֶַַָָָצּדיקים

ולאÌLלֹומר ׁשּמתה הּוא ׁשם ּפרּוׁש ַ»ְֵֵֶָָֹ

יׁשנה אחר ּבמקֹום אּלא ּביניהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָנׁשארה

לפני ּדֹומים הּצּדיקים ּכי הּצּדיקים, ְִִִִִִִֵֵַַַַּבין

ּכׁשהּוא ּבארּגז הּמּנחים למרּגלּיֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֻהקב"ה

מהארּגז מֹוציאּה הּוא מהם ּבאחת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָחפץ

ורז"ל מּתכׁשיטיו, אחד ּבתכׁשיט ְְְְְְִִִֶַַַַָָָוקֹובעּה

ׁשוה לגזרה ׁשם וּתמת ׁשם) (מוע"ק ְְִֵַָָָָָָָָּדרׁשּו

ּפנים וע' ּבנׁשיקה, מתה היא ׁשּגם ְְִִִִֵֶַַָָָלֹומר

ַָלּתֹורה:

‚e�ÚÂ.ג) eÏÂ 'B‚Â ÌÚ‰ ·¯iÂנתרעמּו ּפרּוׁש «»∆»»¿¿»«¿ְֲִֵַ

ּבּדבר: ימּותּו ׁשּלא עליהם ׁשהתּפּלל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעליו

B‚Â'.ד) Ì˙‡·‰ ‰nÏÂלּמה ב' ּתרעמת ¿»»¬≈∆¿ְֶַָָֹ

סּכנת מקֹום ׁשהּוא מדּבר ּדר ְְֱִִֶֶֶַַָָהביאּום

על ׁשּלא להעלֹותם להם ׁשהיה צמא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹמיתת

ּביד ּכח ׁשאין ּכיון ּבזה והּכּונה הּמדּבר, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדר

סמ מי על ּבּמדּבר מים להם לתת ְִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשה

ואֹומרם ׁשם, ּדר ‰ep˙ÈÏÚלהביאם ‰nÏÂ ְְֲִֶֶַָָָ¿»»∆¡ƒÀ

ּדר אין ּכי אֹותנּו ּתׁשיבּו ואם ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֶֶָָוגֹו'

מדּבר ּדר אּלא ּבֹו אתכם להעביר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֻמבטח

מדּבר, ּדר ׁשּתעברּו הּדבר היה הכרח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו

לכם היה לא ּכן אם ואמרּו נתרעמּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלזה

להביא מכרח ׁשהּוא ּכיון מּמצרים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלהעלֹותינּו

סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש הּזה הרע הּמקֹום אל ֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותנּו

(חּלין ז"ל ּכאֹומרם וגֹו' זרע מקֹום ְְְְִֵֶֶַָֻׁשאינֹו

ואמרּו צמחים. מעלה אינֹו מדּבר ‡Ïפ"ח:) ְְְְֲִִֵֶַָָָ∆

ÌB˜n‰רעֹות ׁשּמּדֹות לֹומר הידיעה ּבה"א «»ְְִִֵֶַַָָ

וגֹו', מקֹום ׁשאינֹו הם ידּועֹות ÌÈÓeׁשּבּמדּבר ְְְְִֵֵֶֶַָ«ƒ

˙BzLÏ ÔÈ‡ּדבר ׁשהּוא לׁשּתֹות אפּלּו ּפרּוׁש «ƒƒ¿ְֲִִֵֶָָ

לנּו להמציא יכֹולין אינכם ואּתם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָההכרחי

ּבתפּלה ועמד מׁשה ּבפי מענה היה ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמים,

ּפניהם: על וּיּפלּו ּדכתיב ואהרן הּוא ה' ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹלפני

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy
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Ìa.)ח L„wiÂ 'B‚Â ‰hn‰ ˙‡ Á˜ּפרׁשה «∆««∆¿«ƒ»≈»ָָָ

ותרּתי הּתֹורה, מפרׁשי ּכל עליה רּבּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָזֹו

על ׁשּנעמד וקדם החּיים, ּבאֹור לאֹור ְְְֲִֶֶַַַַָֹֹּבּה

היתה מה להבין נקּדים ּכתּובים ׁשל ְְְְְִִִֶַַָָָָָּפׁשטן

סּבה היה אׁשר זה ּבענין מׁשה ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָׁשגגתֹו

ּבענין ּדרכים י' ׁשּנאמרּו וראיתי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָלגזרתֹו,

ּבקצרה: הּנה והן הּתֹורה מפרׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָּבדברי

ּכי‡' היתה מׁשה ׁשּׁשגגת ּפרׁש ז"ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָרׁש"י

הּכה: והּוא ּדּברּו אליהם אמר ְְֲִֵֶַַָָה'

ׁשהּׁשגגה·' ּפרׁש עזרא אּבן אברהם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבי

ה נתנה ׁשּלא ׁשּגרם עדהיתה מימיה ּסלע ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

א' ּבפעם הּכּונה ּׁשאּבד ּבּמה ׁשנּיה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכאה

העדה: מריבת ְְִֵַַָָלצד

על‚' היתה ה' הקּפדת ּכי הּנזּכר ְְְִִִֵַַַַָָָָהביאֹו

ּפעם מּכה היה ׁשאם ּפעמים ב' ְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּכה

היא לּסלע הּדּבּור ּכי הקּפדה היתה לא ְְִִִֶַַַַַַָָָָֹאחת

ַַָָההּכאה:

ׁשּלא„' על היתה ה' ׁשהקּפדת הּנזּכר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהביאֹו

ּבאר: עלי ּכמֹו הּמים על ׁשירה ְְְֲִִִֵַַַָָאמרּו

ׁשאמר‰' על היתה ה' ׁשהקּפדת הּנזּכר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהביאֹו

חסיד לאיׁש ראּוי ואין הּמֹורים חּי אל ְְְִִִִֵֵֵַַָָלבני

וגֹו': ויעקב יצחק אברהם ּבבני ּולזלזל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹלתעב

'Âהקּפיד ּכי ּפרׁש ּפרקים) (ּבׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָהרמּב"ם

זֹו ּומּסּבה העדה על נתרּגז אׁשר על עליו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה'

היה: כן לא אׁשר עּמהם ּבכעס ה' ּגם ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹחׁשבּו

'Êׁשהקּפדת רמּב"ן אליו והסּכים חננאל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָרּבנּו

מים לכם נֹוציא אמר אׁשר על היתה ְֲִִֶֶַַַָָָָה'

יׂשראל טעּו ׁשּמּזה לכם יֹוציא אמר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹולא

הּמעׂשה את עֹוׂשים ּבחכמתם הם ּכי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוחׁשבּו

הּנס העֹוׂשה הּוא ה' ּכי רמז להם היה לא ִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכי

ּבי האמנּתם לא ואמר ה' הקּפיד ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹולזה

וגֹו': ְְְִִֵַלהקּדיׁשני

'Áּפרׁש עזרא) ּבאּבן (הּובא הּכהן מׁשה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹרּבי

המן מׁשה מאמר על היתה ה' ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָׁשהקּפדת

יכלּתֹו לצד היתה מׁשה וכּונת וגֹו', הּזה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָהּסלע

ׁשּלא האנׁשים וחׁשבּו הּנאּדר ּבכח לא ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹאם

ׁשגגת היא וזֹו הּסלע, מן מים להֹוציא ה' ְְְִִִִֶַַַַַָיּוכל

ּׁשאמר מּמה לפרּוׁשֹו ראיה והביא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָמׁשה,

וּיבּטא רּוחֹו את המרּו ּכי קו) (ּתהּלים ְְְִִִִֵֶַַַָהּכתּוב

וגֹו': ְְִָָּבׂשפתיו

'Ëיּׁשב העּקרים ּבספר אלּבֹו יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהרב

נתעֹוררּוׁשהקּפדת ׁשּלא על היתה ה' ְְְְִֶֶַַַָָָֹ

והיּו מים להם להֹוציא מעצמן ואהרן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

וגֹו': הּבּטחֹון מעּוט יֹורה ׁשּזה ְְִִִִֶֶֶַַָמרעידים

'Èׁשּפרׁש אליעזר) (מהר"ר ה' מעׂשה ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבעל

יׂשראל ּובין מׁשה ּבין וּכּוח היה ְִִִֵֵֵֶַָָָּכי

מּמקֹום מים להם להֹוציא רֹוצים היּו ְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׂשראל

לדּבר מׁשה רצה ולא הם אֹותֹו ׁשחפרּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹאחר

וזרק מׁשה ונתּכעס הם ׁשחפרּו סלע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלאֹותֹו

ּובדר ּבכעס אּלא להּכֹות לא ּבידֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמּטה

ּדבריו: ׁשם יעּין וכּו' ּבּסלע הּמּטה הּכה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמקרה

‰p‰אֹותנּו מֹוציאים אינם ּדרכים העׂשרה ּכל ƒ≈ְֲִִִֵָָָָָָָ

ּׁשּטען מה ּולמד וצא האמת, חֹובת ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָידי

רּבי ּׁשּטען ּומה ּודחאם, מהם ג' על ְְִֵֶֶַַַַַַָָָרמּב"ן

ואני ּודחאם, אחרים ג' על עזרא ּבן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאברהם

חננאל רּבנּו ׁשל א' ּדר והם, הּׁשאר על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָטֹוען

ׁשּכּנה על היתה ׁשההקּפדה רמּב"ן לֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבחר

ידּוע הלא וגֹו' נֹוציא ואמר הּמעׂשה ְְְְֲֲִֶַַַַַָָֹלעצמֹו

הּנם מעׂשיו וכל מקֹום ׁשל לׁשלּוחֹו מׁשה ְְֲִִֶֶַָָָָָָהיה

הּוא מׁשה ׁשל כחֹו ּכי יהיה ולּו האל, ְְְִִֵֶֶֶַָֹֹּבכח

ּבפרק נֹודעת האדֹון ּגדּלת העבד מּגדּלת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻהלא

אל ּבא ּבפרׁשת תמצא הלא ועֹוד ְְְְֲִֶֶַָָָֹֹֻמרּבה,

מׁשה וּיקרא י"ב) (ׁשמֹות הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹּפרעה

ּוקחּו מׁשכּו אלהם וּיאמר יׂשראל זקני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלכל

ידּוע הּדבר וּדאי ּכי ה', ּבׁשם אמר ולא ְְְִֵַַַַַָָָָֹוגֹו'

ּבּמה ועֹוד מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא ּכי ְְִֶֶַָהּוא

להיֹות לכם נֹוציא לֹומר היה מכרח ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּׁשּלפנינּו

ׁשה' ּבהּכאתם אֹו ּבדּבּורם הּמֹוציאים הם ְְִִִִֵֶַַָָָָּכי

יֹוסף הרב ׁשל ודרּכֹו ּבידם, ההֹוצאה ְְְֵֶַַַַָָָָָָנתן

מׁשה ׁשראה אחר ּכי הֹולמֹו ּדעּתי אין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאלּבֹו

יּגׁש אי הּבאר ונסּתּלק מים מהם מנע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשה'

ּברּו הּבֹורא ּדעת ידע אׁשר עד מים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָלהֹוציא

הכרח לזה ליּסרם, חפץ ה' ּכי יאמר ּומי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא,

יעׂשה וה' ה', לפני להׁשּתּטח הּדבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהיה

עלה ה', מעׂשה ּבעל ׁשל ודרּכֹו ּבעיניו. ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוב

ּתבלין ולא מלח לא ּבֹו ואין קמׁשֹונים ְְְְִִִֵֶַַֹֹֻּכּלֹו

הּדחּויים הּדברים לדחֹות לטרח מּזרֹועי ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָֹוקּלני

ע"כ: מּכבֹודֹו ְְִִִָּבמחילה

Èz¯˙Âואמצא ז"ל הראׁשֹונים ּבדברי מנּוחה לי ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֶָָָָ

לא יען לׁשֹונם וזה (ילקּוט) ְְְְִֶַַַַָָֹּבּמדרׁש

לא ּכאן, ּכתּובים חּטאֹות ד' וגֹו' ְְְֱִֶֶַַָָֹהאמנּתם

לא מריתם, מעלּתם, קּדׁשּתם, לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַֹֹהאמנּתם,

והּכיתם, להּכֹות לכם אמרּתי ׁשּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהאמנּתם

ׁשרֹוצים, סלע מּכל מים להביא קּדׁשּתם ְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹלא

מריתם הּזה, הּסלע המן ׁשאמרּתם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַמעלּתם

עליו ׁשנה הּסלע אל ודּברּתם לכם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרּתי

לׁשֹונם, ּכאן עד ּדברי על ועברּתם אחד ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָּפרק

קדֹוׁש אמרי ּפרּוׁש על נעמד זה מדרׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹועל

‰ÚÏqּבּמאמר Ï‡ Ìz¯a„Â ‰hn‰ ˙‡ Á˜ ֲַַַ«∆««∆¿ƒ«¿∆∆«∆«

להעיר ויׁש הּסלע, מן מים להם והֹוצאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוגֹו'

ׁשהֹוצאת ּכיון הּמּטה לקחת ה' יצו לּמה ְֵֶֶַַַַַַָָָָָא'

לֹומר חזר לּמה ב' לבד, ּבדּבּור הּוא ְְִִַַַַָָָמים

ÌÈÓ Ì‰Ï ˙‡ˆB‰Â,מימיו ונתן ׁשאמר אחר ¿≈»»∆«ƒְֵֶַַַַָָָ

ב' ּפעם לֹומר הצר ‰ÚÏqג' ÔÓהסּפיק ולא ְַַַַֻƒ«∆«ְְִִֹ

לנּו נתּגּלה הּמדרׁש לפי הּנה ,ּבסמּו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבזכרֹונּה

ּׁשאמר מה ּכי נכֹון, על למפרע הּכתּוב ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָּכּונת
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Ìa.)ח L„wiÂ 'B‚Â ‰hn‰ ˙‡ Á˜ּפרׁשה «∆««∆¿«ƒ»≈»ָָָ

ותרּתי הּתֹורה, מפרׁשי ּכל עליה רּבּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָזֹו

על ׁשּנעמד וקדם החּיים, ּבאֹור לאֹור ְְְֲִֶֶַַַַָֹֹּבּה

היתה מה להבין נקּדים ּכתּובים ׁשל ְְְְְִִִֶַַָָָָָּפׁשטן

סּבה היה אׁשר זה ּבענין מׁשה ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָׁשגגתֹו

ּבענין ּדרכים י' ׁשּנאמרּו וראיתי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָלגזרתֹו,

ּבקצרה: הּנה והן הּתֹורה מפרׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָּבדברי

ּכי‡' היתה מׁשה ׁשּׁשגגת ּפרׁש ז"ל ְְִִִֵֵֶֶַַָָרׁש"י

הּכה: והּוא ּדּברּו אליהם אמר ְְֲִֵֶַַָָה'

ׁשהּׁשגגה·' ּפרׁש עזרא אּבן אברהם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָרּבי

ה נתנה ׁשּלא ׁשּגרם עדהיתה מימיה ּסלע ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

א' ּבפעם הּכּונה ּׁשאּבד ּבּמה ׁשנּיה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכאה

העדה: מריבת ְְִֵַַָָלצד

על‚' היתה ה' הקּפדת ּכי הּנזּכר ְְְִִִֵַַַַָָָָהביאֹו

ּפעם מּכה היה ׁשאם ּפעמים ב' ְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּכה

היא לּסלע הּדּבּור ּכי הקּפדה היתה לא ְְִִִֶַַַַַַָָָָֹאחת

ַַָָההּכאה:

ׁשּלא„' על היתה ה' ׁשהקּפדת הּנזּכר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהביאֹו

ּבאר: עלי ּכמֹו הּמים על ׁשירה ְְְֲִִִֵַַַָָאמרּו

ׁשאמר‰' על היתה ה' ׁשהקּפדת הּנזּכר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהביאֹו

חסיד לאיׁש ראּוי ואין הּמֹורים חּי אל ְְְִִִִֵֵֵַַָָלבני

וגֹו': ויעקב יצחק אברהם ּבבני ּולזלזל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹלתעב

'Âהקּפיד ּכי ּפרׁש ּפרקים) (ּבׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֵַָָָָהרמּב"ם

זֹו ּומּסּבה העדה על נתרּגז אׁשר על עליו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה'

היה: כן לא אׁשר עּמהם ּבכעס ה' ּגם ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹחׁשבּו

'Êׁשהקּפדת רמּב"ן אליו והסּכים חננאל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָרּבנּו

מים לכם נֹוציא אמר אׁשר על היתה ְֲִִֶֶַַַָָָָה'

יׂשראל טעּו ׁשּמּזה לכם יֹוציא אמר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹולא

הּמעׂשה את עֹוׂשים ּבחכמתם הם ּכי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוחׁשבּו

הּנס העֹוׂשה הּוא ה' ּכי רמז להם היה לא ִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכי

ּבי האמנּתם לא ואמר ה' הקּפיד ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹולזה

וגֹו': ְְְִִֵַלהקּדיׁשני

'Áּפרׁש עזרא) ּבאּבן (הּובא הּכהן מׁשה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹרּבי

המן מׁשה מאמר על היתה ה' ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָׁשהקּפדת

יכלּתֹו לצד היתה מׁשה וכּונת וגֹו', הּזה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָהּסלע

ׁשּלא האנׁשים וחׁשבּו הּנאּדר ּבכח לא ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹאם

ׁשגגת היא וזֹו הּסלע, מן מים להֹוציא ה' ְְְִִִִֶַַַַַָיּוכל

ּׁשאמר מּמה לפרּוׁשֹו ראיה והביא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָמׁשה,

וּיבּטא רּוחֹו את המרּו ּכי קו) (ּתהּלים ְְְִִִִֵֶַַַָהּכתּוב

וגֹו': ְְִָָּבׂשפתיו

'Ëיּׁשב העּקרים ּבספר אלּבֹו יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהרב

נתעֹוררּוׁשהקּפדת ׁשּלא על היתה ה' ְְְְִֶֶַַַָָָֹ

והיּו מים להם להֹוציא מעצמן ואהרן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

וגֹו': הּבּטחֹון מעּוט יֹורה ׁשּזה ְְִִִִֶֶֶַַָמרעידים

'Èׁשּפרׁש אליעזר) (מהר"ר ה' מעׂשה ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבעל

יׂשראל ּובין מׁשה ּבין וּכּוח היה ְִִִֵֵֵֶַָָָּכי

מּמקֹום מים להם להֹוציא רֹוצים היּו ְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׂשראל

לדּבר מׁשה רצה ולא הם אֹותֹו ׁשחפרּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹאחר

וזרק מׁשה ונתּכעס הם ׁשחפרּו סלע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָלאֹותֹו

ּובדר ּבכעס אּלא להּכֹות לא ּבידֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמּטה

ּדבריו: ׁשם יעּין וכּו' ּבּסלע הּמּטה הּכה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻמקרה

‰p‰אֹותנּו מֹוציאים אינם ּדרכים העׂשרה ּכל ƒ≈ְֲִִִֵָָָָָָָ

ּׁשּטען מה ּולמד וצא האמת, חֹובת ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָידי

רּבי ּׁשּטען ּומה ּודחאם, מהם ג' על ְְִֵֶֶַַַַַַָָָרמּב"ן

ואני ּודחאם, אחרים ג' על עזרא ּבן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאברהם

חננאל רּבנּו ׁשל א' ּדר והם, הּׁשאר על ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָטֹוען

ׁשּכּנה על היתה ׁשההקּפדה רמּב"ן לֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבחר

ידּוע הלא וגֹו' נֹוציא ואמר הּמעׂשה ְְְְֲֲִֶַַַַַָָֹלעצמֹו

הּנם מעׂשיו וכל מקֹום ׁשל לׁשלּוחֹו מׁשה ְְֲִִֶֶַָָָָָָהיה

הּוא מׁשה ׁשל כחֹו ּכי יהיה ולּו האל, ְְְִִֵֶֶֶַָֹֹּבכח

ּבפרק נֹודעת האדֹון ּגדּלת העבד מּגדּלת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻהלא

אל ּבא ּבפרׁשת תמצא הלא ועֹוד ְְְְֲִֶֶַָָָֹֹֻמרּבה,

מׁשה וּיקרא י"ב) (ׁשמֹות הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹּפרעה

ּוקחּו מׁשכּו אלהם וּיאמר יׂשראל זקני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹלכל

ידּוע הּדבר וּדאי ּכי ה', ּבׁשם אמר ולא ְְְִֵַַַַַָָָָֹוגֹו'

ּבּמה ועֹוד מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא ּכי ְְִֶֶַָהּוא

להיֹות לכם נֹוציא לֹומר היה מכרח ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּׁשּלפנינּו

ׁשה' ּבהּכאתם אֹו ּבדּבּורם הּמֹוציאים הם ְְִִִִֵֶַַָָָָּכי

יֹוסף הרב ׁשל ודרּכֹו ּבידם, ההֹוצאה ְְְֵֶַַַַָָָָָָנתן

מׁשה ׁשראה אחר ּכי הֹולמֹו ּדעּתי אין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאלּבֹו

יּגׁש אי הּבאר ונסּתּלק מים מהם מנע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשה'

ּברּו הּבֹורא ּדעת ידע אׁשר עד מים ְֲִִֵֵֶַַַַַַָלהֹוציא

הכרח לזה ליּסרם, חפץ ה' ּכי יאמר ּומי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא,

יעׂשה וה' ה', לפני להׁשּתּטח הּדבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהיה

עלה ה', מעׂשה ּבעל ׁשל ודרּכֹו ּבעיניו. ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוב

ּתבלין ולא מלח לא ּבֹו ואין קמׁשֹונים ְְְְִִִֵֶַַֹֹֻּכּלֹו

הּדחּויים הּדברים לדחֹות לטרח מּזרֹועי ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָֹוקּלני

ע"כ: מּכבֹודֹו ְְִִִָּבמחילה

Èz¯˙Âואמצא ז"ל הראׁשֹונים ּבדברי מנּוחה לי ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֶָָָָ

לא יען לׁשֹונם וזה (ילקּוט) ְְְְִֶַַַַָָֹּבּמדרׁש

לא ּכאן, ּכתּובים חּטאֹות ד' וגֹו' ְְְֱִֶֶַַָָֹהאמנּתם

לא מריתם, מעלּתם, קּדׁשּתם, לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַֹֹהאמנּתם,

והּכיתם, להּכֹות לכם אמרּתי ׁשּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹהאמנּתם

ׁשרֹוצים, סלע מּכל מים להביא קּדׁשּתם ְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹלא

מריתם הּזה, הּסלע המן ׁשאמרּתם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַמעלּתם

עליו ׁשנה הּסלע אל ודּברּתם לכם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרּתי

לׁשֹונם, ּכאן עד ּדברי על ועברּתם אחד ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָּפרק

קדֹוׁש אמרי ּפרּוׁש על נעמד זה מדרׁש ּפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹועל

‰ÚÏqּבּמאמר Ï‡ Ìz¯a„Â ‰hn‰ ˙‡ Á˜ ֲַַַ«∆««∆¿ƒ«¿∆∆«∆«

להעיר ויׁש הּסלע, מן מים להם והֹוצאת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוגֹו'

ׁשהֹוצאת ּכיון הּמּטה לקחת ה' יצו לּמה ְֵֶֶַַַַַַָָָָָא'

לֹומר חזר לּמה ב' לבד, ּבדּבּור הּוא ְְִִַַַַָָָמים

ÌÈÓ Ì‰Ï ˙‡ˆB‰Â,מימיו ונתן ׁשאמר אחר ¿≈»»∆«ƒְֵֶַַַַָָָ

ב' ּפעם לֹומר הצר ‰ÚÏqג' ÔÓהסּפיק ולא ְַַַַֻƒ«∆«ְְִִֹ

לנּו נתּגּלה הּמדרׁש לפי הּנה ,ּבסמּו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּבזכרֹונּה

ּׁשאמר מה ּכי נכֹון, על למפרע הּכתּוב ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָּכּונת
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‰hn‰ ˙‡ Á˜והֹוראת ּדמלּכא להרמנּותא הּוא «∆««∆ְְְְְְַַָָָֻ

חׁש ולא להּכאה, ולא עליֹון ּכח ּבידֹו ְְְְְֱֶַַָָָָֹֹֹהיֹות

ּבפרּוׁש ּׁשאמר מּמה להּכאה ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָלטעֹות

חטא והּוא והּכה ּכן עׂשה לא ּומׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹודּברּתם

ּומאמר הּמדרׁש, ּבעל ׁשאמר Ìz¯a„Âהראׁשֹון ְֲִִֶַַַַַַָָָ¿ƒ«¿∆

ÚÏq‰ Ï‡ולא אחד ּפרק עליו ׁשּיׁשנה הּוא ∆«∆«ְְִֶֶֶֶֶָָָֹ

ּומאמר הּב', חטא והּוא ּכן Ì‰Ïעׂשה ˙‡ˆB‰Â ְְֲֵֵַַַָָ¿≈»»∆

ÚÏq‰ ÔÓ ÌÈÓאפּלּו לֹומר זה ּבמאמר נתּכּון «ƒƒ«∆«ְְֲֲִִֵֶַַַָ

מּמּנה להם להֹוציא חפצים ּכׁשהם אחר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּסלע

ּכן ּגם ולזה ׁשּירצּו, סלע מאיזֹו להם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהֹוציא

הראׁשֹונה לזכרֹון סמ ולא הּסלע ב' ּפעם ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹהזּכיר

עׂשה לא והּוא ּׁשהזּכיר, מה הּוא זאת לא ְְִִִֶַָָֹֹֹּכי

הּמֹורים נא ׁשמעּו להם ּׁשאמר מּמה והראיה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכן

ּׁשּגמר ּומּמה ּדבר, איזה מֹורים ׁשהיּו יּגיד ִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

‰ÚÏqאמר ÔÓ‰ּבּסלע מֹורים היּו ּכי יּגיד וגֹו' ֶֹ¬ƒ«∆«ְִִִֶַַַָ

וגֹו' הּזה הּסלע המן אמרֹו והּוא זֹו מּסלע ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָלֹומר

נמצאּו מים, להֹוציא ראּוי אינֹו זה ׁשּסלע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָּפרּוׁש

אמר ׁשה' א' אחרים, ׁשגגֹות ב' מׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָּביד

ּכן, עׂשה לא והּוא ׁשּיחּפצּו מּסלע להם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהֹוציא

המן ּבאֹומרֹו האפׁשרּיֹות החלט להם ׁשעׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֻב'

הּמדרׁש ּבעל ׁשּמנה חּטאֹות הּב' והם וגֹו', ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסלע

ע"כ: ּוׁשליׁשי ְִִִֵׁשני

ÏÁÂלאיׁש טעם לתת ּגברא חֹובת עלינּו ¿»ְְִֵֵַַַַָָָ

אינֹו אׁשר הּׁשגגֹות ארּבעת על ְְֱֲִֵֶַַַַַָָֹהאלהים

מהּנה: לאחת ְֵֵַַָָראּוי

‰‡¯�Âּבחכמה ה' מאמר על עמד מׁשה ּכי ¿ƒ¿∆ְְֲִֶַַַַָָָ

יצא וזה ׁשגג, ּבה' יראתֹו עצם ְְְִֶֶַַַָָָָֹּולצד

הּמּטה את קח ה' לֹו ּׁשאמר מה ִֶֶֶַַַַַָָראׁשֹונה,

להרמנא וא' להּכאה א' ּדרכים, ב' ּבֹו ְְְְְְִִֵַָָָָֻהבין

ׁשם חקּוק ׁשּבֹו הּמּטה ׁשּבאמצעּות ּבידֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹּולכח

צֹודק ׁשּיֹותר והאמת ּפלא, יעׂשה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהמפרׁש

לּטעם ּכי ּבֹו להּכֹות על ּדברים ׁשל ְְְִִֶַַַַַָָָּפׁשטן

ׁשאמר ׁשּמצינּו והגם קצת, רחֹוק צד הּוא ְֲִֶֶַַַַַָָָָהּב'

ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה ואת ד') (ׁשמֹות ה' ְְְִֶֶֶֶַַַַָלֹו

ּבּמּטה, ּפעּלֹות עֹוׂשה היה ׁשם וגֹו', ְְֲֶֶֶַַָָָֻאׁשר

והֹוצאת ּבסמּו ה' ּבמאמר ּבא ההּכאה ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָוזכרֹון

לֹומר צרי היה ׁשּלא הּסלע, מן מים ִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהם

ּוכמֹו מימיו ונתן וגֹו' ודּברּתם ׁשאמר ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָאחר

היא ה' ּכּונת ּכי מׁשה והבין למעלה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּדּיקנּו

ּכח אּלא יסּפיק לבד ּדּבּור ׁשּלא לֹו ְְִִֶֶַַַַָֹֹלֹומר

ּגּלה ּובזה מים, יֹוציא ׁשּבֹו ׁשּיעׂשה ֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּמעׂשה

לעׂשֹות היא הּמּטה לקיחת ּכי ּתחּלתֹו על ְְֲִִִִֶַַַַַָסֹופֹו

והגם הּסלע, מן הּמים להֹוציא מעׂשה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָּבּה

ה' לֹו ׁשּנתּכּון ּפרּוׁש מׁשה ּדעת על ְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלה

אׁשר מּסלע ׁשּיֹוציא לֹומר ׁשּבא ׁשאמרנּו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָּכמֹו

לֹו ׁשקדם לצד זה ּפרּוׁש לפרׁש הּטה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָיחּפצּו,

ׁשּתהיה ּבעיניו נראה לא הּמּטה לקיחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמאמר

ׁשאין והגם ּדבר, ּבּה עׂשֹות מּבלי לבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלקיחה

נכ על אבאר ּבסמּו הכרח, זה טעםהכרח ֹון ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וגֹו' ודּברּתם ּומאמר ּׁשעשה, למה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָהּטיתֹו

ּכי עֹוד הּמּטה מעׂשה מּלבד הּוא הענין ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָּפׁשט

והּוא ,מימי הֹוצא ּבפרּוׁש לּה ׁשּידּברּו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָצרי

מאמר ּכי ּדעּתֹו על עלה ולא מׁשה ּׁשהבין ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמה

אחד: ּפרק עליו ׁשּיׁשנּו הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָודּברּתם

ÏÈkNn‰Âהׁשּתּנּות ּכי יראה הּׂשכל ּבעין ¿««¿ƒְְְִִִֵֵֶֶַַ

מאמר יׁשּתּנהÌz¯a„Âמׁשמעּות ְְֲַַַ¿ƒ«¿∆ְִֶַ

מאמר ּכּונת ‰hn‰,ּכפי ˙‡ Á˜הּדעת ּכי ְֲִַַַַָ«∆««∆ִַַַ

ּדּבּור ׁשּתבין חי ּבעלת הּסלע ׁשאין ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָנֹותנת

ּבאחד אּלא מׁשה אליו ּכׁשּידּבר אדם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבני

ּבּמּטה הּכאה ּבאמצעּות אֹו ּדרכים, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמּׁשּתי

המחּיה ּכח יעֹורר חקּוק המפרׁש ׁשם ּבֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹאׁשר

ל ׁשאין אחר ּבמקֹום ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבּה,

ּתכּונתֹו, ּכפי חּיּוני חלק לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבּצמחים

ׁשם חקּוק ׁשּבֹו מּטה ּבהּכאת יעיר ְְִֵֶֶַַַָָָואֹותֹו

ׁשּיׁשנּו ידי על אֹו מׁשה, הבין ׁשּכן ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַעליֹון

עֹולם חּיי ׁשהּוא ּתֹורה ׁשל אחד, ּפרק ֵֶֶֶֶֶַָָָָָעליו

יתעֹורר ּומּזה ׁשּבּדֹומם ּכח יעֹורר קדֹוׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמּפה

ׁשהיא הּמּטה קחת נפרׁש אם לזה מים, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלתת

ׁשּזה אחד, ּפרק לׁשנֹות צר אין ההּכאה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

אינּה הּמּטה קחת נפרׁש ואם הערתֹו, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא

עליו לׁשנֹות ודּברּתם לפרׁש נצטר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלהּכֹות

את קח ּכׁשאמר עליֹון ּדעת ולזה אחד, ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּפרק

ּכּונתֹו היתה לבד קחה ּכּונתֹו ׁשהיתה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּמּטה

ּׁשאיןÌz¯a„Âּבּמאמר מה אחד ּפרק לׁשנֹות ֲַַַ¿ƒ«¿∆ְִֵֶֶֶֶַָ

ּפרׁש להּכֹות הּמּטה קחת ׁשהבין מׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַּכן

Ìz¯a„Â:ּכפׁשּוטֹו ¿ƒ«¿∆ְִ

ÏÚÂ'ב מׁשה מעיני נעלמּו לא ּפנים ּכל ¿«ְִֵֵֵֶֶֶָָֹ

אבל הּמּטה, את קח ה' ּבמאמר ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָהּדרכים

אחד ּפרק עליו לׁשנֹות ׁשהּוא ודּברּתם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּפרּוׁש

ּדעת על עלה ׁשּלא ּדברים ׁשל ּפׁשטן זה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאין

ואמר ה' נביא ּבדעּתֹו ודן זה, ּפרּוׁש ְְְְְִֵֶֶַַָָמׁשה

ּדּבּור עֹוׂשה אני ואם ּדרכים, ב' לפניו ְְְֲִִִִִֵֶָָָהּנה

הּפרּוׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אני הּכאה ולא ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹלבד

ּומ להּכֹות הּוא ּפׁשטיהאמּתי יֹותר ׁשהּוא ּגם ה ְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּבדּבּור יתעֹורר ׁשהּדֹומם רחֹוק ּדבר ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַָָָועֹוד

אני אם לזה ,ּבסמּו ׁשּכתבּתי ּכמֹו אדם ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָּבן

אין ה' ׁשאמר ּכדר ׁשּלא הּכאה ּבלא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמדּבר

חּלּול ׁשמים ׁשם ויתחּלל מימיו נֹותן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּסלע

הּנס עֹוׂשה אני אׁשר העדה לעיני ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָּגדֹול

יֹותר לזה ,לּמל ראׁשי ואתחּיב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹלעיניהם

צֹודק הּיֹותר לּפרּוׁש ואּטה להּכֹות ְְְֵֵֵֶֶַַַַַאבחר

ּגם ויקּים הּמּטה את קח מאמר ְְֲִֶֶַַַַַַַַָֻּבמׁשמעּות

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו וגֹו' מים להם והֹוצאת מאמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכן

הּדּבּור ּבׁשּתּוף אּלא עׂשה ּבלבד הּכאה ְְְִִִֶַַַָָָָָֹולא

מחּוׁש אין ּובזה ,מימי ּתן לּסלע ואמר ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּכה

ׁשמים ׁשם יתחּלל ולא מימיה הּסלע ּתּתן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

הּמאמר ּכּונת לפרּוׁש הּטה Ì‰Ïּגם ˙‡ˆB‰Â ְֲִֵַַַַַַָָ¿≈»»∆

ÌÈÓאצלֹו ׁשּנכנס הגם ההּכאה על ׁשהּוא «ƒְְֲִֶֶֶַַַַַָָ

חפצים, ׁשּיהיּו מּסלע הּוא ׁשהּכּונה ספק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבגדר

ׁשהּוא ׁשהבין לּפרּוׁש חׁש ּכי עצמֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָמהּטעם

ואם ּכּנזּכר, מּטה יֹותר ׁשהּוא ּגם ּומה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻלהּכאה

ידי על אפּלּו אחר מּסלע להֹוציא ּכׁשּיבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָּכן

ּכּונת ׁשאין לכׁשּנאמר מימיו יּתן לא ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּכאה

ׁשם יתחּלל ּובזה הּידּוע סלע על אלא ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה'

הּידּוע מהּסלע להֹוציא אבחר לזה ח"ו, ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשמים

ּבּמאמר עליֹון אל ׁשּדּיק ÂÈÓÈÓּוכמֹו Ô˙�Â ְְֲִֵֵֶֶַַַ¿»«≈»

הּוא מים ׁשּבֹו הּידּוע סלע ׁשעל יצּדיק ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּזה

מימיו, ׁשּמנע מרים ׁשל ּבארּה והּוא ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר

מן מים להם והֹוצאת ּכ אחר ׁשאמר ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהגם

,ּבסמּו האמּור הּידּוע הּסלע מן ּפרּוׁש ְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּסלע

לחּוׁש אּלא היתה לא מׁשה ּכּונת ׁשּכל ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹונמצא

הּׁשגגה ויצתה יתּבר ׁשמֹו ּכבֹוד ּדבר ְְְְְְְִַַַַָָָָָעל

ְֶֹּבאנס:

‰Ê·e,מׁשה ׁשל ׁשגגֹותיו לכל טעם מצאנּו »∆ְְִֶֶַַָָָָ

מּדברי ּׁשּנׁשמע למה חׁש ׁשהּכה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָטעם

יּתן לא הּכאה ּבלא ּכן ואם הּכאה ׁשּצרי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹה'

ׁשּנה ּׁשּלא ּומה ׁשמים, ׁשם ּומתחּלל ְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמימיו

לא ּומׁשה ודּברּתם ּפׁשט זה אין אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּפרק

להּכֹות הּוא ׁשהּמּטה ׁשהבין ּכיון ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהבין

הֹוציא ׁשּלא וטעם למעלה, ׁשּכתבּתי ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹּוכמֹו

ּבמׁשמעּות מכרח ׁשאינֹו ּכיון אחר מּסלע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמים

ׁשעל מים להם והֹוצאת הּואמאמר אחר סלע ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּגדֹול, ה' חּלּול ויׁש יּתן ׁשּלא מחּוׁש יׁש ְִִֵֵֵֵֵֶָֹאֹומר

להֹוציא חדׁש נס יעׂשה לּמה ּכי חׁשב ְֲִִֵֶַַַָָָָָּגם

ידּוע ודבר אליו, צר ּבאין אחר מּסלע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים

ּגדֹול, הכרח לצד אּלא נס עֹוׂשין אין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָּכי

הּסלע המן מאמר על להאׁשימֹו אין ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָּומעּתה

לֹו ׁשאמר ה' ּבמאמר החלט ׁשאין ּכיון ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָוגֹו'

זה מּסלע לנּו הֹוצא ואמרּו ּכׁשּבאּו לזה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכן,

להם ‰ÌÈ¯Bnאמר ‡� eÚÓLהמראה לׁשֹון ֶַָָƒ¿»«ƒְְַָָ

ּכח לנּסֹות מתּכּונים היּו ּכי הֹוראה ְְְְִִִַַַָָָֹּולׁשֹון

לבד, זֹו מּסלע אֹו סלע מּכל יֹוציא אם ְְִִִִֶֶֶַַַָעליֹון

והקּפיד אחר, מּסלע להֹוציא לֹו מֹורים ְְְְִִִִִֵֶַַָוהיּו

וגֹו': ואמר הּדבר על ְְֶַַַָָָמׁשה

Ï‡Âהבין לא ׁשּמׁשה לֹומר ּבעיני ירע ¿«ְִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ּבאה הּנביאּות אין ּכי ה', ּכּונת ְֲִִִֵַַַָָָאמּתּות

(ב"ב ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא ולזה ּבעּיּון ְְְְִִִֶֶַַָָָָלהּצּדיק

לא ּׁשּלפנינּו ּובּמה מּנביא, עדיף חכם ְִִִֵֶֶַָָָָָֹי"ב.)

ׁשּנתּכּון הּמׁשמעּות ּכן ּגם מׁשה מעיני ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָנעלם

אחר ּבמׁשמעּות ספק לֹו ׁשּנפל אּלא ה' ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָאליו

ּׁשעׂשה למה הּטה יתּבר ּכבֹודֹו מחּוׁש ְְְִִִֵֶַַָָָָּומּׁשּום

נביא למעׂשה טעם ׁשּמצאנּו ואחר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָּכּנזּכר

ּבהקּפדתֹו יתּבר מאמרֹו להבין עיני ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאּׂשא

È�LÈc˜‰Ï,ּבּמאמר Èa Ìz�Ó‡‰ ‡Ï ÔÚÈּפרּוׁש ֲַַַ««…∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒֵ

ׁשהּסלע חׁשׁשא לצד ההכרעה עׂשיתם ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּתם

הּידּוע הּסלע ּתהיה אם אּלא מים ּתּתן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

לצד הכרעּתם ולא הּכאה ידי על ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹודוקא

מּסלע מים ּבהֹוצאת להקּדיׁשני ׁשמי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻקדּׁשת

ה' היה ׁשּבזה הּכאה ּובלא הם ירצּו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר

ּכל הּדֹומם ׁשאפּלּו ּכׁשּיראּו לעיניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמתקּדׁש

ּובהערה לבד ּבדּבּור לעׂשֹות מפליא ְְְְֲִִֶֶַַַָָׁשהּוא

לבּטל לכם והיה אחד, ּפרק עליה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשנֹות

צריכים ׁשהייתם האמּונה ּבעצם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹהּמחּוׁש

ע"כ: ֲַלעׂשֹות

˜ÓÚÂואהרן מׁשה היּו ׁשאם הּוא הּדברים ¿…∆ְְֲִִֶֶַַָָֹ

ּבאמצעּות הּגדֹול ה' קּדּוׁש ְְִִֶַָָעֹוׂשים

וצּדיקים ׁשלמה ּכּלּה ּכן ּגם העדה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהיתה

והיה ׁשלמה ּבלּבם ה' אמּונת מחליטים ְְְֱֲִִִֵַַָָָָָהיּו

להעמיד ּבהם ּכח והיה הרע חלק מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנגרׁש

ואהרן מׁשה היּו ּומעּתה ּדֹורֹות, לדֹורי ְְֱֲֵֵֶַַָָָָֹאמּונתם

הּמקּדׁש ּבית ּבֹונה מׁשה והיה לארץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָנכנסים

להׁשלכת חׁשׁש ּכׁשּיהיּוואין יׂשראל על חמתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָ

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy

(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiåהחיים אור ©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם)המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד �ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ׁשּלא לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִֶֹ
לפי אֹותֹו, מּכירין ּלכם?היּו מה להם: אֹומרים יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

המן מֹוריהם, את מֹורים – ׁשֹוטים יוני לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמאיזה
מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, .הּסלע ְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåíéîòt eähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥¨−§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑,"אלֿהּסלע "ודּברּתם אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו יז)והּמה –(שמות ּבּצּור" "והּכית ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

והּכהּו סלע אֹותֹו להם החיים.ונזּדּמן אור ְְְִִֵֶֶַַָָ

(áé)ízðîàä-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´
ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´

:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«
i"yx£Èa Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ּכעֹון עליהם: יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור יא)ׁשאר יּׁשחט"(במדבר ּובקר "הצאן ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
מּפני הּכתּוב, עליו חס לא – יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס – ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּׁשם זה,∑È�LÈc˜‰Ï.קּדּוׁש ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ִֵַ¿«¿ƒ≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אנּו! וחמר קל מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ˙·e‡È.ׁשאינֹו ‡Ï ÔÎÏ∑,ּבׁשבּועה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ»≈…»ƒְִָ

ג)ּכמֹו א ּכ(שמואל על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן החיים.: אור ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

„Èט ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈ�Î‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
È�a È�ÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ע"ט), ּתהּלים (מדרׁש ּבדבריהם ּכאמּור ְְְְְִִִִִֵֶַָָחֹוטאים

ּבמקֹומֹות ּוכתבנּוהּו וגֹו' לאסף מזמֹור ְְְְְְִִַָָָָּבּפסּוק

ולא ידיהם על הּדבר ּתּקּון ׁשּבא וכיון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחרים,

ה' ואמר הּדבר נחלט ּפרּוׁשÔÎÏעׂשאּוהּו ְְֲֶַַַָָָָ»≈ֵ

וגֹו', יביאּו ׁשּלא ׁשבּועה לׁשֹון ּגם זה, ְְְְִִִֶֶַָָֹּבׁשביל

הּימים ּבאחרית לעׂשֹות ּׁשעתידין מה ה' ראה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּכי

עצמֹו מׁשה להם ׁשאמר ּוכמֹו יׂשראל, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבארץ

ולזה ּתׁשחיתּון, הׁשחת ּכי ידעּתי ל"א) ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ(ּדברים

יצטר הּמקּדׁש ּבית ויבנה לארץ מׁשה יּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאם

על ולא ּכׁשּירׁשיעּו חמתֹו עליהם להׁשלי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹה'

אמר לזה ח"ו, יׂשראל ּכל ויכלּו הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבית

e‡È·˙ ‡Ï ÔÎÏהּקהל את לֹומר ודקּדק וגֹו' »≈…»ƒְְְִֵֶַַָָ

,‰f‰אינכם הּזה (ילקּוט) ּבּמדרׁש אמרּו «∆ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל ּכל את מכניסים אּתם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָמביאים

נעּוריה ּכימי ׁשּמה וענתה ּדכתיב לבֹוא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָלעתיד

הּדברים ּומּתֹוכּיּות ּכאן, עד ואהרן מׁשה ְְֲִִִֶֶַַַָָֹזה

לעיניהם ׁשמים ׁשם מקּדׁשים היּו ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנׁשמע

ׁשּיעביר ּבא ּדוד ׁשּבן ּכדֹור ההּוא הּדֹור ְֲִִֶֶֶַַַָָָָהיה

ה': את ּדעה הארץ ּומלאה הּטמאה רּוח את ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻה'

.‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Âלֹומר È˜L‰Â˙ּדקּדק ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»ְִֵַ¿ƒ¿ƒ»

לפי אֹו ּדרכים, מּב' לא' ׁשּנתּכּון אּולי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּבכּנּוי,

להׁשקֹותם ה' יצו למים צמאים יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיּו

אםּכׁשעּור זה זּולת ּכי נּזֹוקין, יהיּו ׁשּלא ְְִִִִִִֶֶַֹ

הרּבה יׁשּתּו לּמים צמאֹונם לרב ּכחפצם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹיׁשּתּו

ּככל יׁשקם ּכי ירצה אֹו וימּותּו. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָויסּתּכנּו

ההם הּמים ּכי הּזקם על יקּפיד ולא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּצר

ּבין ּבהויתן ּבין ּפרטיהם ּבכל הם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָנּסּיים

אֹומרֹו והּוא ׁשּירצּוÈ˜L‰Â˙ּבפעּלתם, ׁשהגם ְְְִָָֻ¿ƒ¿ƒ»ְֲִֶֶַ

ּככל אֹותם הׁשקה אּתה ּבהסּתּפקּות ְְְְְְִִֵַַַָָָלׁשּתֹות

להזּכיר והצר ,הּצר,Ì¯ÈÚ·e ‰„Úלהקּדים ְְְְִֶַַַֹֻ≈»¿ƒ»ְְִַ

ונתּתי הּכתּוב ׁשאמר והגם לּבהמֹות, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָהעדה

ז"ל ואמרּו וגֹו' ואכלּת לבהמּת ּבׂשד ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָעׂשב

לבהמּתֹו מאכל להקּדים ׁשּצרי מ'.), ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָ(ּברכֹות

ּבּדבר סּכנה אין אם זה ּכל הּוא, ּכ ְִֵֶַַַַָָָָָָואחר

מה ועּין קֹודמין, חּייו סּכנה ּגדר ּכׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

כ"ד) (ּבראׁשית ּדרבקה ּבפרׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּׁשּפרׁשּתי

ּוגמליו: אליעזר ְְְֱִֶֶַַָָָּבהׁשקאת

ˆe‰e.ט) ¯L‡kׁשּלא לֹומר ּכן, לֹומר הצר «¬∆ƒ»ְֵֶַַַֹֻ

לקח יתּבר לצּוּויֹו סמּו אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָנתעּכב

עׂשה זה ּדבר לֹומר נתּכּון עֹוד L‡k¯הּמּטה. ְִֵֶֶַַַַָָָָ«¬∆

e‰eˆוהלאה מאז ּׁשעׂשה ׁשּמה למדּת הא ƒ»ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשגג למעלה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו צּוהּו, ּכאׁשר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ּדברים: ׁשל ְְִֵֶָָּבפרּוׁשם

ÌÈÓÚt.יא) e‰hÓaּכעבד ּפעמים ב' טעם ¿«≈«¬»ƒְְִֶֶַַָ

ּגדֹולה, ּבזריזּות אדֹונֹו ׁשליחּות ְְְֲִִִֶֶָׁשעֹוׂשה

ּדרׁשֹות ּדרׁשּו ל"ד.) (סנהדרין ז"ל ְְְְְִֵֶַַָָורּבֹותינּו

וגֹו': ְְִַּוכפּטיׁש

‰'.יב) ¯Ó‡iÂּכי לנּו ּׁשּקדם למה קׁשה «…∆ְִֶֶַַָָָ

המסעדים ּדברים על יֹורה אמירה ְְְֲֲִִִֶַַַָָלׁשֹון

ׁשּלא רֹואני וכאן יבּׂשר וכבֹוד ּוגדּלה הּלב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאת

ּפי על ויתּבאר רעה, ּגזרה ּבׂשֹורת אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

ׁשאמר פי"ט) (במד"ר ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו ְְִֶֶַַַָָָמה

ּבּמדּבר למּות עלי ּגזרּת הרי ה' לפני ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמׁשה

ׁשאני הּדֹורֹות יאמרּו וכּו' הּזה הרע הּדֹור ְְֲִִֶֶַַַַָֹעם

לפיכ ּנענׁשּתי מה על עלי יּכתב להם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשוה

Èaּכתיב Ìz�Ó‡‰ ‡Ï ÔÚÈוהּוא ּכאן, עד וגֹו' ְִ««…∆¡«¿∆ƒְְַָ

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשרמז רֹוממּותÓ‡iÂ¯מה לׁשֹון ְְֶַַָ«…∆ְְ

מתּו ׁשעליו חטאם ׁשּנכּתב ּולאהרן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמׁשה

ׁשהם הּדֹורֹות יחׁשבּו ולא וגֹו', לא יען ְְְְֵֶֶַַַַֹֹׁשהּוא

ח"ו: הרע לּדֹור ִַַָָׁשוים
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(è):eäeö øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiåהחיים אור ©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

(é)øîàiå òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤
:íéî íëì àéöBð äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì̈¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦

i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם)המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד �ÈˆB‡.זה ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ׁשּלא לפי ««¿ƒ¿ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒְִֶֹ
לפי אֹותֹו, מּכירין ּלכם?היּו מה להם: אֹומרים יׂשראל והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב הּסלע ׁשהל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

המן מֹוריהם, את מֹורים – ׁשֹוטים יוני לׁשֹון סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ּתֹוציאּו סלע ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמאיזה
מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, .הּסלע ְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåíéîòt eähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥¨−§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑,"אלֿהּסלע "ודּברּתם אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה לפי «¬»ƒְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו יז)והּמה –(שמות ּבּצּור" "והּכית ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

והּכהּו סלע אֹותֹו להם החיים.ונזּדּמן אור ְְְִִֵֶֶַַָָ

(áé)ízðîàä-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´
ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´

:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«
i"yx£Èa Ìz�Ó‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ּכעֹון עליהם: יאמרּו ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור יא)ׁשאר יּׁשחט"(במדבר ּובקר "הצאן ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
מּפני הּכתּוב, עליו חס לא – יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס – ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹקׁשה

הּׁשם זה,∑È�LÈc˜‰Ï.קּדּוׁש ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ִֵַ¿«¿ƒ≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אנּו! וחמר קל מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ˙·e‡È.ׁשאינֹו ‡Ï ÔÎÏ∑,ּבׁשבּועה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ»≈…»ƒְִָ

ג)ּכמֹו א ּכ(שמואל על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא ּבקפיצה, נׁשּבע עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן החיים.: אור ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

„Èט ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈ�Î‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i�·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t� ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ù�e ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zL�k ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
È�a È�ÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa Ôez�Ó‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ע"ט), ּתהּלים (מדרׁש ּבדבריהם ּכאמּור ְְְְְִִִִִֵֶַָָחֹוטאים

ּבמקֹומֹות ּוכתבנּוהּו וגֹו' לאסף מזמֹור ְְְְְְִִַָָָָּבּפסּוק

ולא ידיהם על הּדבר ּתּקּון ׁשּבא וכיון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחרים,

ה' ואמר הּדבר נחלט ּפרּוׁשÔÎÏעׂשאּוהּו ְְֲֶַַַָָָָ»≈ֵ

וגֹו', יביאּו ׁשּלא ׁשבּועה לׁשֹון ּגם זה, ְְְְִִִֶֶַָָֹּבׁשביל

הּימים ּבאחרית לעׂשֹות ּׁשעתידין מה ה' ראה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָּכי

עצמֹו מׁשה להם ׁשאמר ּוכמֹו יׂשראל, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבארץ

ולזה ּתׁשחיתּון, הׁשחת ּכי ידעּתי ל"א) ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ(ּדברים

יצטר הּמקּדׁש ּבית ויבנה לארץ מׁשה יּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאם

על ולא ּכׁשּירׁשיעּו חמתֹו עליהם להׁשלי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹה'

אמר לזה ח"ו, יׂשראל ּכל ויכלּו הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבית

e‡È·˙ ‡Ï ÔÎÏהּקהל את לֹומר ודקּדק וגֹו' »≈…»ƒְְְִֵֶַַָָ

,‰f‰אינכם הּזה (ילקּוט) ּבּמדרׁש אמרּו «∆ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל ּכל את מכניסים אּתם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָמביאים

נעּוריה ּכימי ׁשּמה וענתה ּדכתיב לבֹוא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָלעתיד

הּדברים ּומּתֹוכּיּות ּכאן, עד ואהרן מׁשה ְְֲִִִֶֶַַַָָֹזה

לעיניהם ׁשמים ׁשם מקּדׁשים היּו ׁשאם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנׁשמע

ׁשּיעביר ּבא ּדוד ׁשּבן ּכדֹור ההּוא הּדֹור ְֲִִֶֶֶַַַָָָָהיה

ה': את ּדעה הארץ ּומלאה הּטמאה רּוח את ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֻה'

.‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Âלֹומר È˜L‰Â˙ּדקּדק ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»ְִֵַ¿ƒ¿ƒ»

לפי אֹו ּדרכים, מּב' לא' ׁשּנתּכּון אּולי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּבכּנּוי,

להׁשקֹותם ה' יצו למים צמאים יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיּו

אםּכׁשעּור זה זּולת ּכי נּזֹוקין, יהיּו ׁשּלא ְְִִִִִִֶֶַֹ

הרּבה יׁשּתּו לּמים צמאֹונם לרב ּכחפצם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹיׁשּתּו

ּככל יׁשקם ּכי ירצה אֹו וימּותּו. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָויסּתּכנּו

ההם הּמים ּכי הּזקם על יקּפיד ולא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּצר

ּבין ּבהויתן ּבין ּפרטיהם ּבכל הם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָנּסּיים

אֹומרֹו והּוא ׁשּירצּוÈ˜L‰Â˙ּבפעּלתם, ׁשהגם ְְְִָָֻ¿ƒ¿ƒ»ְֲִֶֶַ

ּככל אֹותם הׁשקה אּתה ּבהסּתּפקּות ְְְְְְִִֵַַַָָָלׁשּתֹות

להזּכיר והצר ,הּצר,Ì¯ÈÚ·e ‰„Úלהקּדים ְְְְִֶַַַֹֻ≈»¿ƒ»ְְִַ

ונתּתי הּכתּוב ׁשאמר והגם לּבהמֹות, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָהעדה

ז"ל ואמרּו וגֹו' ואכלּת לבהמּת ּבׂשד ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָעׂשב

לבהמּתֹו מאכל להקּדים ׁשּצרי מ'.), ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָ(ּברכֹות

ּבּדבר סּכנה אין אם זה ּכל הּוא, ּכ ְִֵֶַַַַָָָָָָואחר

מה ועּין קֹודמין, חּייו סּכנה ּגדר ּכׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבל

כ"ד) (ּבראׁשית ּדרבקה ּבפרׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּׁשּפרׁשּתי

ּוגמליו: אליעזר ְְְֱִֶֶַַָָָּבהׁשקאת

ˆe‰e.ט) ¯L‡kׁשּלא לֹומר ּכן, לֹומר הצר «¬∆ƒ»ְֵֶַַַֹֻ

לקח יתּבר לצּוּויֹו סמּו אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָָנתעּכב

עׂשה זה ּדבר לֹומר נתּכּון עֹוד L‡k¯הּמּטה. ְִֵֶֶַַַַָָָָ«¬∆

e‰eˆוהלאה מאז ּׁשעׂשה ׁשּמה למדּת הא ƒ»ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּׁשגג למעלה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו צּוהּו, ּכאׁשר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹלא

ּדברים: ׁשל ְְִֵֶָָּבפרּוׁשם

ÌÈÓÚt.יא) e‰hÓaּכעבד ּפעמים ב' טעם ¿«≈«¬»ƒְְִֶֶַַָ

ּגדֹולה, ּבזריזּות אדֹונֹו ׁשליחּות ְְְֲִִִֶֶָׁשעֹוׂשה

ּדרׁשֹות ּדרׁשּו ל"ד.) (סנהדרין ז"ל ְְְְְִֵֶַַָָורּבֹותינּו

וגֹו': ְְִַּוכפּטיׁש

‰'.יב) ¯Ó‡iÂּכי לנּו ּׁשּקדם למה קׁשה «…∆ְִֶֶַַָָָ

המסעדים ּדברים על יֹורה אמירה ְְְֲֲִִִֶַַַָָלׁשֹון

ׁשּלא רֹואני וכאן יבּׂשר וכבֹוד ּוגדּלה הּלב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאת

ּפי על ויתּבאר רעה, ּגזרה ּבׂשֹורת אּלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר

ׁשאמר פי"ט) (במד"ר ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו ְְִֶֶַַַָָָמה

ּבּמדּבר למּות עלי ּגזרּת הרי ה' לפני ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמׁשה

ׁשאני הּדֹורֹות יאמרּו וכּו' הּזה הרע הּדֹור ְְֲִִֶֶַַַַָֹעם

לפיכ ּנענׁשּתי מה על עלי יּכתב להם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשוה

Èaּכתיב Ìz�Ó‡‰ ‡Ï ÔÚÈוהּוא ּכאן, עד וגֹו' ְִ««…∆¡«¿∆ƒְְַָ

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשרמז רֹוממּותÓ‡iÂ¯מה לׁשֹון ְְֶַַָ«…∆ְְ

מתּו ׁשעליו חטאם ׁשּנכּתב ּולאהרן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמׁשה

ׁשהם הּדֹורֹות יחׁשבּו ולא וגֹו', לא יען ְְְְֵֶֶַַַַֹֹׁשהּוא

ח"ו: הרע לּדֹור ִַַָָׁשוים



zwgנד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ב)הם ק"א יׂשראל(סנהדרין ׁשל ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ≈»≈¿ƒ»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, א)לֹוקה ּתׁשליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד "ּכלֿהּבן :.Ìa L„wiÂ∑,ידם על ואהרן מׁשה (זבחיםׁשּמתּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ«ƒ»≈»ְֲֵֶֶַַָָֹֹ

ב) אֹומרקט"ו הּוא וכן הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה סח)ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא :(תהילים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
אֹומר הּוא וכן ,"מּמקּדׁשי אלהים י)"נֹורא אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי החיים.: אור ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ß oeiq f"k iriax mei ß

(ãé)äk íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®³Ÿ
éçà øîàøLà äàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈£¤¬

:eðúàöî§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ּכאן להזּכיר ראה טו)מה :(בראשית »ƒƒ¿»≈ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לפרעֹו החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל "זרע יהיה Ïz‰ŒÏk‡‰."ּכיֿגר ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑מעל אביכם ּפירׁש לפיכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ«»»«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֵֶַָ
לו)אבינּו יעקב(שם על והּטילֹו עליהם, הּמּטל חֹוב הּׁשטר מּפני – אחיו" יעקב מּפני אלֿארץ וּיל" החיים.: אור ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

i"yx£e�Ï eÚ¯iÂ∑רּבֹות צרֹות יׂשראל∑e�È˙·‡ÏÂ.סבלנּו על ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות .מּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(æè)eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£e�Ï˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה ונענים(בראשית צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑.מׁשה זה «ƒ¿«…≈ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ«¿»ֶֶֹ
ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים לו)מּכאן, ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

˜„Ìיג Ï‡¯NÈ È�a Bˆ� Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô�„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו ‡�·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡�˙‰·‡ e˙Á�e¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡�˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז ‡�˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡�Á�‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יג) ‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰לּמה לדעת צרי ≈»≈¿ƒ»¿ִַַָָָָ

לֹומר ¯·eּכפל ¯L‡ ‰·È¯Óהסּפיק ולא ַַָ¿ƒ»¬∆»ְְִִֹ

עֹוד וגֹו', ּבני רבּו אׁשר מים הּמה ְְֲִֵֵֶַַָָלֹומר

‰'מאֹומרֹו ˙‡ e·¯על ׁשּמדּבר יּגיד זה ְֵ»∆ְִֵֶֶַַַ

ּומאֹומרֹו Ìaיׂשראל L„wiÂׁשּמדּבר מׁשמע ְְִֵֵָ«ƒ»≈»ְְֵֶַַָ

לתת ּבא ׁשהּכתּוב ונראה ואהרן. מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ּבענין ׁשמֹו קדּׁשת על יתּבר להקּפדתֹו ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָֻטעם

ואמר È¯Ó·‰זה, ÈÓ ‰n‰זֹו ּומריבה וגֹו' ְֶַָ≈»≈¿ƒ»ְְִָ

ּבאֹומרֹו הּכתּוב ¯·eמצּדיקּה ¯L‡ּפרּוׁש ְְְִַַָָ¬∆»ֵ

מריבתם, ּבטענת וצדקּו ה', נגד טענה ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָׁשּטענּו

Ìa L„wiÂלהתקּדׁש ּדברים ה' עׂשה ּפרּוׁש «ƒ»≈»ְְְִִֵֵַָָָ

למׁשה ּׁשאמר ּבּמה ּביׂשראל ּפרּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביניהם

ׁשּבזה יׂשראל ּבני ירצּו אׁשר הּסלע אל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלדּבר

לא ּבּמדּבר ׁשהביאם ׁשהגם הּׁשּליט ּכח ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹיראּו

מים ּבמאמרֹו להם יֹוציא אין ּומים וגֹו' ְְְֲִִִִֶַַַַָָמקֹום

ּומׁשה לפניהם, ּתהיה אׁשר סלע מין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָמּכל

עליהם ה' הקּפיד לכן ּכן עׂשּו לא ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹֹואהרן

(ׁשם) אמרּו ורז"ל וגֹו', לכן Ìaואמר Lc˜iÂ ְְְְֵַַַָָָָ«ƒ»≈»

וגֹו', יביאּו ׁשּלא עליהם ׁשּגזר ואהרן ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמׁשה

לּתֹורה: ּפנים ְִַָָוע'

B‚Â'.יד) zÚ„È ‰z‡ Ï‡¯NÈ EÈÁ‡טעם »ƒƒ¿»≈«»»«¿»¿ַַ

אֹומרֹו‡EÈÁ,אֹומרֹו zÚ„È,ּגם ‰z‡לֹומר ְ»ƒְַ«»»«¿»ַ

מאבֹותינּו אּלא מּמּני נסּבבה לא זֹו ּתלאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכי

ׁשל זה ׁשּׁשטר ּבּדבר, ׁשוים אחים ואּתה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואני

האחים מן ואחד אבינּו על ּכתּוב היה ְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּתלאה

ּבּפסּוק פפ"ב), (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ְְְְִֶַָָָָּפרעֹו,

ׁשּלא החֹוב מּפני לׁשֹונם וזה ארץ אל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹוּיל

ואֹומרֹו ּכאן, עד אביו חֹוב לפרע ‡z‰רצה ְְְִִַַָָָָֹ«»

zÚ„Èידעּת הּתלאה לנּו היֹות קדם ּכבר ּפרּוׁש »«¿»ְְְֱֵֶַַָָָָָָֹ

ּדוקא זה ודבר הּבתרים, ּבין ׁשּנגזרה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה

העֹובדי אּתה, לֹומר ּדקּדק ולזה ׁשּידעּו, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּוא

הירידה מקרה ּכי חֹוׁשבים היּו ּומּזלֹות ְְְִִִִִֵַַָָָָּכֹוכבים

ואֹומרֹו ּוׁשפלים, עבדים להיֹות להם ְְְְֲִִִֶָָָָָהיה

e�È˙·‡ e„¯iÂ,ּבמצרים הּגלּות מּלבד ּפרּוׁש וגֹו' «≈¿¬…≈ְְְְִִִֵַַַָ

ּבתֹוספֹות ּׁשּכתב מה ּדר ׁשּבתעל ּבמּסכת ְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לׁשֹונם וזה ּבּגמרא ׁשם ּׁשאמרּו ּבּמה ְְְְֶֶֶַַָָָָָ(י':),

הּבנים ּבין ּבנֹו את אדם יׁשּנה אל ְְְִֵֶֶַַַָָָָלעֹולם

הּדבר נתּגלּגל וכּו' מילת סלעים ב' ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבׁשביל

והקׁשּו ּכאן, עד למצרים אבֹותינּו ְְְְְְֲִִִֵַַָָוירדּו

הּבתרים, מּבין היתה הּגזרה והלא ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹהּתֹוספֹות

יעקב ׁשעׂשה ׁשּנּוי היה לא ׁשאם ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹותרצּו

ּכ ּכל ּבלא אחר ּבמקֹום הּגלּות היה ְְְֵֵַַָָָָָָֹליֹוסף

חּייהם, למרר הפליאּו אׁשר הּׁשעּבּוד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּתקף

על נֹוסף הּוא ּבמצרים הּגלּות היֹות ְְֱִִֵַַַַָָָמעּתה

אמר לזה ּבּגזרה, ּפרּוׁשe„¯iÂהּידּוע וגֹו' ְֵֶַַַַָָָָ«≈¿ְֵ

הרע זה ּבמקֹום הּתלאה ׁשהיתה לנּו ְְְְֶֶַַָָָָָָָועֹוד

רּבים e�Ïימים eÚ¯iÂּכן ּגם ונתּכּונּו וגֹו', ִִַָ«»≈»ְְְְִֵַַ

ּומּצד חֹוב ׁשטר ּפרעּו ׁשהם לֹומר זה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבמאמר

ּפרעּו ּכי ּכן ּגם והֹודיעּום ּבארץ, זכּו ְְִִֵֶֶַָָָָזה

ּכאֹומרֹו אר זמן צער ּכ ּבכל ּגדֹול ְְְְֵַַָָָָָָֹּפרעֹון

:ÌÈa¯ ÌÈÓÈ»ƒ«ƒ

zwg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(æé)äzLð àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ãò ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øáòð-øLà£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�∑הירּׁשה על לעֹורר ל עזראין לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר ·‡¯.מעט ÈÓ ‰zL� ‡ÏÂ∑(רבה מׁשה:(במדבר אמר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאףֿעלּֿפי

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי B‚Â'.לאכסנאי, CÏ� CÏn‰ C¯c∑אנּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈¿ָ
לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את החיים.חֹוסמים אור ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑,"קלנּו וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא כז)ואני תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(èé)éîéî-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiåE ©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
éìâøa øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈§©§©¬

:äøáòà¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)ãák íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬¨¥−
:ä÷æç ãéáe§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|ìàøNé èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
ô :åéìòî¥«¨¨«

ß oeiq g"k iying mei ß

(áë):øää øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥¨−¬Ÿ¨¨«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ

ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר עליהם, ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם ד)אחד הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
¯‰‰ ההרים,∑‰¯ את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ּגּבי על הר …»»ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

אהרן לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני הר ּבהן: נׁשארּו .ׁשלׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

Ì¯Î·eיז Ï˜Áa ¯aÚ� ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒ�ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

�q˜יט ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ È�a dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡�‡ ÈzL� CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈
:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ ‰‡ÓB„‡ ˜Ù�e ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿…»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

·‡¯ˆE.יז) ‡p ‰¯aÚ�נא אמר ולא «¿¿»»¿«¿∆ְַָָֹ

נתּכּון ּבּקׁשה לׁשֹון נפרׁשּה אם ְְְְְִִֵַַַַָָָָָנעּברה,

הּׁשאלה עּקר ׁשהּוא לארצֹו הּבּקׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָלהסמי

לׁשֹון נפרׁשּה ואם ּבארצֹו, הּמעבר ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּיהיה

פ' (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶַָָָזמן

לזרעֹו ה' ׁשּנתן עּכּו"ם מּג' ׁשאחד ְְִֶֶֶַַַָָמ"ד)

מׁשה ּדקּדק לזה אדֹום, הּוא אברהם ְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשל

ׁשהּוא הּתנאים ׁשּכל ואמר זה ְְְִִִֶֶֶַַָָָּבׁשליחּות

וגֹו' ּוׂשמאל ימין נּטה לא עצמֹו על ְְְְִִֶֶַַַָֹֹמתנה

אבל עּתה, ׁשל ּבהעברה אּלא אינֹו זה ֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

אׁשר הּוא מׁשה ּכי לבֹוא לעתיד ְְְֲִִֶֶֶַַָָּכׁשּיעברּו

ּכל עליו יקּבל לא אז ורב מֹוׁשיע ְְְִִֵֶַַַָָָָֹיהיה

ּבּזם ולבז ּולהּומם להֹוריׁשם אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹהּתנאים

וגֹו' אׁש יעקב ּבית א') (עֹובדי' ְְְֲִִֵֵַַָֹּדכתיב

וגֹו': לקׁש עׂשו ְְֵֵַָּובית
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(æé)äzLð àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−
ãò ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬

:Eìáb øáòð-øLà£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ�∑הירּׁשה על לעֹורר ל עזראין לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל «¿¿»»¿«¿∆ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ארצ ּדר לעבר ·‡¯.מעט ÈÓ ‰zL� ‡ÏÂ∑(רבה מׁשה:(במדבר אמר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" "מי ְְֲֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈ִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן להנאתכם. ּומים אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר לאכל מן ּבידינּו ׁשּיׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאףֿעלּֿפי

אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי B‚Â'.לאכסנאי, CÏ� CÏn‰ C¯c∑אנּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ∆∆«∆∆≈≈¿ָ
לאכל ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמּתנּו את החיים.חֹוסמים אור ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑,"קלנּו וּיׁשמע אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
אבי ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא כז)ואני תחיה"(בראשית חרּב "ועל :. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(èé)éîéî-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiåE ©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
éìâøa øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈§©§©¬

:äøáòà¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

(ë)ãák íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬¨¥−
:ä÷æç ãéáe§¨¬£¨¨«

i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑עׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|ìàøNé èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
ô :åéìòî¥«¨¨«

ß oeiq g"k iying mei ß

(áë):øää øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥¨−¬Ÿ¨¨«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ּבהן היה ׁשּלא לארץ, להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻ

ּבהן ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר עליהם, ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם ד)אחד הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
¯‰‰ ההרים,∑‰¯ את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ואףֿעלּֿפי ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ּגּבי על הר …»»ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

אהרן לקבּורת – ההר והר מׁשה. לקבּורת – נבֹו והר לתֹורה, – סיני הר ּבהן: נׁשארּו .ׁשלׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

Ì¯Î·eיז Ï˜Áa ¯aÚ� ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ�¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL� ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚ�c „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡�ÈnÈÏ ÈËÒ�ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

�q˜יט ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ È�a dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡�‡ ÈzL� CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈
:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

d˙eÓ„˜Ïכ ‰‡ÓB„‡ ˜Ù�e ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב Ï‡¯NÈ È�· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿…»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

·‡¯ˆE.יז) ‡p ‰¯aÚ�נא אמר ולא «¿¿»»¿«¿∆ְַָָֹ

נתּכּון ּבּקׁשה לׁשֹון נפרׁשּה אם ְְְְְִִֵַַַַָָָָָנעּברה,

הּׁשאלה עּקר ׁשהּוא לארצֹו הּבּקׁשה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָלהסמי

לׁשֹון נפרׁשּה ואם ּבארצֹו, הּמעבר ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּיהיה

פ' (ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶַָָָזמן

לזרעֹו ה' ׁשּנתן עּכּו"ם מּג' ׁשאחד ְְִֶֶֶַַַָָמ"ד)

מׁשה ּדקּדק לזה אדֹום, הּוא אברהם ְְֱִֵֶֶֶַָָָׁשל

ׁשהּוא הּתנאים ׁשּכל ואמר זה ְְְִִִֶֶֶַַָָָּבׁשליחּות

וגֹו' ּוׂשמאל ימין נּטה לא עצמֹו על ְְְְִִֶֶַַַָֹֹמתנה

אבל עּתה, ׁשל ּבהעברה אּלא אינֹו זה ֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

אׁשר הּוא מׁשה ּכי לבֹוא לעתיד ְְְֲִִֶֶֶַַָָּכׁשּיעברּו

ּכל עליו יקּבל לא אז ורב מֹוׁשיע ְְְִִֵֶַַַָָָָֹיהיה

ּבּזם ולבז ּולהּומם להֹוריׁשם אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹהּתנאים

וגֹו' אׁש יעקב ּבית א') (עֹובדי' ְְְֲִִֵֵַַָֹּדכתיב

וגֹו': לקׁש עׂשו ְְֵֵַָּובית



zwgנו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(âë)ìeáb-ìò øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬
-õøà:øîàì íBãà ¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑הּצּדיק וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ּכאן ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן כ)הּזה, ב מעׂשי"(ד"ה את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" החיים.: אור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ãë)øLà õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬
éîì ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð̈©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−§¥¬

:äáéøîהחיים אור §¦¨«

(äë):øää øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)øæòìà-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤¤§¨¨´
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑,"לּמערה "הּכנס לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי את ∆¿»»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ל אמר ּדלּוק. ונר מּצעת מּטה ראה וקמץ,ונכנס. – "ּפי "קמץ ּופׁשט, – "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד מּיד ועצם, – "עיני לב)"עצם מיתה(דברים – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת : ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
לּה החיים.ׁשּנתאּוית אור ְִִֶַָָ

(æë)øää øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈
:äãòä-ìk éðéòì§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה עּכב(במדבר לא לֹו, קׁשה ׁשהּדבר .אףֿעלּֿפי «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

ÏÚכג ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ L�k˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ L�k˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

Ï‰¯כז e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zL�k Ïk È�ÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

טעםכג) וגֹו'. אדֹום ארץ ּגבּול על וגֹו' ה' ְְְֱֶֶֶַַַַֹוּיאמר

לֹומר ׁשהצרÏe·b ÏÚסּבת על ּפרּוׁש וגֹו', ְֶַַֻ«¿ְִֵַַ

ּבא ׁשּוב אהרן, נסּתּלק רׁשעה לגבּול ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹהּגעתם

לׁשֹונם וזה ּכאן) (ילקּוט אחד מדרׁש ְְְְְִִֶֶַָָָָָלידי

לאדֹום ׁשּנתחּברּו ּבׁשביל וגֹו' לרׁשע ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָּבהתחּבר

עצמן הּדברים והם ּכאן, עד אחד צּדיק ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחסרּו

יתּבאר זה ּולדר וגֹו', ּגבּול על ּבּמאמר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשרמזנּו

Ï‡¯NÈÏאֹומרֹו ¯ÓBÏ ‰LÓÏ '‰ ÂˆiL ¯Ó‡Ï ְ≈…∆¿«¿∆«¿ƒ¿»≈

Ïe·b ÏÚ ¯Ó‡na ÊÓ¯L ‰Ê Ë¯tׁשהתחּברם ¿»∆∆»«««¬««¿ְְִֶַָ

נגזרה ׁשּכבר והגם הּצּדיק, ּפטירת סּבב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָלרׁשע

עֹוד ימים, עֹוד חי ׁשהיה אפׁשר עליו, זֹו ְְִֵֶֶַָָָָָָָּגזרה

רמז ּובדר חּיב, ידי על חֹובה מגלּגלין ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָלֹומר

העתידה לּגאּולה מׁשה עם עֹומד ׁשאהרן ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכיון

ּכימי ׁשּמה וענתה ּבּפסּוק (ׁשם) ז"ל ְְְְִֵַָָָָָָָּכאֹומרם

היא העתידה ּוגאּולה למעלה, ׁשּכתבּתי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָנעּוריה

אמר לזה ס"מ מלכּות ׁשהיא אדֹום Ïe·bמּיד ÏÚ ְֱִִֶֶַַַָָ«¿

ÌB„‡ ı¯‡א ּגבּולם סּבת על הגּבילּפרּוׁש ׁשר ∆∆¡ְְֲִִִֵֶַַָ

יאסף ׁשם לזה יׂשראל ּביד לּמסר לאדֹום קץ ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָה'

אמר וגמר ÂÈnÚאהרן, Ï‡העתידים לעּמיו לרמז ְֲֶַַָֹֹ∆«»ְְֲִִִַָָֹ

ע"כ: אדֹום ארץ ֱֶֶֶֶָלרׁשת

Èt.כד) ˙‡ Ì˙È¯Ó ¯L‡ ÏÚהּמדרׁש ּדברי לפי «¬∆¿ƒ∆∆ƒְְְִִִֵַָ

מאמר ׁשּיחד למעלה ׁשּכתבּתי Ì˙È¯Ó(ׁשם) ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¿ƒ∆

Ètעל אחד ּפרק לׁשנֹות להם אמר אׁשר ּכנגד ƒְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּכי אהרן למיתת זה ּפרט ליחד ה' ּבחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּסלע

לא ׁשּמׁשה ׁשהגם אהרן, ּבער ׁשלם ׁשּגיֹון ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּוא

הרי ׁשנה ּוכׁשּלא הּפרק לׁשנֹות לאהרן היה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשנה

הרׁשּומים ּדברים ג' על אבל ה', ּפי את ְְְֲִִִִֶַָָָָהמרה

מׁשה, למעׂשה מסּכים אלא היה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבדבריהם

מּסלע מים והֹוצאת הּכה, לבּדֹו מׁשה ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשההּכאה

מׁשה מעׂשה הּוא ּכן ּגם יׂשראל רֹוצים היּו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא

מאמר וכן אהרן, ׁשהסּכים ‰f‰אּלא ÚÏq‰ ÔÓ‰ ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹ¬ƒ«∆««∆

ׁשל זה ׁשּפרט ותמצא לבּדֹו, מׁשה ּדברי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָהּוא

ׁשאמר ּבׁשעה למׁשה ה' יחדֹו הּסלע המן ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָחטא

אׁשר על וגֹו' ּומת וגֹו' עלה ל"ב) (ּדברים ְְְֲֲִֵֶַָֻלֹו

הּמדרׁש ּולדברי מעל, ּבּה ׁשּפרׁש וגֹו' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעלּתם

אֹומרֹו חטא ּפרט על ּבא זה ‰ÚÏqמאמר ÔÓ‰ ְְְֲֵֶַַַָָ¬ƒ«∆«

ּכי ּבֹו לאהרן חלק אין ּבפרט זה ודבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּפרט,

הגּון, ּבלּתי ּדּבּור אמר אםמׁשה יענׁשאהרן ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלּמה

ׁשּבא ּדברים הם ּובהּכאתּה הּסלע ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשלמא

ׁשּנּוי ויענׁשעל מׁשה ידי על לאהרן מה' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשליחּות

ּדברים ידּבר אםמׁשה ּכן מהּׁשאין ּבֹו יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאׁשר

ׁשּכללֹו אּלא עליו, נתּפס אהרן אין הגּונים ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹלא

יחד: ּבֹו ׁשּׁשגגּו הּדבר עּקר לצד מׁשה עם ְְִִֶֶַַַַַָָָה'

‡˙ÂÈ„‚a.כו) Ô¯‰‡˙‡ËLÙ‰ÂאמראתÔ¯‰‡ ¿«¿≈∆«¬…∆¿»»ֶַָ«¬…

ׁשאיןÂÈ„‚aאת הגם הפׁשטֹות, ב' ׁשהם ׁשּנראה ֶ¿»»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ

לֹומר ׁשּנתּכּון אפׁשר זה ּכל עם לׁשֹון צחּות ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ּבגדי לא ּכהּנה ּבגדי יהיּו ׁשּיפׁשיט ׁשהּבגדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻלֹו

אמר לזה ‡‰¯Ôעצמֹו, ˙‡ ËLÙ‰וחזר לגּופֹו ְֶַַָָ«¿≈∆«¬…ְְַָ

היא ׁשההפׁשטה ÂÈ„‚aוהתנה לֹו‡˙ המיחדים ְְְִִֶַַָָָ∆¿»»ְִַָֻ

אֹומר הּוא ועליהם ּכהּנה ּבגדי ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻלאהרן

,¯ÊÚÏ‡ ˙‡ ÌzLaÏ‰Âאם נׁשמע היה לא וזה ¿ƒ¿«¿»∆∆¿»»ְְִִֶָָָֹ

ּכאן אין ׁשאז ּבגדיו את אהרן והפׁשט אֹומר ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּוכאּלּו ּכפׁשטן, הּדברים אּלא מּמּנּו לדרׁש ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָיּתּור

ּומאמר מּבגדיו, אהרן והפׁשט ÂÈ„‚aאמר ˙‡ ְְְֲֲִֵַַַַַָָָֹ∆¿»»

אֹומרֹו ּכן ּׁשאין מה והפׁשט, ּגזרת ËLÙ‰Âהּוא ְְְְֵֵֵֵֶַַַ¿«¿≈

Ô¯‰‡ ‡‰¯Ôמאמר‡˙ והפׁשט‡˙ ּגזרת הּוא ∆«¬…ֲַַ∆«¬…ְְְֵֵַַ

מאמר ÂÈ„‚aונׁשאר לדרׁשּה:‡˙ מיּתר ְְֲִַַַ∆¿»»ְְְָָָֻ

„BÚאת הפׁשט הּדר זה על לֹומר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַנתּכּון

מּבגדיו אּלא אינּנה זֹו והפׁשטה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹאהרן

אֹומרֹו ÂÈ„‚a,והּוא מלּבּוׁש‡˙ לֹו יׁש אבל ְְ∆¿»»ְֲֵַָ

(ילקּוט ז"ל מאמרם והּוא ּומּיד, ּתכף ְְֲִֵֵֶַַַָָָאחר

ּומתלּבׁש מתּפּׁשט אהרן היה לׁשֹונם וזה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּכאן)

מפׁשט אהרן נׁשאר לא ּומעּתה ּכבֹוד, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻּבענני

מׁשה מפׁשיטֹו ׁשהיה ּבעת אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָמהּמלּבּוׁש

מלּביׁש והיה מּבגדיו אּלא נפׁשט היה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

מּמּנּו: הּנפׁשט וחלק חלק ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהענן

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
äLî ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄¤²

:øää-ïî øæòìàå§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם):להם אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
והראּוהּו רחמים מׁשה ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמת.

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת Ï‡¯NÈ.מלאכי ˙Èa Ïk∑ׁשלֹום רֹודף אהרן ׁשהיה לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ‚ÚÂ.ּומטיל Èk∑ּכן אם אּלא הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָƒ»«ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמתרּגם
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ג)ׁשּנסּתּלקּו השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ּדהא,: לׁשֹון נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלפי
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא אׁשר, לׁשֹון אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון כא)אין :(איוב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה רּוחי". לאֿתקצר יד)"ואםֿמּדּוע ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה כט)ּומטיל כ, הּוא(רש"י החּדּוׁש ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים והינּו:ּכלׁשּגם יׂשראל". הּזכרים.ּכלּבית ּכל מרּבה - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל הּנׁשים.ּבית ּגם מרּבה - ְְִִֵֵֶַַַָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|:éáL epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−¤«¦

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑הּׁשנה ּבראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע מעֹולם(דף ועמלק . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות ‰p‚·.רצּועת ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה ּבארץ(במדבר יֹוׁשב "עמלק : ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ…≈«∆∆ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּבידם, ּכנענים לתת להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנגב",
ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהם

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן ‰‡˙¯ÌÈ."אםֿנתן C¯c∑ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה ׁשהלכּו הּנגב בּנגב".(שם)ּדר "וּיעלּו : ְִִִֵֶֶַָָָָֹ∆∆»¬»ƒְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּנאמר לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: יּדבר מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם החיים.(ילקוט אור «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

(á)íòä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּה ׁשללם החיים.אקּדיׁש אור ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

È‰BLe·Ïכח ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Á�e ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zL�k Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

ÓB¯c‡א ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

ÒÓÓ¯ב Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈa.א) ÌÁliÂאֹומרֹו ולאÏ‡¯NÈaטעם «ƒ»∆¿ƒ¿»≈ְַַ¿ƒ¿»≈ְֹ

ּבׁשּלח ּבפרׁשת ׁשאמר ּוכמֹו יׂשראל עם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמר

ּכי לֹומר נתּכּון יׂשראל, עם וּיּלחם עמלק ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹוּיבא

מה ּגם חטאם, לצד זֹו למלחמה סּבה היּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהם

ּבסמּו È·Lּׁשאמר e�nÓ aLiÂהיה מּמּנּו ּפרּוׁש ְֶַָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒִֵֶָָ

היּו ׁשהם הּוא והחטא ׁשביֹו, לׁשּבֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָהּסֹובב

ּדכתיב מריבה מי מחמת הּצּדיק להעּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָסּבה

למׁשה וּירע מריבה מי על וּיקציפּו ק"ו) ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ(ּתהּלים

לאהרן ּגם אּלא ּבלבד למׁשה ולא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹֹּבעבּורם,

העּקר: ׁשהּוא מׁשה ׁשּמזּכיר אּלא מהענין ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכּמּובן

.'B‚Â È·L epnÓ aLiÂלא לּמה להעיר יׁש «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ְִֵָָָֹ

לקח אחד ׁשעם ּבראֹותם יׂשראל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָחרדּו

ּבהם עׂשה אחד עם אם ויאמרּו ׁשבי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמּיׂשראל

ׁשּמצינּו ּוכמֹו לארץ, ּבכניסתם ּיעׂשּו מה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּפרץ

אחד ּגּבֹור העי אנׁשי ּכׁשהּכּו יהֹוׁשע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּנתרּגׁש

אחר ּכי והגם ז'), (יהֹוׁשע ׁשם ּכאמּור ְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻמּיׂשראל

ּכל סֹוף ּבידם, ה' ּונתנֹו ּבתפּלה נתעּצמּו ְְְְְִִִַָָָָָָּכ

ּפי על ונראה מּקדם, ׁשּנתרּגׁשּו מצינּו לא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹסֹוף

עמלק זה ׁשעם ׁשאמרּו ּכאן) (ּבּמדּבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבריהם

לצד הּוא ּכנעני קראֹו ׁשהּכתּוב והגם ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָהיה,

יׂשראל ּכׁשהתּפּללּו ולזה ּכנעני, ּבמלּבּוׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא

הּזה, הּכנעני את ּתּתן אמרּו לא ּבידם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתנהּו

להם ׁשּנתן אּמֹות מּז' היה ׁשּלא לצד ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּתה

ׁשהרי ּבּמלחמה נֹוצח ּבראֹותֹו נתרּגׁשּו לא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹה'

נתרּגׁשּו ׁשּלא נראה עֹוד ּכלּום מּמּנּו להם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹאין

ׁשּׁשלם זמן ׁשהּגיע לארץ ּכׁשּנכנסּו אז ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

לארץ ׁשּנכנסּו קדם ּכן ּׁשאין מה האמֹורי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעון

ׁשּיּתנּוהּו ּכדי עונֹו ׁשלם לא ׁשעדין ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאפׁשר

ּדרׁשֹות: הרּבה ּבזה ּדרׁשּו ורז"ל יׂשראל, ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּביד

Ôzz.ב) Ô˙� Ì‡לֹומר Ôzz,ּכפל Ô˙�לצד ƒ»…ƒ≈ַַָ»…ƒ≈ְַ
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(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
äLî ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤̄¤²

:øää-ïî øæòìàå§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם):להם אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
והראּוהּו רחמים מׁשה ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמת.

והאמינּו – ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת Ï‡¯NÈ.מלאכי ˙Èa Ïk∑ׁשלֹום רֹודף אהרן ׁשהיה לפי והּנׁשים; האנׁשים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ…≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ
לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה ‚ÚÂ.ּומטיל Èk∑ּכן אם אּלא הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ׁשהמתרּגם אני אֹומר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָƒ»«ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מדרׁש על אּלא "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמתרּגם
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ג)ׁשּנסּתּלקּו השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ּדהא,: לׁשֹון נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל אהרן, מת ׁשהרי לפי וּיראּו? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלפי
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא אׁשר, לׁשֹון אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון כא)אין :(איוב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה רּוחי". לאֿתקצר יד)"ואםֿמּדּוע ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה כט)ּומטיל כ, הּוא(רש"י החּדּוׁש ׁשהרי לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין הּתבֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה האנׁשים לגּבי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים והינּו:ּכלׁשּגם יׂשראל". הּזכרים.ּכלּבית ּכל מרּבה - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל הּנׁשים.ּבית ּגם מרּבה - ְְִִֵֵֶַַַָָ

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|:éáL epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−¤«¦

i"yx£È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ∑הּׁשנה ּבראׁש ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ג)ׁשמע מעֹולם(דף ועמלק . «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות ‰p‚·.רצּועת ·LÈ∑ׁשּנאמר עמלק, יג)זה ּבארץ(במדבר יֹוׁשב "עמלק : ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ…≈«∆∆ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּבידם, ּכנענים לתת להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּנגב",
ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהם

ּבידי" הּזה אתֿהעם ּתּתן ‰‡˙¯ÌÈ."אםֿנתן C¯c∑ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה ׁשהלכּו הּנגב בּנגב".(שם)ּדר "וּיעלּו : ְִִִֵֶֶַָָָָֹ∆∆»¬»ƒְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּנאמר לפניהם, הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: יּדבר מנּוחה")(שם להם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" :. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

È·L epnÓ aLiÂ∑אחת ׁשפחה אּלא מדרש)אינּה בשם החיים.(ילקוט אור «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶַַָָָ

(á)íòä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑לגבּה ׁשללם החיים.אקּדיׁש אור ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

È‰BLe·Ïכח ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Á�e ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zL�k Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

ÓB¯c‡א ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

ÒÓÓ¯ב Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï‡¯NÈa.א) ÌÁliÂאֹומרֹו ולאÏ‡¯NÈaטעם «ƒ»∆¿ƒ¿»≈ְַַ¿ƒ¿»≈ְֹ

ּבׁשּלח ּבפרׁשת ׁשאמר ּוכמֹו יׂשראל עם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמר

ּכי לֹומר נתּכּון יׂשראל, עם וּיּלחם עמלק ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹוּיבא

מה ּגם חטאם, לצד זֹו למלחמה סּבה היּו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהם

ּבסמּו È·Lּׁשאמר e�nÓ aLiÂהיה מּמּנּו ּפרּוׁש ְֶַָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒִֵֶָָ

היּו ׁשהם הּוא והחטא ׁשביֹו, לׁשּבֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָהּסֹובב

ּדכתיב מריבה מי מחמת הּצּדיק להעּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָסּבה

למׁשה וּירע מריבה מי על וּיקציפּו ק"ו) ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ(ּתהּלים

לאהרן ּגם אּלא ּבלבד למׁשה ולא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֹֹּבעבּורם,

העּקר: ׁשהּוא מׁשה ׁשּמזּכיר אּלא מהענין ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכּמּובן

.'B‚Â È·L epnÓ aLiÂלא לּמה להעיר יׁש «ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ְִֵָָָֹ

לקח אחד ׁשעם ּבראֹותם יׂשראל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָחרדּו

ּבהם עׂשה אחד עם אם ויאמרּו ׁשבי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמּיׂשראל

ׁשּמצינּו ּוכמֹו לארץ, ּבכניסתם ּיעׂשּו מה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּפרץ

אחד ּגּבֹור העי אנׁשי ּכׁשהּכּו יהֹוׁשע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּנתרּגׁש

אחר ּכי והגם ז'), (יהֹוׁשע ׁשם ּכאמּור ְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻמּיׂשראל

ּכל סֹוף ּבידם, ה' ּונתנֹו ּבתפּלה נתעּצמּו ְְְְְִִִַָָָָָָּכ

ּפי על ונראה מּקדם, ׁשּנתרּגׁשּו מצינּו לא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹסֹוף

עמלק זה ׁשעם ׁשאמרּו ּכאן) (ּבּמדּבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבריהם

לצד הּוא ּכנעני קראֹו ׁשהּכתּוב והגם ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָהיה,

יׂשראל ּכׁשהתּפּללּו ולזה ּכנעני, ּבמלּבּוׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבא

הּזה, הּכנעני את ּתּתן אמרּו לא ּבידם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתנהּו

להם ׁשּנתן אּמֹות מּז' היה ׁשּלא לצד ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּתה

ׁשהרי ּבּמלחמה נֹוצח ּבראֹותֹו נתרּגׁשּו לא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹה'

נתרּגׁשּו ׁשּלא נראה עֹוד ּכלּום מּמּנּו להם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹאין

ׁשּׁשלם זמן ׁשהּגיע לארץ ּכׁשּנכנסּו אז ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

לארץ ׁשּנכנסּו קדם ּכן ּׁשאין מה האמֹורי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעון

ׁשּיּתנּוהּו ּכדי עונֹו ׁשלם לא ׁשעדין ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאפׁשר

ּדרׁשֹות: הרּבה ּבזה ּדרׁשּו ורז"ל יׂשראל, ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּביד

Ôzz.ב) Ô˙� Ì‡לֹומר Ôzz,ּכפל Ô˙�לצד ƒ»…ƒ≈ַַָ»…ƒ≈ְַ



zwgנח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(â)íøçiå éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬
ô :äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«

i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ׁשחזרּו הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו זֹו, מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר א)להם לאחֹוריהם(דברים חזרּו וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו פ': (עיין ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמרפנחס) מּסעֹות, י)ׁשבע מת?(שם ּבמֹוסרה וכי אהרן". מת ׁשם מֹוסרה ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני : ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
וּתמצא ּבּמּסעֹות ּובדק וצא ּבפניהם. הּוא ּכאּלּו והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא מת?! ההר ּבהר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוהלא

ההרׁשבע הר עד מֹוסרה מן ‡„ÌB.מּסעֹות ı¯‡Œ˙‡ ··ÒÏ∑ּבארצֹו לעבר נתנם �ÌÚ‰ŒLÙ.ׁשּלא ¯ˆ˜zÂ ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»
C¯ca∑חזרּו ּכ לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים היינּו עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח «»∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאבֹותינּו
קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

ּכגֹון קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא, יא)נפׁש ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): ּבעמל(שופטים נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם על הּקׁשה ּדבר וכל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיׂשראל",
וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאֹותֹו

ּכגֹון האדם, יא)על עלי,(זכריה ּגדלה בי" ּבחלה נפׁשם "וגם י): ּכל(איוב ּפרּוׁשֹו: ׁשל ּכללֹו ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ׁשאין לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור .לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ä)íéøönî eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦
íçla äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì̈−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨©¤−¤

:ì÷ìwä©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד ‰e�˙ÈÏÚ.(במ"ר)הׁשוּו ‰ÓÏ∑ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם e�LÙ�Â∑לׁשֹון זה אף ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ»»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ְֶַ

ּומאּוס נפׁש ‰Ï˜Ïw.קּצּור ÌÁla∑(ה "קלֹו(ע"ז קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן הּזהלפי הּמן עתיד אמרּו: קל", ִִֶֶ«∆∆«¿…≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ילּוד יׁש ּכלּום ּבמעינּו, החיים.ׁשּיתּפח אור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ׁשּניהם(במ"ר)∑‡˙ ּבארס האדם את ‡˙ÌÚ‰Œ.ׁשּׂשֹורפים eÎM�ÈÂ∑על ׁשּלקה נחׁש יבא ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ֶַָָָָָֹ

È˙ג ¯ÒÓe Ï‡¯NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡¯˜e ÔB‰ÈÂ¯˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È ¯n‚Â ‰‡�Ú�k¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰Ó¯Á ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ� ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á¯‡a¿»¿»

�ˆBה ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡�ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡�LÙ�Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו ˙È e˙ÈÎ�e ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמרּו לזה הּוא עם איזה יֹודעים היּו ְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

Ô˙� Ì‡אּמֹות הּז' ּבכלל הּוא אם ּפרּוׁש ƒ»…ְִִֵַַֻ

לאו ואם ּטֹוב מה אמרּוÔzz,הּנתּונים ורז"ל ְְִִַַָƒ≈ְְַַָ

ּתּתן הּכנעני נתן ּכאן) טֹוב לקח ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ(מדרׁש

ְִַָהּׁשביה:

LÓ·e‰.ה) ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂהגם «¿«≈»»≈…ƒ¿∆ֲַ

ה' ּפי על היא הנהגתם ׁשּכל ְְִִִֶֶַַָָָָׁשּיֹודעים

ּפי על אף מּדעּתֹו, ּדבר עֹוׂשה מׁשה ְְִִֵֶֶַַַָָואין

קֹונֹו ּדעת על ׁשהסּכים עליו התרעמּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָכן

נכֹון ּדר להביאם לפניו ּתחּנתֹו הּפיל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹולא

לא ּכאן ּדבריהם ּכי ונראה רגל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹלמֹועדי

ׁשאמרּו ּכדר עליהם ּגזרה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָהיּו

ראׁש נּתנה וגֹו' ה' לּמה ג') (י"ד ְְְְִִַַָָָֹהמרּגלים

על ׁשּמתרעם ּכמי אּלא מצרימה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָונׁשּובה

מדּברי יּקרא וזה עׂשה, טֹוב לא אׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו

נחׁשים ּבהם ה' ׁשּלח ולזה הרע, ְְְִִֶֶַַָָָָלׁשֹון

ח'.) (ּתענית ז"ל ּכאֹומרם מּדה ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַָָָמּדה

וכּו': לּנחׁש ְֲַָָָׁשאלּו

B‚Â'.)ה ‰ˆ˜ e�LÙ�Âלצד ׁשהרּגיׁשּו אּולי ¿«¿≈»»¿ְְִִֶַַ

ּבּדר נפׁשם וקצרה אדֹום ארץ ׁשל ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָהּסּבּוב

מהּמן מזֹונם היֹות לצד נסּבב זה ּכי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָחׁשבּו

ּדרכים הֹולכי מּטבע ּכי והּטעם מהּלחם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹולא

ּכי להתעּכל קׁשה קצת ׁשהּוא ּדבר ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹלאכל

וכל להתעּכל ממהר ההליכה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּבאמצעּות

ּכׁשהם ולזה אחרת ּפעם לּמזֹון צריכין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנתעּכל

ּבכח, והֹולכים מתחּזקים הם לחם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹאֹוכלים

רּוחני ּדבר ׁשהּוא הּמן ּבאכילת ּכן ּׁשאין ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה

טרח להם ׁשּיהיה יסֹובב וזה מתעּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹותכף

הּכתּוב הקּדים ולזה ריקנית, הּבטן ּכי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדר

ÌB„‡ ı¯‡ ˙‡ ·aÒÏ ¯Ó‡Âסּבה וזה וגֹו' ¿»«ƒ¿…≈∆∆¡ְְִֶָ

ואמרּו ׁשּדּברּו העם ÌÁÏלהרּגׁשת ÔÈ‡,'וגֹו ְְְְְִֶַַָָָָ≈∆∆ְ

Ï˜Ïw‰ ÌÁla ‰ˆ˜ e�LÙ�Âׁשּמתקלקל ּפרּוׁש ¿«¿≈»»«∆∆«¿…≈ְְִֵֵֶַ

אמרּו ורז"ל להתעּכל, ׁשֹוהה ואינֹו ּומּיד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּתכף

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

טֹובה, מּכפּויי ויּפרע עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהֹוצאת
טעמים לכּמה להם מׁשּתּנה אחד החיים.ׁשּדבר אור ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æ)ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ
ìltúiå Lçpä-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå̈½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬

:íòä ãòa äLî¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk zegiy ihewl)

מּלמחֹול אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ז)מּכאן כא, אברהםמּכאן(רש"י "וּיתּפּלל לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מעל ענׁש להסיר ּכדי למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי אבימלְך". את אלקים וּירּפא האלקים ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹאל

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל העםהּנמחל. למחל"ּבעד ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הּנחׁשים), הסרת על רק (לא מחילה" ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבטֹובתֹו.ּגמּורה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכְך החיים, אור ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£Ò�ŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים יג): :(שם «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס" קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי רבה)∑CeLp‰ŒÏk."ׂשאּוֿנס"; היה(במדבר נֹוׁשכֹו, חמֹור אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ְֲֲִֶֶָָ

ּובנׁשיכת ּבעלמא. ראּיה אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹנּזֹוק
להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּנחׁש
ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? אֹו ממית נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ּכן אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין החיים.מעלה אור ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

‡¯Èז ‡�·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

d˙Èח ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

העם ׁשּיּורי היּו המדּברים ּכי ּכאן) ְְִִִֵַַָָָָ(במד"ר

היה ׁשּלא ּבּמדּבר למּות ּגזרה עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנגזרה

והיּו ּבּמדּבר רּוח נחת ּבחּייהםלהם קצים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

רּוח נחת להם ׁשהיה הּנכנסים ּכן ּׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ע"כ: ְִַָּבּמדּבר

‰ÌÈÙ¯O.ו) ÌÈLÁp‰ לצד‡˙ ּכי נראה ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֶַ

לחטא והֹוסיפּו ּבמׁשה ּדּברּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹׁשּיׂשראל

ּׁשּנֹולדּו מה ּבהם ה' ׁשּלח ּבאלהים ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹלדּבר

ּכי אחרים ּבמקֹומֹות ּכתבנּו ּכבר ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָמחטאם,

אמּתת על ּתעמד ּובזה מּזיק, יֹוצא ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמהעברה

לּנחׁש ׁשאלּו ׁשאמרּו ׁשם) (ּתענית ז"ל ְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָמאמרם

ל יׁש הנאה מה אּתה וכּו' ואֹוכל ּדֹורס ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָארי

ּפרּוׁש ּכאן, עד הּלׁשֹון לבעל אמרּו ְְְִֵֵַַַַָָָוהׁשיב

מין יצא ׁשּמּמּנה עברה מין יׁש ּכי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּתׁשּובתֹו

ּדברים ב' מחטאתם נֹולדּו וכאן ׁשּבֹו, ְְְֲִֵֶֶֶָָָָנזק

אדם ממית ׁשנים ּבֹו ׁשּיׁש נחׁש וׂשרף ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָנחׁש

ּכאֹומרֹו ּבם ה' ויׁשּלחם הּנפׁש, ÁlLÈÂוׂשֹורף ְְְְְֵֵֶֶַַַָ«¿««

,ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ˙‡ ÌÚa ÁlLÈÂואמר‰' »»≈«¿»ƒ«¿»ƒְַָ«¿««

ּפׁשעם, ּביד ויׁשּלחם ח') (אּיֹוב אֹומרֹו ּדר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָעל

ÌÈLÁp‰ׁשּכל ּבמׁשה ּׁשּדּברּו מה ּכנגד הם «¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

ּברּבֹו ׁשּכן ּומּכל ּבחברֹו הרע לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָהמדּבר

מּכיׁשֹו, ּׁשּדּברּוÌÈÙ¯O‰Âנחׁש מה ּכנגד הם ִַָָ¿«¿»ƒְְִֵֶֶֶַ

וזה ּכאן) (רּבה ּבּמדרׁש ראיתי ׁשּוב ְְִִִִֵֶַַָָָָֹּבאלהים.

ּכאן, עד הּנפׁש ׂשֹורפים ׁשהם הּׂשרפים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלׁשֹונם

לדברנּו: מכּון ְְְִֵֶָָֻוזה

B‚Â'.ז) ¯ÒÈÂ 'B‚Â Ïlt˙‰ּפרּוׁשÏlt˙‰ ƒ¿«≈¿¿»≈¿ֵƒ¿«≈

החטא מחילת יׁשּתּנה והּנה החטא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹלמחל

הגם ׁשאז ׁשּיצא לאחר המחּבל ׁשּיצא ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹקדם

החטא הּמּזיק,ׁשּנמחל להסיר זכּות צרי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

לעֹולם לׁשֹונם וזה ל"ב.) (ׁשּבת ז"ל ְְְְֲֶַַָָָָָּוכמאמרם

יחלה ׁשאם ׁשּיחלה קדם רחמים אדם ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹיבּקׁש

נתחּכמּו לזה והּפטר, זכּות הבא לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָאֹומרים

זכּות ּׁשּצרי מה ּכנגד ואמרּו ּדעה ְְְְִֵֶֶֶַָָָּדֹור

מהּנחׁשים ּגםּפרּוׁשÒÈÂ¯להּצלתם ׁשּיתּפּלל ְְִֵַַָָָָ¿»≈ְִֵֵֶַַ

וגֹו': להסיר מׁשה ׁשל ּבזכּותֹו לה' ְְְִִֵֶֶַָּכן

.LÁp‰ הּזק‡˙ אפּלּו ׁשּיסיר לֹומר נתּכּונּו ∆«»»ְְֲִִִֵֶֶַַָ

היּו ואם ההֹורגת, עקיצה ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּקטן

נׁשמע היה הּׂשרף נחׁש אֹו הּׂשרף את ְְְִִֶַַַַָָָָָָאֹומרים

הּוא הּנפׁש את ׂשֹורף ׁשהּוא נחׁש ּפרט ְֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשעל

אינם העֹולם ּכדר ימּות אם אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמקּפידים

לֹומר ּתלמּוד מּמּנּו ‰LÁpמבּקׁשים אפּלּו‡˙ ְְְִִֶַַַ∆«»»ֲִ

מה ּכנגד המכּון הענׁש ׁשהּוא הּנחׁש ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּפרט

יחיד לׁשֹון לֹומר ּדקּדקּו ּגם ּבמׁשה, ְְְְְִִִֶֶַַָּׁשּדּברּו

יכֹול אחד ּכי אחד נחׁש אפּלּו יּׁשאר ֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּלא

וכּמה: ּכּמה ְְִַַָָָלהמית

Û¯N.ח) EÏ ‰NÚּתבת אמרּוEÏאמר רז"ל ¬≈¿»»ֵַַָ¿ְַַָ

הּוא הרי לׁשֹונם וזה מד.) ע"ז ְְְֲֵֶַָ(ילקּוט

ׁשאינֹו דבר אֹוסר אדם ואין מּׁשּל ל ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר

אינֹו מׁשה ׁשעׂשאֹו ּכיון ּפרּוׁש ּכאן. עד ֲֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלֹו

זה וענין הּבאים, ּדֹורֹות ּכׁשּיעבדּוהּו ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָנאסר

אחר רֹואים ּׁשאנּו מּמה אֹותֹו למדין ְִִִֵֶַַַָָאנּו

ּכ לֹו אמר ׁשה' לֹומר ּדחק אבל ֱֲֶֶֶַַַָָָֹהאמת,

ּדֹורֹות ּבעבֹודת יאסר ׁשּלא ּכדי מּׁשּלֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹותֹו

עֹוד ּכן, ה' צּוה לּמה לדעת וצרי ְִִִֵַַַָָָָָָהּבאים

ּובמעׂשה ׂשרף לֹו אמר ה' לּמה להעיר ְְֲִֵֵַַָָָָָָיׁש

טעם לדעת יׁש עֹוד נחׁש, אֹותֹו קֹורא ֵֵֶַַַַָָָמׁשה

ּבֹו ּולהסּתּכל נחׁש לעׂשֹות ה' ׁשּצּוה זה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָענין

הּנׁשיכה, לרּפאֹות ּבּנחׁש הסּתּכלּות ּיֹועיל ְְְְְִִִַַַַַָָָמה

ׁשּיׂשראל זמן ּכל כ"ט.) (ר"ה אמרּו ְְְְִֵֶַַָָָָורז"ל

היתה ואם ּכאן, עד וכּו' מעלה ּכלּפי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָמסּתּכלין

יֹותר לבד מעלה ּכלּפי להסּתּכל ּבזה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּכּונה

הּכּונה ּתהיה ואז ּבּׁשמים להסּתּכל ראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּבּנחׁש: מהסּתּכלּות ּביֹותר לעֹוׂשיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָנּכרת

‰‡¯�Â'ה ׁשהעניׁשם ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿ƒ¿∆ְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

ּכנ הּׂשרפים עֹונֹותּבּנחׁשים ב' גד ְְְֲִִֶֶַַָָ

ּבאה לזה ּובמׁשה ּבאלהים ׁשּדּברּו ְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשעׂשּו

לֹו ואמר מה' Û¯Nהּתׁשּובה EÏ ‰NÚּכאן ְְֵַַָָ¬≈¿»»ָ

ב' רמּוזים ׁשּיהיּו ּבסדר הּנחׁש ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ּבמׁשה, ודּברּו ּבה' ׁשּדּברּו ׁשהם החטא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּפרטי

אמר ּבמׁשה ּׁשּדּברּו מה EÏּכנגד ‰NÚּפרּוׁש ְְְִֶֶֶֶַַָ¬≈¿ֵ

ׁשּדּברּו החטא ּפרט ּוכנגד ,ל הּנֹוגע ּדבר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכנגד

אמר צרÛ¯Nּבה' ּכי ׂשרף, ּבדמּות ּפרּוׁש ַַָ»»ְִִֵֶָָֹ

ׁשהם ּדברים לב' הּכר ּבֹו ׁשּיהיה ּבּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּׁשּדּברּו מה וגם ּבאלהים ׁשּדּברּו הרע ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון

מׁשה ונתחּכם אבאר, אׁשר מּטעם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבמׁשה
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טֹובה, מּכפּויי ויּפרע עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהֹוצאת
טעמים לכּמה להם מׁשּתּנה אחד החיים.ׁשּדבר אור ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æ)ýåýéá eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ
ìltúiå Lçpä-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå̈½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬

:íòä ãòa äLî¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk zegiy ihewl)

מּלמחֹול אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ז)מּכאן כא, אברהםמּכאן(רש"י "וּיתּפּלל לעיל ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מעל ענׁש להסיר ּכדי למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ּכי אבימלְך". את אלקים וּירּפא האלקים ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹאל

ותּקּונם, העם טֹובת על התּפּלל מׁשה אבל העםהּנמחל. למחל"ּבעד ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הּנחׁשים), הסרת על רק (לא מחילה" ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבטֹובתֹו.ּגמּורה רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קפידה ּבּלב נׁשאר ׁשּלא ּכְך החיים, אור ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£Ò�ŒÏÚ∑ּכ וכןעל ּבלע"ז, פירק"א ׁשּקֹורין ל)לֹונס, עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים יג): :(שם «≈ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
"נס" קֹוראֹו ולראיה, לאֹות ּגבּה ׁשהּוא ּולפי רבה)∑CeLp‰ŒÏk."ׂשאּוֿנס"; היה(במדבר נֹוׁשכֹו, חמֹור אֹו ּכלב אפּלּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹ»«»ְֲֲִֶֶָָ

ּובנׁשיכת ּבעלמא. ראּיה אתֹו", "וראה ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .והֹול ּומתנונה ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹנּזֹוק
להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – "והּביט" נאמר: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּנחׁש
ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? אֹו ממית נחׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ּכן אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא

נּזֹוקים) (נ"א נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם לּבם את ּומׁשעּבדין החיים.מעלה אור ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

‡¯Èז ‡�·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡�Èˆ� CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡�pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

d˙Èח ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ�˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

העם ׁשּיּורי היּו המדּברים ּכי ּכאן) ְְִִִֵַַָָָָ(במד"ר

היה ׁשּלא ּבּמדּבר למּות ּגזרה עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנגזרה

והיּו ּבּמדּבר רּוח נחת ּבחּייהםלהם קצים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

רּוח נחת להם ׁשהיה הּנכנסים ּכן ּׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ע"כ: ְִַָּבּמדּבר

‰ÌÈÙ¯O.ו) ÌÈLÁp‰ לצד‡˙ ּכי נראה ≈«¿»ƒ«¿»ƒְְִִֶַ

לחטא והֹוסיפּו ּבמׁשה ּדּברּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹׁשּיׂשראל

ּׁשּנֹולדּו מה ּבהם ה' ׁשּלח ּבאלהים ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹלדּבר

ּכי אחרים ּבמקֹומֹות ּכתבנּו ּכבר ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָמחטאם,

אמּתת על ּתעמד ּובזה מּזיק, יֹוצא ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמהעברה

לּנחׁש ׁשאלּו ׁשאמרּו ׁשם) (ּתענית ז"ל ְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָמאמרם

ל יׁש הנאה מה אּתה וכּו' ואֹוכל ּדֹורס ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָארי

ּפרּוׁש ּכאן, עד הּלׁשֹון לבעל אמרּו ְְְִֵֵַַַַָָָוהׁשיב

מין יצא ׁשּמּמּנה עברה מין יׁש ּכי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּתׁשּובתֹו

ּדברים ב' מחטאתם נֹולדּו וכאן ׁשּבֹו, ְְְֲִֵֶֶֶָָָָנזק

אדם ממית ׁשנים ּבֹו ׁשּיׁש נחׁש וׂשרף ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָנחׁש

ּכאֹומרֹו ּבם ה' ויׁשּלחם הּנפׁש, ÁlLÈÂוׂשֹורף ְְְְְֵֵֶֶַַַָ«¿««

,ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ ˙‡ ÌÚa ÁlLÈÂואמר‰' »»≈«¿»ƒ«¿»ƒְַָ«¿««

ּפׁשעם, ּביד ויׁשּלחם ח') (אּיֹוב אֹומרֹו ּדר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָעל

ÌÈLÁp‰ׁשּכל ּבמׁשה ּׁשּדּברּו מה ּכנגד הם «¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

ּברּבֹו ׁשּכן ּומּכל ּבחברֹו הרע לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָהמדּבר

מּכיׁשֹו, ּׁשּדּברּוÌÈÙ¯O‰Âנחׁש מה ּכנגד הם ִַָָ¿«¿»ƒְְִֵֶֶֶַ

וזה ּכאן) (רּבה ּבּמדרׁש ראיתי ׁשּוב ְְִִִִֵֶַַָָָָֹּבאלהים.

ּכאן, עד הּנפׁש ׂשֹורפים ׁשהם הּׂשרפים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלׁשֹונם

לדברנּו: מכּון ְְְִֵֶָָֻוזה

B‚Â'.ז) ¯ÒÈÂ 'B‚Â Ïlt˙‰ּפרּוׁשÏlt˙‰ ƒ¿«≈¿¿»≈¿ֵƒ¿«≈

החטא מחילת יׁשּתּנה והּנה החטא, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַֹלמחל

הגם ׁשאז ׁשּיצא לאחר המחּבל ׁשּיצא ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹקדם

החטא הּמּזיק,ׁשּנמחל להסיר זכּות צרי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

לעֹולם לׁשֹונם וזה ל"ב.) (ׁשּבת ז"ל ְְְְֲֶַַָָָָָּוכמאמרם

יחלה ׁשאם ׁשּיחלה קדם רחמים אדם ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹיבּקׁש

נתחּכמּו לזה והּפטר, זכּות הבא לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָאֹומרים

זכּות ּׁשּצרי מה ּכנגד ואמרּו ּדעה ְְְְִֵֶֶֶַָָָּדֹור

מהּנחׁשים ּגםּפרּוׁשÒÈÂ¯להּצלתם ׁשּיתּפּלל ְְִֵַַָָָָ¿»≈ְִֵֵֶַַ

וגֹו': להסיר מׁשה ׁשל ּבזכּותֹו לה' ְְְִִֵֶֶַָּכן

.LÁp‰ הּזק‡˙ אפּלּו ׁשּיסיר לֹומר נתּכּונּו ∆«»»ְְֲִִִֵֶֶַַָ

היּו ואם ההֹורגת, עקיצה ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶַַָָָָהּקטן

נׁשמע היה הּׂשרף נחׁש אֹו הּׂשרף את ְְְִִֶַַַַָָָָָָאֹומרים

הּוא הּנפׁש את ׂשֹורף ׁשהּוא נחׁש ּפרט ְֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשעל

אינם העֹולם ּכדר ימּות אם אבל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמקּפידים

לֹומר ּתלמּוד מּמּנּו ‰LÁpמבּקׁשים אפּלּו‡˙ ְְְִִֶַַַ∆«»»ֲִ

מה ּכנגד המכּון הענׁש ׁשהּוא הּנחׁש ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּפרט

יחיד לׁשֹון לֹומר ּדקּדקּו ּגם ּבמׁשה, ְְְְְִִִֶֶַַָּׁשּדּברּו

יכֹול אחד ּכי אחד נחׁש אפּלּו יּׁשאר ֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּלא

וכּמה: ּכּמה ְְִַַָָָלהמית

Û¯N.ח) EÏ ‰NÚּתבת אמרּוEÏאמר רז"ל ¬≈¿»»ֵַַָ¿ְַַָ

הּוא הרי לׁשֹונם וזה מד.) ע"ז ְְְֲֵֶַָ(ילקּוט

ׁשאינֹו דבר אֹוסר אדם ואין מּׁשּל ל ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר

אינֹו מׁשה ׁשעׂשאֹו ּכיון ּפרּוׁש ּכאן. עד ֲֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּלֹו

זה וענין הּבאים, ּדֹורֹות ּכׁשּיעבדּוהּו ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָנאסר

אחר רֹואים ּׁשאנּו מּמה אֹותֹו למדין ְִִִֵֶַַַָָאנּו

ּכ לֹו אמר ׁשה' לֹומר ּדחק אבל ֱֲֶֶֶַַַָָָֹהאמת,

ּדֹורֹות ּבעבֹודת יאסר ׁשּלא ּכדי מּׁשּלֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹותֹו

עֹוד ּכן, ה' צּוה לּמה לדעת וצרי ְִִִֵַַַָָָָָָהּבאים

ּובמעׂשה ׂשרף לֹו אמר ה' לּמה להעיר ְְֲִֵֵַַָָָָָָיׁש

טעם לדעת יׁש עֹוד נחׁש, אֹותֹו קֹורא ֵֵֶַַַַָָָמׁשה

ּבֹו ּולהסּתּכל נחׁש לעׂשֹות ה' ׁשּצּוה זה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָענין

הּנׁשיכה, לרּפאֹות ּבּנחׁש הסּתּכלּות ּיֹועיל ְְְְְִִִַַַַַָָָמה

ׁשּיׂשראל זמן ּכל כ"ט.) (ר"ה אמרּו ְְְְִֵֶַַָָָָורז"ל

היתה ואם ּכאן, עד וכּו' מעלה ּכלּפי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָמסּתּכלין

יֹותר לבד מעלה ּכלּפי להסּתּכל ּבזה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּכּונה

הּכּונה ּתהיה ואז ּבּׁשמים להסּתּכל ראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּבּנחׁש: מהסּתּכלּות ּביֹותר לעֹוׂשיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָנּכרת

‰‡¯�Â'ה ׁשהעניׁשם ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿ƒ¿∆ְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

ּכנ הּׂשרפים עֹונֹותּבּנחׁשים ב' גד ְְְֲִִֶֶַַָָ

ּבאה לזה ּובמׁשה ּבאלהים ׁשּדּברּו ְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשעׂשּו

לֹו ואמר מה' Û¯Nהּתׁשּובה EÏ ‰NÚּכאן ְְֵַַָָ¬≈¿»»ָ

ב' רמּוזים ׁשּיהיּו ּבסדר הּנחׁש ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ּבמׁשה, ודּברּו ּבה' ׁשּדּברּו ׁשהם החטא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּפרטי

אמר ּבמׁשה ּׁשּדּברּו מה EÏּכנגד ‰NÚּפרּוׁש ְְְִֶֶֶֶַַָ¬≈¿ֵ

ׁשּדּברּו החטא ּפרט ּוכנגד ,ל הּנֹוגע ּדבר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכנגד

אמר צרÛ¯Nּבה' ּכי ׂשרף, ּבדמּות ּפרּוׁש ַַָ»»ְִִֵֶָָֹ

ׁשהם ּדברים לב' הּכר ּבֹו ׁשּיהיה ּבּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּׁשּדּברּו מה וגם ּבאלהים ׁשּדּברּו הרע ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון

מׁשה ונתחּכם אבאר, אׁשר מּטעם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבמׁשה
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ׁשהּוא ּבֹו ׁשּדּברּו חטא למין הּכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַלעׂשֹות

ּכי הּנחׁשת, מן ׁשעׂשאֹו ּבּמה הּנחׁש ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבחינת

ּפרטי לב' הּכר הּׂשרף ּבדמיֹון אין זה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָזּולת

ּׁשאמר מה והּוא �LÁהחטא, ‰LÓ NÚiÂ ְְֵֶַַַָ«««∆¿«

ּפרט הּכר ׁשהּוא נחׁש ׁשל זה ּפרט ְְֵֵֶֶֶֶַָָָּפרּוׁש

ולא מּנחׁשת לׂשרף עׂשאֹו ּבֹו ׁשּדּברּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹהחטא

ּכנגד הּוא הּנחׁש ּדגמת נמצא אחר, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּדבר

ּבדמּותֹו, לֹו ּדֹומה הּוא ׁשהרי הּׂשרף ְֲִֵֵֶֶֶַָָהּכר

ּכנגד הּוא הּנחׁשת ׁשהּוא נעׂשה ׁשּמּמּנּו ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָוהּמין

הּוא: ׁשּמּמּנּו הּנחׁש ּפרט ְִֵֶֶֶַַָָהּכר

ÌÚËÂלא לּמה עֹוד ּבהעיר נראה הּמעׂשה ּכל ¿««ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

להסיר מׁשה ׁשל ּתפּלתֹו ְְִִִֶֶָָָהֹועילה

להצטר נֹוׁש יהיה ולא הּׂשרפים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּנחׁשים

הּמׁשּפט ּבעל ּכי יּגיד זה וּדאי אּלא ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָלרפּואתֹו,

והגם להם, המסּפקת ּתׁשּובה עׂשּו ׁשּלא ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחן

חסר העּקר וב ּבה' דּברנּו ּכי חטאנּו ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשאמרּו

נׁשּוב לא ׁשאמרּו מצאנּו ולא העזיבה, ְְְֲִֶָָָָָָֹֹוהּוא

הּנגע, הּוסר לא ולזה הּזה, הרע לּדבר ְֶֶֶַַַַַַָָָָֹעֹוד

הּדר זה על לתּקנם ונתיעץ הּבֹורא נתחּכם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלזה

ולא נּצֹול הּוא הּנה ּכראּוי עצמֹו ׁשּתּקן מי ְְִִִִִֵֵֶַָָֹּכי

יּׁשכּנּו ּכּמצטר נתקן ׁשּלא ּומי נחׁש, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיּׁשכּנּו

אל להּביט עליו וצּוה ּבתׁשּובה, לעֹוררֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָנחׁש

יתּקן ּובזה וגֹו' לֹו:נחׁש ורפא וׁשב עצמֹו ְְְְְְֵֶַַַָָָָ

Ì˙Ëa‰Â:ּדברים לז' ּתרמז לּנחׁש ¿«»»»ְְְִִַָָָֹ

ּגֹורם‰‡' מי הּנה הּדר זה על הּגדר ּתׁשּובת »ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּדכתיב אדם ּבני חטא הּוא לנׁש ְְְְִִִֵֵַָָָָֹלּנחׁש

ּוכׁשאין לחׁש ּבלֹוא הּנחׁש יּׁש אם י') ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ(קהלת

יּביטּו אליו אׁשר ּכּנחׁש ּדֹומם הּנחׁש יעׂשה ֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלחׁש

ּבּנחׁש הּבטתם הערת היא וזֹו נחׁש, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּינׁשכם

ּכמעׂשהּו לעׂשֹות אּביט זה אל לֹומר ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַהּדֹומם

החטא: עזיבת עֹוׂשים ּובזה עֹוד, מּלדּבר ְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹלדם

(ּתּקּונים·' ּבּזהר אֹומרֹו ּדר על חטאם ְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלהּכיר

ּבמגּדלא ּדמקּננא חויא ההּוא על ְְְְְְִִִַַַָָָי"ג)

לאדם, ּתחּלה ׁשּפּתה לנחׁש הּנמׁשל ס"מ ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָׁשהּוא

ׁשּיּכירּו ּגבֹוּה, ּבמקֹום נחׁש ּׁשּמעיר מה ְְִִֵֶֶַַַָָָָוהּוא

להכניס הרע לׁשֹון ּׁשּדּברּו ּבּמה סּבה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהם

נחׁש מעׂשה ׁשעׂשּו ּגם ּגבֹוּה, ּבמקֹום ְֲֵֶַַַָָָָָָָנחׁש

ׁשּדּברּו עליֹון ּבמקֹום הרע לׁשֹון ְְְִֶֶֶַָָָׁשהּוא

ּבראֹותם ּבמׁשה ׁשּדּברּו הערה יׁש ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבאלהים,

הּנחׁש: נעׂשה ׁשּמּמּנּו מחצב ְֲִִֶֶֶַַָָָָמין

מּדברים‚' ּגבֹוהים ּדברים ּיקרּו מה ְְְְֲִִִִִַַָָָָלהעירם

עליֹון ונחׁש ממית ׁשּלמּטה נחׁש ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָארּצּיים

על רעה ּדּברּו אׁשר את ירּגיׁשּו ּובזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָמחּיה,

הּקלקל לחם ׁשהּוא הּׁשמים מן ׁשּבא ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמן

ׁשעליהם הארץ, ּתֹוציא אׁשר ּבּלחם ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובֹוחרים

טֹוב לרע האֹומרים הֹוי ה') (יׁשעיה ְְְֱִֶַַַָָָנאמר

רע: ְַָולּטֹוב

לּמה„' ּׁשהתרעמּו מה ּבתׁשּובה ְְֲֲִִִֶַַַָָָָלהעירם

סּפּוק ׁשם ׁשאין הּמדּבר ּדר ה' ְֱִִִֵֶֶֶַָָָהביאם

ׁשם היֹות רגיל אׁשר מקֹום ּדר הביאם ְֱֱֲִִֶֶֶָָָָֹולא

ּתלּויֹות יהיּו ׁשעיניהם חפץ ה' ּכי ולחם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבר

ּכל ועל מחיתם על ּבּׁשמים יֹוׁשב ְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלאלהים

עצמֹו מהּטעם זּולתֹו מבטח ּבאין ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָצרכיהם

ויהיּו לנׁשכם והּניחם הּנחׁשים הסיר ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹׁשּלא

לאביהם מעלה ּכלּפי ּכׁשּיסּתּכלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָמתרּפאים

אּלא כ"ט.) (ר"ה ז"ל מאמרם והּוא ְֲִֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשמים,

ׁש ההערה ּפרׁשּו ּתׁשּובהׁשּלא ׁשהיא ּבּדבר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אל הביאם לּמה ׁשּדּברּו הרע לׁשֹון ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָלדברי

ּתמיד לּבם ׁשּיהיה ּכדי ּבזה חפץ ׁשה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּמדּבר,

לׁשלחן המצּפה ּכבן לה' קרֹוב הפסק ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֻּבאין

היה ואם ּוזמן, עת ּובכל ּובקר ערב ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹאביו

הּדבקּות להם היתה לא יּׁשּוב ּדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹמביאם

ּומה סּפּוקם, לפניהם מזּמן ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֻּבתמידּות

מהּכרת הּלב הרחקת זה ּדבר יסֹובב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּמאד

רֹוממּותֹו: ויראת הּבֹורא ְְְְִֵַַַַָהׁשּגחת

ׁשאמרּו‰' ּבּתרעמת ּׁשּנכלל מה על ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹלהׁשיבם

היא ׁשּכּונתם מדּבר ּדר הביאם ְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָלּמה

מתמיד, הּנס ׁשאין מּטעם הּנס על סֹומכין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַׁשאין

ּבפלאי הּכֹופרים ּׁשאֹומרים מּמה ּולמד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַוצא

ּבּנס להכחיׁש ּכֹוזבים חכמֹות ׁשּמבּקׁשים ְְְְְְִִִֵֶַַַָה'

הּמעׂשה ׁשּיהיה טבע ּדר הּדבר ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָולעׂשֹות

לא טבעּיֹות הׁשּתּנּות וכל זמן ּבאֹותֹו ְְְְְִִִַַָָֹההּוא

ּבלב היה זה לענה ׁשּׁשרׁש ואפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיתמיד,

קבּוע נס לעׂשֹות ה' צּוה לזה ּתֹועה, ְְֲִִֵֶַַַַָָָָהמדּברים

הּנחׁש מׁשה ׁשּזרק פי"ט) (במד"ר ז"ל ְְֶֶַַָָָָּכאֹומרם

ּבאין מקֹומֹו קנה וׁשם ּבאויר ועמד ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָהּׁשמימה

ויּכיר אליו יּביט הּנׁשּו ּכל והיה ְְִִֵֵַַַָָָָָסֹומ

ויאמין מּקדם לֹו ׁשהיתה טֹועה ּדעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּבהכחׁשת

נּסים יעׂשה עׂשה לּמדּבר הביאם אׁשר ה' ְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָָּכי

ּכּטבע הּנּסים ׁשּיׁשּמׁשּו ּגדר עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָּבהתמדה

:הּצר לכל ּכיּׁשּוב הּמדּבר והיה ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹהרגיל

'Âאֹומרם ּדר על הּתׁשּובה ּכח ְְְְֶֶַַַַָָָֹלהראֹותם

נעׂשים ּתׁשּובה ׁשּבעלי פ"ו:) (יֹומא ְֲֲִֵֶַַָָז"ל

החטא מחילת לבד לא ּכי זכּיֹות העברֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֻלהם

ּׁשהעיר מה והּוא זכּות, לֹו יעמד אדרּבא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאלא

נׁש ׁשהּנחׁש לֹומר הּנחׁשת נחׁש אל ְְֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהּבטה

ּפרּוׁש הּׁשתיקה ּבבחינת ּכׁשהּוא עצמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָוהּוא

מין ּכל ּכי ּדּבר ׁשּכבר הגם עֹוד ידּבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא

הּוא כן ּפי על אף הרע לׁשֹון ידּבר ְִֵֵַַַַַָָָָהּנחׁש

לטֹובה: מרעה ונהּפ מחּיה ְְְְְֵֵֶַַַָָָעצמֹו

'Êּפרט ּבדר אל ּבנּסי ׁשּיּכירּו ה' חפץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכי

ויּכיר למעלה יּביט מהּנׁשּוכים אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכל

הּפרטית: הׁשּגחה יצּדיקּו ּובזה ְְְְִִִֶַַַָָָָּבנּסֹו

.CeLp‰ Ïk ‰È‰Âאמר‰È‰Âׂשמחה לׁשֹון ¿»»»«»ַָ¿»»ְְִָ

הּנמׁשכֹות הּתֹועלּיֹות לצד הּנׁשיכה, ְְְִִִַַַַַָָָעל

אׁשר ּדברים ּבז' הּנחׁשת נחׁש אל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָמהּבטת

ואמר ׁשּכתבנּו, ּכמֹו הּנס ּבעל ּבהם ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָיּכיר

CeLp‰ Ïkנׁשּו היה ׁשּכבר אפּלּו ּפרּוׁש »«»ְֲִֵֶָָָָ

ואֹומרֹו הּנחׁשת, נחׁש מעׂשה ÈÁÂקדם ְְְְֲֵֶֶַַַֹ»»

הּנפׁש חּיּות על ּגם להעיר וא"ו ְְִֶֶֶֶַַַַָָּבתֹוספת

עצמֹו יצּדיק הרמּוזים ּופרטים ּבּנס ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּכׁשּיּכיר

הּנפׁש: וחּיּות הּגּוף חּיּות ְְְִֶֶֶַַַַויחיה

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMîהחיים אור ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)àöiä øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף(דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB�¯‡ ¯·ÚÓ∑הּקיפּו ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿ִִ
מֹואב ארץ ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ‰iˆ‡.ארץ ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«…≈

È¯Ó‡‰ Ï·bÓ∑ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבארצם. לעבר רׁשּות להם נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמֹואב;

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ּפי על יא)ואף אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
רמזּה ב)ּומׁשה לעבר(דברים נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים והּמֹואבים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּכן מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈
:ïBðøà íéìçpä-úàå§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה לאבֹותינּו,על ׁשּנעׂשּו נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסֹוד∑‡˙ÂŒ‰·.יסּפרּו והּוי"ו והב, יהב מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֵֶַָ∆»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּביםֿסּוף נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: ‡¯�ÔB.הּוא, ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑,יםֿסּוף ּבנּסי ׁשּמסּפרים ּכׁשם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ¿∆«¿»ƒ«¿ְְְְִִֵֵֶַַ
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, נחלי ּבנּסי לסּפר יׁש החיים.ּכ אור ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåìeáâì ïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−¦§¬
:áàBî¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑,ׁשם נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ – אׁשד ."ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חברֹו עם ּומדּבר מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלפי
הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהר
צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבהרים
ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאמֹורּיים
נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל
"ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהרגּום.

מֹואב". אינו.)לגבּול לׁשם)(בס"א ׁשּנכנס הּבאר ידי על אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על יׂשראל .(ועברּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

„Ê¯„:יב ‡ÏÁ�a B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB�¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿
:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB�¯‡ ÈÏÁ� ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ� CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) eÚÒ� ÌMÓׁשּנה לּמה להעיר יׁש ƒ»»»¿ְִִֵָָָָ

זה ּבדר לֹומר וׁשּלאחריו זה ÌMÓּבמּסע ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָƒ»

ׁשּלפניו ּבּמקרא ׁשאמר ּכדר אמר ולא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוגֹו',

ּכי ואּולי וגֹו'. וּיסעּו וגֹו' וּיסעּו ּפניו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָוׁשּלפני

ארנֹון נחל וׁשל זרד נחל ׁשל אּלּו מּסעֹות ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָב'

הרגיל, ּכּסדר העננים ּפי על ולא מעצמן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנסעּו

ואמר הּכתּוב ׁשּנה �eÚÒולזה ÌMÓּפרּוׁש ְְִֶַַָָָָƒ»»»ֵ

מּמה זה ּכפרּוׁשנּו להֹוכיח וראיתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָמעצמן.

עּתה ב') (ּדברים ּדברים ּבפרׁשת הּכתּוב ְְְִִֶַַַַָָָָָָָּׁשאמר

קּומּו (ׁשם) ּוכתיב זרד נחל את לכם ועברּו ְְְִִֶֶֶַַָָָֻקמּו

ׁשּלא יּגידּו הּדברים ארנן, נחל את ועברּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּסעּו

מה הענן ּפי על היה ׁשאם הענן ּפי על ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָנסעּו

יּסעּו נֹוסע ּכׁשהענן הלא מׁשה לדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹּמקֹום

והגם ועברּו. קּומּו להם לֹומר צר היה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹולא

ּפי ועל יחנּו ה' ּפי על כ') (ט' הּכתּוב ְֲִִֶַַַַַָָׁשאמר

מאּלּו. חּוץ הּמּסעֹות ּבכל היה זה יּסעּו, ְִֵֵֶַַָָָָָה'

אחר היּו הּללּו הּמּסעֹות ׁשּב' אפׁשר ְְֶֶַַַַַַַַָָָָוהּטעם

ׁשאמרּו והגם ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו אהרן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמת

אּוליז"ל מׁשה, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשחזרּו ט'.) ְְֲִִֶֶֶַַָ(ּתענית

נׁשאר ּפיו על וחֹונים נֹוסעים ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשהענן

הּנזּכרים: מּסעֹות ב' ׁשּנסעּו ּבזמן ְְְְִִִֶַַָָָָָֻמסּלק

B‚Â'.יד) ¯Ó‡È Ôk ÏÚּדרׁשֹות ב' ּדרׁשּו רז"ל «≈≈»«¿ְְַַָָ

מדּבר ׁשהּכתּוב ל':) (קּדּוׁשין א' ְִִֵֶַַַָָּבּכתּוב,

ׁשהגם ה', מלחמת ׁשהיא ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמּתּה

נעׂשים ּבהלכה לזה זה ׂשֹונאים ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשים

מאמר והּוא לבּסֹוף, dÙeÒa.אֹוהבים ·‰Â ˙‡ ְְֲֲִַַַ∆»≈¿»

היּו מצרעים אנׁשים ב' ּכי נ"ד.) (ּברכֹות ְְֲִִִָָָָֹב'

והיּו והב ׁשמֹו ואחד את ׁשמֹו אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָּביׂשראל

והיּו מצרעים היֹותם לצד הּמחנה ּבסֹוף ְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָֹמהּלכים

וכּו': ההרים ּפגיעת עֹוׂשים ׁשהיּו הּנס ְְִִִִִֵֶֶַַָָמֹודיעים

‰‡¯�Âּכיון ּכי ּפׁשט, ּבדר הּכתּוב לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

עליה ואמר מֹואב ּגבּול ארנֹון ְְְְִִֶֶַַָָָָׁשהזּכיר

·‡BÓ Ïe·b ÔB�¯‡ Èkּבֹו להם ואין ּפרּוׁש ƒ«¿¿»ְֵֵֶָ

אמר ּגמר לזה חלק Ó‡È¯ליׂשראל Ôk ÏÚ ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ«≈≈»«

¯ÙÒaּבענין ה' לפני אׁשר ּבּספר ּפרּוׁש ¿≈∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַ

מּזה ּומֹוציא לעּמים ינחיל אׁשר ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָהּמלחמֹות

ה' ינחיל אׁשר יאמר ּכן ּגם וׁשם לזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָונֹותן

להאבֹות הבטיח ּכאׁשר מהאּמֹות יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאת

זהÓ‡È¯ואמר ּגבּול על יאמר ּבּספר ׁשם ּכי ְַָ≈»«ְִֵֵֵֶֶַַָָ

אּלא ההּוא ּבּזמן ולא ּבסֹופּה, ליׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיּתנּו

ּוגבּולֹו מֹואב ה' ינחילנּו אז מׁשיחנּו ְְְְִִֵֵַָָּבבֹוא

אֹותם לנחל לנּו הּנׁשארים מהּג' אחד ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
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(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMîהחיים אור ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)àöiä øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום וסֹוף(דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.ÔB�¯‡ ¯·ÚÓ∑הּקיפּו ƒ¿À»¡ƒְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ≈≈∆«¿ִִ
מֹואב ארץ ׁשל ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ‰iˆ‡.ארץ ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«…≈

È¯Ó‡‰ Ï·bÓ∑ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד מֹואב לגבּול ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול יֹוצאה רצּועה ƒ¿À»¡…ƒְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבארצם. לעבר רׁשּות להם נתנּו לא והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל חנּו וׁשם ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמֹואב;

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ּפי על יא)ואף אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
רמזּה ב)ּומׁשה לעבר(דברים נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים והּמֹואבים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּכן מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈
:ïBðøà íéìçpä-úàå§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ּבספר יאמר ּבּה ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה לאבֹותינּו,על ׁשּנעׂשּו נּסים ם «≈≈»«ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסֹוד∑‡˙ÂŒ‰·.יסּפרּו והּוי"ו והב, יהב מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", "את ּכמֹו ְְְֵֶַָ∆»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּביםֿסּוף נּסים והרּבה להם יהב אׁשר את ּכלֹומר: ‡¯�ÔB.הּוא, ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑,יםֿסּוף ּבנּסי ׁשּמסּפרים ּכׁשם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ¿∆«¿»ƒ«¿ְְְְִִֵֵֶַַ
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, נחלי ּבנּסי לסּפר יׁש החיים.ּכ אור ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåìeáâì ïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−¦§¬
:áàBî¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑,ׁשם נחּבאים ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ – אׁשד ."ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חברֹו עם ּומדּבר מּזה ההר על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלפי
הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל לתֹו (לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבהר
צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבהרים
ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד היּו ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאמֹורּיים
נקעים אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל
"ונׁשען וזהּו: ּבֹו, ונדּבק מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ׁשההר ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוהרגּום.

מֹואב". אינו.)לגבּול לׁשם)(בס"א ׁשּנכנס הּבאר ידי על אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על יׂשראל .(ועברּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

„Ê¯„:יב ‡ÏÁ�a B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג ÔB�¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË� ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB�¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ù�c ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿
:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB�¯‡ ÈÏÁ� ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ� CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) eÚÒ� ÌMÓׁשּנה לּמה להעיר יׁש ƒ»»»¿ְִִֵָָָָ

זה ּבדר לֹומר וׁשּלאחריו זה ÌMÓּבמּסע ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָƒ»

ׁשּלפניו ּבּמקרא ׁשאמר ּכדר אמר ולא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוגֹו',

ּכי ואּולי וגֹו'. וּיסעּו וגֹו' וּיסעּו ּפניו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָוׁשּלפני

ארנֹון נחל וׁשל זרד נחל ׁשל אּלּו מּסעֹות ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָב'

הרגיל, ּכּסדר העננים ּפי על ולא מעצמן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנסעּו

ואמר הּכתּוב ׁשּנה �eÚÒולזה ÌMÓּפרּוׁש ְְִֶַַָָָָƒ»»»ֵ

מּמה זה ּכפרּוׁשנּו להֹוכיח וראיתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָמעצמן.

עּתה ב') (ּדברים ּדברים ּבפרׁשת הּכתּוב ְְְִִֶַַַַָָָָָָָּׁשאמר

קּומּו (ׁשם) ּוכתיב זרד נחל את לכם ועברּו ְְְִִֶֶֶַַָָָֻקמּו

ׁשּלא יּגידּו הּדברים ארנן, נחל את ועברּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּסעּו

מה הענן ּפי על היה ׁשאם הענן ּפי על ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָנסעּו

יּסעּו נֹוסע ּכׁשהענן הלא מׁשה לדברי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹּמקֹום

והגם ועברּו. קּומּו להם לֹומר צר היה ְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹולא

ּפי ועל יחנּו ה' ּפי על כ') (ט' הּכתּוב ְֲִִֶַַַַַָָׁשאמר

מאּלּו. חּוץ הּמּסעֹות ּבכל היה זה יּסעּו, ְִֵֵֶַַָָָָָה'

אחר היּו הּללּו הּמּסעֹות ׁשּב' אפׁשר ְְֶֶַַַַַַַַָָָָוהּטעם

ׁשאמרּו והגם ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו אהרן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמת

אּוליז"ל מׁשה, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשחזרּו ט'.) ְְֲִִֶֶֶַַָ(ּתענית

נׁשאר ּפיו על וחֹונים נֹוסעים ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשהענן

הּנזּכרים: מּסעֹות ב' ׁשּנסעּו ּבזמן ְְְְִִִֶַַָָָָָֻמסּלק

B‚Â'.יד) ¯Ó‡È Ôk ÏÚּדרׁשֹות ב' ּדרׁשּו רז"ל «≈≈»«¿ְְַַָָ

מדּבר ׁשהּכתּוב ל':) (קּדּוׁשין א' ְִִֵֶַַַָָּבּכתּוב,

ׁשהגם ה', מלחמת ׁשהיא ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמּתּה

נעׂשים ּבהלכה לזה זה ׂשֹונאים ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשים

מאמר והּוא לבּסֹוף, dÙeÒa.אֹוהבים ·‰Â ˙‡ ְְֲֲִַַַ∆»≈¿»

היּו מצרעים אנׁשים ב' ּכי נ"ד.) (ּברכֹות ְְֲִִִָָָָֹב'

והיּו והב ׁשמֹו ואחד את ׁשמֹו אחד ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָּביׂשראל

והיּו מצרעים היֹותם לצד הּמחנה ּבסֹוף ְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָֹמהּלכים

וכּו': ההרים ּפגיעת עֹוׂשים ׁשהיּו הּנס ְְִִִִִֵֶֶַַָָמֹודיעים

‰‡¯�Âּכיון ּכי ּפׁשט, ּבדר הּכתּוב לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

עליה ואמר מֹואב ּגבּול ארנֹון ְְְְִִֶֶַַָָָָׁשהזּכיר

·‡BÓ Ïe·b ÔB�¯‡ Èkּבֹו להם ואין ּפרּוׁש ƒ«¿¿»ְֵֵֶָ

אמר ּגמר לזה חלק Ó‡È¯ליׂשראל Ôk ÏÚ ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ«≈≈»«

¯ÙÒaּבענין ה' לפני אׁשר ּבּספר ּפרּוׁש ¿≈∆ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַ

מּזה ּומֹוציא לעּמים ינחיל אׁשר ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָהּמלחמֹות

ה' ינחיל אׁשר יאמר ּכן ּגם וׁשם לזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָונֹותן

להאבֹות הבטיח ּכאׁשר מהאּמֹות יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאת

זהÓ‡È¯ואמר ּגבּול על יאמר ּבּספר ׁשם ּכי ְַָ≈»«ְִֵֵֵֶֶַַָָ

אּלא ההּוא ּבּזמן ולא ּבסֹופּה, ליׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיּתנּו

ּוגבּולֹו מֹואב ה' ינחילנּו אז מׁשיחנּו ְְְְִִֵֵַָָּבבֹוא

אֹותם לנחל לנּו הּנׁשארים מהּג' אחד ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא



zwgסב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(æè)äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑?הּללּו הּנּסים לבני מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
והּבא למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּנחלהּמׁשל לתֹו ירדה ר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשירה ואמרּו ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ואיברים, ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם .והעלתה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(154 'nr bk zegiy ihewl)

לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ונֹותן(רש"י 'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק האם ׁשל ּתפקידּה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ה'אם',ּפתלּתינֹוק ּבאמצעּות ׁשּלא ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן הּקּב"ה ּכאן: ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת הּדם את ראּו יׂשראל ּכאׁשר ּכְך: על לֹו הֹודיע והּקּב"ה יׂשראל. צרכי לכל ׁשּדֹואג נאמן הרֹועה ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמׁשה,

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר והּוא ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמׁשה

(æé):dì-eðò øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«
i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

ּבארה" "ּומּׁשם ׁשּנאמר להם? אּלא(במ"ר)הֹודיעה עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת והלא היתה? מּׁשם וכי . ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
וכן הּנּסים. את לפרסם לה)ׁשּירדה נּתנה(שבת והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה – יׂשראל" יׁשיר "אז : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הימּנּו למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? לּכתב ראה ּומה ארּבעים, מּתחּלת החיים.להם אור ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

·È¯‡טז ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LB�k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

ÈwÒיז ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתבת ּופרּוׁש והּקדמֹוני, והּקניזי הּקיני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַׁשהם

·‰Âאהבה לׁשֹון הא' ּדרכים, ּבב' מתּפרׁש »≈ְְְְֲִִֵַָָָָ

ולא ּבּסֹוף לתּתּה אהב ה' ּכי הּדר זה ְְִִֶֶֶַַַַָָֹעל

ב') (ּדניאל ּדר על נתינה לׁשֹון אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָעּתה,

ידּבר ׁשהּכתּוב ּומצינּו לחּכימין חכמתא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָיהב

(ּבראׁשית ּכמֹו ּתרּגּום, ּבלׁשֹון ּתבה ְְְְְִִִִֵֵַָָלפעמים

קדׁש מרבבת ואתה לאברהם, מּלל מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹכ"א)

ואֹומרֹו ל"ג), ‰ÌÈÏÁp(ּדברים ˙‡Âּפרּוׁש וגֹו' ְְְִָ¿∆«¿»ƒְֵ

ּבספר ׁשּכתּוב מֹואב ׁשל הּגבּול לסּדר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּבא

ואת ואמר לנּו לתת ה' ׁשעתיד ה' ְְְֲִִֵֶֶַָָָָמלחמֹות

ליׂשראל הּנּתן ּבכלל ּכן ּגם ארנֹון ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנחלים

וגֹו': נטה אׁשר הּנחלים אׁשד ְְֲִֶֶֶַַָָָּגם

B‚Â'.יז) Ï‡¯NÈ ¯ÈLÈ Ê‡ׁשירה לדעת צרי »»ƒƒ¿»≈¿ִִַַָָָ

ׁשירה אמרּו לא לּמה ּגם ּטיבּה, מה ְִִַַָָָָָֹזֹו

ּכל ּגם הּמים, על ׁשירה ׁשאמרּו ּכמֹו הּמן ְְִִֶַַַַַַָָָָעל

על זֹו ׁשירה ּכי ואפׁשר ּבאּור, צריכה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָהּפרׁשה

ּתּגר נקרא לא ּכן ּגם ּובזה אמרּוה, ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹהּתֹורה

חדׁשה ׁשירה ׁשֹוררּו לא לּמה ההּוא הּדֹור ְֲִַַַָָָָָֹעל

נאוה לּה אׁשר מֹורׁשה ּתֹורה להם ְְֲֲִֶֶֶָָָָָָָָּכׁשּנּתנה

הּתֹורה ׁשירת זאת היא וּדאי ּכי ְִִִִַַַַָָֹּתהּלה,

ׁשם על ּבאר נקראת מים, ּבאר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַׁשּנקראת

ּבאר, ׁשּנקראת עליֹונה ׁשכינה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהּמקֹור

ואֹומרֹו למים, נמׁשלה ׁשהּתֹורה לפי (מים) ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּגם

¯‡· ÈÏÚׁשּלמּטה ּבאר על לא ּכי עלּיה לׁשֹון ¬ƒ¿≈ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

עליֹון, ּפרּוׁש עלי ּבאר על אלא אֹומרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָהם

dÏ e�Úוּתען ט"ו) (ׁשמֹות אֹומרֹו ּדר על ¡»ְְֶֶַַַַ

הּׁשיר: ּדר ׁשהּוא מרים ְִִֶֶֶֶַָָלהם

e¯Ó‡ÂÌÈ¯N ‰e¯ÙÁּפי על יתּבאר וגֹו' ¿»¿¬»»»ƒְְִִֵַָ

ּכי ׁשאמרּו ס"ד) (ב"ר ְְִִֵֶֶָּדבריהם

עליֹון מקֹור מתּקנים הּתֹורה עסק ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָּבאמצעּות

מעלת ּבחינת ּכפי הּוא והּתּקּון ּבאר, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשּנקרא

ׁשהיּו הראׁשֹונים הּצּדיקים ּבּתֹורה, ְִִִִִֶַַַָָָָהעֹוסקים

ועׂשאּוה הּבאר את ׁשחפרּו הם ּגדֹולה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמדרגה

(ּבראׁשית ּבסֹוד האבֹות והם מּמּנה ְְְְִִִֵֵֶָָָלׁשּתֹות

את וּיגל הּבאר ּפי על ּגדלה והאבן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹכ"ט)

ראּויה היתה ּומאז הּצאן, את וּיׁשק ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן

ליׂשראל לּנתן היתההּתֹורה לא ועֹודּנּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּכרּוה עד מּמּנה לׁשּתֹות ההּׂשגה ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּבבחינת

ועמדּו לנּו, הֹורידּה אׁשר מׁשה הם העם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָנדיבי

ואנׁשי ּונביאים זקנים מּמּנּו מקּבלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָאחריו

והּוא מצּפּוניה, וגּלּו ּופרׁשּוה הּגדֹולה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָּכנסת

‰ÌÚ,אֹומרֹו È·È„� ‰e¯kׁשּבכתב ּתֹורה ּכי ְ»»¿ƒ≈»»ְִִֶָָ

לׁשּתֹות יכֹול אדם אין ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִֵֶֶַָָָָֹּבלא

ואֹומרֹו Ì˙�ÚLÓaמּמימיה, ˜˜ÁÓaמה הּוא ְְִֵֶָƒ¿…≈¿ƒ¿¬…»ַ

ואין הּדֹורֹות, חכמי ּבּתֹורה לחּדׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָּׁשהֹוסיפּו

ּכמּדת ואינֹו חקיקה, ּבּה ּכחֹוקק אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָזה

אּלא אינֹו זה וגם וכרּו, ׁשחפרּו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהראׁשֹונים

ודקּדּוק ּדקּדּוק ׁשּכל ראׁשֹונים ׁשל ְְְְְֲִִִִִֶֶָָּבמׁשענֹותם

ּדבריהם, ּפי על לפרׁשֹו צרי ּבּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּידקּדק

ּדברי ּפי על מיּסד יהיה ׁשּלא ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻוכל

עליו: לסמ אין ְְִִֵַַָָֹהּקדמֹונים

B¯ÓB‡Â‰�zÓ ¯a„nÓeנֹוחליה ּׁשּזכּו מה ּפרּוׁש ¿¿ƒƒ¿»«»»ֲֵֶֶַָָ

מחׁשיבין ׁשהיּו לצד אּלא זכּו ְֲִִֶֶַַָָָֹלא

(ׁשמֹות ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו ּכמדּבר, ְְְְְְִֵֶַַַָָָעצמן

נקנית אינּה ׁשהּתֹורה ּבּמדּבר וּיחנּו ב') ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָי"ט

ואֹומרֹו והּׁשפלּות, הענוה ּבאמצעּות ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָאּלא

Ï‡ÈÏÁ� ‰�znÓeׁשּנּתנה הּתֹורה ׁשּבאמצעּות ƒ«»»«¬ƒ≈ְְְִֶֶֶַָָָ

יעקב ל"ב) (ּדברים ּדכתיב אל אֹותנּו נחל ְְֲִִִֵַַָָָָֹלנּו

להיֹות אל ׁשּנחלנּו ירצה ּגם נחלתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָחבל

ּכי קל"ה) (ּתהּלים ּדכתיב לאלּה לנּו ְְְִִִִִֵַָָֹֻמיחד

מדֹור ועזב ּבתֹוכנּו ׁשכן ּגם יּה, לֹו ּבחר ְְֲֵַַַַַָָָָָֹיעקב

ואֹומרֹו BÓa˙עליֹון. Ï‡ÈÏÁpÓeּפרּוׁש ְְְֶƒ«¬ƒ≈»ֵ

נעׂשינּו ּבמֹות אל ׁשּנחלנּו זה ּדבר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומאמצעּות

ה' ּבנּו ׁשּבחר הּמלאכים על עליֹונה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּבמדרגה

ואֹומרֹו מהם. ‡L¯יֹותר ‡ib‰ ˙BÓaÓe'וגֹו ְְֵֵֶƒ»««¿¬∆ְ

ּתכלית ׁשעּקר לנּו ּׁשּקדם מה ּפי על ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָיתּבאר

אלא אינם ואֹוׁשריו ּבמצֹותיו האדם ְְְְְִֵֶַָָָָָָָׂשכר

מקֹום אינֹו הּזה ּבעֹולם אבל העליֹון ְְֲֵֶֶַָָָָָָּבעֹולם

הרּוחני: אׁשר ִֶַַָָָהּׂשגת

‰zÚÓeהעֹולם מן האדם להסּתּלק הּוא הכרח ≈«»ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

הּטֹובה, ה' ּכיד ּגמּוליו להׁשּתּלם ְְְְִֵֶַַַַָָהּזה

חטא על נסּבבה ׁשהּמיתה רֹואים ּׁשאנּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּומה

חי האדם היה זה ׁשּזּולת יּגיד ׁשּזה ִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהאדם

ּגמּולֹו חסר האדם יהיה ּכן אם ותאמר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּתמיד

החטא זּולת ּכי הּסֹוד ּבעלי אמרּו לזה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָהּטֹוב,

ּובחצר, ּבעלּיה ודר לרקיע עֹולה האדם ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָהיה

הּׁשמימה ׁשעלה הּנביא אלּיהּו האֹות ל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָוזה

והּגּוף מיתה, טעם טעם ולא ּגמּולֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָֹלהׁשּתּלם

העליֹונה ּבעלּיה לעמד יכֹול ׁשאינֹו אמת ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהן

על אף רּוחני ּבגדר ועמד הּגּוף ׁשּנזּדּכ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהגם

אּלא לגׁשם, יחׁשב עליֹון רּוחנּיּות ּבער כן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּפי

אלּיהּו ּבמעׂשה ר"ט.) (זוח"א ז"ל ְְֲִֵֵֶַָָׁשאמרּו

מּגּופֹו נפׁשט ׁשם חּמה לגלּגל ּבהּגיעֹו ּכי ְְְְִִִִַַַַַָָז"ל

למּטה יֹורד ּוכׁשהּוא חּמה ּבגלּגל אֹותֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָוהּניח

ה' ׁשּכׁשּנתן עֹוד ז"ל ואמרּו ּבֹו, ויֹורד ְְְְְֵֶֶַָָלֹובׁשֹו

ּבני יׂשראל נעׂשּו סיני ּבהר ליׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּתֹורה

קדם ּכאדם להיֹות וחזרּו מהּמיתה ְְְְִִִֵֶַָָָָֹחֹורין

ז"ל ואמרּו הּלּוחֹות על חרּות ּדכתיב ְְְִִֶַַָָָָׁשחטא

חרּות אּלא חרּות ּתקרי אל מ"א) פ' ְִִֵֶַָָ(שמו"ר

הּגיע ּבעת ׁשּכן וכיון הּמות, מּמלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָחרּות

ּופֹוׁשטים ונפׁש ּגּוף עֹולים היּו ׁשלמּותם ְְְְִִִֵֶֶַָָּתכלית

הּכתּוב מאמר והּוא ּכאלּיהּו, חּמה ּבגלּגל ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָּגּופם

‰Èb‡ּכאן ˙BÓaÓeהעליֹונה מּמדרגה ּפרּוׁש ָƒ»««¿ְְִֵֵֶַָָָ

zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§¨−©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא להם∑a„nÓe¯.ּבּמּטה∑Ì˙�ÚLÓa.זאת .נּתנה ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨¨−©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ� ‰�znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑– העם נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּובאין סימן אֹותֹו ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

וׁשבט ׁשבט ּכל חנית ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.לפני "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי מחקק(דברים חלקת "ּכיֿׁשם : ְֲִֵֵֵֶֶַָָָƒ¿…≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו נזּכר ׁשּלא וכיון הּבאר. ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹספּון".
איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשל

!הֹול.‰bÒt‰ L‡¯∑"רמתא "ריׁש וכן∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ּגבּה, מח)לׁשֹון הגּביהּו(תהלים – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו : ֵ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַַַָֹ
אחר:∑Ù˜L�Â‰.ארמנֹותיה ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹונׁשקפה,
ּתנחּומא רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, .והיא ְְְִִֵַַַַָָָ

ß oeiq 'l ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מּמדּבר(דברים מלאכים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן כ)קדמֹות", אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח יא): "וּיׁשלח(שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל הּוא ׁשּמׁשה ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
הּכל הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם .ויׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא לָך, כא)לֹומר כא, יׂשראל(רש"י הּוא ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

- קׁשה עדין אְך מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם וכתבמּדּועויׂשראל הּכתּוב ׁשּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא לָך") ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ"וּיׁשלח

nÚ‡יח ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁ�Ï‡יט ÔB‰nÚ ‡˙Á� ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁ�Óeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׂשגה עֹוד יׁש הּתֹורה ּבאמצעּות ְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׂשגנּו

ירידת ׁשהיא הּגיא ׁשהּוא זה ּדבר מּצד ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאחרת

הּקבר, ׁשהיא ּבּגיא BÓ‡·ּגׁשמנּו ‰„Na ¯L‡ ְְִִֵֶֶֶַַַ¬∆ƒ¿≈»

ואֹומרֹו ׂשדה, ּתּקרא ׁשּבראּהBÓ‡·ׁשהארץ ְְִֵֶֶֶָָָָ»ְֶָָ

העֹולם: ַָָאב

B‡ּכאמּור ׂשדה ּכן ּגם ׁשּנקראת להאּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹירמז

על היא והּכּונה ל"ו:) (זוח"א ְְְִִֵֶַַַָָּבדבריהם

ׁשהיא האּׁשה מּפאת ּבא אׁשר הּגיא :הּדר ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ה' ׁשּלקחּה הּנבראים ּכל מאב ׁשּבאה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּוה

זה ּכדר ׁשּבאה ּבעֹולם אּׁשה ואין ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמּצלעֹותיו

סּבת היתה והיא זאת, אם ּכי האדם ְְְִִִִִַַָָָָָֹמּצלעֹות

ּבאמצעּות מעּתה ּבּגיא, העצמֹות להּפיל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמות

קדם לקדמּותֹו הּדבר יחזר הּתֹורה ְְֲֶַַַַַַָָָָֹֹהּׂשגת

ּבּגיא ׁשהיה ּכמֹו הּגּוף ויהיה חּוה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשחטאה

ׁשהּוא זה מקֹום ּגדר יֹודע אני ואין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָלמעלה,

ּגלּגל ּבמקֹום ׁשאמרנּו הּפסּגה ראׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָֹאֹומר

אֹומרֹו והּוא ‰bÒt‰חּמה L‡¯הּוא ׁשּמא ְְַָ…«ƒ¿»ֶָ

אמר לזה הּנׁשמֹות, ּבמקֹום Ù˜L�Â‰למעלה ְְְְִֶַַַָָָָ¿ƒ¿»»

יׁשימֹון נקרא ׁשהּוא הּזה העֹולם ּפני על ְְְְִִֵֶֶַַָָָוגֹו'

נקרא אֹו ׁשמם, להיֹות ׁשעתיד ׁשממה ְְְְִִִֵֶָָָָָלׁשֹון

את הּׁשֹומם הרע יצר ּבֹו ׁשּׁשֹולט לפי ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכן

ּפנים על נׁשקף ׁשהּוא מקֹום זה ואי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּנבראים,

מה יּנח ׁשם חּמה ּגלּגל הּוא הּזה עֹולם ְֶֶַַַַַַָָָֻׁשל

ּבאמצעּות ּכי ונמצא ּבּגיא, להיֹות ראּוי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּׁשהיה

ה להנחיל יּׂשג ּכּמצטר הּתֹורה ּנפׁשּתֹועלּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבחּיים: ְִַַַוהּגּוף

˙wÁ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«À«



סג zwg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§¨−©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא להם∑a„nÓe¯.ּבּמּטה∑Ì˙�ÚLÓa.זאת .נּתנה ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִֶָָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨¨−©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ� ‰�znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑– העם נדיבי ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּובאין סימן אֹותֹו ּדר נמׁשכין הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו נֹוטל חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכל

וׁשבט ׁשבט ּכל חנית ׁשּנאמר∑ÁÓa˜˜.לפני "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה לג)עלּֿפי מחקק(דברים חלקת "ּכיֿׁשם : ְֲִֵֵֵֶֶַָָָƒ¿…≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו נזּכר ׁשּלא וכיון הּבאר. ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ולּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹספּון".
איני – לאו ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: לסעּדה, אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשל

!הֹול.‰bÒt‰ L‡¯∑"רמתא "ריׁש וכן∑bÒt‰.ּכתרּגּומֹו: ּגבּה, מח)לׁשֹון הגּביהּו(תהלים – ארמנֹותיה" "ּפּסגּו : ֵ…«ƒ¿»ְְֵַָָָƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַַַָֹ
אחר:∑Ù˜L�Â‰.ארמנֹותיה ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני הּפסּגה אֹותּה ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹונׁשקפה,
ּתנחּומא רּבי ּדרׁש ּכ הּבאר, .והיא ְְְִִֵַַַַָָָ

ß oeiq 'l ycew zay ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ב)ּובמקֹום מּמדּבר(דברים מלאכים "ואׁשלח : «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן כ)קדמֹות", אֹומר:(במדבר הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח יא): "וּיׁשלח(שופטים : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל הּוא ׁשּמׁשה ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
הּכל הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם .ויׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא לָך, כא)לֹומר כא, יׂשראל(רש"י הּוא ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות אּלה מּלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

- קׁשה עדין אְך מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על יׂשראל" "וּיׁשלח לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם וכתבמּדּועויׂשראל הּכתּוב ׁשּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא לָך") ("לֹומר ללּמדנּו ּבא זה ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ"וּיׁשלח

nÚ‡יח ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁ�Ï‡יט ÔB‰nÚ ‡˙Á� ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁ�Óeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׂשגה עֹוד יׁש הּתֹורה ּבאמצעּות ְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשהּׂשגנּו

ירידת ׁשהיא הּגיא ׁשהּוא זה ּדבר מּצד ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאחרת

הּקבר, ׁשהיא ּבּגיא BÓ‡·ּגׁשמנּו ‰„Na ¯L‡ ְְִִֵֶֶֶַַַ¬∆ƒ¿≈»

ואֹומרֹו ׂשדה, ּתּקרא ׁשּבראּהBÓ‡·ׁשהארץ ְְִֵֶֶֶָָָָ»ְֶָָ

העֹולם: ַָָאב

B‡ּכאמּור ׂשדה ּכן ּגם ׁשּנקראת להאּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹירמז

על היא והּכּונה ל"ו:) (זוח"א ְְְִִֵֶַַַָָּבדבריהם

ׁשהיא האּׁשה מּפאת ּבא אׁשר הּגיא :הּדר ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

ה' ׁשּלקחּה הּנבראים ּכל מאב ׁשּבאה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּוה

זה ּכדר ׁשּבאה ּבעֹולם אּׁשה ואין ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמּצלעֹותיו

סּבת היתה והיא זאת, אם ּכי האדם ְְְִִִִִַַָָָָָֹמּצלעֹות

ּבאמצעּות מעּתה ּבּגיא, העצמֹות להּפיל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמות

קדם לקדמּותֹו הּדבר יחזר הּתֹורה ְְֲֶַַַַַַָָָָֹֹהּׂשגת

ּבּגיא ׁשהיה ּכמֹו הּגּוף ויהיה חּוה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשחטאה

ׁשהּוא זה מקֹום ּגדר יֹודע אני ואין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָלמעלה,

ּגלּגל ּבמקֹום ׁשאמרנּו הּפסּגה ראׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָֹאֹומר

אֹומרֹו והּוא ‰bÒt‰חּמה L‡¯הּוא ׁשּמא ְְַָ…«ƒ¿»ֶָ

אמר לזה הּנׁשמֹות, ּבמקֹום Ù˜L�Â‰למעלה ְְְְִֶַַַָָָָ¿ƒ¿»»

יׁשימֹון נקרא ׁשהּוא הּזה העֹולם ּפני על ְְְְִִֵֶֶַַָָָוגֹו'

נקרא אֹו ׁשמם, להיֹות ׁשעתיד ׁשממה ְְְְִִִֵֶָָָָָלׁשֹון

את הּׁשֹומם הרע יצר ּבֹו ׁשּׁשֹולט לפי ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכן

ּפנים על נׁשקף ׁשהּוא מקֹום זה ואי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּנבראים,

מה יּנח ׁשם חּמה ּגלּגל הּוא הּזה עֹולם ְֶֶַַַַַַָָָֻׁשל

ּבאמצעּות ּכי ונמצא ּבּגיא, להיֹות ראּוי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּׁשהיה

ה להנחיל יּׂשג ּכּמצטר הּתֹורה ּנפׁשּתֹועלּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּבחּיים: ְִַַַוהּגּוף

˙wÁ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«À«



zwgסד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(áë)äzLð àì íøëáe äãNa ähð àì Eöøàá äøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−
:Eìáb øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«

i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ׁשלֹום מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ּפי על .אף ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)ïçéñ óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliå©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙�Œ‡ÏÂ∑ּכיון ּגיסֹות. עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה מס, לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹומרים ואּתם מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשאמרּו
!?ּכ.Ï‡¯NÈ ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑סיחֹון היה ואם לכבׁשּה, יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון היתה אּלּו ָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

על מטריח אני מה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה ׁשּכן וכל לכבׁשֹו, יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבכפר
אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן לצאת הּמלחמה אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על לצּור זאת ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבני

וטף נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי לנגּדם, עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם נפלּו, .וׁשם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(äë)ìàøNé áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙�a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À
:ïðøà-ãò Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©©§«Ÿ

i"yx£ÌÁÏ� ‡e‰Â∑('ב ס' ׁשּנאמר(חולין לפי להּכתב? הצר :(שם)לּמה ¿ƒ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֻ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, מֹואב מּׁשל וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר ל"ח)"אל ליׂשרא(גיטין טהרה ידֹו .לועל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B„iÓ∑(נ"ו .מרׁשּותֹו(ב"מ ƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ּבמֹואב סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה ‰ÌÈÏLn.על e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר כג)ּבלעם, "וּיּׂשא(במדבר : «≈ְְְִִִֶַַָָָָ…¿«…¿ƒְֱִִֶֶַַָָ
אמרּו∑‰ÌÈÏLn.מׁשלֹו" והם ּובעֹור, ÔBaLÁ.ּבלעם e‡a∑את וׂשכר והל לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ«…¿ƒְְְְִֵָָ…∆¿ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבלק לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, כב)ּבלעם וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.Ô�Bk˙Â ‰�az∑ּבׁשם חׁשּבֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ
עירֹו להיֹות .סיחֹון ְִִִ

(çë)äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò́̈½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיחֹוןמּׁשּכבׁשּה.·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ»¿»»»
ארמי ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, ּבלׁשֹון "ער" קרּוי הּמדינה אֹותּה BÓ‡·.ׁשם ¯Ú∑מֹואב ׁשל .ער ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָ»»ֶָָ

Ï‡כב Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ� ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú� Èc „Ú ÏÊ� ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL�ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ù�e dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ L�Îe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ È�a „Ú ‡˜·È „Ú ‡�B�¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È�·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

ÈÂ˙·כה ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰�¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒ�e ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB�¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â È�a˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח ˜Ù� ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB�¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

zwg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי מֹואב∑�˙Ô.ׁשם ׁשל ּבניו את .הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶֶַָָָ
ÌËÈÏt∑'וגֹו ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב ּופלטים .נסים ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ וכן∑‡·„ מּׁשם, אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹו איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", (מלכים"עד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יא) לדוידֿעבּדי"א היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑אֹותם ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, .ׁשי"ן ְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִִַַַָָָָָֹ
ÁÙ�Œ„Ú∑נפח עד .הׁשּמֹונּום «…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«
(áì)LøBiå äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤

:íL-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«
i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ּתפּלתֹו ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

להּלחם מׁשה .ׁשל ְִֵֶֶָֹ

(âì)íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeǟ§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨

:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא ׁשּנאמר(נדה אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד ׁשּמא להּלחם, ירא מׁשה יד)ׁשהיה "וּיבא(בראשית : «ƒ»…ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – ג)הּפליט" מל(דברים "רקֿעֹוג : ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר .הּבׁשן ְְִִִֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, ּכל(רש"י ׁשּכן, ירא. היה מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. נראית "מׁשה" ּתבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ׁשראה מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי מּמּנּו, יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיׂשראל,

זֹו. זכּות לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה ְְֲֵֶַַָָָָָָֹאברהם,

(äì)Bì-øéàLä ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN̈¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑ּבברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּבהרֹואה, ««…ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

áë(à)øáòî áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤
:Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקתפ"ז פרשת חסלת

„ÔÈÁÏÙכט ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ� „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰�¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג ˜Ù�e Ô�˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ È�a eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈



סה zwg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את מֹואב∑LBÓk.ׁשּקּללּו אלהי מֹואב∑�˙Ô.ׁשם ׁשל ּבניו את .הּנֹותן ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶֶַָָָ
ÌËÈÏt∑'וגֹו ּבּׁשבית ּבנֹותיו ואת מחרב ּופלטים .נסים ¿≈ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ׁשּלהם Ô·ÈcŒ„Ú.מלכּות ÔBaLÁ וכן∑‡·„ מּׁשם, אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿«ƒ…ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכמֹו איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון – ניר מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", – "סר" ׁשל ּתרּגּום ּדיבן", (מלכים"עד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

יא) לדוידֿעבּדי"א היֹותֿניר "למען :.ÌÈMpÂ∑אֹותם ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, .ׁשי"ן ְְְֱִִִַַַָ««ƒְְְְְִִִַַַָָָָָֹ
ÁÙ�Œ„Ú∑נפח עד .הׁשּמֹונּום «…«ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«
(áì)LøBiå äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤

:íL-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«
i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ּתפּלתֹו ּבכח אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: לכדּוה, המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

להּלחם מׁשה .ׁשל ְִֵֶֶָֹ

(âì)íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeǟ§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦
úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå BúàŸ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨

:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא ׁשּנאמר(נדה אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד ׁשּמא להּלחם, ירא מׁשה יד)ׁשהיה "וּיבא(בראשית : «ƒ»…ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ׁשהּכּו הרפאים מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – ג)הּפליט" מל(דברים "רקֿעֹוג : ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
הרפאים" מּיתר נׁשאר .הּבׁשן ְְִִִֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, ּכל(רש"י ׁשּכן, ירא. היה מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. נראית "מׁשה" ּתבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ׁשראה מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי מּמּנּו, יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיׂשראל,

זֹו. זכּות לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה ְְֲֵֶַַָָָָָָֹאברהם,

(äì)Bì-øéàLä ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN̈¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑ּבברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּבהרֹואה, ««…ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

áë(à)øáòî áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈¥¥−¤
:Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקתפ"ז פרשת חסלת

„ÔÈÁÏÙכט ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙�·e ÔÈ¯Èˆ È‰B�a ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ� „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰�¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג ˜Ù�e Ô�˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡È�t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

Ú„לה dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂ ·ÈÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„BÓ‡·א ‡i¯LÓa B¯Le Ï‡¯NÈ È�a eÏË�e¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈



סו
íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì ú÷ç úùøôì äøèôäàé ÷øô íéèôåùá

àéà:çzôé-úà ãrìb ãìBiå äðBæ äMà-ïa àeäå ìéç øBab äéä éãrìbä çzôéåáãìzå §¦§¨´©¦§¨¦À¨¨Æ¦´©½¦§−¤¦¨´¨®©¬¤¦§−̈¤¦§¨«©¥¯¤
ìçðú-àì Bì eøîàiå çzôé-úà eLøâéå äMàä-éðá eìcâiå íéða Bì ãrìb-úLà¥«¤¦§¨²−¨¦®©¦§§¸§¥¨«¦¹̈©§¨«§´¤¦§À̈©³Ÿ§Æ«Ÿ¦§©´

:äzà úøçà äMà-ïa ék eðéáà-úéáaâeèwìúiå áBè õøàa áLiå åéçà éðtî çzôé çøáiå §¥«¨¦½¦²¤¦¨¬©¤−¤¨«¨©¦§©³¦§¨Æ¦§¥´¤½̈©¥−¤§¤´¤®©¦§©§³
:Bnr eàöiå íé÷éø íéLðà çzôé-ìàã:ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçliå íéîiî éäéåäéäéå ¤¦§¨Æ£¨¦´¥¦½©¥«§−¦«©§¦−¦¨¦®©¦¨«£¬§¥«©−¦¦§¨¥«©§¦¾

:áBè õøàî çzôé-úà úç÷ì ãrìâ éð÷æ eëìiå ìàøNé-ír ïBnr-éðá eîçìð-øLàk©«£¤¦§£¬§¥«©−¦¦§¨¥®©¥«§Æ¦§¥´¦§½̈¨©¬©¤¦§−̈¥¤¬¤«
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zweg zyxt - zegiyÎihewl

עם שביחד באופן, המאסר מן הגאולה היתה לפיכך

והתיישמה "התלבשה" היא לטבע, שמעל גלוי נס היותה

בטבע.

מספר יש העולם את ה' בהנהגת הוא: לכך ההסבר

משם83אופנים הנובעת טבעית, הנהגה כדלהלן: ,

האלקות84"אלקים" דרגת "הטבע"), (בגימטריא

"ממלא דרגת – מקום תופס והעולם בעולם, ה"מלובשת"

עלמין"; כל

נובעת זו מתבטלת. הטבע הנהגת כאשר ניסית, הנהגה

– לעולם שמעל האלקות דרגת לטבע, שמעל "הוי'" משם

בביטול מתבטאת היא ולכן עלמין", כל "סובב דרגת

הטבע;

אלקית מדרגה הנובעים בטבע, ה"מלובשים" וניסים

"הוי'" ומשם "אלקים" משם הנעלית יותר, ולכן85גבוהה ,

מיושמים אך הטבע, מן הנעלים הניסים משם נובעים

שהטבע כך הטבע, על משפיע הנס כלומר, טבעי. בלבוש

לנס. מסכים עצמו

בדרכי המיושמים ניסים רצוף שהיה פורים, נס כדוגמת

שהתיר הפה הוא שאסר שהפה כך, כדי עד .86הטבע,

שאותם השמחה, בעל גאולת היתה לכך בדומה

על87האנשים לצוות הוכרחו עצמם הם לאוסרו, ציוו אשר

.88שחרורו

עתיק": פנימיות אבא "פנימיות של לענין בדומה וזה

מעשית נפש מסירות באמצעות לעולם כזה שפע ירד כאשר

ביטל לא מהותו, היתה שזאת והגאולה, השמחה בעל של

הפך עצמו זה דבר אלא העולם, של טבעו את הדבר

לקדושה. שסייעה טבע, של למציאות

(h"kyz ,fenz a"i ,a"eg t"y .g"kyz ,dxt t"y zegiyn)
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ואילך.83) ב יח, בראשית ובאוה"ת ועוד. תקסד. ע' אחרי אוה"ת ראה

ונס). טבע – דלקמן אופנים (ב' וסופו בתחילתו תרס"ו הזה החודש ד"ה

אלקים.84) שם בפי' ס"ה חאו"ח טושו"ע ראה

(מג"א85) שם אוה"ת דפורים, הנס לענין (ועוד) ואילך ד צט, תו"א

שם מבחי' הם בטבע המלובשים דנסים שם, אחרי ובאוה"ת ובכ"מ. ב'שלו)

שד"י.

לעת"ל86) שיהי' לנהורא חשוכא אתהפכא כענין שזהו ושם, ב. צד, תו"א

שהנסים ואילך) 46 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה מאתכפיא). (שלמעלה

להנסים והכנה הקדמה הוא משיח ביאת לפני האחרון שבדור לצדיקים

"אומר ע"ד הי' תמוז די"בֿי"ג הגאולה ולכן כבהגאולהoetvlדהגאולה. תני",

העתידה.

ואילך.87) 125 ע' ח"ח [המתורגם] בלקו"ש ועד"ז שם. לקו"ש ראה

היו88) הסיבות שכל בחוש נראה הי' בטבע מלבוש שהי' אף והיינו

ועוד). א. ק, ג. צג, (תו"א דפורים הנס אופן וע"ד מהטבע למעלה

אוא"ס89) לעצמות הגיעו המסנ"פ ע"י דבפורים ואילך) ד (צט, תו"א ראה

ובהמשך בטבע. המלובשים הנסים נמשכו ומזה הוי', שם מבחי' שלמעלה

א"ס לעצמות מגיעים בפועל מסנ"פ שע"י ועוד, (101 (ע' שם תשמח שמח

כו'. אבא דפנימיות
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סט

לשבוע פרשת חוקת תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ד סיון
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח 

יום רביעי - כ"ז סיון
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד  

יום שני - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו סיון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' סיון
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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,xyt` i` df xac ± xzei my `vnp epi`e myn wlzqd okn xg`le

llk xnel ,la`-LBãwä ìò©©¨
íäî ìcápä ,àeä-Ceøa± ¨©¦§¨¥¤

,sebd ixwnnúBááø àBaø¦¦§
;õ÷ ïéà ãò úBìcáäsqep ©§¨©¥¥

,jk lràì ,úàæ íb óà©©ŸŸ
íäL øçàî ,eøaãé úòãa§©©§©¥¥©©¤¥
íéðéîàî éða íéðéîàî©£¦¦§¥©£¦¦
òãBé àeä¯Ceøa LBãwäL¤©¨¨¥©
äfä íìBòaL íéøeöéä ìk̈©§¦¤¨¨©¤
,íäéìò çébLîe ìôMä- ©¨¨©§¦©£¥¤

ezriciy micen mdy ixd

mlera o`k opyi ezgbyde

,ltyd dfdEçøk ìòåon ± §©¨§£
y xnel gxkddBúòéãé ïéà¥§¦¨

íúBà,mi`xapd lk z` ± ¨
,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ¦¨¦§¦

- ?recn df lkeòãBiL éðtî¦§¥¤¥©
Bîöò úòéãéa ìkäeli` ± ©Ÿ¦¦©©§

ef dricia f` dzid ,"envr zricia" dzid `l mi`xapd z` ezrici

iptl ixdy ,yecig ly oipr `ide ,ef drici dtqep :yecige ieaix meyn

dlrnl llyeny oeeik j` ;dpyi ok `id dzre ef drici dzid `l ok

z` d"awd zriciy gxkdd on ,yecige ieaix ly oipr ixnbl

,`linne ± envr zricia mze` rcei `edy ote`a `id mi`xapdéøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák,envr `ed ±Bzòãåz` rceiy ± ¦§¨¨§©§§©§

,dfd mleray mi`xapd.ãçà ìkäopyi ezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
epyi jxazi envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id ezricie ,dfd mlera

lerawxe elkida ayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi` .dfd m

mewna `vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id ezgbyd

`ed envr cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp ezgbydy

zeyrl mikixv dcear ici lr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene d`xp

`ed ixd ,jxazi el zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z`

`vnp `edy dcn dze`a dfd mlera o`k `vnp `ed jexa envr

.mipeilrd zenlera
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî

éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå
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רבנו18. של הכללי ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על

יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה", היחוד ב"שער ˘ËÈÏ"‡הזקן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰�Úהרי" :˘¯ÂÙÓ– (ולא כו')ÂÏÏÎÓ˙מכאן

כו' אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון –ÂÓˆÚ ˙ÚÈ„È·שביאר) הזקןÔ‡Î."(.19כו' רבנו דוקא כאן מביא מדוע השאלה, על ÌÏÂÚבתשובה

‰Ê‰– העולמות) מכל הוא הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,˜"Î ·˙Î

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂנאמר וכו' וביהמ"ק בג"ע אףÈ˙�Î˘Âהדיעות ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘

הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט: ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –

הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא נמצא דא"כ מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש

התחלת אדה"ז ותפס –„ÂÒÈÂשמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום דלאחר י"ל העולמות בשאר (ב) שיטתם.

oeiq d"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ה שני יום

,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

àì ,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥¨
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa`l jxazi epnn iept mewn oi` - §¦¨¦§¨§©¨¦

,xdf ipewiza xn`p ixd .mipezgza `le mipeilraenvr `edy

;mipezgzd zenlera `vnp:ñçðét úLøt àðîéäî àéòøáe- §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨
:aezkàlëa ñéôz eäéà"¦¨¦§ª¨

déa ñéôzc ïàî úéìå§¥©§¨¦¥
,'eëqtez (d"awd) `ed -

qetziy in oi`e xac lka

,eaïéîìò ìk ááBñ eäéà¦¥¨©§¦
,'eë"aaeq" (d"awd) `ed -

,'ek zenlerd lk z` siwne

÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦
,øáì déúeLøîin oi`e - ¥§¥§©

,ezeyxl uegn `veiyeäéà¦
,'eë ïéîìò ìk àlîî- §©¥¨©§¦

lk z` `lnn (d"awd) `ed

mze` digne ,zenlerd

lkl zn`zen zinipt zeiga

,`xapãçéîe øM÷î eäéà¦§©¥§©¥
,àzúå àlò déðéæì àðéæ- ¦¨§¦¥¦¨§©¨

cgiine xywn (d"awd) `ed

z` ,ipy oina cg` oin

,oezgzd mr oeilrdúéìå§¥
àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷§¨§§¦¤¨

éøa¯àLã÷aãk àeä¯C §ª§¨§¦©
,"eäéðéa eäéàmey oi`e - ¦¥©§

lr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a cegi`e daxiw

drax`a seq-oi`d gek ici lr ,mdipia `vnp `edyk d"awd ici

md mnvr cvny zexnl ,mdipia zexagzd deedzn ± zeceqid

,mine y` enk ,ipyl cg` miiktdì ïàk ãòBðBLxdfd ly ± ©¨§
.my:øîBì äöBøå,xne` `edy dna -"déa ñéôzc ïàî úéì" §¤©¥©§¨¦¥

,`id dpeekd ±íéìëN ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàL¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¦
,íéðBéìòämi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d oia mb - ¨¤§¦

in oi` (milecb dbyde lky ilra mdy) mipeilrd zenlerdn

elkya qetziyBîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤©¨¨§
:íéðewza áeúkL:"xdf ipewiz"a -,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"- ¤¨©¦¦§¦¨§¨§¦¦

z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl minezqd zenlerd mby

,mdn "mezq" `ede d"awd."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìå± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
"qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l mb) daygn mey oi`

`zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly oipra .envr d"awda

qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd mby `id

oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle

epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac

ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret

`ed ,ezxivia qtzp `ed

zxiviy dn itl dpzyn

eli`e .zyxec xacd

d"awd ly ezlert

lk z`iigde zeedzda

ea zlret dpi` ,mi`xapd

jka ± iepiye dqitz mey

ly `zeaxd z`hazn

mby ,mipezgzd zenlerd

xzei yxcp mzxivily ,md

lkae ,zeyalzde mevnv

ea milret mpi` md mb z`f

.iepiye dqitz mey jxazi

:oldlcke,íéðBzçza íâå§©©©§¦
,ea qetziy cg` s` oi` -

àlîî eäéàc áb-ìò-óà©©©§¦§©¥
ïéîìò ìk`edy zexnl ± ¨©§¦

lk z` "`lnn" jxazi

,mi`xapde zenlerd

zeiga mze` diigne

,`xap lkl zn`zen

zeigdezyalznzeinipta

jxazi ea iepiye dqitz lertl xacd leki dxe`kl ixd ± `xapa

,mipeilrd zenlerd cvn xy`n xzei mipezgzd zenlerd cvn

- oinlr lk `lnn `edy ji` ote`d ,oky ,jk xacd oi`Bðéà¥
íãàä úîLðkzyalznd ±àéäL ,Bôeb CBz,dnypd ±úñtúð §¦§©¨¨¨¤¦¦§¤¤

óebä ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL ãò óebä CBz©©¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥©
úBàkäî ,Bøòöå,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà,laeq sebdy ±Bà §©£¥©¨§¦

,àöBiëå Làä úeîéîç.ytpd lr mb rityn sebd laqy -äî £¦¨¥§©¥©
,àeä-Ceøa-LBãwäa ïk ïéàMlk `lnn `edy zexnly - ¤¥¥§©¨¨

dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne zenlerd

,d"awda xacdéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥
,äfä íìBòmieedznd miiepiyd on,äìéìì íBiîe óøçì õéwî ¨©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨

áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©©
.ïBì àlîîc.mze` "`lnn" `edy zexnl ± §§©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì
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לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן,

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר

יב.תה20. קלט, לים



עי oeiq d"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ה שני יום

,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

àì ,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz íéðewza áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥¨
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa`l jxazi epnn iept mewn oi` - §¦¨¦§¨§©¨¦

,xdf ipewiza xn`p ixd .mipezgza `le mipeilraenvr `edy

;mipezgzd zenlera `vnp:ñçðét úLøt àðîéäî àéòøáe- §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨
:aezkàlëa ñéôz eäéà"¦¨¦§ª¨

déa ñéôzc ïàî úéìå§¥©§¨¦¥
,'eëqtez (d"awd) `ed -

qetziy in oi`e xac lka

,eaïéîìò ìk ááBñ eäéà¦¥¨©§¦
,'eë"aaeq" (d"awd) `ed -

,'ek zenlerd lk z` siwne

÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦
,øáì déúeLøîin oi`e - ¥§¥§©

,ezeyxl uegn `veiyeäéà¦
,'eë ïéîìò ìk àlîî- §©¥¨©§¦

lk z` `lnn (d"awd) `ed

mze` digne ,zenlerd

lkl zn`zen zinipt zeiga

,`xapãçéîe øM÷î eäéà¦§©¥§©¥
,àzúå àlò déðéæì àðéæ- ¦¨§¦¥¦¨§©¨

cgiine xywn (d"awd) `ed

z` ,ipy oina cg` oin

,oezgzd mr oeilrdúéìå§¥
àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷§¨§§¦¤¨

éøa¯àLã÷aãk àeä¯C §ª§¨§¦©
,"eäéðéa eäéàmey oi`e - ¦¥©§

lr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a cegi`e daxiw

drax`a seq-oi`d gek ici lr ,mdipia `vnp `edyk d"awd ici

md mnvr cvny zexnl ,mdipia zexagzd deedzn ± zeceqid

,mine y` enk ,ipyl cg` miiktdì ïàk ãòBðBLxdfd ly ± ©¨§
.my:øîBì äöBøå,xne` `edy dna -"déa ñéôzc ïàî úéì" §¤©¥©§¨¦¥

,`id dpeekd ±íéìëN ìkî BìëN úâOäa ñtúiL éî ïéàL¤¥¦¤¦§Ÿ§©¨©¦§¦¨§¨¦
,íéðBéìòämi`xapd ly ,"mipeilrd miilky"d oia mb - ¨¤§¦

in oi` (milecb dbyde lky ilra mdy) mipeilrd zenlerdn

elkya qetziyBîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¤©¨¨§
:íéðewza áeúkL:"xdf ipewiz"a -,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"- ¤¨©¦¦§¦¨§¨§¦¦

z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl minezqd zenlerd mby

,mdn "mezq" `ede d"awd."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìå± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
"qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l mb) daygn mey oi`

`zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly oipra .envr d"awda

qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd mby `id

oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z` oiadle

epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez xac

ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea lret

`ed ,ezxivia qtzp `ed

zxiviy dn itl dpzyn

eli`e .zyxec xacd

d"awd ly ezlert

lk z`iigde zeedzda

ea zlret dpi` ,mi`xapd

jka ± iepiye dqitz mey

ly `zeaxd z`hazn

mby ,mipezgzd zenlerd

xzei yxcp mzxivily ,md

lkae ,zeyalzde mevnv

ea milret mpi` md mb z`f

.iepiye dqitz mey jxazi

:oldlcke,íéðBzçza íâå§©©©§¦
,ea qetziy cg` s` oi` -

àlîî eäéàc áb-ìò-óà©©©§¦§©¥
ïéîìò ìk`edy zexnl ± ¨©§¦

lk z` "`lnn" jxazi

,mi`xapde zenlerd

zeiga mze` diigne

,`xap lkl zn`zen

zeigdezyalznzeinipta

jxazi ea iepiye dqitz lertl xacd leki dxe`kl ixd ± `xapa

,mipeilrd zenlerd cvn xy`n xzei mipezgzd zenlerd cvn

- oinlr lk `lnn `edy ji` ote`d ,oky ,jk xacd oi`Bðéà¥
íãàä úîLðkzyalznd ±àéäL ,Bôeb CBz,dnypd ±úñtúð §¦§©¨¨¨¤¦¦§¤¤

óebä ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL ãò óebä CBz©©¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥©
úBàkäî ,Bøòöå,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà,laeq sebdy ±Bà §©£¥©¨§¦

,àöBiëå Làä úeîéîç.ytpd lr mb rityn sebd laqy -äî £¦¨¥§©¥©
,àeä-Ceøa-LBãwäa ïk ïéàMlk `lnn `edy zexnly - ¤¥¥§©¨¨

dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne zenlerd

,d"awda xacdéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥
,äfä íìBòmieedznd miiepiyd on,äìéìì íBiîe óøçì õéwî ¨©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨

áb-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©©
.ïBì àlîîc.mze` "`lnn" `edy zexnl ± §§©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì
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לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן,

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר

יב.תה20. קלט, לים



oeiqעב f"kÎe"k iriaxÎiyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ו שלישי יום
יוםשלישֿירביעיכ"וֿכ"זסיון

,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá

סיון כ"ז רביעי יום

,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéîìò ìë àìîîå,ct 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

rityn jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melye qg `vnp

:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,eaíãàLk ,ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨
øác äæéàa ïðBaúî¦§¥§¥¤§©

Bà BìëNa äîëçaøác ¨§¨§¦§¨¨
éæà ,BzáLçîa éîLb©§¦§©£©§£©
íéôéwî BzáLçîe BìëN¦§©£©§©¦¦
øiöîä àeää øácä ìò©©¨¨©©§ª¨
,BìëNa Bà BzáLçîa- §©£©§§¦§

elkya `vnp xacd ixdy

,ezaygnaeïéà Cà± ©¥
,daygnde lkydíéôéwî©¦¦

Lnî àeää øácä ìò©©¨¨©©¨
;Lnî ìòôamd - §Ÿ©©¨

ly "xeiv"d z` wx mitiwn

xaca cgeina oaen df xac .envr xacd z` `l la` ,xacd

,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy ,inyb

"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna `l

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà± £¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly daygndy

dpd ,mc` ly ezaygnìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨
àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî ,íéàøápä©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦

,dlrnly daygnd ±ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©
.Lnîxacdy itk `ly ± ©¨

xacdy ,mc`d lv`

`vnp epi` envr xiievnd

ezaygn oi`e ezaygna

wx ,xacd lr drityn

`vnp xacd ly exeiv

daygnd eli`e .ezaygna

z` dtiwn dlrnly

`ide ,ynn `xapd

ezeedl `xapa drityn

j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n

zeigdy ote`a df oi`

ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl m`zda znvnhvn

`idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig `l` ,`xapd ly

zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn dlrnl

`xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly ezeinipta

.zeigde zeedzdd oipr z`

úLaìúnä úeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e,zeinipta §©¥¨¨§¦¦§¦©©©©¦§©¤¤
àéäL ,àøápä íöò CBz,"oinlr lk `lnn" zpigany zeigd ± ¤¤©¦§¨¤¦

BëBúa úîöîöîly ± §ª§¤¤§
,`xapdéôk ,áø íeöîöa§¦§©§¦

,àøápä úeäî Cøò,oky - ¤¤¨©¦§¨
yalzdl zeigd lry oeeik

`xapd ly ezeinipta

gxkdd on ,ez` cg`zdle

jxr itl mvnhvz `idy

`xapde ± `xapd ly ezedn

on ixd ,leab lra ixd `ed

`eaz ef zeigy gxkdd

dxeva ,leab ly ote`a

:oldlck ,zlabenàeäL± ¤
,`xapdúéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦

eðéäc ,Búeëéàå Búenëa± §©§¥§©§
`id "ezeki`" ly zernyndBúeáéLçå Búìòîmby ,`xapd ly ± ©£¨©£¦

seb cvn wx ze`a od ,`xapd ly zeigd opi` zeaiygde zeki`d

,`xapd,Búenëa úéìëúå ìeáb Bì Lé BôebL ,LîMä ïBâk- §©¤¤¤¥§§©§¦§©
,ynyd lcebaàeäLõøàä øeck ìãâk íéîòt æñ÷ Bîk22, ¤§§¨¦§Ÿ¤©¨¨¤

,Búìòîe Búeëéàåly - §¥©£¨
,ynydïk íb ,BøBà àeä©¥

ìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé¥§©©¨©
øéàé àì ék ,øéàäì§¨¦¦Ÿ¨¦
øçàî ,úéìëz ézìáì§¦§¦©§¦¥©©

àøáð àeäL`ed `xape ± ¤¦§¨
mpn` m`e ± laben ixd

,ax wgxnl dxi`n ynyd

.dlabda z`f lka la`ïëå§¥
éìòa íä íéàøápä ìk̈©¦§¨¦¥©£¥
õøàäî ék ,úéìëúå ìeáb§§©§¦¦¥¨¨¤
äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì̈¨¦©©£©¨¨

.'eëriwxl riwx oia jke ±

.dpy w"z jldn ok mbíàå§¦
ïk,zilkze leab yi mi`xaply ±íäa úLaìîä úeiçä± ¥©©©§ª¤¤¨¤

,mzeiniptaälçz äëéøö ék ,íeöòå áø íeöîö úðéçáa àéä¦¦§¦©¦§©§¨¦§¦¨§¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä

êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
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ח.21. נה, ˘ËÈÏ''‡22.ישעי' ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰קע הכ''ב) (פ''ה שבועות בהל' וכ''ה פעמים קע כמו ה''ח) (פ''ג יסוה''ת ברמב''ם ''והנה :

פעם". שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב''ם נחית נושא) והנני (ד''ה להרמב''ם פיה''מ בהקדמת כי אדה''ז, על ול''ק פעמים.

oeiq g"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ח חמישי יום

,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù

íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©
døBàå dçkî äeäúiL± ¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

,ef zeig lyíéàøápä íöò¤¤©¦§¨¦
ìeáb éìòa ,íäL úBîk§¤¥©£¥§

úéìëúåzeigd ixdy ± §©§¦
`le zlaben dpi` dnvr

icke ,zilkz zlra

`xap dpnn deedziy

`idy gxkdd on ,laben

,miax minevnva mvnhvz

`xapa yalzdl lkezy cr

itk ± ez` cg`zdle

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékLaìúnä àeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨©¦§©¥
,äøBzaL úBøîàî äøNòa,mi`xapd lk e`xap mda -åét çeøå ©£¨¨©£¨¤©¨§©¦

úBîìBò àøáìå ,úéìëúå õ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥§©§¦§¦§Ÿ¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàå íúenëì úéìëúå õ÷ ïéàitk `l - ¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£¨£¥©

zenka milaben ,zrk mdy

;igvp epi` mneiwe zeki`ae

eid "eit gex" zpigan eli`e

zenler `xaidl mileki

mzenka milaben izla

,igvp meiw ilrae mzeki`ae

äfä íìBò àøáð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¨¨©¤
ììklky ,dfd mler ± §¨

leab ilra md eay mi`xapd

zenvnhvd zngne .zilkze

,jxazi "eit gex"ny zeigd

mr dfd mlerd deedzp

.zilkze leab ilra mi`xap

eid recn ,xac ly enrh

ila zenler `xaidl mileki

gex" zpigan zilkze leab

± (minevnv ila) jxazi "eit

:xbqena owfd epax xne`

-Ceøa-LBãwäL BîkL)¤§¤©¨¨
Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð àeä¦§¨¥¨

,åéúBlòôe åéúBcî ìkod - ¨¦¨§ª¨
,seq oi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦

,ãçxac md eizecne `ed - ©
,cg`eðéä,xnelk ±úeiçä ©§©©

ïäL ,åéúBcnî úëLîpä©¦§¤¤¦¦¨¤¥
,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøå ãñçodn zeigd zkynp -ìò ¤¤§©£¦§¨¦¨©§©

úBLaìúnL ïúeLaìúä éãézecnd ±åét çeøazxitqa ± §¥¦§©§¨¤¦§©§§©¦
aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd23:ék"¦

"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä24mlerdy - , ¨©©¤¦§¨©§¥¤¤¦¨¤

xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn ici lr dpap

'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd

,`id zeedzddy ± "eit gex"eLeáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§
,äæ ãñçì,mlerd `xap epnny -déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk §¤¤¤§©¥©§¨¦§¥¦¥

(déáe25,av eze`k ± . ¥
.envr eae epnn `ed eyealy

ilke yeal `ed "eit gex" jk

,cqgd zcn mr cge`nd

± mlerd deedzn dpnny

"eit gex"ny zeigdny ,ixd

zenler `xaidl mileki eid

,zilkze leab ilaàlà¤¨
-Ceøa-LBãwä íöîvL¤¦§¥©¨¨
ìëeiL úeiçäå øBàä àeä¨§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥¥¥¤
úBøeîúe éôelça§¦¥§
ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä̈¦©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
,äâøãîì äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨§©§¥¨

ìëeiL eðéäcxe`d ± §©§¤©
,zeigdeúBéçäìe àøáì¦§Ÿ§©£
íéàeøa,dl`k ±úBâøãnL §¦¤©§§

àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úeëéà úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§¥
äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä úìòîe©£©©§¦©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±àeä-Ceøa-LBãwä Laìúî ©£¨¤¨¤¦§©¥©¨¨
åéúBcî ïäL Bîöòáe BãBáëaeceaka" jxazi ez` cg` xac ody ± ¦§§©§¤¥¦¨

."envrae
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ''‡25.שם ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ה פכ''א, ב''ר ל' ספכ''א. ח''א ''כדלעיל :



עג oeiq g"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ח חמישי יום

,ct 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,168 'nr cr.åéúåãî ïäù

íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©
døBàå dçkî äeäúiL± ¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

,ef zeig lyíéàøápä íöò¤¤©¦§¨¦
ìeáb éìòa ,íäL úBîk§¤¥©£¥§

úéìëúåzeigd ixdy ± §©§¦
`le zlaben dpi` dnvr

icke ,zilkz zlra

`xap dpnn deedziy

`idy gxkdd on ,laben

,miax minevnva mvnhvz

`xapa yalzdl lkezy cr

itk ± ez` cg`zdle

:oldl xaqeiy

àeä úeiçä øB÷î ékLaìúnä àeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨©¦§©¥
,äøBzaL úBøîàî äøNòa,mi`xapd lk e`xap mda -åét çeøå ©£¨¨©£¨¤©¨§©¦

úBîìBò àøáìå ,úéìëúå õ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥§©§¦§¦§Ÿ¨
,ãò éãò íúBéçäìe ,íúeëéàå íúenëì úéìëúå õ÷ ïéàitk `l - ¥¥§©§¦§©¨§¥¨§©£¨£¥©

zenka milaben ,zrk mdy

;igvp epi` mneiwe zeki`ae

eid "eit gex" zpigan eli`e

zenler `xaidl mileki

mzenka milaben izla

,igvp meiw ilrae mzeki`ae

äfä íìBò àøáð äéä àìå§Ÿ¨¨¦§¨¨©¤
ììklky ,dfd mler ± §¨

leab ilra md eay mi`xapd

zenvnhvd zngne .zilkze

,jxazi "eit gex"ny zeigd

mr dfd mlerd deedzp

.zilkze leab ilra mi`xap

eid recn ,xac ly enrh

ila zenler `xaidl mileki

gex" zpigan zilkze leab

± (minevnv ila) jxazi "eit

:xbqena owfd epax xne`

-Ceøa-LBãwäL BîkL)¤§¤©¨¨
Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð àeä¦§¨¥¨

,åéúBlòôe åéúBcî ìkod - ¨¦¨§ª¨
,seq oi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦

,ãçxac md eizecne `ed - ©
,cg`eðéä,xnelk ±úeiçä ©§©©

ïäL ,åéúBcnî úëLîpä©¦§¤¤¦¦¨¤¥
,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøå ãñçodn zeigd zkynp -ìò ¤¤§©£¦§¨¦¨©§©

úBLaìúnL ïúeLaìúä éãézecnd ±åét çeøazxitqa ± §¥¦§©§¨¤¦§©§§©¦
aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd23:ék"¦

"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä24mlerdy - , ¨©©¤¦§¨©§¥¤¤¦¨¤

xacne cqgn ± mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn ici lr dpap

'd xaca zyalzn cqgd zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd

,`id zeedzddy ± "eit gex"eLeáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä øáãa¦§©§©¦©©£¤§¦§
,äæ ãñçì,mlerd `xap epnny -déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk §¤¤¤§©¥©§¨¦§¥¦¥

(déáe25,av eze`k ± . ¥
.envr eae epnn `ed eyealy

ilke yeal `ed "eit gex" jk

,cqgd zcn mr cge`nd

± mlerd deedzn dpnny

"eit gex"ny zeigdny ,ixd

zenler `xaidl mileki eid

,zilkze leab ilaàlà¤¨
-Ceøa-LBãwä íöîvL¤¦§¥©¨¨
ìëeiL úeiçäå øBàä àeä¨§©©¤©
,åét çeøî èMtúäì§¦§©¥¥©¦
éôeøö CBz BLéaìäå§¦§¦¥¥
äøNò ìL úBiúBà¦¤£¨¨
ïäéôeøö éôeøöå úBøîàî©£¨§¥¥¥¥¤
úBøeîúe éôelça§¦¥§
ïðBaLçáe ïîöò úBiúBàä̈¦©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
,äâøãîì äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨§©§¥¨

ìëeiL eðéäcxe`d ± §©§¤©
,zeigdeúBéçäìe àøáì¦§Ÿ§©£
íéàeøa,dl`k ±úBâøãnL §¦¤©§§

àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úeëéà úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§¥
äøNòaL ïîöò úBáéúå úBiúBàî íéàøápä íéàeøaä úìòîe©£©©§¦©¦§¨¦¥¦§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±àeä-Ceøa-LBãwä Laìúî ©£¨¤¨¤¦§©¥©¨¨
åéúBcî ïäL Bîöòáe BãBáëaeceaka" jxazi ez` cg` xac ody ± ¦§§©§¤¥¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ''‡25.שם ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ה פכ''א, ב''ר ל' ספכ''א. ח''א ''כדלעיל :



oeiqעד h"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון כ"ט שישי יום

,168 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äøåî ïåáùçäå,dt 'nr cr:ïîöò úåéúåàä

ïBaLçäåly xtqnd oeayg `l` ,zeize` itelig ila mb ± §©¤§
,zeize`dãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä èeòî ìò äøBî¤©¦¨§©©¦©©¦©

epnî øàLð àlL,zeigdn ±úðéça àeäL ,äðBøçà äðéça àlà ¤Ÿ¦§©¦¤¤¨§¦¨©£¨¤§¦©
øBàa úBìeìk úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä©¤§¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥§§

óeøöa Laìîä äfä úeiçå§©©¤©§ª¨§¥
Bæ äáz ìL äædnke ± ¤¤¥¨

dxen jk lr ± dfn x`ypy

dcixi efy ixd ± oeaygd

xg` herine dcixi xg`

.herinìk øçàå)§©©¨
àöBiëå älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤§©¥
Búîëç äøæb øLàk ,ïää¤©£¤¨§¨¨§¨

,Cøaúédfi`e dnk - ¦§¨¥
,eidi minevnväéäL ,àeä¤¨¨

úeiçäå øBàä ìBëé̈¨§©©
,íéðBzçza íb Laìúäì§¦§©¥©©©§¦
,íîBcä øôòå íéðáà Bîk§£¨¦§¨¨©¥
mey zi`xp dpi` mdae -

,xnelk ,zipgex zeig

,mnvr mipezgzd mi`xapa

,xzeia zegpd beqdn mdék¦
dîL ,ìLî Cøc ,"ïáà"± ¤¤¤¤¨¨§¨

,o"epe z"ia zeize`d da yiy

dLøL ék äøBîly ± ¤¦¨§¨
,oa`dï"a äìBòä íMî± ¦¥¨¤©

,mipye miyng,Bøtñîa- §¦§¨
ielin ote`n `a o"a myd

,'ied my ly miieqnãBòå§
óìà,"oa`" dlna ±úôñBð ¨¤¤¤

øçà íMî26(íòùéì) , ¦¥©¥
.døöBéì òeãiä ["íòèì" :úBéäì êéøöc äàøð]sqep recn ± ¦§¤§¨¦¦§§©©©¨©§§¨

.s"l` ila ,o"a meyn `ed dyxyy zexnl ,s"l`d "oa`" dlnl

,ãàî íéðBéìò úBîìBòa àeä Bîöòa ï"a íL ,äpäå,cvik - §¦¥¥©§©§§¨¤§¦§Ÿ
?zinyb oa` epnn deedzn ,`eti`íéaø íéîeöîö éãé ìòL ÷ø©¤©§¥¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå,xzei dpeilr ±,äâøãîì,xzei dpezgz -ãøé ©£¦¦©§¥¨§©§¥¨¨©
epnî,mipeilrd zenleray o"a mydn ±,ãàî ãàîa èòeî úeiç ¦¤©¨¦§Ÿ§Ÿ

íîBcä Lôð àéä Bæå .ïáàa Laìúäì ìëeiL ãòzeigd ± ©¤©§¦§©¥§¤¤§¦¤¤©¥
,znvnevndBúBà äeäîe äiçîä,oa`d z` ±ìëa Léì ïéàî ©§©¨§©¨¥©¦§¥§¨

.ìéòì øàaúpL Bîëe ,òâødignd zipgex ytp yi mneca mby ± ¤©§¤¦§¨¥§¥
.yil oi`n eze` deedneBæåzeigdl xzeia znvnevnd zeigd ± §

,mi`xapd z` zeedleàéä¦
ìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨

,"ïéîìòlk `lnn - ©§¦
.zenlerdïk ïéàM äî©¤¥¥

.("ïéîìò ìk ááBñ" úðéça§¦©¥¨©§¦
znvnevn dpi` zeigd da ±

`id `l` ,`xapl m`zda

`idy itk `xapa drityn

ila ,zinvrd dzbixcna

zpigany ixd .mevnv

zeedzdl mileki eid zeigd

,zilkze leab ila zenler

zyalzn `idyk `wece

"zexn`n dxyr" zeize`a

itelige oditeligae

odn f` mieedzn ,oditelig

,zilkze leab ilra mi`xap

:oldl xaqeiy itkçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

oeayg zpigaa ,minevnvd

,cala zeize`dàøáì ìBëé̈¦§Ÿ
úðéça éôk íéàeøa§¦§¦§¦©
õ÷ ïéàì ïk íb Bæ äâøãî©§¥¨©¥§¥¥
íúenëa úéìëúå§©§¦§©¨

úBéçäì ,íúeëéàå,mze` ± §¥¨§©£
çk àeäL øçàî ,ãò éãò£¥©¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä 'ä,yxtene ±,'eë øBöòî ïéàå ,åét çeøî- ©¦§©¥§¤¡¨¥©¦§¥©£
,efk dxeva hytzdln eiptl xevrn oi`íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨

eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk ,Ck ìk äìBãb äìòîa§©£¨§¨¨¨§¥©£©§¦¤§
:ïîöò úBiúBàä úâøãîe çk úðéçaî úBàøaäìeli`e - §¦¨§¦§¦©Ÿ©©§¥©¨¦©§¨

,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign mieedznd mi`xapd

.dlrnae zeki`a dhnl md
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äøåî ïåáùçäå
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå
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.26‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.(סע''ב (עח, משפטים בתו''א עד''ז מ''ה. משם שאל''ף המקום מאבני ויקח עה''פ להצ''צ אוה''ת ''ראה :

משם סתם כאן כתב שלכן וי''ל ועוד. אבן מע' קה''י ב) (יג, שה''ש לקו''ת ג''כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, אבן‡Á¯במאו''א אית כי

ב)". רעט, (זח''ג אבן ואית

oeiq 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ל' קודש שבת יום

,dt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

.ç ÷øtip`" aezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd

,xnel mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

zrici - dlrnly dricia sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky ,jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdydricidy ,

eytp ik ,eytpa sqep xac `id

`le ,zakxen `id mc`d ly

ezecg`y oeeik .(dheyt zecg`

ila ,dheyt zecg` `id jxazi

xnel gxkdd on ,dakxd mey

xg` drici beq `id ezriciy

rcei `ed envr zricia :ixnbl

,epnn mieedznd mi`xapd lk

mb dpyi ixd "envr zrici"e

jk ,mi`xapd eedzpy iptl

ea sqep `l mi`xapd zriciay

,drici ly df ote` .xac mey

lkyd zlekia oi` ,xiaqd

wxta .biydle oiadl iyep`d

,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df

rbepa m"anxd xne`y dny

rcnd `ed" :dlrnly dricil

wx `l `ed "'ek recid `ed

`l` ,d"awd ly ezrcl qgia

lkl qgia mb jk `ed xacd

qgia mbe ,eizenye eizecn

mlek mdy ,epevxle eznkgl

.envr d"awd mr cg` xac

í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©
Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwäL äëøáì BðBøëæ¦§¦§¨¨¤©¨¨¨§©§§©§
ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt úecçà ,Lnî ãçà ìkä©Ÿ¤¨©¨©§§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨
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עה oeiq 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ל' קודש שבת יום

,dt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ç ÷øô,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

.ç ÷øtip`" aezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly ezecg`a iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd

,xnel mewn yiy zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd

zrici - dlrnly dricia sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky ,jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdydricidy ,

eytp ik ,eytpa sqep xac `id

`le ,zakxen `id mc`d ly

ezecg`y oeeik .(dheyt zecg`
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mb dpyi ixd "envr zrici"e

jk ,mi`xapd eedzpy iptl
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lkyd zlekia oi` ,xiaqd

wxta .biydle oiadl iyep`d

,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df

rbepa m"anxd xne`y dny
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oeiqעו 'l ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;`xap ly ezbyd xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecwék¦
ïëlL ,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨¤¨¥

úàø÷ð,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6ziy`xa" lre , ¦§¥¥¦
dlnd zernyn ± "`znkega" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa)

wx `l `id "ziy`x"

zilrpd ± `l` ,dpey`x

lk ly xewnde xzeia

z`xwp jk llbae ,x`yd

,"ziy`x" dnkgúîàa ék¦¤¡¤
àéä,dnkg ±úéLàø ¦¥¦

úeiçä ìk øB÷îe§¨©©
äîëçäî ék ,íéàøápa©¦§¨¦¦¥©¨§¨
ïäîe ,úòãå äðéa úBëLîð¦§¨¦¨¨©©¥¤
,zrce dpia (dnkg)n ±

úBcnä ìk úBëLîð¦§¨¨©¦
Bîk ,úìkNnä LôpaL¤©¤¤©©§¤¤§
íéîçøå ãñçå äáäà©£¨¨¤¤§©£¦

,ïäa àöBiëåzecnd lk - §©¥¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn ze`a

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

ñòëa àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©§©©
Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz̈¦§©§¨¦§©©£¨
ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä¦¦§¨¦§©¦¤¥

,íáäàì éeàø?dnl jk lke ¨§©£¨
áäàì úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ
,íáäàì íééeàøä íéøác§¨¦¨§¦§©£¨
.úòcä éôk äáäàäL± ¤¨©£¨§¦©©©

,zrc xzei mc`l yiyk

mixacl ezad` mb z`hazn

ezrc m`e ;xzei jxr ixwi

t`id ezad` mb ,dzeg

,xnelk .jxr izegt mixacl

zrca ,lkya zeielz zecnd

.zrce lkyn zekynp ody iptn ±da úBëLîð LôpaL úBcnäîe¥©¦¤©¤¤¦§¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
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íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä
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א.6. קיא, תהלים



עז היום יום . . . 

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ה ִהיא ַהִהְתַקּשְׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ
י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ..ַהִהְתַקּשְׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ֶזה ִהיא  ה ּבָ ּמּוִדים, ִהּנֵ י ַהּלִ ִמיַרת ְזַמּנֵ ים ּוִבׁשְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ִתי ּבַ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ִלּמּוָדם ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם, ּוְמַקּיֵ ּבְ

רּות. ַהִהְתַקּשְׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ
ׁשּוָבה,  ר ָלֶהם ְוָעׂשּו ּתְ ּצֵ ֵני ֹקַרח ֹלא ֵמתּו", ָמקֹום ִנְתּבַ מֹו "ּבְ אֹוָלה", ּכְ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ ָרָכה ּבְ ַהּבְ
ים ְויּוְכלּו ַלֲעׂשֹות  אֹול ִיְהיּו ַחּיִ ּשְׁ ם ּבַ ּגַ ָרָכה, ׁשֶ הּוא ַחי, ְוזֹוִהי ַהּבְ ל עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ַרק ּכָ י ּתְ ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ְלַפְרָנָסתֹו,  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ַרק  ָעָליו  ָהָאָדם,  ה".  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ּוֵבַרְכָך  ִתיב  ּכְ
ְהֶיה ַהּכֹל ַעל  ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ
ְרָנָסה  ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ יֵני ַהּתֹוָרה, ֲאׁשֶ י ּדִ ּפִ

קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ּתֵ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א אידען 
אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א קעלבעל, 

איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
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היום יום . . . עח
כעבור כמה שנים סיפר אאזמו"ר כל הנ"ל לאאמו"ר והוסיף: מ'באדארף אפילו וויסען 
די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין דער עיקר, 

העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ
ר ְלֵעיל ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ְזּכָ ל ַהּנִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכָ ר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִנים ִסּפֵ ה ׁשָ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
ה, ָצִריְך  ּנֶ ֶרְך ַלֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים, ַאְך ֵאין ֶזה ְמׁשַ ם ָלַדַעת ֶאת ַהּדֶ "ּב[, ְוהֹוִסיף: ָצִריְך ּגַ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

ָרִטית, ֵאיְך  ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
ר ֶזה ַאְך ֶזה  ָרִטית, ֲאׁשֶ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ָכל ֶרַגע ּבְ ְבָרִאים ּבְ ׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְוַהּנִ ֵרְך ְמַחּדֵ טּובֹו ִיְתּבָ י ּבְ ּכִ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. הּוא ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא 
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הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
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י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
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קודש
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ה'תשע"א סיון כ"ד ראשון יום מועדת אשה

:„"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äúàøL äMà ïëå§¥¦¨¤¨£¨

,äøBäè àéä Z dzñå úòLa äúàøL ét ìò óà ...äkî úîçî íc̈¥£©©¨©©¦¤¨£¨¦§©¦§¨¦§¨

.íäéøácî úBúñeäL .øBäè ícäå§©¨¨¤©§¨¦¦§¥¤

תנאים נחלקו זה )בדין א ט"ז, שוסתות(נדה אומרים יש :

בשעת דם לראיית לחשוש חייבת שמהתורה היינו מדאורייתא,

שוסתות אומרים ויש טמאה. היא הרי בדקה שלא זמן וכל הוסת

אינה בדקה לא אם אך שתבדוק, אלא תיקנו ולא מדרבנן,

השניה. כדעה פסק והרמב"ם טמאה.

לעיל הי"ב)אך אשתו(פ"ד על לבוא לאדם לו "אסור כתב:

'והזרתם שנאמר תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה סמוך

מהתורה! איסור דהיינו, מטומאתם'". ישראל בני את

בגמרא מבואר ע"א)וכן י"ח שלא(שבועות אשתו על שהבא

לחוש עליו היה שלא מקרבן, פטור דם וראתה וסתה בשעת

דם וראתה לוסתה סמוך עליה הבא אך אנוס, והוא שתראה

אנוס, אינו שתראה) ידע לא (כי מזיד שאינו אף כי קרבן, מביא

שגם ומכאן שוגג. אלא שתראה, בדעתו להעלות היה יכול כי

אחר. לזמן הוסת זמן בין הבדל יש מדאורייתא

מבריסק הגר"ח הי"ב)ומבאר :(פ"ד

מוחזק זה זמן נעשה מסוים בזמן פעמים שלוש רואה כאשר

זה אין שעדיין ואף תורה, מדין דם שכךaiignלראיית להניח

מחמת ראתה שאכן להניח יש כך, כשקרה מקום, מכל יקרה,

הוסת.

שהגמרא המועד, שור בדין ב)וכן לז, לדין(ב"ק אותו מדמה

אחר משור יותר שיגח לחשוש מלכתחילה צריך אין באשה, וסת

בגמרא ע"ב)(וכמבואר מ"ה מועד(ב"ק שור לשמור צורך שאין

שנגיחתו מעשה לאחר תולים נגח שכאשר אלא תם), משור יותר

שלם. נזק עליו משלם ולכן לכך, מועד מהיותו נובעת

הרמב"ם: פסקי מבוארים ובכך

הוא הוסת בשעת שתראה לחשוש החיוב מלכתחילה אמנם

נחשב אינו דם וראתה אז עליה הבא מקום מכל אך מדרבנן,

לכך. ועומד הראוי בזמן ראתה שהרי אנוס

ה'תשע"א סיון כ"ה שני יום הגריס שיעור את הזקן אדמו"ר מדד כך

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ãâaä ìò àöîpä©¦§¨©©¤¤

.é÷ìéwä ñéøbk äéäiL ãò ànèî Bðéà Z¥§©¥©¤¦§¤©¨¦©¦§¦

פולים צומחים בו למקום הכוונה הקילקי"? "גריס מהו

שש על שש צמיחת כדי בו יש 'גריס', הקרוי פול, וחצי גדולים,

סקי"ג)שערות קצ, יו"ד אדה"ז .(שו"ע

יותר – ועוד" "גריס הוא המדויק השיעור דבר, של לאמיתו

יו"דמגריס יתוש)קצ,ה)(שו"ע (מין 'מאכולת' שדם שיערו חכמים .

זה שיעור עד ולכן גריס, של משטח יותר לא להתפשט יכול

במאכולת לתלות ברש"י)ניתן נח, .(נדה

אדמו"ר של אחיו ממהרי"ל מעניינת עדות יש זה בענין

הזקן:

כפי השערות מקום שטח בעצמי למדוד הרב אחי לי "צוה

שלא השערות לגלח לי וציוה הזרוע. בקנה מפוזרות שהן

מקום על המחוגה ולהעמיד מקומן, את עצמן השערות יבלבלו

היניקה. עם השערות השש סיום

אומן שהוא – שלו המובהק הסופר ראובן את ליקח לי וציוה

כך ואחר בצמצום. ריבוע קו ולעשות המחוגה להעמיד – גדול

מטבע כמידת הגריס מדת ועלתה הריבוע, כערך עיגול עשיתי

בידו היתה ותמיד הקיסרית. בימי שהיה כסף של 'פיטאצאק'

בו" לשער 'פיטאצאק' יא)מטבע סי' יהודה .(שארית

ערוך בשולחן המובא מהשיעור קטן זה ששיעור ומסיים,

האמורה. המדידה שנעשתה לפני נכתב אשר אדה"ז,

ה'תשע"א סיון כ"ו שלישי יום שמת הגר קרבן

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰?øbä ïaø÷ eäî©¨§©©¥

ïîfáe .äìBò íäéðLe ,äðBé éða éðL Bà íéøBú ézL Bà ,äîäa úìBò©§¥¨§¥¦§¥§¥¨§¥¤¨©§©

éøö Z ïaø÷ íL ïéàL äfäLc÷nä úéa äðaiLëe ,äìéáèe äìéî C ©¤¤¥¨¨§¨¨¦¦¨§¦¨§¤¦¨¤¥©¦§¨

.ïaø÷ àéáé̈¦¨§¨

כשיקום האם – קרבנו הביא ולא שמת בגר להסתפק יש

קרבן? להביא חייב יהיה עדיין המתים בתחיית

הרבי שביאר מה פי על לומר יש 163)ולכאורה עמ' כ"ו (לקו"ש

הגירות חלה הזה בזמן חסרzenilyaשגם ולא הקרבן בלי גם

באכילת מותר הוא הרי המקדש בית כשיבנה וגם דבר בה

כשרי ככל גמור צדק גר הוא כי קרבן הביא בטרם אף קדשים

בעלמא. למצוה נועד והקרבן ישראל

מושלמת הזה בזמן שגירות כיוון כי לומר יש זה ולפי

הרי קרבן, להביא חיוב עליו שיש אלא חסרון, ללא ומוחלטת

לכאן. באו חדשות פנים כי – זה חיובו פקע הגר כשמת

בכריתות התוס' מדברי צריך)אמנם, ד"ה א הזה(ט, בזמן שגר

שיטתם שלפי משמע בקהל, להתירו כדי קרבן להפריש צריך

יהיה כי בקהל, לבוא אסור שוב הגר יהיה המקדש בית כשיבנה

שלו. ב'ישראליות' חסר

עד מושלמת אינה שהגירות מאחר כי מסתבר זו שיטה ולפי

בתחיית שיקום אחרי גם קרבנו להביא יצטרך קרבן, שיביא

המתים.

(ew 'nr ,dklda giynd zeni)
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באכילת מותר הוא הרי המקדש בית כשיבנה וגם דבר בה

כשרי ככל גמור צדק גר הוא כי קרבן הביא בטרם אף קדשים

בעלמא. למצוה נועד והקרבן ישראל

מושלמת הזה בזמן שגירות כיוון כי לומר יש זה ולפי

הרי קרבן, להביא חיוב עליו שיש אלא חסרון, ללא ומוחלטת

לכאן. באו חדשות פנים כי – זה חיובו פקע הגר כשמת

בכריתות התוס' מדברי צריך)אמנם, ד"ה א הזה(ט, בזמן שגר

שיטתם שלפי משמע בקהל, להתירו כדי קרבן להפריש צריך

יהיה כי בקהל, לבוא אסור שוב הגר יהיה המקדש בית כשיבנה

שלו. ב'ישראליות' חסר

עד מושלמת אינה שהגירות מאחר כי מסתבר זו שיטה ולפי

בתחיית שיקום אחרי גם קרבנו להביא יצטרך קרבן, שיביא

המתים.

(ew 'nr ,dklda giynd zeni)
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ה'תשע"א סיון כ"ז רביעי יום בנו על האב נאמנות

:ÊËŒÂË ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰áàä ìáà£¨¨¨

äúéä íà ïëå ...ïîàð Z àeä øæîî äæ éða :øîàå ,Bða äfL ÷æçäL¤ª§©¤¤§§¨©§¦¤©§¥¤¡¨§¥¦¨§¨

.àeä øæîîe éða Bðéà äæ øaò :øîBì ïîàð Z úøaòî BzLà¦§§ª¤¤¤¡¨©ª¨¤¥§¦©§¥

על מעיד אדם שבהם אופנים שני מבוארים הרמב"ם מדברי

מאשה שנולד אלא בנו, אכן שהוא שאומר א) ממזר: שהוא בנו

אחר מאיש ילדתו ואשתו כלל בנו שאינו שאומר ב) לו. האסורה

ממזר). הוא הרי איש מאשת שנולד (וכיון

ערוך והשולחן הטור סכ"ט)אך ס"ד את(אהע"ז רק נקטו

ה'פני ביאר ובטעמם הראשונה. את והשמיטו השניה האפשרות

ע"ב)יהושע' ע"ח מאשה(קידושין בנו שהוא מעיד האב שאם

רשע'. עצמו משים אדם 'אין כי נאמן אינו עליו האסורה

בשני לפרש יתכן זו בטענה שנאמן הסוברים ולשיטת

אופנים:

רשע עצמו משים אינו ולכן שוגג, שהיה כשאומר מדובר א)

בטענתו.

נאמן שאינו הטעם כי נאמן, הייתי, מזיד כשאומר אפילו ב)

'קורבה' פסול משום הוא איסור שעשה עצמו על להעיד

להעיד נאמן אינו קרובו על להעיד נאמן שאינו כשם (כלומר,

קרוב מדין שהרי 'יכיר' בדין שייך אינו זה פסול אך עצמו), על

שנאמן. היא הכתוב וגזירת בנו על לעדות להיפסל צריך היה

קורבה בין הבדל אין קורבה, הכשירה התורה זו שבעדות וכיון

לשתיים שו"תאחת ע"ב. קכ"ז ב"ב ל"ה)(ריטב"א סי' .מהריא"ז

מדין נאמן הראשון באופן שרק הסבורים מהראשונים יש אך

בנו שאינו טוען שכאשר אלא בנו הוא דבריו לפי גם כי 'יכיר',

מדין נאמנות לו ואין אביו אינו דבריו לפי שהרי נאמן אינו

'יכיר'.

מדייקים נאמן, זה באופן שאף הסובר הרמב"ם ולדעת

ממזר" זה בני ואמר בנו שזהו שהוחזק "האב מלשונו האחרונים

כיו כבנו לנו שמוחזק משום הוא עםשהנאמנות בביתו שגדל ן

עליו נאמן אינו כאביו מוחזק ואינו אצלו גדל כשלא אך אשתו,

סכ"ג) ח"ד אה"ע אג"מ סי"א. משה .(אמרי

ה'תשע"א סיון כ"ח חמישי יום דאורייתא ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úB÷ôqä ìk øeqà¦¨©§¥

.äéeáLa el÷ä Cëéôì ,íéøôBñ éøácî ïlkª¨¦¦§¥§¦§¦¨¥¥¦§¨

הרמב"ם שיטת ועוד)זו הי"ב, פ"ט מת טומאת הל' שהכלל(ראה ,

לחומרא" דאוריתא ב)"ספיקא ג, שהחמירו(ביצה מדרבנן, רק הוא

ולא מותר, הספק התורה מן אבל תורה, איסורי של בספיקות

ברור. איסור אלא תורה אסרה

הרשב"א לשיטת א)אבל עב, קידושין א. שער ד בית הבית מן(תורת

הספיקות. בכל להחמיר צריך התורה

הגמרא מסוגיית הרמב"ם על א)והקשה יא, המחפשת(חולין ,

מדין היא הראיות ואחת הרוב, אחר ללכת שיש לכלל מקור

חלל. בה שנמצא העיר ליד בנחל עגלה לערוף - ערופה' 'עגלה

טריפה העגלה שמא חוששים אין מדוע הגמרא: ושואלת

באיברים ולבודקה לנתחה אפשר ואי לעריפה? ופסולה

גם שלימה להיות צריכה שהיא כיון השחיטה לאחר הפנימיים

אלא תיהוי")! שלימה כשהיא – ("הערופה עריפתה לאחר

בהמות ורוב הרוב אחר הולכים כי חוששים, שאין לומר בהכרח

טריפות. אינן

הרי הרוב, אחר שהולכים מנין מותר, הספק התורה מן ואם

העגלה אין היא טריפה ספק אלא הרוב, אחר נלך לא אם גם

ערופה? לעגלה פסולה

דעת' ה'חוות סק"ג)ומיישב הספק בית ק"י, סי' :(יור"ד

אין מדוע - הגמרא שאלת משמעות הרמב"ם, לשיטת

ש"הנחל לקבוע ניתן איך היא: – היא טרופה שהעגלה חוששים

לעולם" ועבודה בזריעה אסור העגלה בו פ"ישנערפה רוצח (הל'

נעשתהה"ט) אם ספק כן ואם טריפה, היא שהעגלה יתכן והרי ,

יכולים איך היתר בחזקת הוא שהנחל ומכיון בנחל, עגלה עריפת

מכאן אלא מותר? התורה מן איסור ספק והרי מספק, לאסרו אנו

בוצעה כן טריפה אינן הבהמות שרוב וכיון הרוב אחר שהולכים

כדין. עגלה עריפת

ה'תשע"א סיון כ"ט שישי יום בת עם יחוד

:Î ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰eéä íéîëçä éìBãb§¥©£¨¦¨

.éúlk éðtî éa eøäfä ,ézá éðtî éá eøäfä :íäéãéîìúì íéøîBà§¦§©§¦¥¤¦¨£¦¦§¥¦¦¦¨£¦¦§¥©¨¦

.ãeçiä ïî e÷çøúéå ,äæ øácî eLiaúé àlL íäéãéîìúì ãnìì éãk§¥§©¥§©§¦¥¤¤Ÿ¦§©§¦¨¨¤§¦§©£¦©¦

לעיל לתמוה: א')יש להתייחד(הלכה שמותר הרמב"ם פסק

החכמים' 'גדולי של דבריהם את הביא למה כן ואם הבת, עם

הבת? עם יחוד אוסרים שלכאורה

מידת מותר, שהדבר אף כי ללמד שכוונתו מפרשים יש

להיזהר יד)חסידות מ', סי' ח"ו אליעזר ציץ לא(ראה הפוסקים אך .

יתכן ולכן בכך. להחמיר נהוג ולא הבת עם יחוד איסור הזכירו

עם (לא בכלל הייחוד איסור את לחזק הרמב"ם שכוונת לפרש

עצמו על כאומר ייחשב שלא בכך להיזהר שמתבייש למי הבת)

'גדולי דברי את הביא ולכן עבירה, לידי שיבוא חשש שקיים

להתבייש. אחד לאף אין התביישו לא הם ואם החכמים'

מותר שהדבר סברו עצמם החכמים אותם שגם אומרים ויש

שנוי הדבר כן ואם חסידות. ממידת רק כך ונהגו הדין מן

שלא הפוסקים לשאר זו חומרא שהביא הרמב"ם בין במחלוקת

הזכירוה.

לבאר: יש המחלוקת ובטעם

יבואו שמא החשש חסידות, מידת בכך שיש האומרים לדעת

קירבה איסור שלגבי והראיה ובאמו בבתו גם קיים איסור לידי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ביחו ורק ובתו באמו אף אסור שהבןלעריות קשה כי התירו, ד

מקום, ומכל עמם, אחר בלי הוריהם לצד לחיות יוכלו לא והבת

בכך. להיזהר חסידות מידת

שאין כיון כלל חשש אין ובתו באמו המתירים, לדעת אך

בעריות קירבה איסורי מקום ומכל כך, על תוקפו אדם של יצרו

בייחוד אך היצר, לתקיפת לגרום עלולה הקירבה כי בהם נאסרו

חסידות. ממידת אפילו איסור ואין חשש אין קירבה ללא

(fi 'iq f"rd` b"g ryedi xac)

ה'תשע"א סיון ל' קודש שבת חכמים בגזירת והנסתר הנגלה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰àöîpä áìç ìk̈¨¨©¦§¨

äîäa áìç Ba áøò ànL ,øeñà Z úBìæîe íéáëBk ãáBò ãéa§©¥¨¦©¨¨¤¨¥¥£¥§¥¨

.äàîè§¥¨

והלך(הי"ז)ולהלן גוי של העדר בצד שישב "ישראל הוסיף:

מותר". זה הרי העדר... מן חלב לו והביא הגוי

חדש' ה'פרי לדעת ו)והנה, ס"ק קטו סי' שהאיסור(יור"ד כיון ,

מצויה טמאה בהמה שאין בעיר טמא, חלב תערובת מחשש הוא

חלב אם וכן העדר. בצד יושב ישראל אין אם גם מותר החלב

שהגוי לחשוש אין כי להתיר, יש טהור מחלב יותר יקר טמא

טמא. חלב עירב

במקרים אף להתיר שאין סוברים הפוסקים מגדולי רבים אך

השולחן' וה'ערוך סע"ה)אלו, קט"ו סי' ראשונים(יור"ד לכמה ציין

טמא דבר כלל שכיח דלא במקומות "אפילו שלדעתם ואחרונים

אסור מקום מכל טמא חלב לתערובת חשש שאין באופן בעיר

והוסיף החליבה". בשעת מבחוץ עכ"פ עמד לא כשהישראל

יש(בה"ו) הנגלה טעמם לבד חכמים גזירת שכל מקובלני "כך :

ברכה ישא והשומע אותם, גילו שלא כמוסים טעמים הרבה עוד

ה'". מאת

חיים' 'דרכי ועובדות,נ)ובספר בעל(שיחות הרה"ק בשם הביא

טעם' ה'ברוך בעל מחותנו בידו שקבלה מצאנז, חיים' ה'דברי

עכו"ם שחלבו "שחלב – ע"ה" רבינו משה עד איש מפי "איש

זה כי טמא, חלב בו יערבו שמא הטעם אין רואהו, ישראל ואין

כמוס טעם שיש אלא העולם, לפני רק חכמים גילו הטעם

הריי"צ הרבי בשם כתב והרבי עמ'בדבר...". ג, ומנהג הלכה (שערי

באמונה".לז) ספיקות מעורר עכו"ם "שחלב :

פיינשטין מז)והגר"מ סי' א יו"ד משה של(אגרות חלב להתיר רצה

יערבו שלא החלב מפעל על ממשלתי פיקוח שיש במקום גוי,

מהווה שהדבר בנימוק לעונש, צפוי כך על והעובר טמא חלב

וודאית, שהוכחה ראיות והביא טמא. חלב עירבו שלא הוכחה

"אם רק אסרו חז"ל והרי כראייה נחשבת עין, ראיית מבלי אף

הראוי מן נפש "לבעלי אמנם כי והסיק רואהו". ישראל אין

." גדול... טעם לו יש ולהקל לסמוך "הרוצה אך להחמיר"

ברייש הגר"י לז)אך סי' יעקב שגם(חלקת וסובר דבריו, את דחה

הרמ"א מדברי וראיה כראייה, אינה וודאית שםהוכחה (יור"ד

היהסוס"ב) לא אם לשתותו אסור גבינה לעשיית שנחלב שחלב

מסתבר גבינה לעשיית בחליבה והרי החליבה, בשעת ישראל

בהמה חלב ש"אין כיון טמא, חלב בו יערב שלא בוודאות

"ישראל אם ורק אך מותר גוי של שחלב הרי מתגבן", טמאה

החליבה. בשעת רואהו"
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ביחו ורק ובתו באמו אף אסור שהבןלעריות קשה כי התירו, ד

מקום, ומכל עמם, אחר בלי הוריהם לצד לחיות יוכלו לא והבת

בכך. להיזהר חסידות מידת

שאין כיון כלל חשש אין ובתו באמו המתירים, לדעת אך

בעריות קירבה איסורי מקום ומכל כך, על תוקפו אדם של יצרו

בייחוד אך היצר, לתקיפת לגרום עלולה הקירבה כי בהם נאסרו

חסידות. ממידת אפילו איסור ואין חשש אין קירבה ללא

(fi 'iq f"rd` b"g ryedi xac)

ה'תשע"א סיון ל' קודש שבת חכמים בגזירת והנסתר הנגלה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰àöîpä áìç ìk̈¨¨©¦§¨

äîäa áìç Ba áøò ànL ,øeñà Z úBìæîe íéáëBk ãáBò ãéa§©¥¨¦©¨¨¤¨¥¥£¥§¥¨

.äàîè§¥¨

והלך(הי"ז)ולהלן גוי של העדר בצד שישב "ישראל הוסיף:

מותר". זה הרי העדר... מן חלב לו והביא הגוי

חדש' ה'פרי לדעת ו)והנה, ס"ק קטו סי' שהאיסור(יור"ד כיון ,

מצויה טמאה בהמה שאין בעיר טמא, חלב תערובת מחשש הוא

חלב אם וכן העדר. בצד יושב ישראל אין אם גם מותר החלב

שהגוי לחשוש אין כי להתיר, יש טהור מחלב יותר יקר טמא

טמא. חלב עירב

במקרים אף להתיר שאין סוברים הפוסקים מגדולי רבים אך

השולחן' וה'ערוך סע"ה)אלו, קט"ו סי' ראשונים(יור"ד לכמה ציין

טמא דבר כלל שכיח דלא במקומות "אפילו שלדעתם ואחרונים

אסור מקום מכל טמא חלב לתערובת חשש שאין באופן בעיר

והוסיף החליבה". בשעת מבחוץ עכ"פ עמד לא כשהישראל

יש(בה"ו) הנגלה טעמם לבד חכמים גזירת שכל מקובלני "כך :

ברכה ישא והשומע אותם, גילו שלא כמוסים טעמים הרבה עוד

ה'". מאת

חיים' 'דרכי ועובדות,נ)ובספר בעל(שיחות הרה"ק בשם הביא

טעם' ה'ברוך בעל מחותנו בידו שקבלה מצאנז, חיים' ה'דברי

עכו"ם שחלבו "שחלב – ע"ה" רבינו משה עד איש מפי "איש

זה כי טמא, חלב בו יערבו שמא הטעם אין רואהו, ישראל ואין

כמוס טעם שיש אלא העולם, לפני רק חכמים גילו הטעם

הריי"צ הרבי בשם כתב והרבי עמ'בדבר...". ג, ומנהג הלכה (שערי

באמונה".לז) ספיקות מעורר עכו"ם "שחלב :

פיינשטין מז)והגר"מ סי' א יו"ד משה של(אגרות חלב להתיר רצה

יערבו שלא החלב מפעל על ממשלתי פיקוח שיש במקום גוי,

מהווה שהדבר בנימוק לעונש, צפוי כך על והעובר טמא חלב

וודאית, שהוכחה ראיות והביא טמא. חלב עירבו שלא הוכחה

"אם רק אסרו חז"ל והרי כראייה נחשבת עין, ראיית מבלי אף

הראוי מן נפש "לבעלי אמנם כי והסיק רואהו". ישראל אין

." גדול... טעם לו יש ולהקל לסמוך "הרוצה אך להחמיר"

ברייש הגר"י לז)אך סי' יעקב שגם(חלקת וסובר דבריו, את דחה

הרמ"א מדברי וראיה כראייה, אינה וודאית שםהוכחה (יור"ד

היהסוס"ב) לא אם לשתותו אסור גבינה לעשיית שנחלב שחלב

מסתבר גבינה לעשיית בחליבה והרי החליבה, בשעת ישראל

בהמה חלב ש"אין כיון טמא, חלב בו יערב שלא בוודאות

"ישראל אם ורק אך מותר גוי של שחלב הרי מתגבן", טמאה

החליבה. בשעת רואהו"

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב שמקבלים אותו להמחנה גן ישראל, אבל אינו 

כותב על פרטים בזה.

גן  לשמה,  תתאים  שהמחנה  באופן  הזולת  ולטובת  לעצמו  טוב  הכי  באופן  שיסתדר  רצון  ויהי 

ישראל, שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל כמבואר בדא"ח הענין בזה.

לשנות  בכ"מ, אפשר  וכיון שע"פ המבואר  הענין  נכון   - נוסח התפלה.  שינוי  אודות  במה שכותב 

מנוסח אשכנז לספרד או מספרד לנוסח אר"י אבל לא להיפך, צריכה להיות החלטתו ברורה, שהשינוי יהי' 

בר קיימא ומכאן ולהבא יתפלל בנוסח אר"י )שכפי המסורה דחסידים בירר אותו רבנו הזקן בעל התניא 

)פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( מששים נוסחאות(.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט.



d`iaפב ixeqi` zekld - oeiq c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq 'lÎc"k -

ה'תשע"א סיון כ"ד ראשון יום

d`iA ixEQ` zFkld¦§¦¥¦¨
ׁשּׁשי 1ּפרק

הלכותאיסוריביאה
¤¤¦¦

הּקׁשי‡. ודם הּזבה ודם הּנּדה טהר2ּדם ודם יֹולדת ודם ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּומעין ּבא, הּוא הּמקֹור ּומן הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשל

הּוא רֹואה3אחד ותהיה דינֹו, ׁשּיׁשּתּנה הּוא ּבלבד ּובּזמּנים , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו - ְְְִָָָָָדם

ּתחּלה·. דם האּׁשה ּכׁשּתראה ּבׁשעת4ּכיצד? ּ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 .5מּפני ְְִִֵֶֶָָֹ

הּימים‚. ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל לוסת6וכן 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,7ּדם 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
ׁ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.8הּטמא לבעלּה מּתרת היא והרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Èאחר ּביֹומֹו ּבין ּבלילֹו ּבין הּׁשני, ּבּיֹום ּגם ּדם ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָראתה

ׁשליׁשי ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום הרי - .9ׁשּטבלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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;10זבה ּ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וזבה1) גדולה זבה ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים אחד; הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר
החמה; לשקיעת סמוך ראתה ובשביעי נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה של שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה;
זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה; ומצאה רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה בשני עצמה שבדקה נדה

נקיים. לשבעה עולין אם לידה אותו2)וימי שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל לידה חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
הקושי". דם הנקרא הוא טהרתו".3)הדם והתורה טמאתו התורה הוא, אחד בחייה.4)"מעיין הראשונה הנאמר5)בפעם

זבה. שלפניו.6)בעניין הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה לקמן וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
ראתה7) לא אפילו - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון יומה עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת

רוא שהיא ודם נדה, דם הוא הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. הוא.בהם זיבה דם שלאחריהם, הימים עשר אחד בתקופות ה
יום.8) כנגד יום שומרת נקראת למפרע.9)ולפיכך זבה תהא דם תראה נקיים.10)שאם שבעה התלמוד: בלשון

d`ia ixeqi` zekld - oeiq c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רעה ּתרּבּות לּה יהיה זֹו ּולאּׁשה ּבעילתּה11טהֹורה. ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּתלּויין .12ּומּגעּה ְִַָָ

.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹראתה

ּכלּום עליה חּיבין אין - הּטבילה אחר ואם13ּובעילתּה ; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה אחר זה ּביֹום ּדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹראתה
ּבקרּבן חּיבין ּובֹועלּה והיא טמא, - למפרע ּבֹו .14ׁשּנגעה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד לבעלּה אסּורה היא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּולפיכ
ספק .15לידי ִֵֵָ

.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 יֹום16ּפלטה סֹותרת - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהּוא מּפני .17אחד; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
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

.18ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.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 יֹום19ועֹוּׂשין ׁ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 עבר20אסּורה ואם ; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא אחר ּדם ראתה ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה

ּכלּום ּבכ אין - עּׂשר ׁשנים ּביֹום נּדה21עליה ּדם ׁשּזה ; ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּלפניו. לּיֹום מצטרף ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָהּוא,

.ËÈהּׁשמׁשֹות ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם וראתה22ראתה , ְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָ
זבה ספק זֹו הרי - ּובעּׂשירי ראׁשֹונה23ּבּתׁשיעי 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 עד24ואפּלּו ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

נּדתּה אין25לאחר - טמאה מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
זבה, ותהיה טמאה היתה הּימים אֹותן ּכל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים אֹותן ּכל ּבדקה26אּלא . ְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּ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 ּבחזקת27טהֹור, זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָטהרה.
ּבדקה ּובּׁשביעי הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה 28ולא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ּ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 ּכ29ׁשבעת ואחר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה. מּתרת ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
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רע.11) וחינוך לימוד שיבורר.12)כלומר, עד ועומד בשוגג.13)תלוי קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
ספק".15) לידי תבוא שמא כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, שיוצאת16)"אחר כאיש היא והרי

זרע. שכבת ביום17)ממנו אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים שבעה ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר ומה
הימים את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי כגון אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו השביעי,

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי המחרת מיום החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו "וכל18)הנקיים ד: הלכה למעלה
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה מדרבנן.19)דם לשמש אסורה אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה על20)ואם אף

מדרבנן. יום כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך התורה, מן שימור צריך לא עשר אחד שיום אינה21)פי כלומר
כנדה. וטמאה זיבה טומאת פסקה אלא קטנה, הנקרא22)זבה הזמן הוא בינונים כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע

מקום"."בי בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום מן ספק והוא מקום, בכל השמשות" נקיים23)ן שבעה וסופרת גדולה,
הספק. על הבא קרבן ככל נאכל, ואינו קרבן שמסיים24)ומביאה כמו פתוח המעיין הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל

ההלכה. נדתה.25)בסוף ימי שבעת ותיטהר.26)לאחר לנדתה וטובלת זבה, אינה ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
בתחילתם.27) ורק הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על בתחילתם.28)אף ולא הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
ביום.29) טובלת שאינה כנדה



פג d`ia ixeqi` zekld - oeiq c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רעה ּתרּבּות לּה יהיה זֹו ּולאּׁשה ּבעילתּה11טהֹורה. ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּתלּויין .12ּומּגעּה ְִַָָ

.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹראתה

ּכלּום עליה חּיבין אין - הּטבילה אחר ואם13ּובעילתּה ; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה אחר זה ּביֹום ּדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹראתה
ּבקרּבן חּיבין ּובֹועלּה והיא טמא, - למפרע ּבֹו .14ׁשּנגעה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד לבעלּה אסּורה היא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּולפיכ
ספק .15לידי ִֵֵָ

.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 יֹום16ּפלטה סֹותרת - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהּוא מּפני .17אחד; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
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

.18ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.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 יֹום19ועֹוּׂשין ׁ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 עבר20אסּורה ואם ; ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבא אחר ּדם ראתה ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה

ּכלּום ּבכ אין - עּׂשר ׁשנים ּביֹום נּדה21עליה ּדם ׁשּזה ; ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּלפניו. לּיֹום מצטרף ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָהּוא,

.ËÈהּׁשמׁשֹות ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם וראתה22ראתה , ְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָ
זבה ספק זֹו הרי - ּובעּׂשירי ראׁשֹונה23ּבּתׁשיעי 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 עד24ואפּלּו ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ

נּדתּה אין25לאחר - טמאה מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ימים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
זבה, ותהיה טמאה היתה הּימים אֹותן ּכל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים אֹותן ּכל ּבדקה26אּלא . ְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּ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 ּבחזקת27טהֹור, זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָטהרה.
ּבדקה ּובּׁשביעי הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה 28ולא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ּ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 ּכ29ׁשבעת ואחר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה. מּתרת ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
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רע.11) וחינוך לימוד שיבורר.12)כלומר, עד ועומד בשוגג.13)תלוי קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
ספק".15) לידי תבוא שמא כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, שיוצאת16)"אחר כאיש היא והרי

זרע. שכבת ביום17)ממנו אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים שבעה ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר ומה
הימים את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי כגון אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו השביעי,

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי המחרת מיום החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו "וכל18)הנקיים ד: הלכה למעלה
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה מדרבנן.19)דם לשמש אסורה אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה על20)ואם אף

מדרבנן. יום כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך התורה, מן שימור צריך לא עשר אחד שיום אינה21)פי כלומר
כנדה. וטמאה זיבה טומאת פסקה אלא קטנה, הנקרא22)זבה הזמן הוא בינונים כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע

מקום"."בי בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום מן ספק והוא מקום, בכל השמשות" נקיים23)ן שבעה וסופרת גדולה,
הספק. על הבא קרבן ככל נאכל, ואינו קרבן שמסיים24)ומביאה כמו פתוח המעיין הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל

ההלכה. נדתה.25)בסוף ימי שבעת ותיטהר.26)לאחר לנדתה וטובלת זבה, אינה ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
בתחילתם.27) ורק הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על בתחילתם.28)אף ולא הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
ביום.29) טובלת שאינה כנדה
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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

אֹו וילדה, ּבקׁשי אחד ויֹום צער ּבלאּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום ְְְְְְְְִִֶַַָָָֹֹ
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.
.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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עשר1) ארבעה ואחר נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב; יולדת היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר
תהיה ולא יום אחר יום המקור מן דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים; בתוך הקושי דם והתחיל נתעברה שלא

זבה.

d`ia ixeqi` zekld - oeiq c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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

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,

וכן ׁשלׁשה. ּוּמאההּזיבּות טהֹורין: ּומאה טמאין יֹום מאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
זיבּות; ּוׁשלׁשה ותׁשעים לנּדה, מהן ׁשבעה - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּטמאין
ּוׁשלׁשה ותׁשעים לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּמאה

זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף. וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלׁשּמּוׁש.

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ימי1) בתוך וסת קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע וסת לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר



פה d`ia ixeqi` zekld - oeiq c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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

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,

וכן ׁשלׁשה. ּוּמאההּזיבּות טהֹורין: ּומאה טמאין יֹום מאה ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
זיבּות; ּוׁשלׁשה ותׁשעים לנּדה, מהן ׁשבעה - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָהּטמאין
ּוׁשלׁשה ותׁשעים לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּמאה

זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף. וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלׁשּמּוׁש.

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ימי1) בתוך וסת קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע וסת לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר
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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
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.
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.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
ׁשלׁשה ראתה אם וכן ׁשמֹונה. זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּנּדה.
הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעּׂשר

.‡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'תשע"א סיון כ"ה שני יום
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עד‡. ּבזיבה אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מתטּמאה האּׁשה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין
ּבבּׂשרּה ויצא ּדם ותראה ׁשּבארנּו2ׁשּתרּגיׁש ּכמֹו ותהיה3, . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו ּכמֹו .4ּבהרּגׁשה, ְְְְֵֶַַָָ

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 -5זמן 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 .6מן ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
אּלא„. למפרע, מטּמאה אינּה - וסּתּה ּבׁשעת דם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד ּדּין7בׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה ּומניקה, מעּברת וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר8ׁשעתן מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ועּׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה והּוא ְְְְְְֳִִִֶַָָָָָָָָֻעּברּה,
למניקה9חדׁש נתנּתּו אֹו גמלּתּו אֹו ּבנּה מת אפּלּו .10. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּפי11ּבתּולה‰. על אף מּימיה, ּדם ראתה ׁשּלא ּכל - ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו נּׂשּואין מחמת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשראתה

יֹום ּתׁשעים ּכל12עליה 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 על13ׁשהּכתם והּנמצא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּקילקי ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - ׁשהּוא14הּבגד ,15 ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

היה ׁשלׁש. על ׁשלׁש עדׁשֹות, ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֻמרּבע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין טמאה; ומצאה בדקה ימים ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה
וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה עת ידעה ולא שטעתה הרגישה1)אשה ולא בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

דיני וכל שעתן; דיין אם וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה אם בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו;
חלוק שלבשו נשים שלוש חלוקה; השאילה ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה; או נדה עושין [כתמים] ואם כתמים;
צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם ונמצא וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם; עליו ונמצא זו אחר זו

להכירו. יעשו מה לחוץ.2)אדום יצא לא מבין3)ואפילו ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם ב הלכה ה פרק למעלה
טמאה". זו הרי מן4)השיניים שחזקתו טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור הנמצא "ודם ה הלכה שם למעלה

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי על5)המקור". ממעטת לפקידה ומפקידה לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
לעת. מעת תוך כשבדקה בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה. משמעותה פקידה לעת". מעת יודעת6)יד שאינה

טועה. היא והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם יודעת ואינה ראייתה שעות7)יום כ"ד מטמאת למפרעואינה
קודם. דם ראתה ולא הקבוע וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה וסת, לה שאין בדקה8)כאשה לא אם ואפילו

שעתה. ודייה ממנה מסתלקים הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים אף9)קודם, חודש וארבעה עשרים אחר "אבל
הנשים". ככל למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי לידה10)על צער מתוך אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש, כ"ד עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין דם",11)אבריה "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית זה, במובן הרגיל12)כלומר, הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא

לראייה. ראייה בין יום שלושים - ספק13)באשה טמא ספק חלוקה, על טמא. טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם זה אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים, רבינו, וסובר טהור". טהור,

טמא. הוא כגריס של מהשיעור בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף שכל שזה14)בבשרה, ואמרו פול חצי "והוא
הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם בטומאת האמור שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום שהגריס15)הפול לא כלומר,



פז d`ia ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.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
ׁשלׁשה ראתה אם וכן ׁשמֹונה. זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּנּדה.
הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעּׂשר

.‡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'תשע"א סיון כ"ה שני יום

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

עד‡. ּבזיבה אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מתטּמאה האּׁשה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין
ּבבּׂשרּה ויצא ּדם ותראה ׁשּבארנּו2ׁשּתרּגיׁש ּכמֹו ותהיה3, . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו ּכמֹו .4ּבהרּגׁשה, ְְְְֵֶַַָָ

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 -5זמן 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 .6מן ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
אּלא„. למפרע, מטּמאה אינּה - וסּתּה ּבׁשעת דם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד ּדּין7בׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה ּומניקה, מעּברת וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר8ׁשעתן מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ועּׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה והּוא ְְְְְְֳִִִֶַָָָָָָָָֻעּברּה,
למניקה9חדׁש נתנּתּו אֹו גמלּתּו אֹו ּבנּה מת אפּלּו .10. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ּפי11ּבתּולה‰. על אף מּימיה, ּדם ראתה ׁשּלא ּכל - ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו נּׂשּואין מחמת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשראתה

יֹום ּתׁשעים ּכל12עליה 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 על13ׁשהּכתם והּנמצא , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּקילקי ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - ׁשהּוא14הּבגד ,15 ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

היה ׁשלׁש. על ׁשלׁש עדׁשֹות, ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֻמרּבע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין טמאה; ומצאה בדקה ימים ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה
וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה עת ידעה ולא שטעתה הרגישה1)אשה ולא בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

דיני וכל שעתן; דיין אם וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה אם בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו;
חלוק שלבשו נשים שלוש חלוקה; השאילה ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה; או נדה עושין [כתמים] ואם כתמים;
צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם ונמצא וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם; עליו ונמצא זו אחר זו

להכירו. יעשו מה לחוץ.2)אדום יצא לא מבין3)ואפילו ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם ב הלכה ה פרק למעלה
טמאה". זו הרי מן4)השיניים שחזקתו טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור הנמצא "ודם ה הלכה שם למעלה

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי על5)המקור". ממעטת לפקידה ומפקידה לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
לעת. מעת תוך כשבדקה בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה. משמעותה פקידה לעת". מעת יודעת6)יד שאינה

טועה. היא והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם יודעת ואינה ראייתה שעות7)יום כ"ד מטמאת למפרעואינה
קודם. דם ראתה ולא הקבוע וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה וסת, לה שאין בדקה8)כאשה לא אם ואפילו

שעתה. ודייה ממנה מסתלקים הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים אף9)קודם, חודש וארבעה עשרים אחר "אבל
הנשים". ככל למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי לידה10)על צער מתוך אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש, כ"ד עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין דם",11)אבריה "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית זה, במובן הרגיל12)כלומר, הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא

לראייה. ראייה בין יום שלושים - ספק13)באשה טמא ספק חלוקה, על טמא. טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם זה אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים, רבינו, וסובר טהור". טהור,

טמא. הוא כגריס של מהשיעור בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף שכל שזה14)בבשרה, ואמרו פול חצי "והוא
הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם בטומאת האמור שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום שהגריס15)הפול לא כלומר,



d`iaפח ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אין - טּפין טּפין נמצא טהֹור. - זה מּׁשעּור ְִִִִִִִֵֶָָָּפחֹות
אר16מצטרפֹות היה מצטרף.17; 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 על18גללים, אֹו , ְְִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ונמצא19ּבגד 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 צבעֹונין20ּבמקּבל ּ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 על21ּכתם, 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. - 22ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הן עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה; - ידיה אם23אצּבעֹות אבל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מן אֹו מּבחּוץ ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְִִִֶַַַַַָָָָנמצא

ּולמעלה24הּצדדין הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ואין , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
טהֹורה זֹו הרי מּמקֹום25- 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 והּוא26אֹו 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 .27מחמירין ְִִִֵֶַַַָ
.È- ּולמּטה מחגֹורּה ׁשּלּה: החלּוק על הּנמצא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכתם

ׁשּלּה: יד ּבית על נמצא טהֹורה. - ּולמעלה מחגֹורּה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָטמאה,
מּגיע טמאה28אם - ּתרּפה ּבית טהֹורה.29ּכנגד - לאו ואם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

.‡Èּומת ּפֹוׁשטּתֹו ּבּלילההיתה ּבֹו מקֹום30ּכּסה ּכל - ְְְִַַַַַָָָָָָ
ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן טמאה. דם ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּיּמצא

טמאה הּדם .31ּבֹו ְֵַָָ
.·Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָהיתה

נּדתּה עת ּבלא ּכתמים,32יתר ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה , ְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָָֹ
ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ּכתם הרי33אֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

לבׁשה אם וכן יֹום. ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא זבה; ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזֹו
ּבדּוקים ּבגדים ּבימי34ׁשלׁשה ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף מהן, אחד ּבכל ּכתם ּומצאה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזיבתּה,
זבה.35זה ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶָָ

.‚Èּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם אם36מצאה : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכל עצמּה ּומצאה37ּבדקה 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 ׁשּמצאה38ּבראּיתּה ּ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להצטרף יוכל הכתם שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך ולא הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי
מצטרף. ארוך רבינו: שכתב וזה מרובע. שיעור.16)לכגריס צריך אין בשרה על הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם

הקילקי.17) כגריס - הכל בין שיעורו אבל מגבו.18)כרצועה, מטמא חרס כלי לעני19)שאין אפילו איש לשום ראוי שאינו
טומאה. מקבל טומאה.20)ואינו שמקבל בדבר ואפילו הערווה.21)כלומר, היד.22)בית בבית23)גב בכוונה שלא ונגעו

השדרה".24)התורפה. אל שיטה מה או הפנים אל שיטה מגופה.25)"מה בא זה דם מתחיל26)שאין כאילו נראה כלומר,
חכמים. החמירו כן פי על אף למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר למעלה ונמשך ספק27)למטה בשרה "על

טמא". טהור, ספק שוחה.28)טמא שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם התורפה.29)אפילו בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו
ראשה.30) אלא בו כסתה לא שם.31)ואפילו ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב שעשוי זיבתה.32)מפני בימי
קילקי.33) גריסי כשלושה אחת.34)כלומר, בבת אותם לבשה אם חדר35)ואפילו והדם הוא אחד כתם שהכל לומר ואפשר

הבגדים. שלושת קילקי.36)דרך גריסי מהבדיקה.כלו37)כשלושה ידה סילקה לא השמשות בין של הזמן שכל אם38)מר,
למפרע. טמאה ואינה מהדם בא שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.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

.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 ,39להחמיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבבּׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם בֹו. ּתֹולה יתר40ואינּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
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

וקפצה41ּולמּטה נתהּפכה ואם טמאה. מחגֹור42- 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, ּכל43ּולהֹוציא וכן . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‚Îּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובּׂשרּה ּבגדיה על הּכתם ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנמצא
לתלֹות לּה ּבמאכלת44ׁשּיׁש ותֹולה ׁשּיׁשבה45. ּ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,

נתעּסקה46טמאֹות ּכתםּבדם47. מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתֹולה זֹו הרי - גריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא כּגריס, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבמאכלת וכגריס ּבֹו, ׁשּנתעּסקה ּבּדם הּכתם48כגריס נמצא . ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
טמאה - גריסין מּכׁשני .49יתר ְְְִִִִֵֵֵָָ

.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר. ּבֹו ּתֹולה אין - ּבאדם ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה
- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, דם מיני ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

חלּוקֹות ׁשלׁשה לֹובׁשת היתה ּבֹו. לתלֹות50ּתֹולה יכֹולה אם : ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
לתלֹות יכֹולּה אינּה ואם ּבּתחּתֹון, אף ּתֹולה ּתֹולה51- 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,52ּבעליֹון לא ספק ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק

.ÁÎחזירים ּבּה ׁשּיׁש אין53עיר - ּתמיד לּה ּבאין ׁשהם אֹו , ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבחלּוקּה.54חֹוׁשׁשין הּנמצאין לכתמיה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ

.ËÎּכֹוכבים עֹובדת ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָהאּׁשה
ּבדיקה קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה יּׂשראלית, ּבין ,55ּומזלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו. ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ּכתם עליו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומצאה
ׁשּלּה הּטמא ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ליֹוׁשבת56הׁשאילה אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אֹו טהר, ּדם ּתֹולה57על זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו הׁשאילה אם אבל ,58ּבּה. ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימים ּבׁשבעה גדֹולה לזבה ְְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָאֹו
מקלקלֹות ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ּבדיקה, :59קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהור".39) טהור, ספק טמא ספק חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה מכה.40)"על בה שהייתה שהוא41)כגון
התורפה. בית לאחוריה".42)כנגד עצמה "זקפה דאזדקרא", על43)"כגון עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא

הכתם. ממקום44)מקום הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה על נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
לתלות. שיש מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא אבל לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,

שהרגה.45) ראינו שלא פי על כשני46)ואף נמצא שתיהן ועל כסלע רק דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם מהן באחת ולתלות אחת.47)סלעים, תולים48)אשה אנו שבכגריס

לתלות.49)במאכולת. במה זה.50)שאין גבי על אחר.51)זה ממקום בא לא.52)שהדם או לתלות יש אם שספק
דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים מהחזירים.54)חזירים בא שזה אומרים החלוק55)כי את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,

בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל אותו, בדקה ראייתה.56)לא בתולים.57)ביום לראייתה.58)דם כלומר,59)בשני



פט d`ia ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אין - טּפין טּפין נמצא טהֹור. - זה מּׁשעּור ְִִִִִִִֵֶָָָּפחֹות
אר16מצטרפֹות היה מצטרף.17; 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 על18גללים, אֹו , ְְִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ונמצא19ּבגד 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 צבעֹונין20ּבמקּבל ּ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 על21ּכתם, 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. - 22ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

הן עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה; - ידיה אם23אצּבעֹות אבל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מן אֹו מּבחּוץ ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְִִִֶַַַַַָָָָנמצא

ּולמעלה24הּצדדין הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ואין , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
טהֹורה זֹו הרי מּמקֹום25- 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 והּוא26אֹו 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 .27מחמירין ְִִִֵֶַַַָ
.È- ּולמּטה מחגֹורּה ׁשּלּה: החלּוק על הּנמצא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכתם

ׁשּלּה: יד ּבית על נמצא טהֹורה. - ּולמעלה מחגֹורּה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָטמאה,
מּגיע טמאה28אם - ּתרּפה ּבית טהֹורה.29ּכנגד - לאו ואם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

.‡Èּומת ּפֹוׁשטּתֹו ּבּלילההיתה ּבֹו מקֹום30ּכּסה ּכל - ְְְִַַַַַָָָָָָ
ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן טמאה. דם ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּיּמצא

טמאה הּדם .31ּבֹו ְֵַָָ
.·Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָהיתה

נּדתּה עת ּבלא ּכתמים,32יתר ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה , ְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָָֹ
ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ּכתם הרי33אֹו - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

לבׁשה אם וכן יֹום. ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא זבה; ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזֹו
ּבדּוקים ּבגדים ּבימי34ׁשלׁשה ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף מהן, אחד ּבכל ּכתם ּומצאה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזיבתּה,
זבה.35זה ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶָָ

.‚Èּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם אם36מצאה : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּכל עצמּה ּומצאה37ּבדקה 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 ׁשּמצאה38ּבראּיתּה ּ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להצטרף יוכל הכתם שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך ולא הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי
מצטרף. ארוך רבינו: שכתב וזה מרובע. שיעור.16)לכגריס צריך אין בשרה על הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם

הקילקי.17) כגריס - הכל בין שיעורו אבל מגבו.18)כרצועה, מטמא חרס כלי לעני19)שאין אפילו איש לשום ראוי שאינו
טומאה. מקבל טומאה.20)ואינו שמקבל בדבר ואפילו הערווה.21)כלומר, היד.22)בית בבית23)גב בכוונה שלא ונגעו

השדרה".24)התורפה. אל שיטה מה או הפנים אל שיטה מגופה.25)"מה בא זה דם מתחיל26)שאין כאילו נראה כלומר,
חכמים. החמירו כן פי על אף למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר למעלה ונמשך ספק27)למטה בשרה "על

טמא". טהור, ספק שוחה.28)טמא שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם התורפה.29)אפילו בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו
ראשה.30) אלא בו כסתה לא שם.31)ואפילו ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב שעשוי זיבתה.32)מפני בימי
קילקי.33) גריסי כשלושה אחת.34)כלומר, בבת אותם לבשה אם חדר35)ואפילו והדם הוא אחד כתם שהכל לומר ואפשר

הבגדים. שלושת קילקי.36)דרך גריסי מהבדיקה.כלו37)כשלושה ידה סילקה לא השמשות בין של הזמן שכל אם38)מר,
למפרע. טמאה ואינה מהדם בא שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.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

.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 ,39להחמיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבבּׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם בֹו. ּתֹולה יתר40ואינּה ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
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

וקפצה41ּולמּטה נתהּפכה ואם טמאה. מחגֹור42- 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, ּכל43ּולהֹוציא וכן . ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‚Îּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובּׂשרּה ּבגדיה על הּכתם ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנמצא
לתלֹות לּה ּבמאכלת44ׁשּיׁש ותֹולה ׁשּיׁשבה45. ּ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,

נתעּסקה46טמאֹות ּכתםּבדם47. מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתֹולה זֹו הרי - גריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא כּגריס, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבמאכלת וכגריס ּבֹו, ׁשּנתעּסקה ּבּדם הּכתם48כגריס נמצא . ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
טמאה - גריסין מּכׁשני .49יתר ְְְִִִִֵֵֵָָ

.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר. ּבֹו ּתֹולה אין - ּבאדם ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה
- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, דם מיני ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

חלּוקֹות ׁשלׁשה לֹובׁשת היתה ּבֹו. לתלֹות50ּתֹולה יכֹולה אם : ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
לתלֹות יכֹולּה אינּה ואם ּבּתחּתֹון, אף ּתֹולה ּתֹולה51- 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,52ּבעליֹון לא ספק ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק

.ÁÎחזירים ּבּה ׁשּיׁש אין53עיר - ּתמיד לּה ּבאין ׁשהם אֹו , ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּבחלּוקּה.54חֹוׁשׁשין הּנמצאין לכתמיה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ

.ËÎּכֹוכבים עֹובדת ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָהאּׁשה
ּבדיקה קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה יּׂשראלית, ּבין ,55ּומזלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו. ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ּכתם עליו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומצאה
ׁשּלּה הּטמא ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ליֹוׁשבת56הׁשאילה אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אֹו טהר, ּדם ּתֹולה57על זֹו הרי - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו הׁשאילה אם אבל ,58ּבּה. ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ

אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימים ּבׁשבעה גדֹולה לזבה ְְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָאֹו
מקלקלֹות ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ּבדיקה, :59קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהור".39) טהור, ספק טמא ספק חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה מכה.40)"על בה שהייתה שהוא41)כגון
התורפה. בית לאחוריה".42)כנגד עצמה "זקפה דאזדקרא", על43)"כגון עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא

הכתם. ממקום44)מקום הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה על נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
לתלות. שיש מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא אבל לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,

שהרגה.45) ראינו שלא פי על כשני46)ואף נמצא שתיהן ועל כסלע רק דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם מהן באחת ולתלות אחת.47)סלעים, תולים48)אשה אנו שבכגריס

לתלות.49)במאכולת. במה זה.50)שאין גבי על אחר.51)זה ממקום בא לא.52)שהדם או לתלות יש אם שספק
דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים מהחזירים.54)חזירים בא שזה אומרים החלוק55)כי את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,

בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל אותו, בדקה ראייתה.56)לא בתולים.57)ביום לראייתה.58)דם כלומר,59)בשני



d`iaצ ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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 טמאה60מּגיע טהֹורה61- - לאו ואם ,62; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הּוא. קצרה ׁשל זה ְֶֶֶֶֶָָׁשּכתם

.·Ïּכ ואחר זֹו אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשלׁש
ּכאחת אחת ּבמּטה יׁשנֹות אם וכן ּכתם, עליו ונמצא63נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מהן אחת ּבדקה ואם טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻדם
טהֹורֹות הׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד .64עצמּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

.‚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
והחיצֹונה65הּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא טהֹורה.66- ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

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 .67ואם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנים הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ונתר, ּוברית, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
לכסּכס וצרי ואׁשלג. סם68וקימֹוניא, ּ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 מּקרּבן69מּכין ּופטּורין ,70. ְְְִִִַַַַָָ

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבד. בשואלת תולה ארוכה.60)שאינה מזו.61)של ושמא מזו שמא טמאות, שתיהן צפופות63)הארוכה.62)כלומר,
"משולבות". בגמרא: יחד. טהורות.64)ודבוקות האחרות השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק שאצל65)ואף

החדר.66)הקיר. לבעלה.67)לצד צידו68)גם עם צידו שכופל בגדים כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך סופרים.69)ומשפשף דברי על בשוגג.70)שעבר עליה בא יום1)אם מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום הפילה ואם
וסנדל זכר הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת ודין אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת ודין
כיצד. – ולנקבה לזכר תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה ודין קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו;

d`ia ixeqi` zekld - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא -ּבידּוע סדּוקה ּכּׂשעֹורה מקֹום אֹותֹו ראה ואם זכר. ְְְְִִֶַָָָָָָָָ
ׁ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.
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
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ׁשהּוא -ּבידּוע סדּוקה ּכּׂשעֹורה מקֹום אֹותֹו ראה ואם זכר. ְְְְִִֶַָָָָָָָָ
ׁ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.
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
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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
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.

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּ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

עּׂש הרי - לנּדתה סמּו למדּת,ימים הּנה ימים. רה ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) ישראל בנות שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם שכל שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר
ממנה; שותת דם היה מכה בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה; ספירה אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן;
עד מטומאתה עולה האשה אם הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם אחד יום אלא דם ראתה שלא מי ודין

לבעלה. עושה שהנדה המלאכות שתטבול;

d`ia ixeqi` zekld - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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
ׁ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'תשע"א סיון כ"ו שלישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עוון1) וגדול הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין הגויה על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר
שפחה; ולד עם שנתערב ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם שהטבילו עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל

כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה עוסק2)דין זה ופרק מישראל ונשים בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. בשם3)באומות - גדול היותר החלק הוא אם ואף - הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי הוא כן

ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני". איסטניס אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות "בשאר "שאר",
אבל כשנתגיירו, בחיתון נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ שישבו האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך לא אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין אין כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני

דבר]. לכל כישראל הם שנתגיירו
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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
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.

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּ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

עּׂש הרי - לנּדתה סמּו למדּת,ימים הּנה ימים. רה ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) ישראל בנות שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם שכל שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר
ממנה; שותת דם היה מכה בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה; ספירה אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן;
עד מטומאתה עולה האשה אם הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם אחד יום אלא דם ראתה שלא מי ודין

לבעלה. עושה שהנדה המלאכות שתטבול;

d`ia ixeqi` zekld - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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
ׁ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'תשע"א סיון כ"ו שלישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עוון1) וגדול הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין הגויה על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר
שפחה; ולד עם שנתערב ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם שהטבילו עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל

כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה עוסק2)דין זה ופרק מישראל ונשים בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. בשם3)באומות - גדול היותר החלק הוא אם ואף - הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי הוא כן

ולפני האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני". איסטניס אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות "בשאר "שאר",
אבל כשנתגיירו, בחיתון נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ שישבו האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך לא אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין אין כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני

דבר]. לכל כישראל הם שנתגיירו



d`iaצד ixeqi` zekld - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשּנבעלה יּׂשראלית אֹו איׁשּות, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּדר
לֹוקין אּלּו הרי - איׁשּות לא4ּדר ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ּבם אחד5תתחּתן .לבנ תּקח לא ּובּתֹו לבנֹו תּתן לא ּבּת , ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
זה ּבאּסּור אּמֹות ּכל ואחד עממין על6ׁשבעה מפרׁש וכן . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

עזרא ּבנתיהם7ידי 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 מּדברי8הּכּותית ְְְִִִִֵֶֶַַַַַ

ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבא ׁשּמא ּגזרה -9סֹופרים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
נּדה מּׁשּום עליה ּכּותית,10חּיב ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום , ְִִִִִִֶַָָָָָ

זֹונה אינֹו11ּומּׁשּום - 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 ׁשהרי12ּכּותית לֹוקה, ּבלבד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
קּדּוׁשין. ּבת ִִֵַָאינּה

אם„. זנּות, ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּכּותית, הּבֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכל
ּבפרהסיא אֹו13ּבעלּה 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

ּפרׁש אם אבל קבתּה. אל האּׁשה ואת ׁשּנאמר: -14ּכזמרי; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אֹותֹו הֹורגין עליו15אין נהרג - הרגֹו ואם ּבא16; ואם . ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָ

לֹו מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית רׁשּות לּטל ואף17הּקּנאי , ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹ
הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעּׂשה. ּבׁשעת ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹעל

ונׁשמט הּבֹועל, את להּציל18להרג ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹ
עליו נהרג הּבֹועל אין - מּידֹו ּגר19עצמֹו ּבת על והּבא . ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

מּכת20ּתֹוׁשב אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעים הּקּנאין אין - ְֲִִִֵַַַַַָָָ
.21מרּדּות ְַ

.Âקּנאים ּבֹו ּפגעּו ּדין22לא ּבית הלקּוהּו ולא ענׁשֹו23, הרי - ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹ
קּבלה ּבדברי יהּודה24מפרׁש 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 25יעּׂשּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

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.26ּבעיני 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 ואפּלּו27ויֹום איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן הּכּותית28היה על ׁשּבא ּכיון , ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהם.4) התרו לא5)אם "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 לבנו המסירין".6)תיתן כל לרבות יסיר "כי לו: זרה למרות7)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 קבעו8)מתי ולא סופרים". ובדברי תורה בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית ונמסר המכות מספר ישראל9)חכמים גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין

כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם הגמרא ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום חייב גוייה על הבא
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של למבעל10)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.11) מן לוקה כהן אבל ישראל, הוא זונה12)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 פחותה13)אלא פרהסיא "אין
ישראל". וכולהו אדם בני האשה.14)מעשרה מעשה".15)מן בשעת אלא זו הלכה נאמרה כרוצח.16)"שלא בו, התרו אם

ומימלך17) 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 שלא18)(ושואל), פי על אף

בעלמא19)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...20)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.21)עבודה מכת אותו מכין דין בית אסורה ביאה הבא מעשה.22)שכל אם23)בשעת אבל מרדות. מכת
אחר.הל מעונש נפטר קבלה.24)קוהו דברי הנקראים נביאים החכמים".25)בספרי בין ולהורות להבין לעם26)"חריף

כולו. לביאה.27)ישראל ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו

d`ia ixeqi` zekld - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נהרגת29ּבזדֹון זֹו הרי על30- ּ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 העֹובדי31מצֹות מּכלל יצאּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשפחה לפיכ ּבאּו. לא יּׂשראל ולכלל ּומזלֹות, 32ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ

חברֹו33אסּורה ׁשפחת ואחד ׁשפחתֹו אחד חֹורין, .34לבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
סֹופרים. מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הּׁשפחה על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָוהּבא
לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה נֹותן ׁשהאדֹון ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

לֹו מּתרת והיא אּׁשה.35העברי לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
.·Èזה ּבדבר חכמים גזרּו מלקּות36ולא ּתֹורה חּיבה ולא . ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.37ּבׁשפחה, ּ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 ּכלל38להתחּלל המתרּגם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
קדׁשה. תהיה ולא קדׁש יהיה לא ּבכלל וׁשפחה עבד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבעילת

.„Èאין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו ׁשפחה על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבא
ּבֹו ּפֹוגעין אינֹו39הּקּנאין - 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 ּומׁשחרר40וכל הּׁשפחה ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

האדֹון ּבן ההּוא הּבן היה ואם ׁשניהם. -41את עבד ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבקהל.42ּכׁשּיגּדלּו לבא מּתרין ויהיּו זה, את זה יׁשחררּו ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

.ÊËׁשפחֹות ספק ׁשּתיהן הרי - ּבנֹות הּתערֹובֹות ,43היּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָ
נתערב אם וכן עבד. ספק הּולד - מהן אחת ּכל על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבא

יּׂשראלית ּבולד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת מטּבילים44ולד - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשניהן ּגּיֹורת45את ספק מהן אחת וכל ּגרּות, .46לׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊÈּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל
ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ׁשּבּתֹורה, הן47הּמצֹות הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לכם. יהיה אחת חּקה הּקהל ׁשּנאמר: ּדבר; לכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכיּׂשראל
והּוא מּיד. יי ּבקהל להּכנס אֹו48ּומּתרין 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.49לכל ּ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 הּוא50הלכה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

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

.51ּבלדה ְֵָ
.‡Îעּמֹוני הּולד - מצרית ׁשּנּׂשא עּמֹוני מצרי52ּגר ּגר . ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצרי הּולד - עּמֹונית הּל53ׁשּנּׂשא - ּבאּמֹות הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּזכר הּפחּות.54אחר 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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נסקלת".29) הבהמה אין בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין בו,30)דבשוגג שפוגעין קנאים ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. חייבת.31)בשעת שהאשה המצוות אפשר34)מדרבנן.33)כנענית.32)היינו אי שפחה "לישא

חורין". בן חציו לאשה.35)שכבר כנענית שפחה האדון לו נותן איך התורה, מן עברי לעבד אסורה הייתה בעבד36)שאם
עברי.37)עברי. לעבד המקודשת חורין בת וחצייה שפחה שהלאו38)חצייה - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם

- אונקלוס על מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, - ושפחה עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
להתחלל". הקודש לזרע "גורם שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה, עבד ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה

הגויים.39) מכלל יצאה וזו (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה יכולים40)שלא שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
ב כמו חורין, בת ולא שפחה לא חורין.לישא בן וחצי עבד השפחה,41)חצי בן עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,

השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד לשחרר.42)ונמצא יכול אינו שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
אינה43) שהאשה שתיהן, את שישחרר האדון את כופין חוריןואין בת וחצייה שפחה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין בנות.44)שאין הוולדות.45)והן לכהן.46)שני המצוות47)ואסורה לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל הודיעוהו "שכבר הרמתי:50)חוץ.49)היינו.48)כשישתחרר, שמואל של דינו מבית מקובלני "כך

מואבית". ולא מואבי עמונית, ולא מצרית51)עמוני שנשא שני במצרי רק אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן "הכתוב שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי הדין שהוא רבינו, סובר ראשונה,

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו וכל ואם, אב בלא עולם,52)ללידה איסור - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
להחמיר. הולכים שלעולם שלישי, דור עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם שהזכר53)אבל כיוון שלישי, דור עד ואסור

הפגום. אחרת54)הוא מאומה גוי בקהל, לבוא אסור וכשיתגייר כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על בא עמוני גוי אם
בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד עמונית גוייה על שבא
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נהרגת29ּבזדֹון זֹו הרי על30- ּ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 העֹובדי31מצֹות מּכלל יצאּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשפחה לפיכ ּבאּו. לא יּׂשראל ולכלל ּומזלֹות, 32ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹ

חברֹו33אסּורה ׁשפחת ואחד ׁשפחתֹו אחד חֹורין, .34לבן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
סֹופרים. מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הּׁשפחה על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָוהּבא
לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה נֹותן ׁשהאדֹון ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

לֹו מּתרת והיא אּׁשה.35העברי לֹו יּתן אדניו אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
.·Èזה ּבדבר חכמים גזרּו מלקּות36ולא ּתֹורה חּיבה ולא . ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.37ּבׁשפחה, ּ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 ּכלל38להתחּלל המתרּגם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
קדׁשה. תהיה ולא קדׁש יהיה לא ּבכלל וׁשפחה עבד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבעילת

.„Èאין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו ׁשפחה על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבא
ּבֹו ּפֹוגעין אינֹו39הּקּנאין - 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 ּומׁשחרר40וכל הּׁשפחה ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

האדֹון ּבן ההּוא הּבן היה ואם ׁשניהם. -41את עבד ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבקהל.42ּכׁשּיגּדלּו לבא מּתרין ויהיּו זה, את זה יׁשחררּו ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ

.ÊËׁשפחֹות ספק ׁשּתיהן הרי - ּבנֹות הּתערֹובֹות ,43היּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָ
נתערב אם וכן עבד. ספק הּולד - מהן אחת ּכל על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבא

יּׂשראלית ּבולד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת מטּבילים44ולד - ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשניהן ּגּיֹורת45את ספק מהן אחת וכל ּגרּות, .46לׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊÈּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם ּכֹוכבים העֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל
ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ׁשּבּתֹורה, הן47הּמצֹות הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לכם. יהיה אחת חּקה הּקהל ׁשּנאמר: ּדבר; לכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכיּׂשראל
והּוא מּיד. יי ּבקהל להּכנס אֹו48ּומּתרין 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.49לכל ּ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 הּוא50הלכה ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

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

.51ּבלדה ְֵָ
.‡Îעּמֹוני הּולד - מצרית ׁשּנּׂשא עּמֹוני מצרי52ּגר ּגר . ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מצרי הּולד - עּמֹונית הּל53ׁשּנּׂשא - ּבאּמֹות הּכלל: זה . ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּזכר הּפחּות.54אחר 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
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נסקלת".29) הבהמה אין בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין בו,30)דבשוגג שפוגעין קנאים ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. חייבת.31)בשעת שהאשה המצוות אפשר34)מדרבנן.33)כנענית.32)היינו אי שפחה "לישא

חורין". בן חציו לאשה.35)שכבר כנענית שפחה האדון לו נותן איך התורה, מן עברי לעבד אסורה הייתה בעבד36)שאם
עברי.37)עברי. לעבד המקודשת חורין בת וחצייה שפחה שהלאו38)חצייה - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם

- אונקלוס על מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, - ושפחה עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
להתחלל". הקודש לזרע "גורם שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה, עבד ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה

הגויים.39) מכלל יצאה וזו (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה יכולים40)שלא שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
ב כמו חורין, בת ולא שפחה לא חורין.לישא בן וחצי עבד השפחה,41)חצי בן עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,

השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד לשחרר.42)ונמצא יכול אינו שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
אינה43) שהאשה שתיהן, את שישחרר האדון את כופין חוריןואין בת וחצייה שפחה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין בנות.44)שאין הוולדות.45)והן לכהן.46)שני המצוות47)ואסורה לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל הודיעוהו "שכבר הרמתי:50)חוץ.49)היינו.48)כשישתחרר, שמואל של דינו מבית מקובלני "כך

מואבית". ולא מואבי עמונית, ולא מצרית51)עמוני שנשא שני במצרי רק אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן "הכתוב שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי הדין שהוא רבינו, סובר ראשונה,

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו וכל ואם, אב בלא עולם,52)ללידה איסור - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
להחמיר. הולכים שלעולם שלישי, דור עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם שהזכר53)אבל כיוון שלישי, דור עד ואסור

הפגום. אחרת54)הוא מאומה גוי בקהל, לבוא אסור וכשיתגייר כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על בא עמוני גוי אם
בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד עמונית גוייה על שבא
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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, .55ה' ְְֲֲֲִִֵֶַָָֹ

.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

הם אחרים אנׁשים - עּתה ׁשּבּׂשדה56מצרים 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

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּוטבילה‡. ּבמילה לברית: יּׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבׁשלׁשה
ְְָָוקרּבן.

ּבמצרים,·. היתה ּבֹו.מילה יאכל לא ערל וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּ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.
ׁ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דוד".55) עליהן גזר מיד בהן, לידבק ראיין אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) טעית,56)"והני בנימין עקיבא ר' לו "אמר
במקומן". ואדומי מצרי ולא במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל סנחריב משעלה צריך1)הלכה, שהגר יבאר

בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על קטן גר דמים; והרצאת וטבילה מילה
טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד שיטבול צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין מלין אם פלוני; דין

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך וששלמה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

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,
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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מה1) לו אומרים הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין ואם תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר
ובשניות. בעריות הגרים דין וכיצד דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית
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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, .55ה' ְְֲֲֲִִֵֶַָָֹ

.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

הם אחרים אנׁשים - עּתה ׁשּבּׂשדה56מצרים 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

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּוטבילה‡. ּבמילה לברית: יּׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּבׁשלׁשה
ְְָָוקרּבן.

ּבמצרים,·. היתה ּבֹו.מילה יאכל לא ערל וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּ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.
ׁ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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דוד".55) עליהן גזר מיד בהן, לידבק ראיין אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) טעית,56)"והני בנימין עקיבא ר' לו "אמר
במקומן". ואדומי מצרי ולא במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל סנחריב משעלה צריך1)הלכה, שהגר יבאר

בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על קטן גר דמים; והרצאת וטבילה מילה
טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד שיטבול צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין מלין אם פלוני; דין

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך וששלמה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

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

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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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,
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
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מה1) לו אומרים הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין ואם תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר
ובשניות. בעריות הגרים דין וכיצד דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית
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lybe zxecdn jezn

ׁ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

ה'תשע"א סיון כ"ז רביעי יום

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבד1) שחציו ומי שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי גרושתו; המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר
ומי הם; ממזרים מיני שלושה איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על הבא וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו
שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן אם האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה פנויה ואסופי; שתוקי הוא

לבניה. חוששין אם בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה; בבית ה'".2)והיא בקהל ממזר יבוא "כל3)"לא
כגון ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו תופסין5)כלומר, שקידושין משום כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף
קידושין. בתפיסת גם תלוייה וממזרות בנדה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאנס ּבין העריֹות, ׁשאר על הּבא ּבין6אבל ּברצֹון, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר, עּׂשירי. ּדֹור ּגם ׁשּנאמר: לעֹולם; ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ממזרת,·. ׁשּנּׂשא יּׂשראלי אֹו יּׂשראלית ׁשּנּׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו - ּבעל ולא קּדׁש לֹוקין. - הּקּדּוׁשין אחר ׁשּבעלּו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכיון

ּבעל7לֹוקה לֹוקין8. אינן - קּדׁש ממזרּות9ולא ;10מּׁשּום ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּבלא ּבעילה על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבאלמנה, ּגדֹול ּכהן אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדּוׁשין

מּׁש ּכׁשרּגרּוׁשתֹו הּולד - ערוה.11ּנּׂשאת אינּה ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּולד‚. - יּׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹובד

ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשר;
הּולד - הּממזרת על הּבאים ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹובד

הּולד12ממזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדת על הּבא ּוממזר ; ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר, הּוא הרי - נתּגּיר ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעֹובד
ּכׁשר, הּולד - ׁשחררֹו עבד. הּולד - הּׁשפחה על ּבא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָואם

יּׂשראל. ּבבת ּומּתר מׁשחררין, עבדים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻֻּכׁשאר
ּכֹוכבים„. העֹובד מן אֹו העבד מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ּבת מן אֹו הּׁשפחה מן אֹו ְִִִִֶֶַַַַָָָָּומזלֹות
זה, דבר לפי האב. על מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

ׁשהרי13הּתירּו ּבניו; את לטהר ּכדי ׁשפחה, לּׂשא לממזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
על גזרּו ולא חֹורין. ּבני ונמצאּו אֹותם מׁשחרר ְְְְְְְְִִֵֵַַָָֹהּוא

הּבנים.14הּׁשפחה ּתּקנת מּפני לממזר, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
עבד‰. ׁשחציֹו -15מי איׁש אׁשת על הּבא חֹורין ּבן וחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבן ּתּקנה16אֹותֹו לֹו ממזרּות17אין ׁשּצד מּפני וצד18, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבׁשפחה19ּכׁשרּות אסּור לפיכ ּבֹו, ּבניו20מערבין ונמצאּו ,21 ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

לעֹולם .22ּכמֹותֹו ְְָ
.Âׁשּטבלה הּׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים הרי23עֹובד - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּומזלֹו ּכֹוכבים עֹובדת על ׁשּבא ׁשּטבל ועבד עבד; -זה ת ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עֹובד אבל האם. אחר הּל ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד ֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּולד
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ,24ּכֹוכבים ְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עבד ּכֹוכבים25אֹו עֹובדת על ׁשּבא ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּזכר אחר הּל - חֹורין ּבת .26ּומזלֹות ִֵַַַַַַָָָ

.Êוהּבנים לגר. מּתרת הּממזרת וכן גּיֹורת, לּׂשא מּתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻממזר
ׁשּנאמר: הּפגּום. אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשניהם

יי. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל יי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָּבקהל
.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף ּבן, והֹולידּו לגר ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת

עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי - ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר גר, ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו ּגרּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע
ּדין מׁשחררין העבדים ואחד הּגרים ואחד ּבממזרת. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻיאסר

לכּלן .27אחד ְֶָָֻ
.Ëיּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא גּיֹורת28ּגר ׁשּנּׂשא יּׂשראל -29אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבממזרת. ואסּור ּדבר, לכל יּׂשראל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּולד
.Èּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר הם: ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָׁשלׁשה

הערוה מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר זהּו אי סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדברי
ערוה, מּספק ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוּדאית,
ספק נתּגרׁשה אֹו קּדּוׁשין ספק ׁשּנתקּדׁשה האּׁשה על הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשּׁשמעה האּׁשה ּכגֹון - סֹופרים מּדברי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגרּוׁשין,

קּים ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה הראׁשֹון30ׁשּמת ּבעלּה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ּתחת והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעליה

.‡Èאֹו הּזה העּבר מהּו לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּפנּויה
- נבעלּתי ּוליּׂשראל הּוא, ּכׁשר ּבן אמרה: אם הּזה? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּיּלֹוד
ׁשּזנתה העיר ׁשרב ּפי על ואף ּכׁשר. והּבן נאמנת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי

ּפסּולים .31ּבּה ְִָ
.·Èאֹו חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

נבעלּתי הּממזר לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אֹו32אּלמת , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הרי - מּמּנּו ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו הּנתין, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָלפלֹוני
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עונשין.6) לגבי אלא אינו ושוגג מזיד ואונס, רצון בין לאו.7)שהחילוק אין לבד בקידושין יבוא8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" ובבעל9)בקהל יחיד, לשון לוקה" "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו

משום לוקה, היא אין כן גם לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים, לשון לוקין" "אינם כתב: קידש ולא
לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה לתוך או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה בלי קידושיה לקבל שיכולה
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין מעשה בו שאין
בבעילה שהרי פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו

הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם קדשה.10)נחשבת תהיה לא משום הוא לוקה תועבין".11)אבל בניה ואין תועבה "היא
לעריות, גרושתו מחזיר להשוות יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א' בהלכה כתב שכבר פי על שכתובואף מפני

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא ולפיכך "תועבה", כמוה.12)בה שהוולד לכתחילה.13)מפני ואפילו
גזרו.14) לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין". לבן אסורה "השפחה מהם15)שהרי אחד ושחרר שותפים שני של עבד

חלקו. זו.16)את מביאה ממזרת.17)שנולד לישא הקודמת בהלכה על18)שנאמרה הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש איש.19)אשת באשת גם כשר הוולד ישראל בת על הבא ועבד עבד, צד שבו20)משום כשרות צד מפני

בשפחה. באיסור.21)שאסור שפחה.22)שנולדו ולא ישראל בת לא לישא עבדות.23)שאסורין שלא24)לשם כלומר,
טבל.25)טבלה. עבדות26)שלא דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא ומכיוון הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

להן".27)ושפחות. מותר לגרים המותר וכל להן אסור לגרים שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו מגוי28)"עבדים גרע לא
בממזרת. ואסור כשר שהוולד ישראל בת על הזכר",29)הבא אחר הולך הוולד עבירה ואין קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו הוא30)והרי שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא מהשני, גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
גרושתו ממחזיר גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה שהיא פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי ממזר

ממזר. הוולד נתינים.31)שאין או התורה32)ממזרים נתנה לאב שרק לפוסלו, לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה



צט d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁ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

ה'תשע"א סיון כ"ז רביעי יום

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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ּבּתֹורה‡. האמּור ממזר זהּו מערוה2אי הּבא זה מן3? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבד1) שחציו ומי שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי גרושתו; המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר
ומי הם; ממזרים מיני שלושה איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על הבא וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו
שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן אם האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה פנויה ואסופי; שתוקי הוא

לבניה. חוששין אם בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה; בבית ה'".2)והיא בקהל ממזר יבוא "כל3)"לא
כגון ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו תופסין5)כלומר, שקידושין משום כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף
קידושין. בתפיסת גם תלוייה וממזרות בנדה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאנס ּבין העריֹות, ׁשאר על הּבא ּבין6אבל ּברצֹון, ּבין ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר, עּׂשירי. ּדֹור ּגם ׁשּנאמר: לעֹולם; ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ממזרת,·. ׁשּנּׂשא יּׂשראלי אֹו יּׂשראלית ׁשּנּׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו - ּבעל ולא קּדׁש לֹוקין. - הּקּדּוׁשין אחר ׁשּבעלּו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכיון

ּבעל7לֹוקה לֹוקין8. אינן - קּדׁש ממזרּות9ולא ;10מּׁשּום ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּבלא ּבעילה על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבאלמנה, ּגדֹול ּכהן אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקּדּוׁשין

מּׁש ּכׁשרּגרּוׁשתֹו הּולד - ערוה.11ּנּׂשאת אינּה ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּולד‚. - יּׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹובד

ּברצֹון. ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשר;
הּולד - הּממזרת על הּבאים ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעֹובד

הּולד12ממזר - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדת על הּבא ּוממזר ; ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר, הּוא הרי - נתּגּיר ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָעֹובד
ּכׁשר, הּולד - ׁשחררֹו עבד. הּולד - הּׁשפחה על ּבא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָואם

יּׂשראל. ּבבת ּומּתר מׁשחררין, עבדים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻֻּכׁשאר
ּכֹוכבים„. העֹובד מן אֹו העבד מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ּבת מן אֹו הּׁשפחה מן אֹו ְִִִִֶֶַַַַָָָָּומזלֹות
זה, דבר לפי האב. על מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

ׁשהרי13הּתירּו ּבניו; את לטהר ּכדי ׁשפחה, לּׂשא לממזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
על גזרּו ולא חֹורין. ּבני ונמצאּו אֹותם מׁשחרר ְְְְְְְְִִֵֵַַָָֹהּוא

הּבנים.14הּׁשפחה ּתּקנת מּפני לממזר, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
עבד‰. ׁשחציֹו -15מי איׁש אׁשת על הּבא חֹורין ּבן וחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבן ּתּקנה16אֹותֹו לֹו ממזרּות17אין ׁשּצד מּפני וצד18, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבׁשפחה19ּכׁשרּות אסּור לפיכ ּבֹו, ּבניו20מערבין ונמצאּו ,21 ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

לעֹולם .22ּכמֹותֹו ְְָ
.Âׁשּטבלה הּׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ּכֹוכבים הרי23עֹובד - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּומזלֹו ּכֹוכבים עֹובדת על ׁשּבא ׁשּטבל ועבד עבד; -זה ת ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עֹובד אבל האם. אחר הּל ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובד ֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּולד
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדת ׁשפחה על הּבא ּומזלֹות ,24ּכֹוכבים ְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עבד ּכֹוכבים25אֹו עֹובדת על ׁשּבא ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּזכר אחר הּל - חֹורין ּבת .26ּומזלֹות ִֵַַַַַַָָָ

.Êוהּבנים לגר. מּתרת הּממזרת וכן גּיֹורת, לּׂשא מּתר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻממזר
ׁשּנאמר: הּפגּום. אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּׁשניהם

יי. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל יי, ְְְְְִִֵֵַַַָָָּבקהל
.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף ּבן, והֹולידּו לגר ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת

עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי - ּבקדּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר גר, ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו ּגרּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע
ּדין מׁשחררין העבדים ואחד הּגרים ואחד ּבממזרת. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻיאסר

לכּלן .27אחד ְֶָָֻ
.Ëיּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא גּיֹורת28ּגר ׁשּנּׂשא יּׂשראל -29אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבממזרת. ואסּור ּדבר, לכל יּׂשראל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּולד
.Èּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר הם: ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָׁשלׁשה

הערוה מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר זהּו אי סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּדברי
ערוה, מּספק ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוּדאית,
ספק נתּגרׁשה אֹו קּדּוׁשין ספק ׁשּנתקּדׁשה האּׁשה על הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשּׁשמעה האּׁשה ּכגֹון - סֹופרים מּדברי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּגרּוׁשין,

קּים ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה הראׁשֹון30ׁשּמת ּבעלּה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ּתחת והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעליה

.‡Èאֹו הּזה העּבר מהּו לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻּפנּויה
- נבעלּתי ּוליּׂשראל הּוא, ּכׁשר ּבן אמרה: אם הּזה? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּיּלֹוד
ׁשּזנתה העיר ׁשרב ּפי על ואף ּכׁשר. והּבן נאמנת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי

ּפסּולים .31ּבּה ְִָ
.·Èאֹו חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם

נבעלּתי הּממזר לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אֹו32אּלמת , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הרי - מּמּנּו ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו הּנתין, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָלפלֹוני
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עונשין.6) לגבי אלא אינו ושוגג מזיד ואונס, רצון בין לאו.7)שהחילוק אין לבד בקידושין יבוא8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" ובבעל9)בקהל יחיד, לשון לוקה" "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו

משום לוקה, היא אין כן גם לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים, לשון לוקין" "אינם כתב: קידש ולא
לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה לתוך או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה בלי קידושיה לקבל שיכולה
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין מעשה בו שאין
בבעילה שהרי פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו

הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם קדשה.10)נחשבת תהיה לא משום הוא לוקה תועבין".11)אבל בניה ואין תועבה "היא
לעריות, גרושתו מחזיר להשוות יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א' בהלכה כתב שכבר פי על שכתובואף מפני

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא ולפיכך "תועבה", כמוה.12)בה שהוולד לכתחילה.13)מפני ואפילו
גזרו.14) לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין". לבן אסורה "השפחה מהם15)שהרי אחד ושחרר שותפים שני של עבד

חלקו. זו.16)את מביאה ממזרת.17)שנולד לישא הקודמת בהלכה על18)שנאמרה הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש איש.19)אשת באשת גם כשר הוולד ישראל בת על הבא ועבד עבד, צד שבו20)משום כשרות צד מפני

בשפחה. באיסור.21)שאסור שפחה.22)שנולדו ולא ישראל בת לא לישא עבדות.23)שאסורין שלא24)לשם כלומר,
טבל.25)טבלה. עבדות26)שלא דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא ומכיוון הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

להן".27)ושפחות. מותר לגרים המותר וכל להן אסור לגרים שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו מגוי28)"עבדים גרע לא
בממזרת. ואסור כשר שהוולד ישראל בת על הזכר",29)הבא אחר הולך הוולד עבירה ואין קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו הוא30)והרי שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא מהשני, גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
גרושתו ממחזיר גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה שהיא פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי ממזר

ממזר. הוולד נתינים.31)שאין או התורה32)ממזרים נתנה לאב שרק לפוסלו, לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
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ּכ לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנתה ּכׁשם ממזר. ספק הּיּלֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
אחר עם אּמֹו33ּזנתה את ׁשּמּכיר ׁשתּוקי, הּנקרא הּוא וזה . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וּדאי. אביו את מּכיר ְִִֵֶַַַָואינֹו
.‚Èהּוא הרי - אסּופי הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא הּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

הּוא. מה יֹודעים אנּו ׁשאין ממזר, ְְְִֵֵֵֶַַָספק
.„Èאֹותֹו אם הּוא, ּפלֹוני ּבן זה ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה

ּכׁשר הּבן הרי - ּכׁשר נאמנת34ּפלֹוני ואינּה ּבנֹו35, זה להיֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לדבריה ׁשחֹוׁשׁשין לי, ויראה ּפלֹוני. אסּור36ׁשל הּבן ויהיה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂËהּוא ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן. אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן. -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
יּכיר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה

לאחרים. יּכירּנּו -ֲִִֵֶַַ
.ÊËּבני לֹומר: נאמן ּכ ּבכֹור, זה ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

אׁשּתֹו היתה אם וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן אֹו ממזר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָזה
ויהיה הּוא, ּוממזר ּבני אינֹו זה עּבר לֹומר: נאמן - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת

נאמן - ממזר ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. לאסר37ממזר ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבממזרת ואסּור יּׂשראל, ּבבת ׁשהּוא38עצמֹו וּדאי ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכמֹוהּו ּובנֹו נאמן39ממזר. אינֹו - ּבנים ּבני לֹו יׁש ואם . ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבניו ּבני עצמֹו.40לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ

.ÊÈּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה
נבּדקה41ממזר ואם ּבממזרת. ואסּור יּׂשראל ּבבת ואסּור , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ואם ּכׁשר. והּולד נאמנת, - נתעּברּתי מארּוסי ואמרה: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּמֹו
הּולד הרי - עליה ּבאתי לא מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
- ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָממזר;

נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה לֹומר:42נאמן. ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּתצא לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה. ואינּה נבעלּתי, ,43לארּוס ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

ּכׁשר - מּמּנּו .44ּוולדּה ְִֵֶָָָ
.ÁÈארּוסה והיא אחריה, מרּננים העם ארּוסּה45היּו עם , ְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָ

אחרים אנׁשים ּבבית46ועם ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמיו
לאחרים -47הפקירה מארּוסי זה עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי
.ËÈאינֹו זה עּבר ואמרה: מעּברת, ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת

ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי
אֹו ּבני, אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

ממזר ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ואם48ׁשהיה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּולד הרי - נתעּברּתי ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמרה:

העּבר49ּכׁשר ואין ּבדבריה. להכחיׁשּה יכֹול הּבעל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
חדׁש עּׂשר ׁשנים על יתר אּמֹו ּבמעי .50מׁשּתהה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Î,ּבעלּה ּתחת זֹונה ׁשהיתה קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשת
ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל

לכּת ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל, אצל ּבעילֹות ׁשרב חּלה.הם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
זֹונה מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין - עצמּה היא היתה51אבל ואם . ְְְְֲִִִִַָָָָָָ

חֹוׁשׁשין לבניה אף - מּדי יֹותר .52ּפרּוצה ְְְִִֵֶַַָָָ
.‡Î:ׁשּנאמר ּבּקהל; לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדין

ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - יי ּבקהל ממזר יבא ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹלא
גם ואסרּו ּביֹוחסין, מעלה עּׂשּו חכמים אבל ספק. ְְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָֹולא
לּׂשא מּתר - וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּספקֹות
אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי אֹו ספק ממזר אבל וּדאית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזרת

יּׂשראל. ּבת ְִִֵַָָלּׂשא
.·Îלֹו,53ואסּור אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת. לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהן אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ׁשאר וכן ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּדבריהם

מּזה. זה לּׂשא אסּורין - ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות
.‚Îאסּורים - ממזרים ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?

ּבגט יֹוציאּו אּלא יקּימּו, לא - נּׂשאּו ואם זה. עם זה .54לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּתּקנה אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק אּלא55והּולד , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּפגּום. אחר הֹול והּולד הּגרים. מן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׂשאּו

.„Î,מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?
ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנּׂשא ּומׁשחרר גר ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻאֹו

אסּופי. ֲִאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממזר. ספק הוא לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם, לא אבל בנו, את לפסול ובנו33)נאמנות כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך בממזרת, נבעלתי.34)אסור לכשר לומר את35)שנאמנת לפטור

ליורשו. או הייבום מן ערווה.36)אשתו באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו נאמנת שאינה פי על שהוא37)אף
דאיסורא". חתיכא אנפשיה "שווייה התלמוד: ובלשון ישראל. בת עליו אסר נאמן.38)עצמו אינו ממזרת לו להתיר כי

לפוסלו.39) בנו על נאמנות לאב נתנה בנים.40)שהתורה בני לו כשיש נאמן אינו בניו על ולא41)וגם ממזר ספק שהוא
וודאי. האשה.42)ממזר את לפסול נאמן מכחישה.43)שאינו שהארוס מאחר לכהן להינשא אסורה לכתחילה אבל

חלל.44) שאינו ארוסה.45)לכהונה, שהייתה אחרים.46)בזמן עם זנתה וגם ארוסה עליה שבא ומלעיזים אותה חושדים
אותה.47) לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה כשהיא כלומר,48)אבל

כשר. והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, פסולין.49)ספק ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת הוולד50)שהיא להכשיר ואין
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין חודש עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש עשר שנים בתוך כשנולד אלא

הכיעור.51) מן להתרחק רוצה אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור מחמירים.52)כהן ומספק נפשטה, שלא בעייה
ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לאווין.54)לספק בחייבי תופסים שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על אשה.55)ואף לשאת

d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‰Î,ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאסּופי
הרי - יּׂשראל רֹוב אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי רב ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבין
- אּׁשה קּדׁש יֹוחסין. לענין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָזה

מּספק גט עליו56צריכה נהרג אינֹו - ׁשהרגֹו מי .57. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.ÂÎּדין ּבית מּׁשהגּדיל58הטּבילּוהּו ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָ

הּוא הרי היה59- יּׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי העיר נבלֹות60רב להאכילֹו מּתר -61. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻ

על מחצה ּכיּׂשראל. אבדתֹו לֹו מחזירין - יּׂשראל רּבן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיּׂשראל, להחיֹותֹו מצוה - ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמחצה

הּמֹוציא62ּבׁשּבת ממֹון: ספק ּככל נזקין לענין הּוא והרי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
הראיה עליו .63מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ

.ÊÎׁשּיש מדינה ׁשּכל לי, עֹובדת64יראה אֹו ׁשפחה ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל לילד, הראּויה ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּכֹוכבים
הּגּיֹורת ּכׁשּיּׂשא עבד, ספק אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָספק
ּפטּור; - עליה והּבא איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
אּׁשה ׁשּנּׂשא ׁשהּׁשתּוקי לי, יראה וכן ספק. על הֹורגין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
איׁש; אׁשת ספק היא והרי - עליו ערוה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאפׁשר

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶַָׁשאין
.ÁÎּכל עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָואי

אּמֹו ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה וכל65אּׁשה . ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
נתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אֹו66אּׁשה היא אביו אׁשת ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו; ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו
ואמרּו להזנֹותּה, ּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהרי
נֹוּׂשא ואח ּבּתֹו נֹוּׂשא אב נמצא זה, יעּׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים:
ּבוּדאי אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין, היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו;
היינּו לא עליו, ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור -ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

זּמה. מלאה הארץ ּתהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבאים
ּבּׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין למדּת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
אֹומר אּתה ׁשאם עליו. ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
אסּורין היּו אבֹותיהם הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן,

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָלהּנּׂשא
.Ïהּוא ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן. - הׁשלכּתיו ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני
נאמנין, אין - הּוא ּבננּו ואמרּו: ּכן אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָּובאּו
נאמנין; - רעבֹון ּובׁשני אסּופי. ׁשם עליו ויצא ְְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל
אחרים, אֹותֹו ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו, רעב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּמּפני

ׁשּנאסף. עד ׁשתקּו ְְֱִֶֶַָָָּולפיכ
.‡Ïׁשהחּתל אֹו מהּול, הּולד ׁשהמלח67נמצא אֹו68אֹו , ְְְִֶֶַַַָָָָָֻ

הּכחל ּתחת69ׁשהיה ׁשּנמצא אֹו ּבצּוארֹו, הּקמיעין אֹו ּבעיניו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹו לעיר, סמּו והיה לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאילן
רׁשּות ּבצּדי אֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו הּכנסת ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמצא
אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּכאן אין - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרּבים

הּוא ּכׁשר ּבחזקת ימּות, מׁשל70ׁשּלא נמצא אם אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
אילן ּתחת אפּלּו העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר אֹו71ּבאמצע , ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבבית
אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו

.·Ïחּיה נתין72נאמנת אֹו לוי אֹו הּוא ּכהן הּבן זה לֹומר: ֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּמה יחּוסן. יֹודעין אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני ממזר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
עליה ערער ולא ּבנאמנּות ּבׁשהחזקה אמּורים? 73ּדברים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ

מעידה ּבׁשקר ואמר: אחד אפּלּו עליה ערער אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאדם;
ּכׁשר ּבחזקת הּבן והרי נאמנת, אינּה יחּוס74- לֹו .75ואין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.‚Ïּברּור ואסּופי76ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְֲִִִִֶַַָָָָָ
וּדאים ממזרים אבל ספקֹות. ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרים - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּונתינים

ו הּגרים, ּובׁשאר ּבנתינים מּתרין - ספק.ואסּופי הּולד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשר56) מוכרות חנויות "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה". על כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
במקום נולד שהספק מפני אסור". ספיקו לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות מאחת ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה
על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב" אחר הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן בו נמצא המיעוט שגם
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו ופירש נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא שהבשר פי

אש באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע גם יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, רובשביוחסין אחרי הלכו ולא איש ת
ישראל. רוב אחרי בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק ישראל.57)גויים, שרובה בעיר על58)אפילו אותו מטבילין קטן "גר

דין".. בית כאן59)דעת שיש פי על ואף ממזר. מספק לא אבל גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק שדינו
בדין ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר, אינו שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא שמא ספקות, שני
שהוא מפני לאיסור נימוק עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר התורה מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,

התגייר.60)קבוע. כי61)ולא קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים, אכילת לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא, כרב
כ"ה. בהלכה כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע, ממקומו פירש שבת.62)הילד דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי

נגח63) שורו ואם לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול פטור, השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם
לניזק: לומר שיכול שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא לישראל משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור

הנזק. כל את לך ואשלם אני שגוי ראייה ישראל.64)הבא שרובה בעיר היא.65)ואפילו אביה אחות או אחותו ושמא
אמו.66) בו כשנתעברה קיים היה הקודם בבגדים.67)ובעלה ומכורך איבריו.68)מעוטף שיתקשו כדי הילד את שמולחין
כחול.69) שצבעה עיניים ביוחסין.70)משחת עשו שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על בבית71)ואף שילדו נשים

וממזר. ולוי כהן אשת המעידה.73)מיילדת.72)אחד, החיה על מכיוון74)כלומר, ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה זה
אחד. עד ידי על כהן.75)שהוכחשה שהוא עליו שהעידה זה.76)זה בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה



קי d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכ לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנתה ּכׁשם ממזר. ספק הּיּלֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
אחר עם אּמֹו33ּזנתה את ׁשּמּכיר ׁשתּוקי, הּנקרא הּוא וזה . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וּדאי. אביו את מּכיר ְִִֵֶַַַָואינֹו
.‚Èהּוא הרי - אסּופי הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא הּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

הּוא. מה יֹודעים אנּו ׁשאין ממזר, ְְְִֵֵֵֶַַָספק
.„Èאֹותֹו אם הּוא, ּפלֹוני ּבן זה ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה

ּכׁשר הּבן הרי - ּכׁשר נאמנת34ּפלֹוני ואינּה ּבנֹו35, זה להיֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
לדבריה ׁשחֹוׁשׁשין לי, ויראה ּפלֹוני. אסּור36ׁשל הּבן ויהיה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂËהּוא ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן. אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן. -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
יּכיר הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתֹורה

לאחרים. יּכירּנּו -ֲִִֵֶַַ
.ÊËּבני לֹומר: נאמן ּכ ּבכֹור, זה ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

אׁשּתֹו היתה אם וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן אֹו ממזר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָזה
ויהיה הּוא, ּוממזר ּבני אינֹו זה עּבר לֹומר: נאמן - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת

נאמן - ממזר ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. לאסר37ממזר ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבממזרת ואסּור יּׂשראל, ּבבת ׁשהּוא38עצמֹו וּדאי ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּכמֹוהּו ּובנֹו נאמן39ממזר. אינֹו - ּבנים ּבני לֹו יׁש ואם . ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבניו ּבני עצמֹו.40לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ

.ÊÈּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה
נבּדקה41ממזר ואם ּבממזרת. ואסּור יּׂשראל ּבבת ואסּור , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ואם ּכׁשר. והּולד נאמנת, - נתעּברּתי מארּוסי ואמרה: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּמֹו
הּולד הרי - עליה ּבאתי לא מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
- ממזר זה ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָממזר;

נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה לֹומר:42נאמן. ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּתצא לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה. ואינּה נבעלּתי, ,43לארּוס ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ

ּכׁשר - מּמּנּו .44ּוולדּה ְִֵֶָָָ
.ÁÈארּוסה והיא אחריה, מרּננים העם ארּוסּה45היּו עם , ְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָ

אחרים אנׁשים ּבבית46ועם ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף , ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמיו
לאחרים -47הפקירה מארּוסי זה עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי
.ËÈאינֹו זה עּבר ואמרה: מעּברת, ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת

ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי
אֹו ּבני, אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

ממזר ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ואם48ׁשהיה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּולד הרי - נתעּברּתי ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמרה:

העּבר49ּכׁשר ואין ּבדבריה. להכחיׁשּה יכֹול הּבעל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
חדׁש עּׂשר ׁשנים על יתר אּמֹו ּבמעי .50מׁשּתהה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Î,ּבעלּה ּתחת זֹונה ׁשהיתה קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאׁשת
ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל

לכּת ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל, אצל ּבעילֹות ׁשרב חּלה.הם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
זֹונה מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין - עצמּה היא היתה51אבל ואם . ְְְְֲִִִִַָָָָָָ

חֹוׁשׁשין לבניה אף - מּדי יֹותר .52ּפרּוצה ְְְִִֵֶַַָָָ
.‡Î:ׁשּנאמר ּבּקהל; לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדין

ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - יי ּבקהל ממזר יבא ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹלא
גם ואסרּו ּביֹוחסין, מעלה עּׂשּו חכמים אבל ספק. ְְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָֹולא
לּׂשא מּתר - וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּספקֹות
אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי אֹו ספק ממזר אבל וּדאית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזרת

יּׂשראל. ּבת ְִִֵַָָלּׂשא
.·Îלֹו,53ואסּור אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת. לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהן אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ׁשאר וכן ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּדבריהם

מּזה. זה לּׂשא אסּורין - ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות
.‚Îאסּורים - ממזרים ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?

ּבגט יֹוציאּו אּלא יקּימּו, לא - נּׂשאּו ואם זה. עם זה .54לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּתּקנה אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק אּלא55והּולד , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּפגּום. אחר הֹול והּולד הּגרים. מן ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׂשאּו

.„Î,מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?
ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנּׂשא ּומׁשחרר גר ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻאֹו

אסּופי. ֲִאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממזר. ספק הוא לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם, לא אבל בנו, את לפסול ובנו33)נאמנות כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך בממזרת, נבעלתי.34)אסור לכשר לומר את35)שנאמנת לפטור

ליורשו. או הייבום מן ערווה.36)אשתו באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו נאמנת שאינה פי על שהוא37)אף
דאיסורא". חתיכא אנפשיה "שווייה התלמוד: ובלשון ישראל. בת עליו אסר נאמן.38)עצמו אינו ממזרת לו להתיר כי

לפוסלו.39) בנו על נאמנות לאב נתנה בנים.40)שהתורה בני לו כשיש נאמן אינו בניו על ולא41)וגם ממזר ספק שהוא
וודאי. האשה.42)ממזר את לפסול נאמן מכחישה.43)שאינו שהארוס מאחר לכהן להינשא אסורה לכתחילה אבל

חלל.44) שאינו ארוסה.45)לכהונה, שהייתה אחרים.46)בזמן עם זנתה וגם ארוסה עליה שבא ומלעיזים אותה חושדים
אותה.47) לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה כשהיא כלומר,48)אבל

כשר. והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, פסולין.49)ספק ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת הוולד50)שהיא להכשיר ואין
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין חודש עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש עשר שנים בתוך כשנולד אלא

הכיעור.51) מן להתרחק רוצה אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור מחמירים.52)כהן ומספק נפשטה, שלא בעייה
ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לאווין.54)לספק בחייבי תופסים שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על אשה.55)ואף לשאת

d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‰Î,ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהאסּופי
הרי - יּׂשראל רֹוב אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי רב ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבין
- אּׁשה קּדׁש יֹוחסין. לענין ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ספק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָזה

מּספק גט עליו56צריכה נהרג אינֹו - ׁשהרגֹו מי .57. ְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
.ÂÎּדין ּבית מּׁשהגּדיל58הטּבילּוהּו ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָ

הּוא הרי היה59- יּׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי העיר נבלֹות60רב להאכילֹו מּתר -61. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻ

על מחצה ּכיּׂשראל. אבדתֹו לֹו מחזירין - יּׂשראל רּבן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיּׂשראל, להחיֹותֹו מצוה - ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמחצה

הּמֹוציא62ּבׁשּבת ממֹון: ספק ּככל נזקין לענין הּוא והרי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
הראיה עליו .63מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ

.ÊÎׁשּיש מדינה ׁשּכל לי, עֹובדת64יראה אֹו ׁשפחה ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל לילד, הראּויה ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּכֹוכבים
הּגּיֹורת ּכׁשּיּׂשא עבד, ספק אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָספק
ּפטּור; - עליה והּבא איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי - ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו
אּׁשה ׁשּנּׂשא ׁשהּׁשתּוקי לי, יראה וכן ספק. על הֹורגין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין
איׁש; אׁשת ספק היא והרי - עליו ערוה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאפׁשר

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶַָׁשאין
.ÁÎּכל עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָואי

אּמֹו ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה וכל65אּׁשה . ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
נתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אֹו66אּׁשה היא אביו אׁשת ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו; ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו
ואמרּו להזנֹותּה, ּבּת את ּתחּלל אל ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהרי
נֹוּׂשא ואח ּבּתֹו נֹוּׂשא אב נמצא זה, יעּׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים:
ּבוּדאי אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין, היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו;
היינּו לא עליו, ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור -ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

זּמה. מלאה הארץ ּתהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבאים
ּבּׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין למדּת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
אֹומר אּתה ׁשאם עליו. ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
אסּורין היּו אבֹותיהם הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן,

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָלהּנּׂשא
.Ïהּוא ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן. - הׁשלכּתיו ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני
נאמנין, אין - הּוא ּבננּו ואמרּו: ּכן אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָּובאּו
נאמנין; - רעבֹון ּובׁשני אסּופי. ׁשם עליו ויצא ְְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָָָהֹואיל
אחרים, אֹותֹו ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו, רעב ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּמּפני

ׁשּנאסף. עד ׁשתקּו ְְֱִֶֶַָָָּולפיכ
.‡Ïׁשהחּתל אֹו מהּול, הּולד ׁשהמלח67נמצא אֹו68אֹו , ְְְִֶֶַַַָָָָָֻ

הּכחל ּתחת69ׁשהיה ׁשּנמצא אֹו ּבצּוארֹו, הּקמיעין אֹו ּבעיניו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹו לעיר, סמּו והיה לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאילן
רׁשּות ּבצּדי אֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו הּכנסת ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנמצא
אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּכאן אין - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרּבים

הּוא ּכׁשר ּבחזקת ימּות, מׁשל70ׁשּלא נמצא אם אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
אילן ּתחת אפּלּו העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר אֹו71ּבאמצע , ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבבית
אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו

.·Ïחּיה נתין72נאמנת אֹו לוי אֹו הּוא ּכהן הּבן זה לֹומר: ֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּמה יחּוסן. יֹודעין אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני ממזר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאֹו
עליה ערער ולא ּבנאמנּות ּבׁשהחזקה אמּורים? 73ּדברים ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ

מעידה ּבׁשקר ואמר: אחד אפּלּו עליה ערער אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאדם;
ּכׁשר ּבחזקת הּבן והרי נאמנת, אינּה יחּוס74- לֹו .75ואין ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.‚Ïּברּור ואסּופי76ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְֲִִִִֶַַָָָָָ
וּדאים ממזרים אבל ספקֹות. ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרים - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּונתינים

ו הּגרים, ּובׁשאר ּבנתינים מּתרין - ספק.ואסּופי הּולד ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשר56) מוכרות חנויות "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה". על כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
במקום נולד שהספק מפני אסור". ספיקו לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות מאחת ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה
על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב" אחר הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן בו נמצא המיעוט שגם
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו ופירש נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא שהבשר פי

אש באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע גם יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, רובשביוחסין אחרי הלכו ולא איש ת
ישראל. רוב אחרי בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק ישראל.57)גויים, שרובה בעיר על58)אפילו אותו מטבילין קטן "גר

דין".. בית כאן59)דעת שיש פי על ואף ממזר. מספק לא אבל גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק שדינו
בדין ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר, אינו שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא שמא ספקות, שני
שהוא מפני לאיסור נימוק עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר התורה מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,

התגייר.60)קבוע. כי61)ולא קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים, אכילת לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא, כרב
כ"ה. בהלכה כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע, ממקומו פירש שבת.62)הילד דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי

נגח63) שורו ואם לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול פטור, השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם
לניזק: לומר שיכול שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא לישראל משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור

הנזק. כל את לך ואשלם אני שגוי ראייה ישראל.64)הבא שרובה בעיר היא.65)ואפילו אביה אחות או אחותו ושמא
אמו.66) בו כשנתעברה קיים היה הקודם בבגדים.67)ובעלה ומכורך איבריו.68)מעוטף שיתקשו כדי הילד את שמולחין
כחול.69) שצבעה עיניים ביוחסין.70)משחת עשו שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על בבית71)ואף שילדו נשים

וממזר. ולוי כהן אשת המעידה.73)מיילדת.72)אחד, החיה על מכיוון74)כלומר, ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה זה
אחד. עד ידי על כהן.75)שהוכחשה שהוא עליו שהעידה זה.76)זה בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה
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עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

.‡- ּובעלּו יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפצּוע
יי. ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות דּכא פצּוע יבא לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹוקין;
ּדּכא ּפצּוע ׁשהּוא ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. גּיֹורת לּׂשא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּומּתרין
ואפּלּו ּבקדּׁשתֹו. ׁשאינֹו לפי ּומׁשחררת, גּיֹורת לּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻמּתר

לֹו. מּתרת הּספקֹות מן אחד אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָֻנתינה
על·. ּבֹו גזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנתינים
הּתֹורה. מן אסּורה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע זהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי
אפׁשר איברין ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשפכה?
ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, הּזכר: ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּפסל
אחד ׁשּנפצע וכיון ּביצים. חּוטי הּנקראין והן זרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשכבת

ּפסּול. זה הרי - נּד אֹו אּלּו איברין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשה
אֹו„. העטרה ׁשּנכרת אֹו ,נּד אֹו הּגיד נפצע ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ונׁשּתּיר העטרה מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלמעלה
נכרת ּכׁשר. - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּמּנה

ּכׁשר. - ּכמרזב אֹו ּכקלמֹוס מעטרה למעלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֻהּגיד
אם‰. עצמּה, העטרה נּקבה ּכׁשר. - מעטרה למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב

הּנקב נסּתם ּפסּול. - הּנקב מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה
ּבתֹו למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר -ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה ּפסּול; - ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה
.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם

ּפסּול. זה הרי - ּבֹו ְֲִֵֶֶַָׁשּמׁשּתין
.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחת אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנכרתּו

ּפסּול. זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה אֹו מהן, אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנּדֹוכה

ּפסּול. זה הרי - נפצע אֹו ׁשּנּד אֹו אחת, אֹו ּביצים חּוטי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָנכרתּו
.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות: מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר. זה הרי - ֲֵֵֶֶַָזרע

.Ë,ׁשמים ּבידי היּו ּכׁשּלא - זה ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדברים וכּיֹוצא קֹוץ הּכהּו אֹו ּכלב אֹו אדם ׁשּכרתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותן והמסה ׁשחין ּבהם ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים. ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל; לבֹוא ִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשר
.Èחּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין זרע, איברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאסּור

ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָועֹוף,
- תעּׂשּו לא ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ. ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבחּוצה
וענין מקֹום. ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמּפי
ּבגּוף ּבין ּבגּופן ּבין ּביּׂשראל, זאת יעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּכתּוב:

המסרס וכל ואפּלּואחרים. מקֹום. ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹוקה. - מסרס אחר ְְֵֵֶַַָָמסרס

.‡Èוכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת אחד ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּבא אֹו ּביצים; חּוטי וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו הּביצים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת
- ּוכרתֹו אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
ּבין מסרס. אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכּלן
ּבין הּנקבה, את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבאדם

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ְְִִִֵָָָָּבאדם
.·È- לסרסֹו ּכדי מינים לׁשאר אֹו לאדם עּקרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּמׁשקה

לׁשּתֹות מּתרת - ואּׁשה עליו. לֹוקין ואין אסּור, זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהרי
האדם את ׁשּכפה הרי ּתלד. ׁשּלא עד לסרסּה ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעּקרין
ׁשפכה, ּכרּות ׁשעּׂשאּוהּו עד חּיֹות ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָוׁשּסה
איברי מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאֹו
מּכת להּכֹותֹו וראּוי ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַמרּדּות.
.‚È.ׁשּלנּו ּבהמה לסרס ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד לֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור

יּׂשראל הערים ואם מּתר. - וסרסּה מעצמֹו הּוא לקחּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם
לבנֹו ואפּלּו אחר. ליּׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו קֹונסין - זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבדבר
ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה. מּתר ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻהּגדֹול

לֹו. ְָנֹותנּה

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

וחללה.‡. זֹונה ּגרּוׁשה, הּכהנים: ּכל על נאסרּו נׁשים ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ּכהן ּכהןועל אחד והאלמנה. הּׁשלׁש אּלּו ארּבע: - ּגדֹול ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכהן ואחד ּבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּגדֹול
מׁשּוח ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן ואחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעֹובד
ּבאלמנה. ואסּורין הּבתּולה, על מצּוין ּכּלן - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻמלחמה

ּבין·. ּגדֹול ּבין אּלּו, נׁשים מהּׁשלׁש אחת ׁשּנּׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
לֹוקה אינֹו - זנּות דר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהדיֹוט,
עד - יּקחּו לא ׁשּנאמר: חללה; אֹו גרּוׁשה אֹו זֹונה ְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹמּׁשּום

ויבעל. ְְִִֶַַׁשּיּקח
על‚. אף אחת, לֹוקה - אלמנה על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל

חּללּה ׁשּבעלּה ּכיון - יחּלל לא ׁשּנאמר: קּדׁש; ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
מחּללֹות הן הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּופסלּה
על לבּדֹו ּגדֹול ּכהן לֹוקה ּולפיכ ּבעילתֹו. קדם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹועֹומדֹות
ׁשהרי קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף לבּדּה, אלמנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת
זרעֹו. ולא אּׁשה לא ּכׁשרים, יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻחּללּה,

אחת„. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּכהן ּובין יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח, לא אלמנה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמּׁשּום
- ּבעל ולא הארּבע מן אּׁשה ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגדֹול

לֹוקה. ֵֶאינֹו
ׁשהּוא‰. מקֹום וכל לֹוקה; היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֶֶֶָָָָָוכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מסרס.1) אחר ומסרס לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור אם ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דקה פצוע יבאר
בוגרת1) ישא אם גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור גדול; לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

בעיר. מזנה שם לה יצא תחתיו; היא והרי אשתו את שגירש קול, עליו יצא גדול; כהן ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או

d`ia ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאּׁשה איׁש ּבין הפרׁש ׁשאין לֹוקה. אינּה היא - לֹוקה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה זּולתי ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקה - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּכּותית, על הּבא ּכהן ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבבעילת אסּור והּוא קּדּוׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּכּותית. ּבין יּׂשראלית ּבין ְְִִִֵֵֵָזֹונה
.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה

ׁשּנּׂשא ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכגרּוׁשה,
ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על גזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
אלמנה ספק אֹו ּגרּוׁשה ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחלּוצה
ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ּוספק זֹונה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָאֹו

ֵֶּבגט.
.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל

אֹו ּכאחת, ּבאין אּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָעל
האּסּור, אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחד האּסּור ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם ְֲִִִִִֵֵֶָָָאֹו
.Ëונעּׂשת ּגרּוׁשה, ונעּׂשת אלמנה, ׁשהיתה אּׁשה ,לפיכ ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָי

לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעּׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
לכהן אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת. ּביאה על מלקּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻארּבע
אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט. ּומּתרת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻּגדֹול,
אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונאסרת
- חללה נעּׂשת ּבתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאלמנה.
מּתרת היא ועדין ּבתרּומה. נאסרת ׁשהרי אּסּור, ּבּה ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹוסף
על ׁשאֹוסרּה זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל זֹונה, נעּׂשת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָליּׂשראל.
והּוא אחר. אּסּור ּבּה נֹוסף - ּברצֹון אׁשּתֹו זּנתה אם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָיּׂשראל,
ואחר חללה ׁשּנעּׂשית הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין
נׁשּתּנה אם אבל אחת. ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא זֹונה, ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּכ

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - זה ֵֵֶֶֶֶַַָסדר
.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

אלמנה ּביאה. ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבה
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È- הארּוסין מן ׁשהּוא ּפי על אף אחיו, ׁשּמת ּגדֹול ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ּכהן והּוא יבמה לֹו נפלה חֹולץ. אּלא ייּבם, לא זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהרי
ּבּה ׁשעּׂשה ּפי על אף ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
ׁשּנתמּנה. אחר ייּבם לא זה הרי - הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
הרי - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּומת קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻזה

אלמנה. ספק זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָארּוסּה
.‚È,ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול ּכהן על עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

יּקח. בבתּוליה אּׁשה והּוא ׁשּנאמר: עליו. ּתאסר - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּומּׁשּתבּגר

יצאת ּכיצד? הא ּבֹוגרת. ולא - ּבבתּוליה קטּנה, לא - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּׁשה
נֹוּׂשא ואינֹו נערה. זֹו ּבאה. לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹמּכלל
ׁשּתים. ולא אחת - אּׁשה ׁשּנאמר: ּכאחת; לעֹולם נׁשים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּתי

.„È.נבעלה ׁשּלא ּפי על אף עץ, מּכת יּׂשא לא ּגדֹול ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֻּכהן
נבעלה ּכדרּכּה. ּכנבעלה זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹ[נבעלה

מּתרת]. זֹו הרי - ְֲִֵֵֶֶָֻלבהמה
.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן

ּבעּולה ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נּׂשא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבגט.
ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה

.ÊËנ ּפּתהאנס אֹו אנסּה אפּלּו אֹותּה, ּפּתה אֹו בתּולה ערה ְֲֲֲִִִַַָָָָָָָָ
- ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאֹותּה

מֹוציא. - ּכנס ואם יכנס; לא זה ְְֲִִִֵֶַָֹֹהרי
.ÊÈזה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס

יֹוציא. לא - ּכנס ואם גּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹלא
.ÁÈאבל הּנּׂשּואין. מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת

זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט גרׁשּה אפּלּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת,
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא - נחלצה אם לחליצה, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה
.ËÈאֹו לאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני איׁש קֹול: עליה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹיצא

אין - ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן
ּתצא - אחר לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה. מּתחת אֹותּה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמֹוציאין

הּׁשני. ִִֵַמן
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

יצא אם אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָחֹוׁשׁשין
לּה. חֹוׁשׁשין אין - חלּוצה ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î,לּה חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָָיצא
אין - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול. לכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹותּנּׂשא
ּבעיר מזּנה ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנּׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
על ׁשעברה מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ּומת מכער, דבר ּבעדי אֹו יהּודית ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּדת
ּבעדּות אּלא מאּלּו אּׁשה אֹוסרין ׁשאין לכהן. מּתרת זֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻהרי

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ְְִַָָָּברּורה

ה'תשע"א סיון כ"ח חמישי יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הּׁשמּועה‡. ּכל2מּפי היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדנּו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ
יּׂשראל ּבת ׁשהיא3ׁשאינּה לאדם ׁשּנבעלה יּׂשראל ּבת אֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו להּנּׂשא לחלל4אסּורה ׁשּנבעלה אֹו לּכל; הּׁשוה ,5אּסּור ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לֹו להּנּׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על הּנרּבעת6אף ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה1) שקינא אשה (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה שאמרה כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר
אם וקטן עמה; נתייחד שלא עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת; אם נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה
אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קדשתי שאמר האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה האשה [זו]; (זה) לעדות נאמן

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה אשה לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה עיר שלמדו2)נאמן; "דברים
פה". שבעל תורה והם השמועה מפי בזימה.3)אותן השטופים הגויים מן שבאה לפי נבעלה, שלא אלא4)אפילו זונה "אין
זנות". בעילת ושנבעלה ומשוחררת בן.5)גיורת ממנה והוליד גרושה שנשא כהן כגון כהונה, מאיסורי כהן6)הנולד בת ואפילו



קג d`ia ixeqi` zekld - oeiq f"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
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.‡- ּובעלּו יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפצּוע
יי. ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות דּכא פצּוע יבא לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹוקין;
ּדּכא ּפצּוע ׁשהּוא ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. גּיֹורת לּׂשא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻּומּתרין
ואפּלּו ּבקדּׁשתֹו. ׁשאינֹו לפי ּומׁשחררת, גּיֹורת לּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻֻֻמּתר

לֹו. מּתרת הּספקֹות מן אחד אֹו ְְִִֵֶֶֶַָָֻנתינה
על·. ּבֹו גזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנתינים
הּתֹורה. מן אסּורה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע זהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹואי
אפׁשר איברין ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשפכה?
ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, הּזכר: ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּפסל
אחד ׁשּנפצע וכיון ּביצים. חּוטי הּנקראין והן זרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשכבת

ּפסּול. זה הרי - נּד אֹו אּלּו איברין ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשלׁשה
אֹו„. העטרה ׁשּנכרת אֹו ,נּד אֹו הּגיד נפצע ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּכיצד?

ונׁשּתּיר העטרה מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלמעלה
נכרת ּכׁשר. - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּמּנה

ּכׁשר. - ּכמרזב אֹו ּכקלמֹוס מעטרה למעלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֻהּגיד
אם‰. עצמּה, העטרה נּקבה ּכׁשר. - מעטרה למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב

הּנקב נסּתם ּפסּול. - הּנקב מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה
ּבתֹו למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר -ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה ּפסּול; - ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה
.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם

ּפסּול. זה הרי - ּבֹו ְֲִֵֶֶַָׁשּמׁשּתין
.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחת אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנכרתּו

ּפסּול. זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה אֹו מהן, אחת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנּדֹוכה

ּפסּול. זה הרי - נפצע אֹו ׁשּנּד אֹו אחת, אֹו ּביצים חּוטי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָנכרתּו
.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות: מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר. זה הרי - ֲֵֵֶֶַָזרע

.Ë,ׁשמים ּבידי היּו ּכׁשּלא - זה ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדברים וכּיֹוצא קֹוץ הּכהּו אֹו ּכלב אֹו אדם ׁשּכרתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותן והמסה ׁשחין ּבהם ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים. ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל; לבֹוא ִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשר
.Èחּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין זרע, איברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאסּור

ּבין יּׂשראל ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָועֹוף,
- תעּׂשּו לא ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ. ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבחּוצה
וענין מקֹום. ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמּפי
ּבגּוף ּבין ּבגּופן ּבין ּביּׂשראל, זאת יעּׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּכתּוב:

המסרס וכל ואפּלּואחרים. מקֹום. ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לֹוקה. - מסרס אחר ְְֵֵֶַַָָמסרס

.‡Èוכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת אחד ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
ׁשּבא אֹו ּביצים; חּוטי וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו הּביצים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאת
- ּוכרתֹו אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
ּבין מסרס. אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכּלן
ּבין הּנקבה, את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבאדם

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ְְִִִֵָָָָּבאדם
.·È- לסרסֹו ּכדי מינים לׁשאר אֹו לאדם עּקרין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּמׁשקה

לׁשּתֹות מּתרת - ואּׁשה עליו. לֹוקין ואין אסּור, זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהרי
האדם את ׁשּכפה הרי ּתלד. ׁשּלא עד לסרסּה ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעּקרין
ׁשפכה, ּכרּות ׁשעּׂשאּוהּו עד חּיֹות ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָוׁשּסה
איברי מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַאֹו
מּכת להּכֹותֹו וראּוי ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַמרּדּות.
.‚È.ׁשּלנּו ּבהמה לסרס ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד לֹומר ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּור

יּׂשראל הערים ואם מּתר. - וסרסּה מעצמֹו הּוא לקחּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם
לבנֹו ואפּלּו אחר. ליּׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו קֹונסין - זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבדבר
ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה. מּתר ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻהּגדֹול

לֹו. ְָנֹותנּה

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

וחללה.‡. זֹונה ּגרּוׁשה, הּכהנים: ּכל על נאסרּו נׁשים ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ּכהן ּכהןועל אחד והאלמנה. הּׁשלׁש אּלּו ארּבע: - ּגדֹול ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכהן ואחד ּבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּגדֹול
מׁשּוח ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן ואחד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהעֹובד
ּבאלמנה. ואסּורין הּבתּולה, על מצּוין ּכּלן - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻמלחמה

ּבין·. ּגדֹול ּבין אּלּו, נׁשים מהּׁשלׁש אחת ׁשּנּׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
לֹוקה אינֹו - זנּות דר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהדיֹוט,
עד - יּקחּו לא ׁשּנאמר: חללה; אֹו גרּוׁשה אֹו זֹונה ְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹמּׁשּום

ויבעל. ְְִִֶַַׁשּיּקח
על‚. אף אחת, לֹוקה - אלמנה על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל

חּללּה ׁשּבעלּה ּכיון - יחּלל לא ׁשּנאמר: קּדׁש; ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
מחּללֹות הן הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָָֻֻּופסלּה
על לבּדֹו ּגדֹול ּכהן לֹוקה ּולפיכ ּבעילתֹו. קדם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹועֹומדֹות
ׁשהרי קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף לבּדּה, אלמנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת
זרעֹו. ולא אּׁשה לא ּכׁשרים, יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻחּללּה,

אחת„. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּכהן ּובין יחּלל. לא מּׁשּום ואחת יּקח, לא אלמנה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹמּׁשּום
- ּבעל ולא הארּבע מן אּׁשה ׁשּנּׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגדֹול

לֹוקה. ֵֶאינֹו
ׁשהּוא‰. מקֹום וכל לֹוקה; היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֶֶֶָָָָָוכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מסרס.1) אחר ומסרס לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור אם ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דקה פצוע יבאר
בוגרת1) ישא אם גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור גדול; לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

בעיר. מזנה שם לה יצא תחתיו; היא והרי אשתו את שגירש קול, עליו יצא גדול; כהן ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או

d`ia ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לאּׁשה איׁש ּבין הפרׁש ׁשאין לֹוקה. אינּה היא - לֹוקה ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה זּולתי ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקה - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּכּותית, על הּבא ּכהן ְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבבעילת אסּור והּוא קּדּוׁשין, ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּכּותית. ּבין יּׂשראלית ּבין ְְִִִֵֵֵָזֹונה
.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה

ׁשּנּׂשא ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכגרּוׁשה,
ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על גזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
אלמנה ספק אֹו ּגרּוׁשה ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחלּוצה
ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ּוספק זֹונה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָאֹו

ֵֶּבגט.
.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל

אֹו ּכאחת, ּבאין אּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָעל
האּסּור, אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחד האּסּור ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם ְֲִִִִִֵֵֶָָָאֹו
.Ëונעּׂשת ּגרּוׁשה, ונעּׂשת אלמנה, ׁשהיתה אּׁשה ,לפיכ ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָי

לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעּׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
לכהן אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת. ּביאה על מלקּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻארּבע
אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט. ּומּתרת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻּגדֹול,
אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונאסרת
- חללה נעּׂשת ּבתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאלמנה.
מּתרת היא ועדין ּבתרּומה. נאסרת ׁשהרי אּסּור, ּבּה ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹוסף
על ׁשאֹוסרּה זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל זֹונה, נעּׂשת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָליּׂשראל.
והּוא אחר. אּסּור ּבּה נֹוסף - ּברצֹון אׁשּתֹו זּנתה אם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָיּׂשראל,
ואחר חללה ׁשּנעּׂשית הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין
נׁשּתּנה אם אבל אחת. ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא זֹונה, ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּכ

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו - זה ֵֵֶֶֶֶַַָסדר
.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

אלמנה ּביאה. ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבה
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È- הארּוסין מן ׁשהּוא ּפי על אף אחיו, ׁשּמת ּגדֹול ִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ּכהן והּוא יבמה לֹו נפלה חֹולץ. אּלא ייּבם, לא זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהרי
ּבּה ׁשעּׂשה ּפי על אף ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
ׁשּנתמּנה. אחר ייּבם לא זה הרי - הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
הרי - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּומת קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻזה

אלמנה. ספק זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָארּוסּה
.‚È,ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול ּכהן על עּׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

יּקח. בבתּוליה אּׁשה והּוא ׁשּנאמר: עליו. ּתאסר - ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּומּׁשּתבּגר

יצאת ּכיצד? הא ּבֹוגרת. ולא - ּבבתּוליה קטּנה, לא - ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאּׁשה
נֹוּׂשא ואינֹו נערה. זֹו ּבאה. לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹמּכלל
ׁשּתים. ולא אחת - אּׁשה ׁשּנאמר: ּכאחת; לעֹולם נׁשים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּתי

.„È.נבעלה ׁשּלא ּפי על אף עץ, מּכת יּׂשא לא ּגדֹול ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֻּכהן
נבעלה ּכדרּכּה. ּכנבעלה זֹו הרי - ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹ[נבעלה

מּתרת]. זֹו הרי - ְֲִֵֵֶֶָֻלבהמה
.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן

ּבעּולה ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נּׂשא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבגט.
ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה

.ÊËנ ּפּתהאנס אֹו אנסּה אפּלּו אֹותּה, ּפּתה אֹו בתּולה ערה ְֲֲֲִִִַַָָָָָָָָ
- ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט כהן ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאֹותּה

מֹוציא. - ּכנס ואם יכנס; לא זה ְְֲִִִֵֶַָֹֹהרי
.ÊÈזה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס

יֹוציא. לא - ּכנס ואם גּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹלא
.ÁÈאבל הּנּׂשּואין. מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת

זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט גרׁשּה אפּלּו ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת,
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא - נחלצה אם לחליצה, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה
.ËÈאֹו לאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני איׁש קֹול: עליה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹיצא

אין - ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן
ּתצא - אחר לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה. מּתחת אֹותּה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמֹוציאין

הּׁשני. ִִֵַמן
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

יצא אם אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָחֹוׁשׁשין
לּה. חֹוׁשׁשין אין - חלּוצה ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î,לּה חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָָיצא
אין - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול. לכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹותּנּׂשא
ּבעיר מזּנה ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנּׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
על ׁשעברה מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ּומת מכער, דבר ּבעדי אֹו יהּודית ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּדת
ּבעדּות אּלא מאּלּו אּׁשה אֹוסרין ׁשאין לכהן. מּתרת זֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻהרי

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ְְִַָָָּברּורה

ה'תשע"א סיון כ"ח חמישי יום

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הּׁשמּועה‡. ּכל2מּפי היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדנּו, ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ
יּׂשראל ּבת ׁשהיא3ׁשאינּה לאדם ׁשּנבעלה יּׂשראל ּבת אֹו ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
לֹו להּנּׂשא לחלל4אסּורה ׁשּנבעלה אֹו לּכל; הּׁשוה ,5אּסּור ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לֹו להּנּׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על הּנרּבעת6אף ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה1) שקינא אשה (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה שאמרה כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר
אם וקטן עמה; נתייחד שלא עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת; אם נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה
אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קדשתי שאמר האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה האשה [זו]; (זה) לעדות נאמן

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה אשה לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה עיר שלמדו2)נאמן; "דברים
פה". שבעל תורה והם השמועה מפי בזימה.3)אותן השטופים הגויים מן שבאה לפי נבעלה, שלא אלא4)אפילו זונה "אין
זנות". בעילת ושנבעלה ומשוחררת בן.5)גיורת ממנה והוליד גרושה שנשא כהן כגון כהונה, מאיסורי כהן6)הנולד בת ואפילו



d`iaקד ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זֹונה נעּׂשת לא - ּבסקילה ׁשהיא ּפי על אף ולא7לבהמה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
הּנּדה, על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנפסלה
נפסלה ולא זֹונה נעּׂשת לא - ּבכרת ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאף

לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֻלּכהּנה,
ׁשהפקירה·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן

ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף לּכל, זֹונה8עצמּה נעּׂשת לא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
אבל לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻולא
מיחדין ואין ּבּכל הּׁשוין לאוין מאּסּורי לאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּנבעלת

עּׂשה מאּסּורי אֹו ׁשהיא9ּבּכהנים, למי לֹומר צרי ואין , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
- ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

זֹונה. זֹו הרי להּנּׂשא, לֹו אסּורה והיא ְְֲֲִִִֵֵָָָהֹואיל
א‚. והמׁשחררת, הּגּיֹורת ונׁשּתחררהוכן נתּגּירה פּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הרי - יּׂשראל ּבת ואינּה הֹואיל ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּפחּותה
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹזֹו
ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי עּמֹוני גר אֹו ממזר אֹו נתין ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָאֹו
על ׁשּבאּו חלל אֹו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו וׁשני ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראׁשֹון
היתה ואם לּכהּנה. ונפסלה זֹונה, אֹותּה עּׂשּו - ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻהּיהּודית

הּתרּומה מן ּפסלּוה - יבמה10ּכהנת וכן .11- זר עליה ׁשּבא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והאילֹונית זֹונה. זֹונה.12עּׂשאּה ואינּה לכהן, מּתרת - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

מהּׁשנּיֹות„. אחת על על13הּבא הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
חלּוצתֹו חלּוצתֹו14קרֹובת על זֹונה,15אֹו אֹותּה עּׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן לֹו להּנּׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

אּסּור.‰. ׁשל ּבבעילה ּתֹולה זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעּׂשת ולא אּסּור ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה
ונעּׂשת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר, ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלחלל
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי ּבפגימה, אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָזֹונה.
ּכמֹו מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשאינּה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Âּבין ּבאנס ּבין זֹונה, אֹותּה ׁשעֹוּׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

כדרּכּה] ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה. מּׁשּום נפסלה ּבּה מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ויֹום16ׁשלׁש ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ומעלה ּבאנס17אחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין
.Ê.טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאׁשת

לקחּתּה לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאם ּבּכלל, הּכל הּטּמאה. אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהיֹות

ּבעליהן על אסּורין - ּבאׁשת18נבעלּו הּכתּוב ל ּפרט . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיּׂשראל
היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה - ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹנתּפּׂשה;

.19זֹונה ָ
.Áלבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנאנסה, יּׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת

לּכהּנה אסּורה אֹו20- נאנסּתי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד, עלי ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשגגּתי
עליו; אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּזּנתה,

ּבאחר נתנה עיניה העד21ׁשּמא אֹו לֹו נאמנת היא ואם . ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמ לֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנאמן

ספק.22ידי ְֵֵָ
.Ëׁשהיא ּפי על אף נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת

ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעלּה ּכהן23מּתרת לכל אסּורה היא הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּבעלּה ׁשּימּות אחר זֹונה,24ׁשּבעֹולם ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

האסּורה. ּכחתיכה ונעּׂשת עצמּה, ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָואסרה
.Èזמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה ׁשּקּדׁש וטען25ּכהן עליה ּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

איׁש ּדרּוסת קדם26ׁשּמצאּה ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
נבעלה קּדּוׁשין27קּדּוׁשין אחר ׁשּטען28אֹו יּׂשראל אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו. נאסרה לא - זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
לאחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין; אחר וׁשּמא קּדּוׁשין ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקדם
מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון. ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻקּדּוׁשין,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָליּׂשראל,
.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליּׂשראל אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ
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לחלל. להינשא עץ.7)מותרת כמוכת היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה אם גדול לכהן אפילו משום8)ומותרת
ישראל". מבנות קדשה תהיה "לא שלישי.9)הלאו דור לפני ואדומי מצרי היא10)גר זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר

ז שהוא (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים פסלה".בתרומת לה) ונבעלה11)ר ולחליצה לייבום הזקוקה אשה
בפרק כמבואר לאווין איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר
קידושין אין או לאווין חייבי כשאר (לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק י"ד: הלכה אישות מהלכות ד'

לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך כערווה", בה זכר:12)תופסין כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא שניות".13)דוכרניתא הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות ...14)"שהן ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו אסורות החולץ".15)קרובותיה על ... החלוצה נאסרה ליבמתו מזה16)"החולץ שפחות
ביאה. ביאתה ביאה.17)אין ביאתו אין ברצון.18)ובפחות בין באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר19)כלומר

זונה. משום אף בעלה.20)ולוקה מת אחד21)אם שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד נאנסתי. שאמרה היא על מוסב
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי אל לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור נאמן כלומר22)אינו

שמים. ידי באחר.23)לצאת נתנה עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, אמרה24)בהלכה שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות
מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי הקידושין.25)שנאנסה אחרי שזנתה לומר שיש בתולה.26)כלומר, מצאה שלא

לו.27) נאנסה.28)ומותרת אם אפילו לו ואסורה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
מּספק ׁשּמא29עליו ּבאנס ׁשּמא אחד: ספק אּלא ּכאן ׁשאין ; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

לחמרא.30ּברצֹון - ּתֹורה ׁשל אּסּור ּוספק , ְְְְִֵֶָָָֻ
.·Èׁשּקּנא אּׁשה ונסּתרה31ּכל ּבעלּה מי32לּה ׁשתת ולא , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

לכהן33סֹוטה אסּורה זֹונה34- ספק ׁשהיא מּפני ׁשּלא35, ּבין . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
ׁשהיתה ּבין להׁשקֹותּה, רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹרצת

עדּות ּדין36ׁשם ּבית לּה ׁשּקנאּו ּבין מּלׁשּתֹות, ,37ׁשּמֹונעּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ראּויֹות ׁשאין הּנׁשים מן ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבין

מּספק. לּכהּנה אסּורה זֹו הרי מקֹום, מּכל ְֲֲִִֵֵַָָָָָָָֻׁשתת
.‚Èמי לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד ׁשּנבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת. זֹו הרי - ּכׁשר אדם ואמרה: ?עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר מאדם ואמרה: 38נתעּברּת? ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכהן. ְֵֶֶֹֻמּתרת
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשּיהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
העֹוברין אּלּו ׁשּפרׁשּו העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברים ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֹרב
ׁשני והצריכּו ּביֹוחסין מעלה עּׂשּו ׁשהחכמים ּכׁשרים. ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמּנה

ּכגֹון39רּבֹות אֹותּה, ּפֹוסלים העֹוברים רב היּו אם אבל . ְְְֲִִִָָָָֹֻ
ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ממזרים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעֹובדי
אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ּכׁשרים, מּמּנה ׁשּבאּו הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשרב
- ּכׁשרים ׁשם העֹוברין ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּמקֹום
תּנּׂשא ולא נבעלה, אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹחֹוׁשׁשין

ּתצא40לכהן - נּׂשאת ואם ;41. ְְִִֵֵֵָֹ
.ÂËּבעיר ׁשּנבעלה לא42ראּוה אפּלּו ּבעיר, נתעּברה אֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹ

חלל אֹו אחד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אּלא ׁשם ׁשֹוכן ִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה

לכהן; לכּתחּלה ּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ועבד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחד
הּוא מחצה על ּכמחצה - הּקבּוע לא43ׁשּכל - נּׂשאת ואם . ְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

נבעלּתי. לכׁשר אֹומרת: והיא הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּתצא,
.ÊËלמי יֹודעת איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

- לפסּול ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה קטּנה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנבעלּתי,
זֹונה ספק זֹו ּכן44הרי אם אּלא ּתצא. - לכהן נּׂשאת ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ

ּכׁשרים אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני .45היּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
.ÊÈאחד46הּׁשבּויה ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא אֹו47ׁשּנפּדית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

נבעלה ׁשּמא זֹונה, ספק ׁשהיא מּפני לכהן; אסּורה - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיתר
העֹובד נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹלעֹובד
עבד ואפּלּו לּכהּנה. ּכׁשרה זֹו הרי - עּמּה ּומזלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכֹוכבים
ׁשהעידה ׁשבּויֹות ּוׁשּתי זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב אֹו ׁשפחה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָאֹו
ואּסּור הֹואיל נאמנֹות. אּלּו הרי - לחברּתּה מהן אחת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

סֹופרים מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּבׁשבּויה.48ּכל הקּלּו לפיכ , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
.ÁÈּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה קטן מעּׂשה49וכן נאמן. -50 ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ּובנּה ואּמֹו, הּוא ׁשּנׁשּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאחד
יצאתי ואּמי, אני ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי לבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָנׁשּבינּו
אּמי; על ודעּתי עצים ללקט אּמי, על ודעּתי מים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַֹֹלׁשאב

ּפיו. על לכהן חכמים אֹותּה ְְֲִִִִֵַָָֹוהּׂשיאּו
.ËÈ,נטמאה ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל לּה. ּתעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה - ּבעלּה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת. - ֱֶֶֶָֻּתּמּה
.Î,יּׂשאּנה לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכהן

יּׂשאּנה; זה הרי - ּבּה והעיד ּפדאּה ואם ּבּה. נתן עיניו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
מעֹותיו. ּבּה נתן לא - טהֹורה ׁשהיא ידע לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.29) בעלה על נאסרה ברצון כשזינתה קטנה שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם לפני30)ואפילו נבעלה שאולי והספק
נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה הייתה אז שהרי כאן, אין הקידושין

קידושין. פלוני".31)לאחר איש עם תיסתרי אל עדים בפני לה שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
עדים".32) שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה שאילו33)"הסתירה

כהן. היה ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים מי ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
בעלה.34) כהן.35)כשמת בין ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים מבואר סוטה אחד36)ובהלכות שעד

ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא וודאי בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא זה עם נבעלה שהיא שראה העיד
המקרים]. לשאר נמשך "מספק" רבינו כאן שהיה37)שסיים או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין דין שבית "ואלו
האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת לאמה.38)במדינה כמו כשרות חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר רוב39)אם

שם. העוברים ורוב העיר כדיעבד.40)תושבי הוא שהוולד לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את הכשיר אבל
תימן.41) יד בכתב וכן תצא", "לא הנכונה: ושבים.42)הגירסה בעוברים לתלות הרוב,43)שאין אחר הולכים שאנו הדין כל

מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם יודעים ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר אדם או דבר על דנין אנו אם אלא אינו
בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר מאחר כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר שהולכין אומרים אנו אז
המיעוט, אל או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא למי לשם, שהלך האדם על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב אבל
הוא. מחצה על וכמחצה קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט מכיוון הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה
כשרים הרי העיר בני ורוב פריש", מרובא "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה, הלך כשהבועל שאפילו רבינו ודעת
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת - שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא לא כן פי על אף הם,

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני יש כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ממזר.44)ובמקרה ספק הוא והוולד
כשרים.45) ממנה אלו שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים בפרשת שנבעלה בין46)כגון שנשבית ישראל בת

לביאה.47)הגויים. ראוייה כבר נבעלה48)שהיא שמא חשש רק לעדות.49)לגוי.שזה בכוונה שלא דבר מספר
תומו.50) לפי למסיח דוגמא



קה d`ia ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זֹונה נעּׂשת לא - ּבסקילה ׁשהיא ּפי על אף ולא7לבהמה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
הּנּדה, על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנפסלה
נפסלה ולא זֹונה נעּׂשת לא - ּבכרת ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאף

לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֻלּכהּנה,
ׁשהפקירה·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן

ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף לּכל, זֹונה8עצמּה נעּׂשת לא - ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
אבל לֹו. להּנּׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻולא
מיחדין ואין ּבּכל הּׁשוין לאוין מאּסּורי לאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּנבעלת

עּׂשה מאּסּורי אֹו ׁשהיא9ּבּכהנים, למי לֹומר צרי ואין , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
- ועבד ּומזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

זֹונה. זֹו הרי להּנּׂשא, לֹו אסּורה והיא ְְֲֲִִִֵֵָָָהֹואיל
א‚. והמׁשחררת, הּגּיֹורת ונׁשּתחררהוכן נתּגּירה פּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הרי - יּׂשראל ּבת ואינּה הֹואיל ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָּפחּותה
ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹזֹו
ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי עּמֹוני גר אֹו ממזר אֹו נתין ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָאֹו
על ׁשּבאּו חלל אֹו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו וׁשני ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָראׁשֹון
היתה ואם לּכהּנה. ונפסלה זֹונה, אֹותּה עּׂשּו - ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻהּיהּודית

הּתרּומה מן ּפסלּוה - יבמה10ּכהנת וכן .11- זר עליה ׁשּבא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והאילֹונית זֹונה. זֹונה.12עּׂשאּה ואינּה לכהן, מּתרת - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

מהּׁשנּיֹות„. אחת על על13הּבא הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
חלּוצתֹו חלּוצתֹו14קרֹובת על זֹונה,15אֹו אֹותּה עּׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּתֹורה, מן לֹו להּנּׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

אּסּור.‰. ׁשל ּבבעילה ּתֹולה זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעּׂשת ולא אּסּור ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה
ונעּׂשת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר, ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלחלל
למדּו הּׁשמּועה ּומּפי ּבפגימה, אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָזֹונה.
ּכמֹו מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָׁשאינּה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Âּבין ּבאנס ּבין זֹונה, אֹותּה ׁשעֹוּׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

כדרּכּה] ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה. מּׁשּום נפסלה ּבּה מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ויֹום ׁשנים ויֹום16ׁשלׁש ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ומעלה ּבאנס17אחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת ,לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין
.Ê.טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאׁשת

לקחּתּה לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל לא ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאם ּבּכלל, הּכל הּטּמאה. אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻלהיֹות

ּבעליהן על אסּורין - ּבאׁשת18נבעלּו הּכתּוב ל ּפרט . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיּׂשראל
היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה - ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹנתּפּׂשה;

.19זֹונה ָ
.Áלבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ׁשּנאנסה, יּׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת

לּכהּנה אסּורה אֹו20- נאנסּתי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד, עלי ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשגגּתי
עליו; אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּזּנתה,

ּבאחר נתנה עיניה העד21ׁשּמא אֹו לֹו נאמנת היא ואם . ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמ לֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנאמן

ספק.22ידי ְֵֵָ
.Ëׁשהיא ּפי על אף נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת

ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעלּה ּכהן23מּתרת לכל אסּורה היא הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּבעלּה ׁשּימּות אחר זֹונה,24ׁשּבעֹולם ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ; ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

האסּורה. ּכחתיכה ונעּׂשת עצמּה, ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָואסרה
.Èזמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה ׁשּקּדׁש וטען25ּכהן עליה ּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

איׁש ּדרּוסת קדם26ׁשּמצאּה ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
נבעלה קּדּוׁשין27קּדּוׁשין אחר ׁשּטען28אֹו יּׂשראל אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו. נאסרה לא - זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
לאחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין; אחר וׁשּמא קּדּוׁשין ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקדם
מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון. ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻקּדּוׁשין,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָליּׂשראל,
.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליּׂשראל אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ
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לחלל. להינשא עץ.7)מותרת כמוכת היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה אם גדול לכהן אפילו משום8)ומותרת
ישראל". מבנות קדשה תהיה "לא שלישי.9)הלאו דור לפני ואדומי מצרי היא10)גר זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר

ז שהוא (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים פסלה".בתרומת לה) ונבעלה11)ר ולחליצה לייבום הזקוקה אשה
בפרק כמבואר לאווין איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר
קידושין אין או לאווין חייבי כשאר (לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק י"ד: הלכה אישות מהלכות ד'

לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך כערווה", בה זכר:12)תופסין כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא שניות".13)דוכרניתא הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות ...14)"שהן ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו אסורות החולץ".15)קרובותיה על ... החלוצה נאסרה ליבמתו מזה16)"החולץ שפחות
ביאה. ביאתה ביאה.17)אין ביאתו אין ברצון.18)ובפחות בין באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר19)כלומר

זונה. משום אף בעלה.20)ולוקה מת אחד21)אם שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד נאנסתי. שאמרה היא על מוסב
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי אל לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור נאמן כלומר22)אינו

שמים. ידי באחר.23)לצאת נתנה עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, אמרה24)בהלכה שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות
מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי הקידושין.25)שנאנסה אחרי שזנתה לומר שיש בתולה.26)כלומר, מצאה שלא

לו.27) נאנסה.28)ומותרת אם אפילו לו ואסורה

d`ia ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
מּספק ׁשּמא29עליו ּבאנס ׁשּמא אחד: ספק אּלא ּכאן ׁשאין ; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

לחמרא.30ּברצֹון - ּתֹורה ׁשל אּסּור ּוספק , ְְְְִֵֶָָָֻ
.·Èׁשּקּנא אּׁשה ונסּתרה31ּכל ּבעלּה מי32לּה ׁשתת ולא , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

לכהן33סֹוטה אסּורה זֹונה34- ספק ׁשהיא מּפני ׁשּלא35, ּבין . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ
ׁשהיתה ּבין להׁשקֹותּה, רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹרצת

עדּות ּדין36ׁשם ּבית לּה ׁשּקנאּו ּבין מּלׁשּתֹות, ,37ׁשּמֹונעּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ראּויֹות ׁשאין הּנׁשים מן ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבין

מּספק. לּכהּנה אסּורה זֹו הרי מקֹום, מּכל ְֲֲִִֵֵַָָָָָָָֻׁשתת
.‚Èמי לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד ׁשּנבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת. זֹו הרי - ּכׁשר אדם ואמרה: ?עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר מאדם ואמרה: 38נתעּברּת? ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכהן. ְֵֶֶֹֻמּתרת
.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשּיהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
העֹוברין אּלּו ׁשּפרׁשּו העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברים ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֹרב
ׁשני והצריכּו ּביֹוחסין מעלה עּׂשּו ׁשהחכמים ּכׁשרים. ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמּנה

ּכגֹון39רּבֹות אֹותּה, ּפֹוסלים העֹוברים רב היּו אם אבל . ְְְֲִִִָָָָֹֻ
ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ממזרים אֹו ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעֹובדי
אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ּכׁשרים, מּמּנה ׁשּבאּו הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשרב
- ּכׁשרים ׁשם העֹוברין ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּמקֹום
תּנּׂשא ולא נבעלה, אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹחֹוׁשׁשין

ּתצא40לכהן - נּׂשאת ואם ;41. ְְִִֵֵֵָֹ
.ÂËּבעיר ׁשּנבעלה לא42ראּוה אפּלּו ּבעיר, נתעּברה אֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹ

חלל אֹו אחד ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אּלא ׁשם ׁשֹוכן ִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיה

לכהן; לכּתחּלה ּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ועבד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחד
הּוא מחצה על ּכמחצה - הּקבּוע לא43ׁשּכל - נּׂשאת ואם . ְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

נבעלּתי. לכׁשר אֹומרת: והיא הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָּתצא,
.ÊËלמי יֹודעת איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

- לפסּול ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה קטּנה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנבעלּתי,
זֹונה ספק זֹו ּכן44הרי אם אּלא ּתצא. - לכהן נּׂשאת ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ

ּכׁשרים אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני .45היּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
.ÊÈאחד46הּׁשבּויה ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא אֹו47ׁשּנפּדית ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

נבעלה ׁשּמא זֹונה, ספק ׁשהיא מּפני לכהן; אסּורה - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיתר
העֹובד נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹלעֹובד
עבד ואפּלּו לּכהּנה. ּכׁשרה זֹו הרי - עּמּה ּומזלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכֹוכבים
ׁשהעידה ׁשבּויֹות ּוׁשּתי זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב אֹו ׁשפחה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָאֹו
ואּסּור הֹואיל נאמנֹות. אּלּו הרי - לחברּתּה מהן אחת ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

סֹופרים מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּבׁשבּויה.48ּכל הקּלּו לפיכ , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
.ÁÈּתּמֹו לפי מסיח ׁשהיה קטן מעּׂשה49וכן נאמן. -50 ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ּובנּה ואּמֹו, הּוא ׁשּנׁשּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאחד
יצאתי ואּמי, אני ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי לבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָנׁשּבינּו
אּמי; על ודעּתי עצים ללקט אּמי, על ודעּתי מים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַֹֹלׁשאב

ּפיו. על לכהן חכמים אֹותּה ְְֲִִִִֵַָָֹוהּׂשיאּו
.ËÈ,נטמאה ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל לּה. ּתעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה - ּבעלּה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת. - ֱֶֶֶָֻּתּמּה
.Î,יּׂשאּנה לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכהן

יּׂשאּנה; זה הרי - ּבּה והעיד ּפדאּה ואם ּבּה. נתן עיניו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
מעֹותיו. ּבּה נתן לא - טהֹורה ׁשהיא ידע לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.29) בעלה על נאסרה ברצון כשזינתה קטנה שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם לפני30)ואפילו נבעלה שאולי והספק
נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה הייתה אז שהרי כאן, אין הקידושין

קידושין. פלוני".31)לאחר איש עם תיסתרי אל עדים בפני לה שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
עדים".32) שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאמר האיש אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה שאילו33)"הסתירה

כהן. היה ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים מי ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
בעלה.34) כהן.35)כשמת בין ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים מבואר סוטה אחד36)ובהלכות שעד

ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא וודאי בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא זה עם נבעלה שהיא שראה העיד
המקרים]. לשאר נמשך "מספק" רבינו כאן שהיה37)שסיים או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין דין שבית "ואלו
האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת לאמה.38)במדינה כמו כשרות חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר רוב39)אם

שם. העוברים ורוב העיר כדיעבד.40)תושבי הוא שהוולד לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את הכשיר אבל
תימן.41) יד בכתב וכן תצא", "לא הנכונה: ושבים.42)הגירסה בעוברים לתלות הרוב,43)שאין אחר הולכים שאנו הדין כל

מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם יודעים ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר אדם או דבר על דנין אנו אם אלא אינו
בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר מאחר כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר שהולכין אומרים אנו אז
המיעוט, אל או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא למי לשם, שהלך האדם על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב אבל
הוא. מחצה על וכמחצה קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט מכיוון הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה
כשרים הרי העיר בני ורוב פריש", מרובא "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה, הלך כשהבועל שאפילו רבינו ודעת
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת - שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא לא כן פי על אף הם,

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני יש כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ממזר.44)ובמקרה ספק הוא והוולד
כשרים.45) ממנה אלו שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים בפרשת שנבעלה בין46)כגון שנשבית ישראל בת

לביאה.47)הגויים. ראוייה כבר נבעלה48)שהיא שמא חשש רק לעדות.49)לגוי.שזה בכוונה שלא דבר מספר
תומו.50) לפי למסיח דוגמא



d`iaקו ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Îׁשהּפה נאמנת; - אני ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהאּׁשה
ׁשּמעיד אחד עד ׁשם היה אפּלּו ׁשהּתיר. הּפה הּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאסר

ׁשבּויה אינּה51ׁשהיא - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ׁשם יׁש אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
ׁשני ׁשם היּו טהֹורה. ׁשהיא אחד לּה ׁשּיעיד עד ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת,
מכחיׁש ואחד ׁשּנטמאת, מעיד אחד ועד ׁשּנׁשּבית, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעדים
עֹובד עּמּה נתיחד ולא טהֹורה ׁשהיא לּה ּומעיד ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹותֹו
טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו ׁשּנפּדית, עד ּומזלֹות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכֹוכבים

מּתרת זֹו הרי - ׁשפחה אֹו .52אּׁשה ְֲִִֵֶֶָָֻ
.·Îּדין ּבית והּתירּוה אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי

ּתּנּׂשא זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהּנּׂשא,
ׁשּבאי, אחריה נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלכּתחּלה,

ׁש היא ּתצאוהרי לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו בּויה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּתרּה

.‚Îנּׂשאת אפּלּו ׁשּנטמאת, ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו
אינֹו - אחד עד ּבא ואם ּתצא. זֹו הרי - ּבנים לּה היּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָואפּלּו
ׁשאני עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה נׁשּביתי אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.
אּלא העדים, ׁשּיבֹואּו עד נמּתין אֹומרין: אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה
קֹול עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד. אֹותּה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּיבֹואּו. עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Îהיא והרי וגרׁשּתיה, ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

נאמן - והרי53קטּנה קטּנה, ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה קּדׁשּתיה . ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּגרּוׁשה להחזיקּה נאמן אינֹו - גדֹולה נׁשּבית54היא . ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָ

נאמן. אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּופדיתיה,
איׁשּות, מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום לפסלּה לא אבל הּזה, לאיׁש נתּתי ּבּתי את ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ְזנּות.
.‰Îוהּדבר הֹואיל ׁשבּויה, מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשת

ׁשּיהיּו ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻספק
לׁשמרֹו. ּתמיד ּביתֹו ּובני ּבניו ְְְִִֵֵָָָָעּמֹו

.ÂÎּכֹוכבים העֹובדי היּו אם ונכּבׁשה: ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעיר
ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר את מּקיפין ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּומזלֹות
ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעּׂשה אֹותּה ׁשּיראּו עד אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּׁשה
נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ּפסּולֹות ׁשּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּנׁשים
ׁשנים ׁשלׁש מּבת ׁשהיתה מי אּלא ּומזלֹות. ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלעֹובדי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָּולמּטה,
.ÊÎאֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

אּׁשה אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתהיה
הּכל. על מּצלת זֹו הרי - ֲֵֶֶַַַַַֹאחת

.ÁÎ- אני טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ׁשּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד
לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד. לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי, הייתי ּבּמחבֹואה אֹו העיר ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָנמלטּתי
נטמאתי. ולא נחּבאתי ולא נמלטּתי לא לֹומר: ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹנאמנת

.ËÎׁשהם מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין לפיכ יראין, ואין ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו;
ׁשהן לבעל, ּפנאי להם ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונעּׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להם. ּובֹורחין ּבׁשלל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָעֹוסקים
אֹותן והּצילּו יּׂשראל אחריהם ׁשרדפּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותן,

אסּורֹות. הן הרי - ֲֲִֵֵָָמּידם
.Ïממֹון ידי על ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

מּתרת היה55- אם ,ּולפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ידי על , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
עליו נאסרה - ּכהן ׁשּיד56ּבעלּה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מהם; יראין והם ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי על ּתּקיפה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּתּק ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּיד ּבזמן עלאבל אפּלּו - יפה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּברׁשּות ׁשּנעּׂשית ּכיון ממֹון, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָידי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד, לּה העיד ּכן אם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאסרה.

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

אחת‡. וכן ּכהּנה. מאּסּור ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻאי
אבל נתחּללה. - לכהן ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻמן

נתחּלל. לא - העברה ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן
ׁשּלא·. ּבין ּכדרּכּה [ּבין ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובין

ּתׁשע ּבן ּכהן ׁשּיהיה והּוא נתחּללה. ּבּה מּׁשהערה - ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה]
ׁשלׁש ּבת לֹו האסּורה זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשנים

ומעלה. אחד ויֹום ְְִֶַָָָָׁשנים
הּגרּוׁשה‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?

אֹו האלמנה, על אֹו עליהן, ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו
ואם לעֹולם. נתחּללּו אּלּו הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנּׂשא
חלל. הּולד - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה ּכהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאבל
ּפי על אף נּׂשאת, ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
היא, ּבעּולה ּבחזקת נּׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; - נבעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי על ְְִִֵֶַַָאף
וכן„. חּללּה. לא - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנּׂשא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

לא - נּׂשּואין ּבלא ּבעּולה ּבעל חּללּה.אם ְְְִִִִַָָָֹֹ
אחת‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עּׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמחּיבי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנשבית.51) עדים בשני רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה כן52)שהיא גם תחילה, בא שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו
בהכחשה. אפילו להכשירה אחד עד להאמין הקילו שבשבוייה לכהן.53)מותרת, ואסורה גרושה נאמנות54)להחזיקה שיש

בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק אותה.55)לאב יבעלו אם ממונם שיפסידו לבעלה56)שמפחדים מותרת ישראל אשת אבל
ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא, נתרצתה שמא חוששים מדבריהם,1)שאין וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

אחרים את הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין ומה
חלל. ספק בה שנתערב משפחה ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין ומי ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין

d`ia ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נעּׂשית - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינֹו לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָליבם
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעּׂשית ּכהּנה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָנתעּברה

ּכהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חלל, ואינֹו ּכׁשר הּולד - הּנּדה על הּבא ּכהן חללים. ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמּמּנה
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנּׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
עברה. מּטּפת ּבא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיא

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים, מּכהן וזרעּה חללה זֹו הרי - החלּוצה על ׁשּבא ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - מהּׁשנּיֹות אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור - הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה

ּבּכהנים. מיחד ואינֹו הּוא, ְְֲִֵַַָֹֹֻּבּכל
.Ë,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּכהן

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָאלמנה

.Èוחללנמצא הּתֹורה, מן חלל ׁשלׁשה: החללים ּו ְְְְֲִִִַַָָָָָָָ
חמרי עליו נֹותנין חלל ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
מּטּמא ולא ּבּתרּומה, אֹוכל אינֹו יּׂשראל: וחמרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֻּכהנים
אֹו נטמא אֹו אכל ואם לכהן. הראּויה אּׁשה ונֹוּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמתים,
ּבחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - גרּוׁשה ְְְִִֶַַַַַָָָָָנּׂשא
ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
הּכהנים אל אמר ׁשּנאמר: למתים; ּומּטּמא גרּוׁשה ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹונֹוּׂשא
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהם ּפי על אף - אהרן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבני

.‡Èּבגּיֹורת אסּור - וחללה זֹונה לּׂשא אסּור ׁשהּוא זכר ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכהן
מּתרת הּכהנת אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכזֹונה, ׁשהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻּומׁשחררת,
להּנּׂשא ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר. ּולגר לחלל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻֻלהּנּׂשא
הּגר נמצא אהרן. ּבנֹות ולא - אהרן ּבני ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלפסּולין;

ּכהנת. ולּׂשא ממזרת לּׂשא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֻמּתר
.·Èאפּלּו ּבת, והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנּׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

- יּׂשראל זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל דֹורֹות, ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאחר
הֹואיל ּתצא, לא - נּׂשאת ואם לכהן. אסּורה הּבת אֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּבת ׁשּנּׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ולדתּה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
כׁשרה ּבּתֹו - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא יּׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיּׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
.‚Èּבת ׁשּנּׂשא ׁשני מצרי וכן יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות, נׁשֹותיהן והרי ּבעברה ׁשּביאתם ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיּׂשראל,
לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכמֹו

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים. מּמּנה זרעֹו - ּכׁשרה ׁשּנּׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. חלל הּוא הּזכר החלל ׁשּבן ּדֹור. אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, היא אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
- בת היתה אם ,לפיכ ּכׁשר. הּולד - חללה ׁשּנּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיּׂשראל

לכּתחּלה. לּכהּנה ּתּנּׂשא זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָֻהרי
.ÂËוהּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין - ויּׂשראלים ּולוּיים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּכהנים

לבֹוא מּתרים - וחללים ויּׂשראלים (לוּיים הּזכר. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר.) אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה
ּבית ואין מׁשּפחּתֹו, הּוא אביו ּבית - אבתם לבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹֹמׁשּפחתם

מׁשּפחּתֹו. ְְִִַאּמֹו
.ÊË- מׁשחררים ועבדים ּגרים וחללים, ויּׂשראלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻלוּיים

אֹו לוּיה ׁשּנּׂשא והמׁשחרר והּגר ּבזה. זה לבֹוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמּתרים
אֹו לוי אֹו ויּׂשראלי יּׂשראלי. הּבן הרי - חללה אֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָיּׂשראלית
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשאּו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻחלל

.ÊÈמהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת המׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכּתחּלה.
ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
סימני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביֹותר
ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל וכן הם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּפסלּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּבמׁשּפחֹות
עבדים ׁשהם להן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. ּבמּומֹו - הּפֹוסל ׁשּכל הּוא. עבד ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

אכזר אֹו ּפנים עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל אתוכן וּׂשֹונא ּיּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּמא ּביֹותר לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להם גֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות
ּבּיׁשנין, הּקדֹוׁשה: האּמה יּׂשראל ׁשּסימני הּוא. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים
ולא נתּפּיסּו ולא ּפניהם ׁשהעּזּו לפי הּמה, יּׂשראל מּבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹלא
לבני למחל חסד ליּׂשראל גמלּו ולא ׁשאּול, ּבני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹרחמּו

ּבּתחּלה. והחיּום חסד עּמהם עּׂשּו והם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלּכם,
.ÁÈׁשנים ׁשיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

זה הרי - עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו חלל אֹו ממזר ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערב
עד אּׁשה מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
אּמּה, ואם אּמּה, ׁשמנה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבּדק
אם על ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָואם
אביה. אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

.ËÈאֹו לוּים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָואם
עּׂשר ּבֹודק ונמצא אחד, זּוג להם לבּדק מֹוסיף - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹיּׂשראלים

הּכהנים. מן יתר ויּׂשראלים ּבלוּים ׁשהערּוב ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאּמהֹות.
.Îעת ּכל ׁשהאנׁשים, מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה

ּביחּוסֹו; ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, עם זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
מחרפֹות אין הּנׁשים אבל נׁשמע. היה - ּפסּול ׁשם היה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָואּלּו

ְֲִּביֹוחסין.
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

ׁשּלא מּפני להן? ׁשּתּנּׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשהּורעה
לפסּולין.ה להּנּׂשא ּכׁשרֹות זהרּו ְְְְֲִִִֵֵָֻ

.·Îחלל אֹו וׁשֹותק, נתין אֹו וׁשֹותק, ממזר לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכל
ואין ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק עבד אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַוׁשֹותק,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹודקין, ּכן אם אּלא מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָנֹוּׂשאין
.‚Îמאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

ּתצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה. לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה
ׁשּמא חלל אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
הּוא חלל ׁשּמא אלמנתֹו, ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאינּה
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נעּׂשית - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינֹו לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָליבם
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעּׂשית ּכהּנה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָנתעּברה

ּכהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חלל, ואינֹו ּכׁשר הּולד - הּנּדה על הּבא ּכהן חללים. ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמּמּנה
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנּׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
עברה. מּטּפת ּבא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיא

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים, מּכהן וזרעּה חללה זֹו הרי - החלּוצה על ׁשּבא ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - מהּׁשנּיֹות אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור - הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה

ּבּכהנים. מיחד ואינֹו הּוא, ְְֲִֵַַָֹֹֻּבּכל
.Ë,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּכהן

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָאלמנה

.Èוחללנמצא הּתֹורה, מן חלל ׁשלׁשה: החללים ּו ְְְְֲִִִַַָָָָָָָ
חמרי עליו נֹותנין חלל ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
מּטּמא ולא ּבּתרּומה, אֹוכל אינֹו יּׂשראל: וחמרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֹֹֻּכהנים
אֹו נטמא אֹו אכל ואם לכהן. הראּויה אּׁשה ונֹוּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמתים,
ּבחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - גרּוׁשה ְְְִִֶַַַַַָָָָָנּׂשא
ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
הּכהנים אל אמר ׁשּנאמר: למתים; ּומּטּמא גרּוׁשה ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹונֹוּׂשא
ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהם ּפי על אף - אהרן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבני

.‡Èּבגּיֹורת אסּור - וחללה זֹונה לּׂשא אסּור ׁשהּוא זכר ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּכהן
מּתרת הּכהנת אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכזֹונה, ׁשהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻּומׁשחררת,
להּנּׂשא ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר. ּולגר לחלל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻֻלהּנּׂשא
הּגר נמצא אהרן. ּבנֹות ולא - אהרן ּבני ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלפסּולין;

ּכהנת. ולּׂשא ממזרת לּׂשא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֻמּתר
.·Èאפּלּו ּבת, והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנּׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

- יּׂשראל זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל דֹורֹות, ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאחר
הֹואיל ּתצא, לא - נּׂשאת ואם לכהן. אסּורה הּבת אֹותּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹהרי
ּבת ׁשּנּׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ולדתּה ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
כׁשרה ּבּתֹו - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשא יּׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיּׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
.‚Èּבת ׁשּנּׂשא ׁשני מצרי וכן יּׂשראל, ּבת ׁשּנּׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות, נׁשֹותיהן והרי ּבעברה ׁשּביאתם ּפי על אף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיּׂשראל,
לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכמֹו

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים. מּמּנה זרעֹו - ּכׁשרה ׁשּנּׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. חלל הּוא הּזכר החלל ׁשּבן ּדֹור. אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, היא אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
- בת היתה אם ,לפיכ ּכׁשר. הּולד - חללה ׁשּנּׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיּׂשראל

לכּתחּלה. לּכהּנה ּתּנּׂשא זֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָֻהרי
.ÂËוהּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין - ויּׂשראלים ּולוּיים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּכהנים

לבֹוא מּתרים - וחללים ויּׂשראלים (לוּיים הּזכר. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר.) אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה
ּבית ואין מׁשּפחּתֹו, הּוא אביו ּבית - אבתם לבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹֹמׁשּפחתם

מׁשּפחּתֹו. ְְִִַאּמֹו
.ÊË- מׁשחררים ועבדים ּגרים וחללים, ויּׂשראלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַָָָֻלוּיים

אֹו לוּיה ׁשּנּׂשא והמׁשחרר והּגר ּבזה. זה לבֹוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמּתרים
אֹו לוי אֹו ויּׂשראלי יּׂשראלי. הּבן הרי - חללה אֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָיּׂשראלית
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו גּיֹורת ׁשּנּׂשאּו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻחלל

.ÊÈמהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת המׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשּמתּגרֹות מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכּתחּלה.
ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
סימני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביֹותר
ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל וכן הם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּפסלּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּבמׁשּפחֹות
עבדים ׁשהם להן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. ּבמּומֹו - הּפֹוסל ׁשּכל הּוא. עבד ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

אכזר אֹו ּפנים עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל אתוכן וּׂשֹונא ּיּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשּמא ּביֹותר לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להם גֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות
ּבּיׁשנין, הּקדֹוׁשה: האּמה יּׂשראל ׁשּסימני הּוא. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים
ולא נתּפּיסּו ולא ּפניהם ׁשהעּזּו לפי הּמה, יּׂשראל מּבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹלא
לבני למחל חסד ליּׂשראל גמלּו ולא ׁשאּול, ּבני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹרחמּו

ּבּתחּלה. והחיּום חסד עּמהם עּׂשּו והם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָמלּכם,
.ÁÈׁשנים ׁשיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

זה הרי - עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו חלל אֹו ממזר ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערב
עד אּׁשה מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
אּמּה, ואם אּמּה, ׁשמנה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבּדק
אם על ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָואם
אביה. אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

.ËÈאֹו לוּים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָואם
עּׂשר ּבֹודק ונמצא אחד, זּוג להם לבּדק מֹוסיף - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹיּׂשראלים

הּכהנים. מן יתר ויּׂשראלים ּבלוּים ׁשהערּוב ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאּמהֹות.
.Îעת ּכל ׁשהאנׁשים, מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה

ּביחּוסֹו; ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, עם זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
מחרפֹות אין הּנׁשים אבל נׁשמע. היה - ּפסּול ׁשם היה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָואּלּו

ְֲִּביֹוחסין.
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

ׁשּלא מּפני להן? ׁשּתּנּׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשהּורעה
לפסּולין.ה להּנּׂשא ּכׁשרֹות זהרּו ְְְְֲִִִֵֵָֻ

.·Îחלל אֹו וׁשֹותק, נתין אֹו וׁשֹותק, ממזר לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּכל
ואין ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק עבד אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַוׁשֹותק,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹודקין, ּכן אם אּלא מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָנֹוּׂשאין
.‚Îמאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

ּתצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה. לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה
ׁשּמא חלל אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
הּוא חלל ׁשּמא אלמנתֹו, ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאינּה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



d`iaקח ixeqi` zekld - oeiq g"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּׁשה ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל חלל. אינֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָׁשּמא
והּוא ּתצא. - נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק; עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹמהן
ׁשאׁשת וּדאי; ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב אם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּדין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, אחד אּסּור לּכהּנה חלל ואׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻממזר

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

אֹוכלין‡. ואין ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ּבּזמן ּכהנים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכל
ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא הּגבּול. ּבקדׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָאבל

מיחס. ּכהן ְֵֶָָֹֻאּלא
ּכהן·. ׁשהּוא עדים ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן זהּו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֻאי

צרי ׁשאינֹו איׁש עד הּכהן, ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבן
לא ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבדיקה,
לעבד. אֹותֹו מּניחין היּו לא - אחריו הּגדֹול ּדין ּבית ְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹּבדקּו
הּסנהדרין מן ולא ומעלה, מהּמזּבח ּבֹודקין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפיכ
לוּיים ּכהנים אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹומעלה;

מיחסין. ְְְְִִִֵָֻויּׂשראלים
ּתֹורה.‚. ׁשל אינּה - יּׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלה

ּביאת ולא ּכּלכם ּביאת - הארץ אל ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּתרּומה וכן ּכּלם. עלּו לא - עזרא ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
אֹותּה אֹוכלים ּולפיכ סֹופרים. ּדברי ׁשל - הּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים
אֹוכל„. ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים [ׁשני] עליו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמי

לא ליֹוחסין מעלין ואין מיחס. זה הרי - ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבתרּומה
מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ּכּפים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמּנּׂשיאת

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ּבבית ְְְְִֵֵֶַַָָָֹּתרּומה
אֹותֹו‰. מעלין אין - הּוא ּכהן זה ּבני ׁשאמר: מיחס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכהן

ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָליֹוחסין
.Âּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן

אחריהן, ּכרּוכין ּובנים והיא הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה ואּלּו זֹו היא עּמי ׁשּיצאת אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ּבניה ואּלּו מתה הּבנים. על ולא האּׁשה על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהביא
עדים להביא צרי ואינֹו ּבניו, ׁשאּלּו עדים להביא צרי -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
מעּמנּו ׁשּיצאה החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיא אּמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻעל

ּכׁשרה. ְְִֵָָּכאּׁשה
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

ראיה להביא צרי - ּבניה ואּלּו נּׂשאתי זֹו אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָואמר:
והּוא ּבניה. ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
- אחריה ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף האחת, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהם; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת. זֹו אחר ְְְְִֶֶַַַֻונכרכּו

.Á- ּבניה ואּלּו ומתה נּׂשאתי אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּבא
וכּדין ּבניה. ואּלּו היתה ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמביא
על נעיד ּכ ואחר מיחס. ּובלוי מיחס ּביּׂשראל ּדנין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּזה

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבנֹו
.Ëּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים ,וכ ּכ והלוהּו מּפלֹוני לוה ּכהן ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָָֹּבׁשטר:
לא ׁשּמא מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן ּבהם מחזיקין אין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּלמּטה
יחּוס: לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהעידּו
וחּלה ּתרּומה ויאכל זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאבל
מן מעלין - הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשל
ּומּקריאה ּכּפים, ּומּנּׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשטרֹות,

ראׁשֹון. ִַָּבּתֹורה
.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן זה ּבני ׁשאמר: ּכהן ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

לא ראיה להביא צרי ואינֹו ּכהן, ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבתרּומה
האּׁשה. על ולא הּבנים ְִִַַַָָָֹעל

.‡Èוזה ּכהן, וחברי אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
את זה ּכגֹומלין ׁשּנראין ּפי על אף ּכהן, וחברי אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאֹומר:
עד וכן ּכהנים. ּבחזקת ּוׁשניהם נאמנין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹזה
אֹו ּבתרּומה, ׁשאכל אֹו ּכּפיו, ׁשּנּׂשא זה ראיתי ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר:

ׁשּקר אֹו הּגרן, על לויׁשחלק אחריו וקרא ראׁשֹון ּבּתֹורה א ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרא ׁשּזה העיד אם וכן ּפיו. על ּבכהּנה אֹותֹו מחזיקין -ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבלוּיה. אֹותֹו מחזיקין - ּכהן אחר ּבּתֹורה ְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹׁשני
.·Èּתרּומה ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרה. מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻזֹו;

.‚Èואין נאמן, אינֹו - אני ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ראׁשֹון, ּבּתֹורה יקרא ולא עצמֹו, ּפי על לּכהּנה אֹותֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֻמעלין
לֹו ׁשּיהיה עד הּגבּול, ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ואינֹו וחללה, וזֹונה ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָעד
(לֹו) והּנבעלת לֹוקה, - נטמא אֹו נּׂשא ואם למתים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּטּמא

חללה. ְֲֵָָספק
.„Èּבאחד מעּׂשה ּכיצד? נאמן. - ּתּמֹו לפי מסיח היה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיה
הּספר מּבית הֹוציאּוני אבי, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻוהייתי
וחברי לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהפׁשיטּוני
והעלהּו חּלֹות. אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו
.ÂËוראיתי ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָנאמן

ּבכהּנה אֹותֹו ּומחזיקין לערב, ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני
מעיד אחד ועד אני, ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעדּותֹו.
לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו יֹודע ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלֹו:
אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד הּוא, חלל ׁשּמא זה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבעדּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ושנים1) לכהונה; משמרות מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה חלה הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר
שהוא קול עליו ויצא כהן אביו שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו,

ישראל. ולד עם כהן ולד נתערב אם גרושה; בן

d`ia ixeqi` zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאם
אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶַָֹּכהן

.ÊËּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמי
עד ּבא אֹותֹו. ּומֹורידין לֹו חֹוׁשׁשין - חלּוצה אֹו ְְֲִִִֵָָָּגרּוׁשה
לּכהּנה אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא והעיד ּכ אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאחד
- חלל ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר עדים ׁשנים ּבאּו ּפיו. ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
ּכׁשר ׁשהּוא והעיד אחד עד ּבא הּכהּנה. מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמֹורידין
ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה לּכהּנה. אֹותֹו מעלין -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשהּוא מעידים ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָוהרי
ּכמאה, ׁשהּׁשנים הּקֹול, ויּדחה ואּלּו, אּלּו יּדחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפסּול;

אביו. ּבחזקת ּכהן ְְְִִֵֵֶַָָֹויּׁשאר
.ÊÈ,וילדה ּבעלּה אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
וכן ּכהן. ספק זה הרי - יּׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוהיה
ּכל - הּתערֹובֹות והגּדילּו יּׂשראל ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם
וחמרי יּׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד
מּטּמאים ואין לכהּנה, הראּויֹות נׁשים נֹוּׂשאין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּכהנים:
מֹוציאין - גרּוׁשה נּׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
.ÁÈׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר לכהן ונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹׁשהתה
- לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהם: חמרי הּולד על לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻנֹותנין
מּטּמאין אינן והם להם, מּטּמא אין הּוא עליו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹוננין

ּבמׁש ועֹולה ואםלֹו; חֹולק. ואין זה, וׁשל זה ׁשל מרֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
חלק נֹוטל - אחד אב ּובית אחד ּבמׁשמר ׁשניהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהיּו

ֶָאחד.
.ËÈמּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו - ּבזנּות אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָנּׂשּואין;
הּוּדאי. אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּכלל, ּכהּנה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻמּדין
זרעֹו ׁשּיהיה עד - אחריו ּולזרעֹו ּלֹו והיתה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

אחריו. ְֲַָָֻמיחס
.Îׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עּׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא עֹובד ואינֹו ּכהּנה, מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס

לֹוקה, - גרּוׁשה נּׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹאֹוכל
הּתר. ספק ּכאן ְֵֵֵֶֶָׁשאין

ה'תשע"א סיון כ"ט שישי יום
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ערוה‡. על הּבא ׁשחּבק2ּכל אֹו איברים, ּדר העריֹות מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
לֹוקה זה הרי - ּבּׂשר ּבקרּוב ונהנה ּתאוה ּדר מן3ונּׁשק ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

מחּקֹות עּׂשֹות לבלּתי ׁשּנאמר: וגֹומר.4הּתֹורה. הּתֹועבת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
תקרבּו לא ּכלֹומר: - ערוה לגּלֹות תקרבּו לא ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָֹֹונאמר:

ערוה גּלּוי לידי הּמביאין .5לדברים ְְְִִִִִִֵֶַָָ
העריֹות.·. על חׁשּוד הּוא הרי - אּלּו מחּקֹות דבר ֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻהעֹוּׂשה

לאחת ּבעיניו לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
עּמּה לּׂשחק אֹו העריֹות, להריח6מן ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּומּכין אסּור. - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה לּמתּכּון7ּבּׂשמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר

הּתרף ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ואפּלּו8אּׁשה . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אסּור. - ּׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְֲִִֶַַָָָָֹלׁשמע

ּבחּיבי‚. אסּורין האּלּו להסּתּכל9והּדברים ּומּתר לאוין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשּיראה ּכדי ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה, ּבעיניו נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות. ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעּׂשֹות ׁשראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלא

ּבתּולה. על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

ּבראּיה, מּמּנה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא
לדבר ּבזה ּבא אינֹו - זמן לאחר לֹו מּתרת והיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יּׂשחק לא אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹמכׁשֹול.

ֲֵָָלעברה.
ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור

זה ּבאי הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא מׁשחררת, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשפחה
אמרּו מּטה10ׁשּמּוׁש והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ? ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָ

אּלא אּלּו ּדברים לאיׁש עֹוּׂשה ׁשאין הּכֹוס, ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפניו,
על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת 11המחּבק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העריות1) מן אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל מותר אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר
הנר לאור או כדרכה שלא אשתו עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות אם המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין
על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה לבטלה זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו עם האדם הנהגת וכל ביום; או
ישא אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן; סמוך בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח אסור זונה; פתח

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו ביאות2)אשה כל
ערווה. נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים "והם כרת או דין בית מיתת עליהן אבל3)שחייבים

בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין, בחייבי גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא חייב אינו וכרת דין בית מיתת
בלבד. הזימה.4)כריתות לתועבות המביאים לערווה".6)מדרבנן.5)מנהגים מרגילין ראש וקלות העובר7)"שחוק ככל

חכמים. דברי מדרבנן.9)ערוותה.8)על איסורן לאווין בחייבי בשר וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
חטא.11)שאסור.10) לידי שיבוא חרד לבו אין כלומר,
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אּׁשה ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל חלל. אינֹו ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָׁשּמא
והּוא ּתצא. - נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק; עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹמהן
ׁשאׁשת וּדאי; ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב אם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּדין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, אחד אּסּור לּכהּנה חלל ואׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻממזר

עּׂשרים 1ּפרק
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אֹוכלין‡. ואין ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ּבּזמן ּכהנים ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכל
ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא הּגבּול. ּבקדׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאּלא
אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה ׁשל ּתרּומה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָאבל

מיחס. ּכהן ְֵֶָָֹֻאּלא
ּכהן·. ׁשהּוא עדים ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן זהּו ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֻאי

צרי ׁשאינֹו איׁש עד הּכהן, ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבן
לא ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּבדיקה,
לעבד. אֹותֹו מּניחין היּו לא - אחריו הּגדֹול ּדין ּבית ְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹּבדקּו
הּסנהדרין מן ולא ומעלה, מהּמזּבח ּבֹודקין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפיכ
לוּיים ּכהנים אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹומעלה;

מיחסין. ְְְְִִִֵָֻויּׂשראלים
ּתֹורה.‚. ׁשל אינּה - יּׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלה

ּביאת ולא ּכּלכם ּביאת - הארץ אל ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּתרּומה וכן ּכּלם. עלּו לא - עזרא ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
אֹותּה אֹוכלים ּולפיכ סֹופרים. ּדברי ׁשל - הּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים
אֹוכל„. ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים [ׁשני] עליו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמי

לא ליֹוחסין מעלין ואין מיחס. זה הרי - ּתֹורה ׁשל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבתרּומה
מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ּכּפים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמּנּׂשיאת

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ּבבית ְְְְִֵֵֶַַָָָֹּתרּומה
אֹותֹו‰. מעלין אין - הּוא ּכהן זה ּבני ׁשאמר: מיחס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻּכהן

ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָליֹוחסין
.Âּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן

אחריהן, ּכרּוכין ּובנים והיא הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה ואּלּו זֹו היא עּמי ׁשּיצאת אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ּבניה ואּלּו מתה הּבנים. על ולא האּׁשה על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹלהביא
עדים להביא צרי ואינֹו ּבניו, ׁשאּלּו עדים להביא צרי -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
מעּמנּו ׁשּיצאה החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיא אּמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻעל

ּכׁשרה. ְְִֵָָּכאּׁשה
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

ראיה להביא צרי - ּבניה ואּלּו נּׂשאתי זֹו אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָואמר:
והּוא ּבניה. ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
- אחריה ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף האחת, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהם; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת. זֹו אחר ְְְְִֶֶַַַֻונכרכּו

.Á- ּבניה ואּלּו ומתה נּׂשאתי אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּבא
וכּדין ּבניה. ואּלּו היתה ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמביא
על נעיד ּכ ואחר מיחס. ּובלוי מיחס ּביּׂשראל ּדנין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּזה

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבנֹו
.Ëּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

והעדים ,וכ ּכ והלוהּו מּפלֹוני לוה ּכהן ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָָֹּבׁשטר:
לא ׁשּמא מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן ּבהם מחזיקין אין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּלמּטה
יחּוס: לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהעידּו
וחּלה ּתרּומה ויאכל זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאבל
מן מעלין - הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָׁשל
ּומּקריאה ּכּפים, ּומּנּׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשטרֹות,

ראׁשֹון. ִַָּבּתֹורה
.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן זה ּבני ׁשאמר: ּכהן ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

לא ראיה להביא צרי ואינֹו ּכהן, ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבתרּומה
האּׁשה. על ולא הּבנים ְִִַַַָָָֹעל

.‡Èוזה ּכהן, וחברי אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
את זה ּכגֹומלין ׁשּנראין ּפי על אף ּכהן, וחברי אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאֹומר:
עד וכן ּכהנים. ּבחזקת ּוׁשניהם נאמנין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹזה
אֹו ּבתרּומה, ׁשאכל אֹו ּכּפיו, ׁשּנּׂשא זה ראיתי ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאמר:

ׁשּקר אֹו הּגרן, על לויׁשחלק אחריו וקרא ראׁשֹון ּבּתֹורה א ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרא ׁשּזה העיד אם וכן ּפיו. על ּבכהּנה אֹותֹו מחזיקין -ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּבלוּיה. אֹותֹו מחזיקין - ּכהן אחר ּבּתֹורה ְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹׁשני
.·Èּתרּומה ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרה. מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻזֹו;

.‚Èואין נאמן, אינֹו - אני ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ראׁשֹון, ּבּתֹורה יקרא ולא עצמֹו, ּפי על לּכהּנה אֹותֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֻמעלין
לֹו ׁשּיהיה עד הּגבּול, ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ואינֹו וחללה, וזֹונה ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָעד
(לֹו) והּנבעלת לֹוקה, - נטמא אֹו נּׂשא ואם למתים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּטּמא

חללה. ְֲֵָָספק
.„Èּבאחד מעּׂשה ּכיצד? נאמן. - ּתּמֹו לפי מסיח היה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואם

ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשהיה
הּספר מּבית הֹוציאּוני אבי, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻוהייתי
וחברי לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהפׁשיטּוני
והעלהּו חּלֹות. אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו
.ÂËוראיתי ּתינֹוק ּכׁשהייתי אני זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִִֶֶַָָָָָנאמן

ּבכהּנה אֹותֹו ּומחזיקין לערב, ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני
מעיד אחד ועד אני, ּכהן ואמר: הּזה ּבּזמן ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעדּותֹו.
לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו יֹודע ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלֹו:
אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד הּוא, חלל ׁשּמא זה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבעדּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ושנים1) לכהונה; משמרות מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה חלה הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר
שהוא קול עליו ויצא כהן אביו שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו,

ישראל. ולד עם כהן ולד נתערב אם גרושה; בן

d`ia ixeqi` zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאם
אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶַָֹּכהן

.ÊËּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמי
עד ּבא אֹותֹו. ּומֹורידין לֹו חֹוׁשׁשין - חלּוצה אֹו ְְֲִִִֵָָָּגרּוׁשה
לּכהּנה אֹותֹו מעלין - ּכׁשר ׁשהּוא והעיד ּכ אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאחד
- חלל ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר עדים ׁשנים ּבאּו ּפיו. ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
ּכׁשר ׁשהּוא והעיד אחד עד ּבא הּכהּנה. מן אֹותֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמֹורידין
ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה לּכהּנה. אֹותֹו מעלין -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשהּוא מעידים ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשנים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָוהרי
ּכמאה, ׁשהּׁשנים הּקֹול, ויּדחה ואּלּו, אּלּו יּדחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפסּול;

אביו. ּבחזקת ּכהן ְְְִִֵֵֶַָָֹויּׁשאר
.ÊÈ,וילדה ּבעלּה אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹאּׁשה

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
וכן ּכהן. ספק זה הרי - יּׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹוהיה
ּכל - הּתערֹובֹות והגּדילּו יּׂשראל ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאם
וחמרי יּׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד
מּטּמאים ואין לכהּנה, הראּויֹות נׁשים נֹוּׂשאין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּכהנים:
מֹוציאין - גרּוׁשה נּׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
.ÁÈׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו ּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר לכהן ונּׂשאת חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹׁשהתה
- לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהם: חמרי הּולד על לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻנֹותנין
מּטּמאין אינן והם להם, מּטּמא אין הּוא עליו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹוננין

ּבמׁש ועֹולה ואםלֹו; חֹולק. ואין זה, וׁשל זה ׁשל מרֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
חלק נֹוטל - אחד אב ּובית אחד ּבמׁשמר ׁשניהם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהיּו

ֶָאחד.
.ËÈמּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו - ּבזנּות אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָנּׂשּואין;
הּוּדאי. אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּכלל, ּכהּנה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻמּדין
זרעֹו ׁשּיהיה עד - אחריו ּולזרעֹו ּלֹו והיתה ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

אחריו. ְֲַָָֻמיחס
.Îׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עּׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא עֹובד ואינֹו ּכהּנה, מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס

לֹוקה, - גרּוׁשה נּׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹאֹוכל
הּתר. ספק ּכאן ְֵֵֵֶֶָׁשאין

ה'תשע"א סיון כ"ט שישי יום

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ערוה‡. על הּבא ׁשחּבק2ּכל אֹו איברים, ּדר העריֹות מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
לֹוקה זה הרי - ּבּׂשר ּבקרּוב ונהנה ּתאוה ּדר מן3ונּׁשק ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

מחּקֹות עּׂשֹות לבלּתי ׁשּנאמר: וגֹומר.4הּתֹורה. הּתֹועבת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
תקרבּו לא ּכלֹומר: - ערוה לגּלֹות תקרבּו לא ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָֹֹונאמר:

ערוה גּלּוי לידי הּמביאין .5לדברים ְְְִִִִִִֵֶַָָ
העריֹות.·. על חׁשּוד הּוא הרי - אּלּו מחּקֹות דבר ֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻהעֹוּׂשה

לאחת ּבעיניו לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
עּמּה לּׂשחק אֹו העריֹות, להריח6מן ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּומּכין אסּור. - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה לּמתּכּון7ּבּׂשמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר

הּתרף ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ואפּלּו8אּׁשה . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
אסּור. - ּׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְֲִִֶַַָָָָֹלׁשמע

ּבחּיבי‚. אסּורין האּלּו להסּתּכל9והּדברים ּומּתר לאוין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשּיראה ּכדי ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה, ּבעיניו נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות. ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעּׂשֹות ׁשראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלא

ּבתּולה. על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ּפי„. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

ּבראּיה, מּמּנה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא
לדבר ּבזה ּבא אינֹו - זמן לאחר לֹו מּתרת והיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יּׂשחק לא אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹמכׁשֹול.

ֲֵָָלעברה.
ּבין‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור

זה ּבאי הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא מׁשחררת, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻׁשפחה
אמרּו מּטה10ׁשּמּוׁש והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ? ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָ

אּלא אּלּו ּדברים לאיׁש עֹוּׂשה ׁשאין הּכֹוס, ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפניו,
על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת 11המחּבק ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העריות1) מן אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל מותר אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר
הנר לאור או כדרכה שלא אשתו עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות אם המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין
על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה לבטלה זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו עם האדם הנהגת וכל ביום; או
ישא אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן; סמוך בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח אסור זונה; פתח

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו ביאות2)אשה כל
ערווה. נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים "והם כרת או דין בית מיתת עליהן אבל3)שחייבים

בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין, בחייבי גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא חייב אינו וכרת דין בית מיתת
בלבד. הזימה.4)כריתות לתועבות המביאים לערווה".6)מדרבנן.5)מנהגים מרגילין ראש וקלות העובר7)"שחוק ככל

חכמים. דברי מדרבנן.9)ערוותה.8)על איסורן לאווין בחייבי בשר וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
חטא.11)שאסור.10) לידי שיבוא חרד לבו אין כלומר,



d`iaקי ixeqi` zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואחֹות הּגדֹולה אחֹותֹו ּכגֹון מהן, לאחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעליהן,
הנאה ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּמֹו
ּומעּׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר, מגּנה זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָֻּכלל
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין הּוא. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,
.Êּבקרּוב עּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו לחּבק האב מּתר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

הגּדילּו קטּנים. ׁשהם זמן ּכל ּבנּה, עם האם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבּׂשר,
ּוּׂשער נכנּו ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה והּבת ּגדֹול הּבן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹונעּׂשה
היתה ואם ּבכסּותּה. יׁשנה והיא ּבכסּותֹו, יׁשן זה - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָצּמח

ׁשּנּׂשאת אֹו ערּמה, אביה לפני לעמד ּבֹוׁשה אם12הּבת וכן , ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
קטּנים ׁשהן ּפי על ואף ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבֹוׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻהאם
ּבכסּותן. אּלא עּמהם יׁשנים אין מהן להּכלם מּׁשהּגיעּו -ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

.Áהמסֹוללֹות הּוא13נׁשים מצרים ּומּמעּׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
תעּׂשּו. לא מצרים ארץ ּכמעּׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
ואּׁשה איׁש, נֹוּׂשא איׁש עֹוּׂשים? היּו מה חכמים: ְְֲִִִִִֵֶָָָָאמרּו
ׁשּמעּׂשה ּפי על אף אנׁשים. לׁשני נּׂשאת ואּׁשה אּׁשה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנֹוּׂשא
אין והרי מיחד, לאו לֹו ׁשאין עליו, מלקין אין - אסּור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻזה
ולא זנּות, מּׁשּום לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל. ּביאה ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָָֹֻׁשם

זנּות ּכאן ׁשאין ּבזה, ּבעלּה על אּׁשה להּכֹותן14ּתאסר וראּוי . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
וע הֹואיל מרּדּות, אּסּורמּכת על15ּׂשּו להקּפיד לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִֵַַַַַָָ

לּה מּלהּכנס ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ּומֹונע זה, מּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשּתֹו
אליהן. היא ֲִִֵֵֶָּומּלצאת

.Ëּׁשאדם מה ּכל לפיכ לֹו. היא מּתרת - אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו
ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל עֹוּׂשה: - ּבאׁשּתֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
וׁשּלא ּכדרּכּה עליה [ּובא ׁשּירצה, ואבר אבר ּבכל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק
על ואף לבּטלה. זרע ׁשכבת יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹּכדרּכּה];
וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם יקל ׁשּלא חסידּות מּדת כן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּפי
ולא ּדעֹות, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹעצמֹו
לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ּומנהגֹו, העֹולם מּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָיסּור

ְְִולרּבֹות.
.Èׁשּבת ׁשהיתה הרי הּנר. לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאסּור

יׁשּמׁש לא זה הרי - ּדלּוק הּנר והיה אחר ּבית לֹו היה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹולא
ּפנים ׁשעּזּות ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליּׂשראלי אסּור וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלל.
- ּבכ להּמׁש ּבא ׁשאינֹו חכם, ּתלמיד היה ואם לֹו. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהיא
אּלא זה לדבר נזקקין ואין ּומׁשּמׁש. ּבטּליתֹו מאפיל זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ּגדֹול צר הּלילה.16מּפני ּבאמצע לׁשּמׁש קדּׁשה ודר . ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא למי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאין

עד הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול, אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמּטה
הרי - ּבתׁשמיׁש הממעט ּכל אּלא הּוא. ּבּורים ּומעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹמאד,
ולא אׁשּתֹו. מּדעת [אּלא] עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא מׁשּבח; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻזה

ּבראׁשֹונה עד17ּתּקנּו ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קריין לבעלי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיטּבלּו,

.·Èמחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו אדם יׁשּמׁש ׁשּלא חכמים, אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכן
מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה על עליה יבֹוא ולא ּׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,
הגּונים, אינן הּבנים - ּכן עּׂשה ואם לגרׁשּה. ּבלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּגמר

ּופֹוׁשעים. מֹורדים ּומהן ּפנים עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא
.‚Èּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן

אֹו נּׂשּואין, לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמּטה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּתׁשמיׁש
ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על לבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמתּכּון
- ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה מיתת אחר ְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָׁשהתה
והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הם מהם הּיּלֹודים הּבנים אּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכל

אֹותן. ּבֹוררין הּגלּות ְִִֵֶַָָׁשּיּסּורי
.„Èאֹו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא ּדירה; ּבבית אּלא ּובפרּדסין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו את והּבֹועל זנּות. לידי עצמם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָוירּגילּו
והמקּדׁש ּבביאה, המקּדׁש וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ

מרּדּות.18ּבּׁשּוק מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש , ְְְְִִֵַַַַַַַֹ
.ÂËוכן לביתֹו. ׁשּיחזר עד הּמּטה ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹואכסנאי

ּפנים עּזּות ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאסרּו
לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא ְְִִִֵֶַָָֹהיא.

.ÊË,אחֹותֹו ּבעל עם ולא לּמרחץ, אביו עם אדם יּכנס ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹולא
ויׁש מּתר. - לתלמידֹו צרי היה ואם ּתלמידֹו. עם ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻולא
לּמרחץ. ּכאחד אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמקֹומֹות

.ÊÈּפרּועי יּׂשראל ּבנֹות יהּלכּו אחת19לא ּבּׁשּוק, ראׁש ְְְְְִֵֵַַַַָֹֹ
ּובנּה20ּפנּויה ּבּׁשּוק אּׁשה ּתל ולא איׁש. אׁשת ואחת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה, יתּפּׂשּו ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחריה.
ּׂשחֹוק. דר ׁשּתפסּוהּו הרׁשעים ּבּה ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָויתעּללּו

.ÁÈיהיה לא לפיכ לבּטלה. זרע ׁשכבת להֹוציא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאסּור
ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
זרע ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לילד. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָראּויה
ּבנּדּוי - זה ׁשהעֹוּׂשה אּלא הּוא, ּגדֹול ׁשאּסּור להם די לא -ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

יֹוׁשב הרג21הּוא ּוכאּלּו מלאּו, ּדמים ידיכם נאמר: ועליהם , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ֶֶַהּנפׁש.

.ËÈעצמֹו יביא אֹו לדעת עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
מּדברי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא הרהּור. ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָלידי

ּתֹורה לדברי (והׁשחתה) ויעלת22הבאי אהבים אּילת ׁשהיא , ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד למעלה, ּופניו ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹחן.

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט, ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּיּטה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נתקדשה.12) בזו".13)ואפילו זו המסוללות נשים חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה בעלמא"14)"מביאות "פריצותא
בעלה. על נאסרת אשה אין פריצותא מדבריהם.15)ומשום איסור על העובר הרפואה".16)ככל דרך כך17)"כמו אחר

הוא".18)בטלוה. ופריצות זילות דמנהג בכספא שער.19)"אפילו בתולה20)מגולות אבל בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת כן.21)מותרת שיעשה מי כל נידו שחכמים המדרש".22)כלומר, לבית "משכהו

d`ia ixeqi` zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Îזכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף ּובחּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
ּבׁשפֹופרת, ּכמכחֹול להכניס ּבהמה למרּביעי ּומּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלנקבה.

ּבמלאכ עסּוקין ׁשהן הרהּור.מּפני לידי יבֹואּו לא ּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
.‡Îעֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ׁשהּוא אּׁשה ׁשל צמר ּבבגדי להסּתּכל אפּלּו הּכביסה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה

.·Îאּלא אחריה, להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
אחרי ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחריו. אֹו לצדדין ּומסּלקּה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָרץ
ּפתח על לעבר ואסּור הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּׁשה
ּתקרב ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה. ּפתח ֵֶֶַָאל
.‚Îׁשּלא ּבמבּוׁשיו, ידֹו לׁשלח נּׂשּוי ׁשאינֹו לאדם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹואסּור

יכניס לא טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור. לידי ידֹו,23יבֹוא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבאּמה יאחז לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
נּׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נּׂשּוי ּובין מּתר. - נּׂשּוי היה ואם ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻויׁשּתין.
צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ּכלל לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא -ְְִִֶֶַָָָָָָָָֹ

ְִָָלנקביו.
.„Îאחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

ׁשהתּפאר מי ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמהם
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונה24ׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת, לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Î;לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם ׁשּיּׂשיא חכמים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמצות

זה ועל הרהּור. לידי אֹו זנּות לידי יבֹואּו - יּניחן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאם
לקטן אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא. ולא נו ּופקדּת ,25נאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

היא. זנּות ּכמֹו ְְִֶֶׁשּזה
.ÂÎעקרה יּׂשא ולא אּׁשה. ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין

לילד ראּויה ׁשאינּה ּתּנּׂשא26ּוזקנה ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
זקנה ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנּׂשא אֹו יּׂשא27לעֹולם ולא , ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ
לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר ילּדה; ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן

.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּכהן היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ּתדּור28ּבחצר, לא - ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

ּבּמבֹוי אצלֹו29עּמֹו מלוה לּה היה ּכמבֹוי. נּדֹון קטן ּוכפר . ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
- לדין המגרׁש עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו. ׁשליח עֹוּׂשה -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן מן30מנּדין נתּגרׁשה ואם . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
לּבֹו היה ואם עּמֹו. ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת - ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻהארּוסין

היא31גס מי? מּפני נדחה ּומי אסּור. הארּוסין מן אף - ּבּה ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מּפניה. יּדחה הּוא - ׁשּלּה החצר היתה ואם מּפניו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדחית

.ÁÎאל ׁשּנאמר: לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָאסּור
הֹודיעּה ואם .אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה רע על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּתחרׁש

מּתר. - לימים אֹותּה נֹוּׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה
.ËÎ;אחרת ּבמדינה ואּׁשה זֹו ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹולא

אּמֹו ואחֹות אחֹותֹו נֹוּׂשא אח ונמצא הּימים, יאריכּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמא
ּגדֹול אדם היה ואם ידּוע. ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואחֹות
מּתר. זה הרי - וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּׁשמֹו

.Ïמּמׁשּפחת ולא מצרעים מּמׁשּפחת אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּפעמים32נכּפין ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא .33.ּכ ּבניהם ׁשּיבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֻ
.‡Ïלׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים לׁשני ׁשּנּׂשאת לא34אּׁשה ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

ולא יכנס. - נתקּדׁשה ואפּלּו ּתצא. לא - נּׂשאת ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹּתּנּׂשא;
ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יּׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
אּלא יפה, עֹולה זּוּוגן אין חכמים: אמרּו - נּׂשא ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאהרן.
ּתהיה קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹמת

נאה35ּביניהם זה הרי - ּכהנת ׁשּנּׂשא חכם ּתלמיד אבל . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי ְְְֲֵֶָָָָֻֻּומׁשּבח,

.·Ï- גֹולה אֹו מת ׁשאם הארץ; עּמי ּבת אדם יּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו, הארץ עּמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבניו
ּכמי - הארץ לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל הארץ. לעם ּבּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשיא
ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, מּכה הארי; לפני ּונתנּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתּה
חכם; ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים. ּתלמידי ּבניו - גֹולה אֹו מת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאם

ׁשללת ּבביתֹו מריבה ולא מגּנה ּדבר ׁשאין חכם; למיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
חכם. ְִַָָּתלמיד

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ּבין‡. זקנה ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאסּור
ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה. לגּלֹות גֹורם זה ׁשּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָילּדה;
אׁשּתֹו ׁשּפרסה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבינו23) הנשיא יהודה לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין דבזה ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא צנוע24)הקדוש כמה ... מותה יום עד (במומה) בה הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה

באשתו". הכיר שלא זה עשרה.25)אדם השלוש שנת ורביה.26)לפני פריה מצות קיים לא עדיין הראוייה27)כאשר אפילו
גרושה.28)לילד. איסור גם עליו וחצרות29)שיש אחת לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים היו שלהם בתים

למבוי. פתוחות נידוי30)אחדות אותן, (מנדין להו משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם לדינא לקמן אתי "ואי
או רבינו פסק ההלכה, נפסקה לא שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר יהושע דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא

מכין. או לה""לבו31)נידוי כורע".32)קרוב שהוא בשעה ברצונו שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, ואף33)מחלת
פעמים. שלוש צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים שבשתי פוסק שרבינו פי מתים34)על שבעליה שהוחזקה

אותה. הנושא השלישי לבעל סכנה ויש "קטלנית" ביניהם",35)ונקראת תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות", לידי מביאתו "או
בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי נקיש מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה שעניות מפני
מריבה ולא כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה באה

חכם. תלמיד של וכן1)בביתו הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר; או בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר



קיי d`ia ixeqi` zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Îזכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף ּובחּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
ּבׁשפֹופרת, ּכמכחֹול להכניס ּבהמה למרּביעי ּומּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻלנקבה.

ּבמלאכ עסּוקין ׁשהן הרהּור.מּפני לידי יבֹואּו לא ּתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
.‡Îעֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

ׁשהּוא אּׁשה ׁשל צמר ּבבגדי להסּתּכל אפּלּו הּכביסה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה

.·Îאּלא אחריה, להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
אחרי ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחריו. אֹו לצדדין ּומסּלקּה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָרץ
ּפתח על לעבר ואסּור הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּׁשה
ּתקרב ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה. ּפתח ֵֶֶַָאל
.‚Îׁשּלא ּבמבּוׁשיו, ידֹו לׁשלח נּׂשּוי ׁשאינֹו לאדם ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹואסּור

יכניס לא טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור. לידי ידֹו,23יבֹוא ְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבאּמה יאחז לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
נּׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נּׂשּוי ּובין מּתר. - נּׂשּוי היה ואם ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻויׁשּתין.
צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ּכלל לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא -ְְִִֶֶַָָָָָָָָֹ

ְִָָלנקביו.
.„Îאחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

ׁשהתּפאר מי ּומהן ׁשּלֹו, ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמהם
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונה24ׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת, לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Î;לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם ׁשּיּׂשיא חכמים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמצות

זה ועל הרהּור. לידי אֹו זנּות לידי יבֹואּו - יּניחן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאם
לקטן אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא. ולא נו ּופקדּת ,25נאמר: ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

היא. זנּות ּכמֹו ְְִֶֶׁשּזה
.ÂÎעקרה יּׂשא ולא אּׁשה. ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹואין

לילד ראּויה ׁשאינּה ּתּנּׂשא26ּוזקנה ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
זקנה ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנּׂשא אֹו יּׂשא27לעֹולם ולא , ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ
לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר ילּדה; ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן

.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן
ּכהן היה ואם זנּות. לידי יבֹואּו ׁשּמא ּתדּור28ּבחצר, לא - ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

ּבּמבֹוי אצלֹו29עּמֹו מלוה לּה היה ּכמבֹוי. נּדֹון קטן ּוכפר . ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ
- לדין המגרׁש עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו. ׁשליח עֹוּׂשה -ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן מן30מנּדין נתּגרׁשה ואם . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
לּבֹו היה ואם עּמֹו. ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת - ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻהארּוסין

היא31גס מי? מּפני נדחה ּומי אסּור. הארּוסין מן אף - ּבּה ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מּפניה. יּדחה הּוא - ׁשּלּה החצר היתה ואם מּפניו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדחית

.ÁÎאל ׁשּנאמר: לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָאסּור
הֹודיעּה ואם .אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה רע על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּתחרׁש

מּתר. - לימים אֹותּה נֹוּׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה
.ËÎ;אחרת ּבמדינה ואּׁשה זֹו ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹולא

אּמֹו ואחֹות אחֹותֹו נֹוּׂשא אח ונמצא הּימים, יאריכּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמא
ּגדֹול אדם היה ואם ידּוע. ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָואחֹות
מּתר. זה הרי - וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּׁשמֹו

.Ïמּמׁשּפחת ולא מצרעים מּמׁשּפחת אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹֹלא
ּפעמים32נכּפין ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא .33.ּכ ּבניהם ׁשּיבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֻ
.‡Ïלׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים לׁשני ׁשּנּׂשאת לא34אּׁשה ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

ולא יכנס. - נתקּדׁשה ואפּלּו ּתצא. לא - נּׂשאת ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹּתּנּׂשא;
ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יּׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
אּלא יפה, עֹולה זּוּוגן אין חכמים: אמרּו - נּׂשא ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאהרן.
ּתהיה קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹמת

נאה35ּביניהם זה הרי - ּכהנת ׁשּנּׂשא חכם ּתלמיד אבל . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי ְְְֲֵֶָָָָֻֻּומׁשּבח,

.·Ï- גֹולה אֹו מת ׁשאם הארץ; עּמי ּבת אדם יּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו, הארץ עּמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבניו
ּכמי - הארץ לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל הארץ. לעם ּבּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשיא
ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, מּכה הארי; לפני ּונתנּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכפתּה
חכם; ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּולעֹולם
ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים. ּתלמידי ּבניו - גֹולה אֹו מת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאם

ׁשללת ּבביתֹו מריבה ולא מגּנה ּדבר ׁשאין חכם; למיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
חכם. ְִַָָּתלמיד

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ּבין‡. זקנה ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאסּור
ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה. לגּלֹות גֹורם זה ׁשּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָילּדה;
אׁשּתֹו ׁשּפרסה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבינו23) הנשיא יהודה לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין דבזה ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא צנוע24)הקדוש כמה ... מותה יום עד (במומה) בה הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה

באשתו". הכיר שלא זה עשרה.25)אדם השלוש שנת ורביה.26)לפני פריה מצות קיים לא עדיין הראוייה27)כאשר אפילו
גרושה.28)לילד. איסור גם עליו וחצרות29)שיש אחת לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים היו שלהם בתים

למבוי. פתוחות נידוי30)אחדות אותן, (מנדין להו משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם לדינא לקמן אתי "ואי
או רבינו פסק ההלכה, נפסקה לא שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר יהושע דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא

מכין. או לה""לבו31)נידוי כורע".32)קרוב שהוא בשעה ברצונו שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, ואף33)מחלת
פעמים. שלוש צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים שבשתי פוסק שרבינו פי מתים34)על שבעליה שהוחזקה

אותה. הנושא השלישי לבעל סכנה ויש "קטלנית" ביניהם",35)ונקראת תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות", לידי מביאתו "או
בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי נקיש מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה שעניות מפני
מריבה ולא כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה באה

חכם. תלמיד של וכן1)בביתו הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר; או בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר



d`iaקיב ixeqi` zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יׁשנה היא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנּדה
ּביאה עליה ּבא ואם האנׁשים. ּבין יׁשן והּוא הּנׁשים ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּבין

עּמּה. להתיחד מּתר - נטמאת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻראׁשֹונה
.·לפיכ הּבהמה. ועל זכּור מׁשּכב על יּׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

זכּור מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם עּמהן. להתיחד אסּור ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָאין
מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה
מּפי העריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּבהמה

ַַָָהּקּבלה.
יחּוד‚. על ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר ותמר אמנֹון מעּׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשארע

היא. עריֹות יחּוד ּבכלל - ערוה ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּפנּויה.
עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּכּותית. יחּוד על ּגזרּו והּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
- ּכּותית ּבין יּׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאּׁשה
ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ׁשניהן את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּכין
עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף איׁש, מאׁשת חּוץ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעליהן.
ׁשּזּנתה, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין; אין - נתיחד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ממזרים. ׁשהן הּבנים על לעז מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָונמצאּו
עּמֹו„. אׁשּתֹו היתה אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

לא אבל מׁשּמרּתֹו. ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתרת זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשאיןּתתי עּמֹו, ׁשאׁשּתֹו ּפי על ואף הּכּותי עם יּׂשראלית חד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבּוׁשה. להן ואין מׁשּמרּתֹו ּכּותי ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָאׁשּתֹו
ּוללּמדֹו‰. ספר ללּמדֹו לכּותי יּׂשראל ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָוכן

מעמידין ואין זכּור. מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻאּמנּות,
זכרים אצל זכרים ואפּלּו ּכּותים, ׁשל ּבפנּדקיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבהמה

נקבֹות. אצל ְְֵֵֵֶּונקבֹות
.Âזכרים אפּלּו ּכּותי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָואין

הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני לכּותית. ּונקבֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻלכּותים
ונאמר: ּובבהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני
.Êׁשּכּלן מּפני לכּותית? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻּומּפני

זֹו, הּכּותית עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּבחזקת
ימצאּנה אפּלּו אֹו הּבהמה. עם ויׁשּכב ימצאּנה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

הּבהמה. עם ְְִִֵַַָיׁשּכב
.Áעד הרּבה, אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה ּתתיחד ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹלא

אחד איׁש יתיחד לא וכן ׁשם. מהם אחד ׁשל אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
אין - הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים הרּבה. נׁשים עם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאפּלּו
אֹו מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָחֹוׁשׁשין
לבין אחת אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהאנׁשים
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור - הּנׁשים עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעּׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה
.Ëאֹו צרֹות, ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר

אּׁשה עם אֹו ּבעלּה, ּובת אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה ְֲִִִִִִַַַָָָָָעם

על זֹו מחּפֹות ואין זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָּובת
קטּנה ּתינקת עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו.
ׁשאינּה לביאה; עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה טעם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיֹודעת

סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָמזּנה
.Èמּתר - ּולמּטה ּתׁשע ּבן ותינֹוק ּולמּטה ׁשלׁש מּבת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּתינקת

הראּויה אּׁשה יחּוד על אּלא גזרּו ׁשּלא עּמהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהתיחד
לביאה. הראּוי ואיׁש ְְְִִִָָָָלביאה,

.‡Èאין - נתיחד ואם הּנׁשים, עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס
עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּכין

הּטמטּום. ועם ְְְְִִַַָֻהאנּדרֹוגינֹוס
.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

ׁשּגדלה ּכגֹון ּבּה, גס זה היה ואם עליה. ּבעלּה ׁשאימת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּפני
ּפי על ואף עּמּה יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּפתּוח הּפתח והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה

יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים ְְִִִִִֵַָלרׁשּות
.‚Èׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

ּבנׁשים. מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבגלל ּבאין ׁשהן אבֹותיהן מּפני קטּנים, ּתלּמד לא אּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן
ׁשּתהיה צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבניהם,

ּבב היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה והּואאׁשּתֹו יתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבמקֹומֹו. ְְִֵַמלּמד

.„Èּבבית זֹו עם זֹו מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּתהיינה חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתּקנּו
יחּוד. מּׁשּום איׁש, ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי ְִִִִִֵֵֵֶַָָֹהּכּסא,

.ÂËחצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם אפּלּו ממּנין ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין
ׁשאין ּבחּוץ; עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשם ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
על אּפֹוטרֹוּפֹוס למּנֹות לאדם ואסּור לעריֹות. ְְְְְֲַַַַָָָָָאּפֹוטרֹוּפֹוס

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹּביתֹו,
.ÊËאף אלמנה, ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכם לתלמיד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאסּור

היתה ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני עּמּה, מתיחד ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
החׁשד. מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשּתֹו
החׁשד. מּפני קטּנים, אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה ּתקנה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹולא

.ÊÈטרּוד ׁשהאחד מּפני ּבׁשלׁשה, עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
ּדעּתם ואין זה עם זה ונֹותנין נֹוּׂשאין והּׁשנים הרב, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשאלת
אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לׁשמע. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפנּויה
ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל. מֹורה - ׁשּׁשמע דבר לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנסּתּפק
ויֹודע דעּתֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ׁשּיהיה ּכדי לׁשנים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

הרב. מן ּׁשּיׁשמע ְִִֶַַַָמה
.ÁÈהעם לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל דבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֻאין

חכמים: אמרּו האסּורֹות. והּביאֹות העריֹות מן אּלא ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָלפרׁש
זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו, העריֹות על יּׂשראל ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עסקי על - למׁשּפחתיו ּבכה ׁשּנאמר: ּובכּיה; ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתרעמת

ְִָמׁשּפחֹות.
.ËÈמתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו - ועריֹות גזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ושירגיל בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד אם ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה; ותינוקת תינוק
בקדושה. עצמו

zexeq` zelk`n zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין ּוזמן זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהן
חכמים: אמרּו [ועֹוד] אסּורֹות. ּוביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ְְְֲֲֲִִִֶַָָָָּבהן
הרע. לׁשֹון ּבאבק - והּכל ּבעריֹות, - מעּוט ּבגזל, - ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹרב

.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
ּכדי נכֹונה, ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני בי הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרים היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
יתּבּיׁשּו ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי ּכּלתי. מּפני ּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, ְְֲִִִִֶַַָָמּדבר
.‡Îּומּדברי הּׁשכרּות ּומן הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַוכן

ולא עריֹות. ׁשל מעלֹות והם ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹעגבים,
מּכל ּגדֹולה יתרה. לטהרה גֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיׁשב
וירחיב ּתֹורה, לדברי ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹזאת
ּבלב אּלא מתּגּברת עריֹות מחׁשבת ׁשאין ּבחכמה; ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדעּתֹו
ויעלת אהבים אּילת אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה. מן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפנּוי

תמיד. ּתׁשּגה ּבאהבתּה עת, בכל ירּו ּדּדיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחן,
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּביאה אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסלקּו

zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£
עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ועּׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
לטהֹורה טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני .לבּדק ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ג) לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹב)
לבּדק ד) לטהֹור. טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹלבּדק
לאכל ׁשּלא ה) לטהֹור. טמא ּבין להבּדיל דגים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּבסימני
ׁשּלא ז) טמא. עֹוף לאכל ׁשּלא ו) טמאה. וחּיה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבהמה
ׁשּלא ט) העֹוף. ׁשרץ לאכל ׁשּלא ח) טמאים. ּדגים ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא יא) הארץ. רמּׂש לאכל ׁשּלא י) הארץ. ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשרץ לאכל ׁשּלא יב) לאויר. ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלאכל
ּבׁשֹור להנֹות ׁשּלא יד) נבלה. לאכל ׁשּלא יג) ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹהּמים.
מן אבר לאכל ׁשּלא טז) טרפה. לאכל ׁשּלא טו) ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹהּנסקל.
ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא יח) ּדם. לאכל ׁשּלא יז) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהחי.
ּבּׂשר לאכל ׁשּלא כ) הּנׁשה. ּגיד לאכל ׁשּלא יט) ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹטהֹורה.
ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא כב) לבּׁשלֹו. ׁשּלא כא) ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבחלב.
לאכל ׁשּלא כד) החדׁש. מן קלי לאכל ׁשּלא כג) ֱֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹחדׁשה.
לאכל ׁשּלא כו) ערלה. לאכל ׁשּלא כה) החדׁש. מן ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּכרמל
יין לׁשּתֹות ׁשּלא כח) טבל. לאכל ׁשּלא כז) הּכרם. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּכלאי

.ֶֶנס
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ּבהמה‡. ּבין ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין לידע עּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות
מּתר ׁשאין ּובין לאכלן ׁשּמּתר וחגבים ודגים ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוחּיה
לּטמאה הּטהרה הּבהמה ּבין והבּדלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאכלן.

ּובין הּטמא ּבין להבּדיל ונאמר: לּטהר. הּטמא העֹוף ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּובין
תאכל. לא אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת החּיה ּובין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּטהר

והם·. ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה סימנין:סימני ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּבהמה וכל ׁשניהם. ׁשּיהיּו עד ּגרה. ּומעלת ּפרסה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרסת
וכל העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחּיה
מן חּוץ ּפרסה, מפרסת היא הרי - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
ּגרה, מעלת היא - ּפרסה מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל.

החזיר. מן ֲִִַחּוץ
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

- למעלה ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא טהֹורה. - ׁשסּועה היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו
ּבּה ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא חזיר. ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּכיר
מהּל ׁשם ּבּׂשרּה מצא אם העקץ: ּבכנפי ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּבּׂשרֹו הּוא ׁשּכן ערֹוד, ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. - וערב ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשתי

וערב. ְִֵֶָׁשתי
ּפי„. על אף טמאה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

אֹו סּוס ּכמין אּלא גרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻחמֹור
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל לפניו; ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ׁשהּוא ּפי על אף אחריה, ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹונק

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי‰. על אף טהֹורה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי גרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן ׁשהּגדל ּבאכילה. אסּור זה הרי - ּׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
טמא ּדג (לפיכ) טהֹור. - הּטהֹורה ּומן טמא, - ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהּטמאה
דג ּבמעי הּנמצא טהֹור ודג אסּור, - טהֹור דג ּבמעי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּנמצא

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאין לפי מּתר; - ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא
.Âׁשּתי לּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

הּׁשסּועה היא וזֹו ּבאכילה. אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָגּבין
הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאסרה
ׁשסּועה ׁשּנֹולדה ּברּיה ּכלֹומר: הּׁשסּועה. הּפרסה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּומּמפריסי

ּבהמֹות. ְְִֵֵלׁשּתי
.Êעֹוף ׁשהּוא ּפי על אף עֹוף, ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ּבבהמה הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה. אסּור זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻטהֹור
ּפרסה. לֹו ּׁשּיׁש מה ְֵֶֶַַָָאּלא

.Áחּוץ ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין
והם: ּבהמה, מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה. הּמנּויין הּמינין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרת
ואּקֹו, ויחמּור, ּוצבי, אּיל, חּיה: מיני וׁשבעה ועז; ּׂשה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור,
והּמריא, הּבר ׁשֹור ּכגֹון ּומיניהן. הם וזמר. ּותאֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹודיׁשן,
גרה מעלה - ּומיניהם מינין העּׂשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן
לבּדק צרי אינֹו - מּכירן ׁשהּוא מי ,לפיכ ּפרסה. ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּומפריס

ּברגלים. ולא ּבּפה ְְִֶַַַָֹֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טמא.1) – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי שנמצא טהור דג וחגב; [דג] ועוף חי בהמה סימני יבאר



קיג zexeq` zelk`n zekld - oeiq h"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין ּוזמן זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלהן
חכמים: אמרּו [ועֹוד] אסּורֹות. ּוביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין ְְְֲֲֲִִִֶַָָָָּבהן
הרע. לׁשֹון ּבאבק - והּכל ּבעריֹות, - מעּוט ּבגזל, - ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹֹרב

.Îּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
ּכדי נכֹונה, ּובדעה טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻעצמֹו
ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני בי הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרים היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
יתּבּיׁשּו ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי ּכּלתי. מּפני ּבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, ְְֲִִִִֶַַָָמּדבר
.‡Îּומּדברי הּׁשכרּות ּומן הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַוכן

ולא עריֹות. ׁשל מעלֹות והם ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹעגבים,
מּכל ּגדֹולה יתרה. לטהרה גֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹיׁשב
וירחיב ּתֹורה, לדברי ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹזאת
ּבלב אּלא מתּגּברת עריֹות מחׁשבת ׁשאין ּבחכמה; ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָדעּתֹו
ויעלת אהבים אּילת אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה. מן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפנּוי

תמיד. ּתׁשּגה ּבאהבתּה עת, בכל ירּו ּדּדיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחן,
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּביאה אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסלקּו
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עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. ועּׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ועּׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
לטהֹורה טמאה ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני .לבּדק ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ג) לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹב)
לבּדק ד) לטהֹור. טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹלבּדק
לאכל ׁשּלא ה) לטהֹור. טמא ּבין להבּדיל דגים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּבסימני
ׁשּלא ז) טמא. עֹוף לאכל ׁשּלא ו) טמאה. וחּיה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹּבהמה
ׁשּלא ט) העֹוף. ׁשרץ לאכל ׁשּלא ח) טמאים. ּדגים ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
ׁשּלא יא) הארץ. רמּׂש לאכל ׁשּלא י) הארץ. ׁשרץ ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹלאכל
ׁשרץ לאכל ׁשּלא יב) לאויר. ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלאכל
ּבׁשֹור להנֹות ׁשּלא יד) נבלה. לאכל ׁשּלא יג) ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹהּמים.
מן אבר לאכל ׁשּלא טז) טרפה. לאכל ׁשּלא טו) ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹהּנסקל.
ּבהמה חלב לאכל ׁשּלא יח) ּדם. לאכל ׁשּלא יז) ְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהחי.
ּבּׂשר לאכל ׁשּלא כ) הּנׁשה. ּגיד לאכל ׁשּלא יט) ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹטהֹורה.
ּתבּואה לחם לאכל ׁשּלא כב) לבּׁשלֹו. ׁשּלא כא) ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבחלב.
לאכל ׁשּלא כד) החדׁש. מן קלי לאכל ׁשּלא כג) ֱֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹחדׁשה.
לאכל ׁשּלא כו) ערלה. לאכל ׁשּלא כה) החדׁש. מן ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּכרמל
יין לׁשּתֹות ׁשּלא כח) טבל. לאכל ׁשּלא כז) הּכרם. ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹּכלאי

.ֶֶנס
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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ּבהמה‡. ּבין ּבהן ׁשּמבּדילין הּסימנין לידע עּׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצות
מּתר ׁשאין ּובין לאכלן ׁשּמּתר וחגבים ודגים ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻוחּיה
לּטמאה הּטהרה הּבהמה ּבין והבּדלּתם ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאכלן.

ּובין הּטמא ּבין להבּדיל ונאמר: לּטהר. הּטמא העֹוף ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּובין
תאכל. לא אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת החּיה ּובין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּטהר

והם·. ּבּתֹורה, נתּפרׁשּו וחּיה ּבהמה סימנין:סימני ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּבהמה וכל ׁשניהם. ׁשּיהיּו עד ּגרה. ּומעלת ּפרסה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרסת
וכל העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוחּיה
מן חּוץ ּפרסה, מפרסת היא הרי - ּגרה מעלת ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהמה
ּגרה, מעלת היא - ּפרסה מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל.

החזיר. מן ֲִִַחּוץ
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

- למעלה ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא טהֹורה. - ׁשסּועה היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו
ּבּה ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא חזיר. ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּכיר
מהּל ׁשם ּבּׂשרּה מצא אם העקץ: ּבכנפי ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחר
ּבּׂשרֹו הּוא ׁשּכן ערֹוד, ׁשּיּכיר והּוא טהֹורה. - וערב ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשתי

וערב. ְִֵֶָׁשתי
ּפי„. על אף טמאה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

אֹו סּוס ּכמין אּלא גרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּדברים ּבּמה ּבאכילה. מּתר זה הרי - ּדבר לכל ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻחמֹור
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל לפניו; ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ׁשהּוא ּפי על אף אחריה, ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיֹונק

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי‰. על אף טהֹורה, ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי גרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן ׁשהּגדל ּבאכילה. אסּור זה הרי - ּׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
טמא ּדג (לפיכ) טהֹור. - הּטהֹורה ּומן טמא, - ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהּטמאה
דג ּבמעי הּנמצא טהֹור ודג אסּור, - טהֹור דג ּבמעי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּנמצא

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאין לפי מּתר; - ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא
.Âׁשּתי לּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

הּׁשסּועה היא וזֹו ּבאכילה. אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָגּבין
הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאסרה
ׁשסּועה ׁשּנֹולדה ּברּיה ּכלֹומר: הּׁשסּועה. הּפרסה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּומּמפריסי

ּבהמֹות. ְְִֵֵלׁשּתי
.Êעֹוף ׁשהּוא ּפי על אף עֹוף, ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ּבבהמה הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה. אסּור זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻטהֹור
ּפרסה. לֹו ּׁשּיׁש מה ְֵֶֶַַָָאּלא

.Áחּוץ ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין
והם: ּבהמה, מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה. הּמנּויין הּמינין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעּׂשרת
ואּקֹו, ויחמּור, ּוצבי, אּיל, חּיה: מיני וׁשבעה ועז; ּׂשה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור,
והּמריא, הּבר ׁשֹור ּכגֹון ּומיניהן. הם וזמר. ּותאֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹודיׁשן,
גרה מעלה - ּומיניהם מינין העּׂשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן
לבּדק צרי אינֹו - מּכירן ׁשהּוא מי ,לפיכ ּפרסה. ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּומפריס

ּברגלים. ולא ּבּפה ְְִֶַַַָֹֹלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טמא.1) – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי שנמצא טהור דג וחגב; [דג] ועוף חי בהמה סימני יבאר



`zexeqקיד zelk`n zekld - oeiq 'l ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëלהבּדיל אנּו צריכין ּבאכילה, מּתרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻאף
מּתר, חלּבּה - ׁשהחּיה טהֹורה. וחּיה טהֹורה ּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבין
ואין ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.Èמפריס ׁשהּוא מין ּכל הן: הּׁשמּועה מּפי - חּיה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוסימני

הרי - האּיל ּכגֹון מפּצלֹות, קרנים לֹו ויׁש גרה ּומעלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפרסה
היּו אם מפּצלֹות, קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי; טהֹורה חּיה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻזה
ויהיה העז, ּכקרני וחרּוקֹות הּׁשֹור, ּכקרני ּכרּוכֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָקרניו
חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני והדּורֹות ּבהן, מבלע ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהחרק
ּכרּוכֹות, אּלּו: סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָטהֹורה.

והדּורֹות. ֲֲַחרּוקֹות
.‡Èׁשבעה אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

לא אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
ּדמֹו. לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

.·Èׁשאין ּפי על אף והּקרׁש, הּוא. ּבהמה מין - הּבר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשֹור
אם ל ׁשּיסּתּפק וכל חּיה. הּוא הרי - אחת קרן אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו
עליו, לֹוקין ואין אסּור, חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין ְְְִִִֵֵֶַָָָָָהּוא

ּדמֹו. את ְִֶַָּומכּסין
.‚Èהּוא - טהֹורה חּיה עם טהֹורה מּבהמה הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין אסּור, חלּבֹו ּכֹוי. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ְְְִִִִֵֵֵַָָָואין

.„Èמנין מנה אּלא הּתֹורה, מן נתּפרׁש לא טהֹור עֹוף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסימני
האסּורין והּמינין מּתרין. - העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָֻטמאים
ד) עזנּיה. ג) ּפרס. ב) נׁשר. א) הן: ואּלּו הן, ועּׂשרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָארּבעה
והיא אּיה. ה) תֹורה. ּבמׁשנה האמּורה הראה והיא ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָּדאה.
ּבּה: ּכתּוב ׁשּכן האּיה. מין ו) תֹורה. ּבמׁשנה האמּורה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדּיה
נאמר ׁשּכן זרזיר. ח) עֹורב. ז) מינין. ׁשני ׁשהּוא מּכלל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלמינּה,
יא) ּתחמס. י) יענה. ט) הּזרזיר. את להביא - למינֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבעֹורב:
ּבֹו: ּכתּוב ׁשּכן הּנץ. מין והּוא וׁשרנקא, יג) נץ. יב) ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשחף.
קאת. יח) ּתנׁשמת. יז) ינׁשּוף. טז) .ׁשל טו) ּכֹוס. יד) ְְְִִֵֶֶַָָָָלמינהּו.

מי כב) האנפה. כא) חסידה. כ) רחמה. ׁשּכןיט) האנפה. ן ֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָ
העטּלף. כד) הּדּוכיפת. כג) למינּה. ּבּה: ְֱֲִִֵֶַַַַָָָנאמר

.ÂËזה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
נאכל טהֹור ועֹוף ּבדיקה. צרי ואינֹו מהם, ׁשאינֹו עֹוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאֹוכל
עֹוף ׁשּזה מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט דבר ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶָָָָָֹּבמסרת.
והּוא הּצּיד. רּבי לי הּתיר זה עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָטהֹור.
ּובׁשמֹותיהן. אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּיחזק

.ÊËּבסימנין ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמי
ׁשהּוא ּבידּוע - ואֹוכל דֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
אחד ּבֹו יׁש אם ואֹוכל, דֹורס וׁשאינֹו וטמא; הּמינין, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָמאּלּו
אצּבע הן: ואּלּו טהֹור. עֹוף זה הרי - אּלּו סימנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּׁשלׁשה
ּבּיד. נקלף קרקבנֹו ׁשהיה אֹו הּמראה, והיא זפק, אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻיתרה,

.ÊÈדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס ועזנּיה, מּפרס חּוץ אּלּו סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב. סֹוף ׁשהן מאד, עד ְְִֵֶַַָֹהרחֹוקֹות
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק היה ספק. זה הרי - דֹורס ׁשאינֹו ּפי על אף אחר, ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר. זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה ּבּׁשמׁש והּניחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻודבק,

.ËÈמֹורין ׁשאין ּבידיהם, היא ׁשּמסרת הּגאֹונים: ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאמרּו
סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא עֹוף ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָלהּתיר
ּפי על אף ּבּיד, נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; קרקבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשּיּקלף
הּתירּוהּו. לא מעֹולם - יתרה אצּבע אֹו זפק לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש

.Îׁשּתים חּוט לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
להם ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. דֹורס, זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא. זה הרי -ֲֵֵֶָ
.‡Î(א הן: ואּלּו ׁשמֹונה, - ּתֹורה ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּומיני

חרּגל, ּומין ד) חרּגל. ג) הרזּבנית. והּוא חגב, מין ב) ְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹחגב.
צּפרת והיא ארּבה, ּומין ו) ארּבה. ה) ערצּוביא. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹוהּוא
ירּוׁשלמית. יֹוחנא והיא סלעם, ּומין ח) סלעם. ז) ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָּכרמים.

.·Îנאמן והּצּיד אֹוכל. - ּובׁשמֹותיהן ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי
ּוׁשלׁשה ּבּסימנין. ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעליהן,
ּכנפים וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין
ּכרעים ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ּגּופֹו אר רב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשחֹופֹות
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. - חגב ׁשמֹו היה אם זנב, לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
.‚Îּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופין
מעּתה. מּתר זה ֲֵֵֶַָָֻהרי

.„Îהּוא ּוסנּפיר וקּׂשקּׂשת. סנּפיר סימנין: ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּובּדגים
וכ גּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקּׂשקּׂשת ּבֹו, לֹוׁשּפֹורח ׁשּיׁש ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

לֹו, יהיה ּוכׁשּיגּדיל עכׁשיו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָקּׂשקּׂשת
קּׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קּׂשקּׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאֹו
- ּכּלֹו את החֹופין קּׂשקּׂשים לֹו ׁשאין ּומי מּתר. זה הרי -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻ
הרי - אחת וקּׂשקּׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתר.

מּתר. ֶָֻזה

ה'תשע"א סיון ל' קודש שבת יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשּנאמר‡. ׁשסע2מּכלל וׁשסעת ּפרסה מפרסת ּבהמה וכל : ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשֹומע ּגרה, מעלת פרסֹות ּגרה3ׁשּתי מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

עּׂשה מּכלל הּבא ולאו אסּורה. - ּפרסה עּׂשה4ּומפרסת - ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

או1) בפירות הנמצאים ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין אדם; מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר
לאלו. וצירפה שלימה אחת והביא נמלות רסק ודין הכתוב.2)במים; שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור מבין3)בטוי

לומד. אני מכאן כלומר, נכתב4)אני, שלא אף אחרת, לעשות שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות שכתוב: מאחר

zexeq` zelk`n zekld - oeiq 'l ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא5הּוא זה את נאמר: ּובּׁשפן ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל .ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
למדּת הרי וגֹומר. הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹתאכלּו
ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף תעּׂשה, ּבלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהן

ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאּסּור6ׁשאר , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתאכלּו. אתּה מּכלל הּבא עּׂשה על יתר תעּׂשה, ּבלא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאכילתם

.·- ּכזית טמאה וחּיה ּבהמה מּבּׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
מן7לֹוקה ׁשאכל ּבין הּבּׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה. מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לחלּבם.8החלב ּבּׂשרם ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיה‚. לנפׁש האדם ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף 9האדם, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרסה ּבעלת חּיה מיני מּכלל אינֹו -10לפיכ ּבלא12אינֹו11, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבּׂשר האֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעּׂשה.

לֹוקה אינֹו - הּמת מנה13מן ׁשהרי ּבעּׂשה; הּוא אסּור אבל , ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אׁשר החּיה זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מהן14ּתאכלּו חּוץ ׁשהּוא ּכל הא הּבא15, ולאו תאכלּו, לא - ְְְֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
עּׂשה. - עּׂשה ְֲֲִֵֵַמּכלל

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבּׂשר ּכזית ְְִִִֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
עבר והרי יאכלּו. לא העֹוף מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לא - טמאה הא ּתאכלּו, טהרה צּפֹור ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹעל

מּדג ּכזית האֹוכל וכן ׁשּנאמר:16תאכלּו. לֹוקה, - טמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עּׂשה, על ועבר תאכלּו. לא מּבּׂשרם לכם, יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשקץ
ׁשּמי מּכלל ּתאכלּו, וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּכל למדּת, הא יאכל. לא - וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבּטל - טמא עֹוף אֹו טמאה וחּיה ּבהמה אֹו טמא ּדג ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל

תעּׂשה. לא על ועבר עּׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַָֹמצות
ּכזית‰. והאֹוכל העֹוף, ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי - טמא 17חגב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף הּוא18מּׁשרץ טמא העֹוף ׁשרץ ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

יּתּוׁש אֹו זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ זהּו ואי יאכלּו. לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם
בהן. וכּיֹוצא ּודבֹורה ְְְְִֵֶַָָָוצרעה

.Âהּׁשרץ וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכזית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
הארץ? ׁשרץ זהּו ואי יאכל. לא הּוא ׁשקץ הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשרץ

ונדל וחּפּוׁשית ועקרּבים נחׁשים ּבהן.19ּכגֹון וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
.Êוהעכּבר החלד ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּוׁשמנה

האֹוכל והּתנׁשמת, והחמט והּלטאה והּכח והאנקה ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
טמאתן.20מּבּׂשרם ּכׁשעּור אכילתן ׁשעּור לֹוקה. - ּכעדׁשה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ

ּבכעדׁשה זה עם זה מצטרפין .21וכּלם ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֻ
.Áמיתתן אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים אבל22ּבּמה ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

עד עליו לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחֹות
ּבּׂשר ּכזית ּבֹו ׁשלם23ׁשּיהיה אבר אכל לכזית. מצטרפין וכּלן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
.Ëׁשּיהיה והּוא לכעדׁשה. מצטרף - ּובּׂשרן ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּדם

הּנחׁש ּדם וכן לּבּׂשר. מחּבר לכזית24הּדם לבּׂשרֹו מצטרף ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשאינֹו ּפי על ואף מּדמֹו. חלּוק ּבּׂשרֹו ׁשאין לפי עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולֹוקה

מטּמאין ׁשאינן ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן .25מטּמא. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.Èּבכזית עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים .26ּדם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּום ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא
ּפטּור - ּדם ועֹוף.27אֹוכל חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין , ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

.‡Èּומחלקֹותם הּׁשעּורין מּסיני.28ּכל למׁשה הלכה - ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

.·È:ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכזית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאֹוכל
תּטמאּו ולא הּׁשרץ הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹאל
הּמים. וׁשרץ העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה ּבלאו ּכלל הרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהם;
הּתֹולעים ּכמֹו הּקטּנֹות, הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ זהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאי
הּים. חּיֹות ׁשהן ּביתר, הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהעלּוקה
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עשה. בלשון הנכתב הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל הבא "לאו וזהו לעשות, לא לא5)במפורש עשה ואם
עשה. על עובר הוא התורה בתורה.6)כציווי מפורשות בכזית".7)שאינן כולן השיעורין של8)"כל לאו משום רק כלומר,

חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה לא9)בשר זה "את של תעשה בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
הפרסה.10)תאכלו". וממפריסי וג' תאכלו לא זה את אך כתבה: בכלל11)והתורה אינו פרסה בעל שאינו שהמין מפני כלומר,
זו. אינו13)האדם.12)פרשה נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה, אלא אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם

טהורים. במינים כי14)אלא א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם, בבשר שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
ואדם תאכלו" אשר החיה "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא

למעלה. כאמור חיה פרסה.15)נקרא מבעלי לא שלא16)אפילו מפני ובעוף, בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
אדם. בני בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום נקראו17)בכל לא חגבים כי העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם

בשר. בלבד.18)בשם דברים בספר אלא העוף, שרץ על לאו נזכר לא ויקרא רגלים.19)בספר מרבה הפסוק: לאחר20)בלשון
לוקה.21)מיתתן. מהם האוכל - כעדשה ביחד כולם בין יש אכילתן22)שאם שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,

שבתורה. אכילות איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים אינם בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום ואף23)כעדשה,
שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין אין כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים שהוא: בכל מטמאים שאברים פי על
בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור אכילתו "שיעור אמרו
והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים אומרים אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות, משאר
יותר גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין מפני בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה,

אבר. בכזית.24)מחתיכת ששיעורם השרצים מן המינין25)שהוא משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל לך "ואין
מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". שרצים26)המפורשין בשמונה אפילו

בכעדשה. מלקות.27)ששיעורן ולא כרת וזה28)לא בכזית זה למעלה: שנאמרו אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה.



קטו zexeq` zelk`n zekld - oeiq 'l ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא5הּוא זה את נאמר: ּובּׁשפן ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל .ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
למדּת הרי וגֹומר. הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹתאכלּו
ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף תעּׂשה, ּבלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהן

ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאּסּור6ׁשאר , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּתאכלּו. אתּה מּכלל הּבא עּׂשה על יתר תעּׂשה, ּבלא ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאכילתם

.·- ּכזית טמאה וחּיה ּבהמה מּבּׂשר האֹוכל ּכל ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
מן7לֹוקה ׁשאכל ּבין הּבּׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה. מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לחלּבם.8החלב ּבּׂשרם ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חּיה‚. לנפׁש האדם ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף 9האדם, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרסה ּבעלת חּיה מיני מּכלל אינֹו -10לפיכ ּבלא12אינֹו11, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבּׂשר האֹוכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעּׂשה.

לֹוקה אינֹו - הּמת מנה13מן ׁשהרי ּבעּׂשה; הּוא אסּור אבל , ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אׁשר החּיה זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מהן14ּתאכלּו חּוץ ׁשהּוא ּכל הא הּבא15, ולאו תאכלּו, לא - ְְְֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
עּׂשה. - עּׂשה ְֲֲִֵֵַמּכלל

הּתֹורה,„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבּׂשר ּכזית ְְִִִֵֵֶַַַָָָהאֹוכל
עבר והרי יאכלּו. לא העֹוף מן ּתׁשּקצּו אּלה ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
לא - טמאה הא ּתאכלּו, טהרה צּפֹור ּכל ׁשּנאמר: עּׂשה, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹעל

מּדג ּכזית האֹוכל וכן ׁשּנאמר:16תאכלּו. לֹוקה, - טמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
עּׂשה, על ועבר תאכלּו. לא מּבּׂשרם לכם, יהיּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשקץ
ׁשּמי מּכלל ּתאכלּו, וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּכל למדּת, הא יאכל. לא - וקּׂשקּׂשת סנּפיר לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבּטל - טמא עֹוף אֹו טמאה וחּיה ּבהמה אֹו טמא ּדג ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל

תעּׂשה. לא על ועבר עּׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַָֹמצות
ּכזית‰. והאֹוכל העֹוף, ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי - טמא 17חגב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף הּוא18מּׁשרץ טמא העֹוף ׁשרץ ֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

יּתּוׁש אֹו זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ זהּו ואי יאכלּו. לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם
בהן. וכּיֹוצא ּודבֹורה ְְְְִֵֶַָָָוצרעה

.Âהּׁשרץ וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הארץ מּׁשרץ ּכזית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
הארץ? ׁשרץ זהּו ואי יאכל. לא הּוא ׁשקץ הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשרץ

ונדל וחּפּוׁשית ועקרּבים נחׁשים ּבהן.19ּכגֹון וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
.Êוהעכּבר החלד ׁשהן: ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּוׁשמנה

האֹוכל והּתנׁשמת, והחמט והּלטאה והּכח והאנקה ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
טמאתן.20מּבּׂשרם ּכׁשעּור אכילתן ׁשעּור לֹוקה. - ּכעדׁשה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ

ּבכעדׁשה זה עם זה מצטרפין .21וכּלם ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֻ
.Áמיתתן אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים אבל22ּבּמה ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

עד עליו לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהחֹות
ּבּׂשר ּכזית ּבֹו ׁשלם23ׁשּיהיה אבר אכל לכזית. מצטרפין וכּלן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
.Ëׁשּיהיה והּוא לכעדׁשה. מצטרף - ּובּׂשרן ׁשרצים ׁשמנה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּדם

הּנחׁש ּדם וכן לּבּׂשר. מחּבר לכזית24הּדם לבּׂשרֹו מצטרף ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשאינֹו ּפי על ואף מּדמֹו. חלּוק ּבּׂשרֹו ׁשאין לפי עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולֹוקה

מטּמאין ׁשאינן ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן .25מטּמא. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.Èּבכזית עליו לֹוקה - ואכלֹו ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים .26ּדם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּום ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא
ּפטּור - ּדם ועֹוף.27אֹוכל חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין , ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

.‡Èּומחלקֹותם הּׁשעּורין מּסיני.28ּכל למׁשה הלכה - ְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

.·È:ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכזית ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאֹוכל
תּטמאּו ולא הּׁשרץ הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹאל
הּמים. וׁשרץ העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה ּבלאו ּכלל הרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהם;
הּתֹולעים ּכמֹו הּקטּנֹות, הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ זהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאי
הּים. חּיֹות ׁשהן ּביתר, הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהעלּוקה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עשה. בלשון הנכתב הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל הבא "לאו וזהו לעשות, לא לא5)במפורש עשה ואם
עשה. על עובר הוא התורה בתורה.6)כציווי מפורשות בכזית".7)שאינן כולן השיעורין של8)"כל לאו משום רק כלומר,

חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה לא9)בשר זה "את של תעשה בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
הפרסה.10)תאכלו". וממפריסי וג' תאכלו לא זה את אך כתבה: בכלל11)והתורה אינו פרסה בעל שאינו שהמין מפני כלומר,
זו. אינו13)האדם.12)פרשה נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה, אלא אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם

טהורים. במינים כי14)אלא א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם, בבשר שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
ואדם תאכלו" אשר החיה "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא

למעלה. כאמור חיה פרסה.15)נקרא מבעלי לא שלא16)אפילו מפני ובעוף, בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
אדם. בני בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום נקראו17)בכל לא חגבים כי העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם

בשר. בלבד.18)בשם דברים בספר אלא העוף, שרץ על לאו נזכר לא ויקרא רגלים.19)בספר מרבה הפסוק: לאחר20)בלשון
לוקה.21)מיתתן. מהם האוכל - כעדשה ביחד כולם בין יש אכילתן22)שאם שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,

שבתורה. אכילות איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים אינם בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום ואף23)כעדשה,
שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין אין כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים שהוא: בכל מטמאים שאברים פי על
בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור אכילתו "שיעור אמרו
והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים אומרים אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות, משאר
יותר גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין מפני בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה,

אבר. בכזית.24)מחתיכת ששיעורם השרצים מן המינין25)שהוא משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל לך "ואין
מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". שרצים26)המפורשין בשמונה אפילו

בכעדשה. מלקות.27)ששיעורן ולא כרת וזה28)לא בכזית זה למעלה: שנאמרו אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה.
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דג ולא טמא דג לא הּדגים, ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּכללֹו
והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון ּבהן.29טהֹור, וכּיֹוצא והּצפרּדע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

.‚Èּכגֹון הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות ׁשּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאּלּו
אּלא ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן בהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
על רֹומּׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמן
את תטּמאּו ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכזית מהן והאֹוכל ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהארץ.
ׁשאין ּפי על ואף הארץ, על הרמּׂש הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנפׁשתיכם
ורבה ׁשּפרה הּוא הארץ על הּׁשֹורץ הּׁשרץ אבל ורבין. ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפרין

ּונקבה. ְִֵָָָמּזכר
.„Èּבּפ הּנבראין הּמינין ּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות: רֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

לארץ ׁשאכל30ויצאּו מי האכל, לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
- הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ לכל ׁשּנאמר: לֹוקה; - ּכזית ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמהן
לאכל מּתר - פרׁשּו לא אם אבל לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻלאסר

ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת ְְְִֶַַַַהּפרי
.ÂËמן ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה

הּתֹולעת אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻהארץ;
ולֹוקין נבראת, הארץ ׁשעל לארץ, פרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאסּורה

אסּורה31עליה - ספק ואם ׁשּדרּכן32. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע

ּתֹולעת ּבֹו יׁש ׁשנים33ׁשּמא ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם . ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה; ּבלא אֹוכל - חדׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעּׂשר

חדׁש.34מתקּימת עּׂשר ׁשנים ְְִֵֶֶֶַָָֹ
.ÊËלארץ נגעּו ולא לאויר מקצתן35ּפרׁשּו ׁשּפרׁשּו אֹו , ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלארץ,
אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל -36. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ
.ÊÈׁשּבראׁש37ּתֹולעת ּובּמח הּדגים ּבמעי הּנמצאת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ

ּבּבּׂשר38הּבהמה מליח39והּנמצאת ּדג אבל אסּורה. - ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּתרת ׁשּבֹו הּתֹולעת הרי - ּכפרֹות40ׁשהתליע ׁשהן ; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֻ

ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, מן ׁשּנעקרּו אחר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻׁשהתליעּו

אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים הּמים וכן ׁשּבתֹוכן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּתֹולעת
לֹו אׁשר וכל ׁשּנאמר: הּמים. עם לׁשּתֹותן מּתר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשרצים
ּתאכלּו. אתם ּובּנחלים ּבּיּמים ּבּמים וקּׂשקּׂשת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹסנּפיר
ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ּובּנחלים ּובּיּמים ּבּמים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכלֹומר:
לֹו ׁשּיׁש ּבין ּבּכלים, אבל לֹו; ׁשאין את אֹוכל אּתה ואין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלֹו

מּתר. - לֹו ׁשאין ֵֵֶָֻּבין
.ÁÈהֹואיל ּובּמערֹות, ּובּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ

עצּורים הן והרי נֹובעין מים ּכּמים41ואינן הן הרי - ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּבּכלים

הּדּקים. הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבֹולע
.ËÈאבל ּברּיתן; מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּבּמה

הּבֹור לתֹו אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף הּׁשרץ, ּפרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָאם
לתֹו אֹו הּמים לתֹו ונפל וחזר החבית לדפני ּפרׁש אסּור. -ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

מּתר - וחזר42הּׁשכר הּמערה אֹו הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן . ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻ
מּתר. - ִַַָֻלּמים

.Îאת ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן
מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעֹות הּיּתּוׁשין את אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּיבחּוׁשים

הּמים הּמים43ׁשרץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ מּׁשּום אפּלּו44אֹו . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּברּיתן מּמקֹום פרׁשּו ׁשהרי ׁשּסּננן, אחר לּכלי אבל45חזרּו . ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו נמנע, ואינֹו ׁשֹותה - סּננן לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹאם
.‡Îמּבריה ּכזית ּכׁשאכל - ּכזית האֹוכל זה ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה

ׁשּבמינּה זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו 46גדֹולה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּכּלּה עצמּה ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכזית; ׁשּיאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻעד
החרּדל מן ּפחּותה היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי -47. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מתה ׁשאכלּה הּבריה48ּבין סרחה ואפּלּו חּיה. ׁשאכלּה 49ּבין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
צּורתּה לֹוקה.50ונׁשּתּנית - ּכּלּה ואכלּה הֹואיל , ְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

.·Îעליה לֹוקה אינֹו - מרגליה אחת אפּלּו ׁשחסרה 51נמלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
לפיכ ּבכזית. ּבין52אּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּובין ִֵֵֶֶֶַָחי
.‚Îּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּבריה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש הפרי.30)"דגים על וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו תורה.32)משום איסורי של ספק מספק.33)ככל אסור בו יש תמרי34)ואם הני

מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין שתא ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) לארץ35)דכדא שהגיעו שלפני כלומר,
לבולעה. בפיו פסק36)קלטה במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו נאמרו זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו אלא37)רבינו ממנו מתהווים שאינם מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסה.38)נכנסו הנחירים דרך שבהמה39)שבוודאי מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר שנתהוו מפני

בשחיטה. לו אפשר שאי כיוון אסור מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה באכילה עודנה40)ניתרת התולעת אם
אסורה. - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, הנמשכים,41)מחוברת מים של ונעיצין חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.

נובעין. שאינן פי על אף כימים, או42)דינם הכלי לדפני לפרוש ודרכו גידולן, מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי לאחורי פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על אף ולפיכך למים ולחזור הבור

גידולו. במים44)ביבחושים.43)מקום שהתהווה ומכיוון העוף. שרץ גם שהוא המים.ביתושים, שרץ משום גם לוקה
פירשו.45) שאולי לחשוש אין שני46)כלומר, אבל מצטרפין" אחד בלאו שאיסורן "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר

לכזית. מצטרפים אינם שהוא.47)מינים כל ביותר, קטנה בכמות שהוא".48)כלומר, בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
פרק49) להלן כמבואר פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי עד סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח אחר האסור אוכל "שאכל י"א הלכה נתרסקה.50)י"ד לא אבל נשתנית,
לוקים.51) אין ספק ועל נפשטה, ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: שלימה52)בעייא ברייה אכילת על שלוקים מכיוון

zexeq` zelk`n zekld - oeiq 'l ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ53הארץ, על מהּלכת והיא , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשרצים ּבּמים54ּכׁשאר רבה והיתה ואכל55, ׁשלׁש, לֹוקה - ּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ּבּפרֹות56מלקּיֹות ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מלקּיֹות ארּבע עליה לֹוקה ׁשּפרין57- הּמינין מן היתה ואם . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָורבין
עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה - העֹוף מּׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻהיֹותּה
ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָטמא,
ּבין הּפרֹות. ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על רֹומּׂש ּומּׁשּום ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמים,
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה - ּבּמים הּגדלה ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּפֹורחת
.„Îלאּלּו58רּסק וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלֹו ּכזית הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנתרּסקּו
מּנבלת ּכזית מּׁשּום - ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום - ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָחמׁש

.59הּטמאים ְִֵַ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל
ּכגֹון הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
הּטמאים. ודג עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָחלב
האסּור לכל הּדין והּוא ּביצתּה. זֹו - הּיענה ּבת ואת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ְְְֲִִֵַַַַָָָָּכיענה,
אסּור·. האדם ׁשּבּׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻחלב

ּבעּׂשה. ׁשהּוא ּבארנּו ּוכבר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבאכילה,
מּתמצ‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים יתּדבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּומקיאין ּפיהן ּבתֹו העּׂשבים מן אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָּגּופן,
ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹאֹותֹו

ְִַָהּגׁשמים.
לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, אדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻאף

וׁשֹותה. הּכלי לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים, מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוגדֹול
ואם‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק

מחמת לא ּבריֹו מחמת יתר, אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּגמלּוהּו
עּׂשרים אחר ׁשּגמלּוהּו והּוא ויֹונק. חֹוזר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָחליֹו
אֹו חדׁש גמלּוהּו אפּלּו זה, זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹֹוארּבעה
חדׁש. וארּבעה עּׂשרים סֹוף עד ולינק לחזר מּתר - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשנים

.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף
תאכלּו לא מּבּׂשרם ׁשּנאמר: עליהם; לֹוקין אין - הּתֹורה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב. ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבּׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, חצי ּכאֹוכל - אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה
.Êּבמעיהם הּנמצאים טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

ּביצי וכן הּתֹורה. מן ולֹוקה טמאים, דגים קרבי ּכאֹוכל -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
ונגמרּו, פרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול, הּתלּויֹות הּטמא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוף

ׁשּלהן. מעים ּבני ּכאֹוכל לֹוקה, - אֹותן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל
.Áואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור העֹוף ּביצת אבל העֹוף. ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

ְַמרּדּות.
.Ëהּדם את זֹורק - החלּבֹון על אם ּדם: קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה ּכּלּה. אסּורה - החלמֹון על ואם הּׁשאר, את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
ּתאכלּנה. הּיפה הּנפׁש - ְֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמּוזרת

.È.לאכלֹו מּתר - עיניו נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנֹולד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאפרֹוח
טמאה. ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה - ׁשּנטרפה טהֹורה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ואסּור. טמא, עֹוף ּכביצת - ׁשּנטרף טהֹור עֹוף ּביצת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

.‡È.טמא מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה מּביצת ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאפרֹוח
ראׁשֹונה ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל טרפה, ספק העֹוף ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
- לילד והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
עֹוד; יֹולדת היתה לא - טרפה היתה ׁשאם הראׁשֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻהּתרּו

אסּורֹות. הן הרי - ילדה לא ְְֲֲִֵֵָָֹואם
.·È.הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב

ּכׁשּתעמיד טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טמאה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹום עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

ּגבינה. ְִֶָׁשל
.‚Èעֹובד ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין: יּתן זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּפני

טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ׁשּמא אסּור, - ּומזלֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכֹוכבים
ּבהמה חלב ׁשאין מּתרת, - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוגבינת
ּגבינת על ּגזרּו מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה

אֹותּההעֹובד ׁשּמעמידין מּפני ואסרּום, ּומזלֹות ּכֹוכבים י ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל קבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבעֹור
ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר הּקבה ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעֹור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהיא. העוף.53)כל שרץ לאו בה ויש הארץ".54)ופורחת על השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ, על ההולכים
המים.55) שרץ של לאו בה ולאו.56)שנוסף לאו לכל לוקה57)מלקות צרעה חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם כאן מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד בדבר יש שאם רבינו דעת שש".
של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על לוקה והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות תכונות בהן יש אלו

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על הרבה דיןדכיוון58)לאווין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה אוכל נבלת59)של משום לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה", כל תאכלו "לא לאו משום ולא

נפשותיכם. את תשקצו אל משום שרצים, כלומר דבורים1)הטמאים, לדבש טעם ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר
שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה; הבאים וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול מותר אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים
חביות שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני גויים של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח ודין דם; קורט עליו

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות
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ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ53הארץ, על מהּלכת והיא , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשרצים ּבּמים54ּכׁשאר רבה והיתה ואכל55, ׁשלׁש, לֹוקה - ּה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ּבּפרֹות56מלקּיֹות ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מלקּיֹות ארּבע עליה לֹוקה ׁשּפרין57- הּמינין מן היתה ואם . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָורבין
עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה - העֹוף מּׁשרץ ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻהיֹותּה
ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָטמא,
ּבין הּפרֹות. ּתֹולעת ּומּׁשּום הארץ, על רֹומּׂש ּומּׁשּום ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמים,
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות. חמׁש לֹוקה - ּבּמים הּגדלה ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻהּפֹורחת
.„Îלאּלּו58רּסק וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלֹו ּכזית הּכל ונעּׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּנתרּסקּו
מּנבלת ּכזית מּׁשּום - ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום - ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָחמׁש

.59הּטמאים ְִֵַ

ׁשליׁשי 1ּפרק
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על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל
ּכגֹון הּתֹורה. מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
הּטמאים. ודג עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָחלב
האסּור לכל הּדין והּוא ּביצתּה. זֹו - הּיענה ּבת ואת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ְְְֲִִֵַַַַָָָָּכיענה,
אסּור·. האדם ׁשּבּׂשר ּפי על אף ּבאכילה, מּתר האדם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻחלב

ּבעּׂשה. ׁשהּוא ּבארנּו ּוכבר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבאכילה,
מּתמצ‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים יתּדבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּומקיאין ּפיהן ּבתֹו העּׂשבים מן אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָּגּופן,
ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹאֹותֹו

ְִַָהּגׁשמים.
לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, אדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻאף

וׁשֹותה. הּכלי לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים, מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָוגדֹול
ואם‰. ׁשנים. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו והֹול ּתינֹוק ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָיֹונק

מחמת לא ּבריֹו מחמת יתר, אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּגמלּוהּו
עּׂשרים אחר ׁשּגמלּוהּו והּוא ויֹונק. חֹוזר אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָחליֹו
אֹו חדׁש גמלּוהּו אפּלּו זה, זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹֹוארּבעה
חדׁש. וארּבעה עּׂשרים סֹוף עד ולינק לחזר מּתר - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻׁשנים

.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף
תאכלּו לא מּבּׂשרם ׁשּנאמר: עליהם; לֹוקין אין - הּתֹורה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב. ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבּׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, חצי ּכאֹוכל - אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה
.Êּבמעיהם הּנמצאים טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

ּביצי וכן הּתֹורה. מן ולֹוקה טמאים, דגים קרבי ּכאֹוכל -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
ונגמרּו, פרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול, הּתלּויֹות הּטמא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוף

ׁשּלהן. מעים ּבני ּכאֹוכל לֹוקה, - אֹותן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל
.Áואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור העֹוף ּביצת אבל העֹוף. ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

ְַמרּדּות.
.Ëהּדם את זֹורק - החלּבֹון על אם ּדם: קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה ּכּלּה. אסּורה - החלמֹון על ואם הּׁשאר, את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
ּתאכלּנה. הּיפה הּנפׁש - ְֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמּוזרת

.È.לאכלֹו מּתר - עיניו נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנֹולד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאפרֹוח
טמאה. ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה - ׁשּנטרפה טהֹורה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
ואסּור. טמא, עֹוף ּכביצת - ׁשּנטרף טהֹור עֹוף ּביצת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

.‡È.טמא מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה מּביצת ׁשּנֹולד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאפרֹוח
ראׁשֹונה ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל טרפה, ספק העֹוף ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
- לילד והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ
עֹוד; יֹולדת היתה לא - טרפה היתה ׁשאם הראׁשֹונֹות, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻהּתרּו

אסּורֹות. הן הרי - ילדה לא ְְֲֲִֵֵָָֹואם
.·È.הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב

ּכׁשּתעמיד טהֹורה, ּבהמה ּבחלב טמאה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹום עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

ּגבינה. ְִֶָׁשל
.‚Èעֹובד ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין: יּתן זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּפני

טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ׁשּמא אסּור, - ּומזלֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכֹוכבים
ּבהמה חלב ׁשאין מּתרת, - ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּוגבינת
ּגבינת על ּגזרּו מׁשנה חכמי ּבימי אבל מתּגּבן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה

אֹותּההעֹובד ׁשּמעמידין מּפני ואסרּום, ּומזלֹות ּכֹוכבים י ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל קבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבעֹור
ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר הּקבה ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעֹור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהיא. העוף.53)כל שרץ לאו בה ויש הארץ".54)ופורחת על השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ, על ההולכים
המים.55) שרץ של לאו בה ולאו.56)שנוסף לאו לכל לוקה57)מלקות צרעה חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם כאן מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד בדבר יש שאם רבינו דעת שש".
של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על לוקה והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות תכונות בהן יש אלו

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על הרבה דיןדכיוון58)לאווין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה אוכל נבלת59)של משום לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה", כל תאכלו "לא לאו משום ולא

נפשותיכם. את תשקצו אל משום שרצים, כלומר דבורים1)הטמאים, לדבש טעם ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר
שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה; הבאים וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול מותר אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים
חביות שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני גויים של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח ודין דם; קורט עליו

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות
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והֹואיל הּגבינה, הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו? יבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹלא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי - ׁשהעמיד הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּגבינה
נּכרין הן והרי הּתאנים, ּׂשרף ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּבעּׂשבים
ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה. ׁשהיא הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבּגבינה
ׁשהעמידּוה ּבין ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי ּגבינת ּכל ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל
מּׁשּום ּגזרה הּמּתר, ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּבדבר

האסּור. ּבדבר אֹותּה ְֲִִֶַָָָָָׁשּמעמידין
.ÂËׁשחלבֹו חלב אֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי ּגבינת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהאֹוכל

מּכת אֹותֹו מּכין - רֹואהּו יּׂשראל ואין ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָעֹובד
מקצת - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל החמאה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמרּדּות.
וחלב החמאה, על גזרּו לא ׁשהרי הּתירּוה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּגאֹונים
צחצֹוחי מּפני אסרּוה, הּגאֹונים ּומקצת עֹומד. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּטמאה
עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹום ׁשהרי ּבּה. ׁשּיּׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלב
לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחמאה

טמאה. ּבהמה חלב בֹו ערבּו ְְְֲֵֵֵֵֶָָָׁשּמא
.ÊËּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיראה

ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצֹוחי להן ׁשהלכּו עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּובּׁשלּה
אבל ּבמעּוטם. ּבטלּו - ּכּלן ונתּבּׁשלּו עּמּה נתערבּו ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻּתאמר:
אסּורה - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי אֹותּה ׁשּבּׁשלּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהחמאה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ּגעּולי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשּום
.ÊÈוהביא הּנכרי ּובא נכרי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּׂשראל

- טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף העדר, מן חלב ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּוא חֹולב. אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
מתירא ׁשהּנכרי ּכׁשּיעמד; חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיכֹול

אֹותֹו. ויראה יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹלחלב
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה

ּביצת ׁשהּוא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מּבחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהיה
מּבחּוץ וחלּבֹון חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא. ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוף
ואפׁשר טמא עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוחלמֹון
יּׂשראל לצּיד ׁשֹואל לפיכ טהֹור. עֹוף ּביצת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהיא
הּוא טהֹור ועֹוף הּוא ּפלֹוני עֹוף ׁשל לֹו: אמר אם ְְְִִֶֶַָָָׁשּמֹוכרּה:
ׁשמֹו לֹו אמר ולא טהֹור, עֹוף ׁשל אמר: ואם עליו; סֹומ -ְְְִֵֶַַָָָָָֹ

עליו. סֹומ אינֹו -ֵֵָָ
.ËÈ,ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן ּביצים לֹוקחים אין ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָלפיכ

ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן מּכיר היה אם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
טרפה ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין הּטהֹור. ּפלֹוני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעֹוף
ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי מן לֹוקחין ואין נבלה. ּביצי ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָאֹו

ּכלל. טרּופה ְְֵָָָּביצה
.Îׁשני היּו אם העֹוף. ּביצי ּכסימני סימניהם - דגים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ׁשֹואל - חד ואחד ּכד אחד טמאה. - חּדין אֹו ּכּדין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראׁשיה
מּדג והֹוצאתים מלחּתים אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָלּיּׂשראלי

אינֹו - הם טהֹורין לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - ְְִִִֵֵֵַַָָטהֹור
ּבכׁשרּות. ׁשהחזק אדם היה ּכן אם אּלא ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֻנאמן,

.‡Îאּלא סימן ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
ּכׁשהיתה יּׂשראל, ּבארץ אבל ּבכׁשרּות. ׁשהחזק ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּיּׂשראלי
לֹוקחין - והחלב ׁשּבּה. יּׂשראלי מּכל לֹוקחין - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻרּבּה

מקֹום. מּכל יּׂשראל מּכל ְִִִֵָָָָאֹותֹו
.·Îחגבים ציר אבל אסּור. צירן - טמאים ּדגים ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהּכֹובׁש

אין לפיכ לחלּוחית. ּבהם ׁשאין מּפני מּתר, - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
ּבֹו היה ּכן אם אּלא ּומזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד מן ציר ְִִִִִֵֵֶַָָָָָָלֹוקחין

אחד. דג אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט טהֹור ְֲִֵֶָָָָדג
.‚Îחבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ּומזלֹות ּכֹוכבים ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָעֹובד

מּתרֹות. ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור אחד ודג ציר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּפתּוחֹות
ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא אחת ּפתח סתּומֹות, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָהיּו
וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות. ּכּלן - טהֹור ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹֻֻּבּה
לֹוקחין אין לפיכ טהֹור. דג ׁשהּוא נּכר ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָקּים,
והם ּומזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד מן מלּוחין מרּצצין ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻּדגים
אף נּכר, וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ואם טרּופה. טרית ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹהּנקראים
ּכֹוכבים העֹובד מן אֹותֹו לּקח מּתר - מרּצץ ׁשהּוא ּפי ְִִִִֵֶַַָָָָֻֻעל

ַָּומזלֹות.
.„Îּדג חתיכֹות ׁשל גרב ׁשהביא ּומזלֹות ּכֹוכבים ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובד

ּבחתיכה ּומצא אחד, מּדג ׁשּכּלן נּכרין והן ׁשוה, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשחּתּוכן
מּתרֹות. ּכּלן הרי - קּׂשקּׂשין מהן ְֲִֵֵֶַַַַָָֻֻאחת

רביעי 1ּפרק
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אֹו‡. ׁשּמתה חּיה אֹו ׁשּמתה ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאֹוכל
ׁשּלא וכל נבלה. ּכל תאכלּו לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ׁשּמת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹעֹוף
יתּבאר הּׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי - ּכראּוי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָנׁשחטה

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשחיטה
מּפני·. ּבלבד, טהֹורים מינים אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ׁשחת ּבין ּכדרּכּה ׁשּמתה ּבין ּכראּוי ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן,
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה החי מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר

טמאה. ּבּׂשר אֹוכל מּׁשּום ְְִֵֵֶַָָאּלא
אֹוכל‚. מּׁשּום לֹוקה - ׁשהּוא ּכל חי טהֹור עֹוף ִֵֵֶֶַָָָהאֹוכל

ואם ּכּלֹו. ואכלֹו הֹואיל ּכזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻנבלה,
ׁשאין ּפי על ואף ּכזית. ּבֹו ׁשּיהיה עד - ׁשּמת אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאכלֹו
מּׁשּום עליו חּיב - ּכזית ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכזית, ּבּׂשר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻֻּבכּלֹו

ְֵָנבלה.
מּׁשּום„. לֹוקה - טהֹורה ּבהמה נפל מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל

ליל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור נבלה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכל
זה הרי - ּבּבהמה ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הוא1) כמה ובן טהורה מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור עוף כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר
ולא מסוכנת שחט או למות כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל הטרפיות ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל;

הנסקל. שור ודין כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות וכן מצטרפין אם האיסורין פירכסה;

zexeq` zelk`n zekld - oeiq 'l ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל.
וחמּׁשה גּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּביֹום מּתר זה הרי - ְְֲֵֶֶַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה. אסּורה - הּולד עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָהּׁשליא

ּבּׂשר. ׁשאינּה ּפטּור, -ֵֶָָָָ
.Âטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵַַַָָָהאֹוכל

לֹוק - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: ה, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּטרפה זֹו - ּבּתֹורה האמּורה טרפה אתֹו. ּתׁשלכּון ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלּכלב
עֹוף וכן ּבהן. וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָאֹותּה
יכֹול אּתה ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּטרף
היא הרי - מתה ׁשאם אֹותּה; והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹומר
והמיתּה ּבסיף הּכּה אֹו עצמּה מחמת מתה ּלי ּומה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנבלה,
ולא ּבׁשּנטרפה אּלא מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

ֵָמתה.
.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹואם

מּפיו, והּצילֹו אדם ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּגדי
טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי אסּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הראּויה ּבּׂשר אֹותּה ׁשּיעּׂשה עד - אתֹו ּתׁשלכּון לּכלב ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹומר
ׁשּטרפה היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלּכלב.
מתה. לא ועדין למּות ונטת אֹותּה וׁשּברה הּיער חּית ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאף
הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּום

ֶָָעליה.
.Á,הּנבלה והיא הּמתה, אסרה ׁשהּתֹורה למד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין ּבמיתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹמתה,
ׁשּמתה, עד ׁשחנקּה ּבין ומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמחמת
ּבין למּות ּבנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה; חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
רב ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּטרפּתה
חץ ּבּה ׁשּזרק ּבין איבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָצלעֹותיה,
ונּקב עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹונּקב
הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּבּה
ׁשהיה ּבין טרפה, זֹו הרי - מקֹום מּכל למּות נֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָוהיא
לּמה ּכן, אם ׁשמים. ּבידי ׁשהיה ּבין ודם ּבּׂשר ּבידי ִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהּגֹורם
ּתאמר לא ׁשאם ּבהוה. הּכתּוב דּבר טרפה? ּבּתֹורה ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹנאמר
נטרפה אם אבל ּבּׂשדה, ׁשּנטרפה אֹותּה אּלא ּתאסר לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכן,
אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין למדּת, הא ּתאסר. לא - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחצר

ֶַֹּבהוה.
.Ëאפׁשר ואי מּכֹותיה מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב: ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוענין

חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה. - חּיה ּכמֹוה ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה
עֹוּׂשה אין חלי זה ואי טרפה אֹותּה עֹוּׂשה חלי זה אי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבּׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבּׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

טרפה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָטרפה,
ּלי מה מתה, ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשהרי
מה ּבכּלּה ּלי מה ּבסּכין? חתכּה ּלי מה חּיה אֹותּה ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֻטרפה

לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּלי
טרפה. היא הרי ּבּׂשדה ּבּׂשר הּבהמה ׁשּנעּׂשית ּכיון - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו

.‡È,למּות ונטתה ּכחּה ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
- אֹותּה הּממיתים מאיבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
חּית טרפת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה עּׂשת ׁשהרי ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָהּיער,
.·Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּבסֹו ׁשּפרּכסה ּכלּפי אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה. ף ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - זה ּבדבר עצמֹו על להחמיר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻהרֹוצה
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

את הּׁשֹוחט וכן היּו. מתים ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמּתרין,
והיא: המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻהּבריאה
אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף עֹומדת, ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
נבלה, זֹו הרי - ּכלל ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם ּבריאֹות, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹמאכל
ׁשּיהיה וצרי מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ואם עליה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻולֹוקין
מֹועיל. אינֹו - ּבתחּלתּה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפרּכּוס

.„È:ודּקה גּסה ּובחּיה דּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּכיצד
ּפי על אף רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירה, ידּה ׁשּפׁשטה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
ּפרּכּוס זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אסּורה, זֹו הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ְְֱֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּומּתר;
הּיד אחד גּסה: ּובבהמה ּבלבד. נפׁש הֹוצאת אּלא זֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
ּפׁשטה ולא ּכפפה ּבין ּכפפה ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹואחד
רגל ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֻ
רפרף לא אפּלּו ּובעֹוף: נבלה. זֹו הרי - ּכלל כפפה ְְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָָֹֹולא
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹאּלא

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה. נבלה ספק זֹו הרי - ּפרּכסה ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹלא

.ÊËחּוץ זה, עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
חלב מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
ּומעט נבלה ּבּׂשר ּומעט טמאה ּבהמה ּבּׂשר ּומעט ּדם ְְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָּומעט
מּׁשאר ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא עֹוף ּבּׂשר ּומעט טמא ּדג ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּׂשר
ּכדין ודינֹו לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכזית הּכל מן וצרף ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהאּסּורין

ׁשעּור. חצי ֲִִֵאֹוכל
.ÊÈעם מצטרפת ּונבלה זֹו. עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

זה. עם זה מצטרפין - הּטמאים וחּיה ּבהמה ּכל וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטרפה.

מצטרפין. אין - טמאה ּבהמה ּבּׂשר עם נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי ונבלת הּׁשֹור מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי קּבץ אם וכן לֹוקה. - ואכלֹו ּבּׂשר ּכזית הּכל מן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוקּבץ
זית חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבּׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבּׂשר
מּכּלם ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבּׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכזית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. אינן - הּגמל מּבּׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחצי
ׁשניהן ּבּׂשר אין - טמא דג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוכן
ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות; ׁשני ׁשהן לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצטרף,
- הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפני
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ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל.
וחמּׁשה גּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּביֹום מּתר זה הרי - ְְֲֵֶֶַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה. אסּורה - הּולד עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָהּׁשליא

ּבּׂשר. ׁשאינּה ּפטּור, -ֵֶָָָָ
.Âטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה מּבּׂשר ּכזית ְְְְִִִֵֵַַַָָָהאֹוכל

לֹוק - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר ׁשּנאמר: ה, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּטרפה זֹו - ּבּתֹורה האמּורה טרפה אתֹו. ּתׁשלכּון ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלּכלב
עֹוף וכן ּבהן. וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָאֹותּה
יכֹול אּתה ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּטרף
היא הרי - מתה ׁשאם אֹותּה; והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹומר
והמיתּה ּבסיף הּכּה אֹו עצמּה מחמת מתה ּלי ּומה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנבלה,
ולא ּבׁשּנטרפה אּלא מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹו

ֵָמתה.
.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹואם

מּפיו, והּצילֹו אדם ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּגדי
טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי אסּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הראּויה ּבּׂשר אֹותּה ׁשּיעּׂשה עד - אתֹו ּתׁשלכּון לּכלב ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹומר
ׁשּטרפה היא ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלּכלב.
מתה. לא ועדין למּות ונטת אֹותּה וׁשּברה הּיער חּית ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאף
הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשּום

ֶָָעליה.
.Á,הּנבלה והיא הּמתה, אסרה ׁשהּתֹורה למד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין ּבמיתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹמתה,
ׁשּמתה, עד ׁשחנקּה ּבין ומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמחמת
ּבין למּות ּבנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה; חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
רב ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּטרפּתה
חץ ּבּה ׁשּזרק ּבין איבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָצלעֹותיה,
ונּקב עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹונּקב
הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלּבּה
ׁשהיה ּבין טרפה, זֹו הרי - מקֹום מּכל למּות נֹוטה ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָוהיא
לּמה ּכן, אם ׁשמים. ּבידי ׁשהיה ּבין ודם ּבּׂשר ּבידי ִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהּגֹורם
ּתאמר לא ׁשאם ּבהוה. הּכתּוב דּבר טרפה? ּבּתֹורה ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹנאמר
נטרפה אם אבל ּבּׂשדה, ׁשּנטרפה אֹותּה אּלא ּתאסר לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכן,
אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין למדּת, הא ּתאסר. לא - ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבחצר

ֶַֹּבהוה.
.Ëאפׁשר ואי מּכֹותיה מחמת למּות ׁשהּנֹוטה הּכתּוב: ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוענין

חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה. - חּיה ּכמֹוה ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹזה
עֹוּׂשה אין חלי זה ואי טרפה אֹותּה עֹוּׂשה חלי זה אי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבּׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבּׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

טרפה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָטרפה,
ּלי מה מתה, ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבּׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשהרי
מה ּבכּלּה ּלי מה ּבסּכין? חתכּה ּלי מה חּיה אֹותּה ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֻטרפה

לא טרפה ּבּׂשדה ּובּׂשר אֹומר: הּוא הרי ּבמקצתּה? ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּלי
טרפה. היא הרי ּבּׂשדה ּבּׂשר הּבהמה ׁשּנעּׂשית ּכיון - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו

.‡È,למּות ונטתה ּכחּה ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
- אֹותּה הּממיתים מאיבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
חּית טרפת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי

אֹותּה. הּממיתה מּכה ּבּה עּׂשת ׁשהרי ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָהּיער,
.·Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּבסֹו ׁשּפרּכסה ּכלּפי אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה. ף ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

מׁשּבח. זה הרי - זה ּבדבר עצמֹו על להחמיר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻהרֹוצה
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

את הּׁשֹוחט וכן היּו. מתים ׁשּמא אֹומרין ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמּתרין,
והיא: המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻהּבריאה
אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף עֹומדת, ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל
נבלה, זֹו הרי - ּכלל ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם ּבריאֹות, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹמאכל
ׁשּיהיה וצרי מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ואם עליה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻולֹוקין
מֹועיל. אינֹו - ּבתחּלתּה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּפרּכּוס

.„È:ודּקה גּסה ּובחּיה דּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּכיצד
ּפי על אף רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירה, ידּה ׁשּפׁשטה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
ּפרּכּוס זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אסּורה, זֹו הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ְְֱֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֻּומּתר;
הּיד אחד גּסה: ּובבהמה ּבלבד. נפׁש הֹוצאת אּלא זֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
ּפׁשטה ולא ּכפפה ּבין ּכפפה ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹואחד
רגל ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֻ
רפרף לא אפּלּו ּובעֹוף: נבלה. זֹו הרי - ּכלל כפפה ְְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָָֹֹולא
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹאּלא

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה. נבלה ספק זֹו הרי - ּפרּכסה ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹלא

.ÊËחּוץ זה, עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
חלב מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם. ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
ּומעט נבלה ּבּׂשר ּומעט טמאה ּבהמה ּבּׂשר ּומעט ּדם ְְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָּומעט
מּׁשאר ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא עֹוף ּבּׂשר ּומעט טמא ּדג ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבּׂשר
ּכדין ודינֹו לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכזית הּכל מן וצרף ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהאּסּורין

ׁשעּור. חצי ֲִִֵאֹוכל
.ÊÈעם מצטרפת ּונבלה זֹו. עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

זה. עם זה מצטרפין - הּטמאים וחּיה ּבהמה ּכל וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטרפה.

מצטרפין. אין - טמאה ּבהמה ּבּׂשר עם נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי ונבלת הּׁשֹור מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי קּבץ אם וכן לֹוקה. - ואכלֹו ּבּׂשר ּכזית הּכל מן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוקּבץ
זית חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבּׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבּׂשר
מּכּלם ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבּׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכזית
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. אינן - הּגמל מּבּׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחצי
ׁשניהן ּבּׂשר אין - טמא דג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוכן
ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות; ׁשני ׁשהן לפי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמצטרף,
- הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבפני
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זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
- לאוין ּבׁשני מצטרפין, - אחד ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּכלל:
ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ מצטרפין; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָאין

היא. ְִֵָנבלה
.ÁÈמן הּטמאים וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

הּטלפים, ּומן הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות ּומן ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור
הּדם מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן

ׁשהּו ּפי על אף ׁשּלהן, הּׁשליא ּומן הריּכׁשּיחתכּו, - אסּור א ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מצטרפין ואין לאכילה. ראּויין אינן ׁשאּלּו מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזה

לכזית. הּבּׂשר ְִִִַַָָעם
.ËÈּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת

ׁשחיטת ּבקבת הּגבינה להעמיד מּתר ּולפיכ ׁשּבּגּוף. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻטּנפת
אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת ּומזלֹות, ּכֹוכבים ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהעֹובד

ואסּור. הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי - הּקבה ְְֲִִֵֵֵַַַָָָעֹור
.Îמּפני ּבאכילה, מּתר - חמֹור ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

ׁשהן עֹורֹות יׁש מּתרין. ׁשהן רגלים ּומי הּפרׁש ּכמֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא
והּוא הּבּׂשר. מן ּכאֹוכל - ּכזית מהן והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּכבּׂשר,

רּכים. ּכׁשהן אֹותן ְְִֵֶֶַַָֹּכׁשּיאכל
.‡Îׁשל החזיר ועֹור האדם; עֹור ּכבּׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָואּלּו

מעֹולם מּׂשא עליו טענּו ׁשּלא ּגמל ׁשל חטֹוטרת ועֹור ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹיּׁשּוב;
ועֹור הּבׁשת; ּבית ועֹור רּכה; היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולא
והּלטאה והּכח האנקה ועֹור הּׁשליל; ועֹור האליה; ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּתחת
לכל ּכבּׂשר הן הרי - רּכֹות ּכׁשהן העֹורֹות, אּלּו ּכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהחמט.

לטמאה. ּבין אכילה לאּסּור ּבין ְְְֲִִֵֵָָָָֻּדבר,
.·Îהיה והיא ּבּׂשרֹו. את יאכל ולא הּנסקל: ּבׁשֹור ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנאמר

ּבא לא אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל אחר לאכלֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאפׁשר
נאסר, לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון :להֹודיע אּלא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
- ּכׁשרה ׁשחיטה ּוׁשחטֹו קדם ואם טמאה, ּכבהמה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונעּׂשה
וכן לֹוקה. - ּכזית מּבּׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ּכֹוכבים לעֹובדי ולא לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכׁשּיּסקל

נא לכ ׁשֹורּומזלֹות. ׁשל ּופרׁש ּבּׂשרֹו. את יאכל לא מר: ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ּבהנאה. מּתר ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻהּנסקל
ואם ּבעדר. וירעה יצא - העדים ׁשהּוזּמּו ּכגֹון ּדינֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנגמר

ּבהניה. מּתר זה הרי - ׁשּנסקל אחר ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻנֹודע
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דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חּבלה ּבחברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹובל
- ארּבעה אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו חמּׁשה. מׁשּלם - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלם
מׁשּלם - ׁשנים ׁשלׁשה. מׁשּלם - ׁשלׁשה ארּבעה. ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָמׁשּלם

אחד. מׁשּלם - אחד ְְִֵֶֶַַָָׁשנים.
עינֹו·. ׁשּסּמא אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, חמּׁשה: מׁשּלם -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
- לחיֹות וסֹופּה ּומרדה, עינֹו על לחזר; וסֹופּה וצבתה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹידֹו
ראׁשֹו על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, צער, ארּבעה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּלם
ּבמקֹום הּכהּו ובׁשת. ורּפּוי, צער, ׁשלׁשה: מׁשּלם - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוצבה
מׁשּלם - ּבגּבֹו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכה ּכגֹון נראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינֹו
וכּיֹוצא ּבׁשטר אֹו ׁשּבידֹו ּבמטּפחת הּכהּו ורּפּוי. צער ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשנים:

ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - ְְִִֵֵֶַַַַָּבאּלּו
ׁשאינֹו‚. ּבמקֹום צּפרניו, על ּבמסמר אֹו ּבׁשּפּוד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכואהּו

מׁש - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה ּבלבד.עֹוּׂשה הּצער ּלם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
לֹו נֹותן - ּבחדר אסרֹו ּכׁשהיה. מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹדמי
ּבלבד,„. ּבׁשּתֹו דמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ּׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף ׁשאין עד ׁשּכואהּו אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני

- ורּפּוי ּבצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן ראׁשֹו יתחּמם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד לרּקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבראׁשֹו;
- ּובׁשת זֹו; מּמלאכה ּבטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּדּלת

מּזה. ּגדֹול ּבׁשת ל ְִֵֶֶֶָׁשאין
חּיב‰. - חֹוזר ׁשאינֹו איבר חברֹו המחּסר ׁשּכל למדּת, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהא

ׁשאי ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת. ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבּׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â;דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבּׂשרֹו מעֹור ּכּׂשערה חּסרֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָאפּלּו

וקרע ּבחברֹו החֹובל ,לפיכ צּלקת. אּלא חֹוזר אינֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהעֹור
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - דם מּמּנּו והֹוציא ְְֲִִִִֶַַָָָָָהעֹור

.Êזה הרי - הּפחד מן ׁשחלה ּפי על אף חברֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמבעית
ּבֹו, נגע ׁשּלא והּוא, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור
וכּיֹוצא ּבאפלה [לֹו] ׁשּנתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבזה.
ּודחפֹו ּבֹו ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
- אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו, ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעת

ּבתׁשלּומין. ְְִַַָחּיב
.Á,עיני נסמית אֹו נתחרׁשּתי ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיראה

אנּו אין ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע איני אֹו רֹואה איני ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהרי
זמן ׁשּיּבדק עד הּנזק נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּכירין
ואחר נתחרׁש, אֹו עיניו מאֹור ׁשאּבד מחזק ויהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻמרּבה,
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.Ëׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּוא הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה
לא הרּבה ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל מאד וענג ְְְְְִֵַַַַָָָָֹֹֹר
ּומּפני ועני, וחזק עמלן ׁשהּוא אדם ויׁש מעט; מצטער ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהיה
אֹומדין האּלה הּדברים ּפי ועל הרּבה. צער מצטער אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזּוז

הּצער. ְִַַַּופֹוסקין
.Èׁשּקטע הרי איבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

ּבין לּתן רֹוצה ּכזה אדם ּכּמה אֹומדים - אצּבעֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָידֹו
עליו ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה איבר לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלקטע
לזה זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו, אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק. ְִֵַַַּומׁשּלם
.‡Èחלה אּלא איבר חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

דמי לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו לּמׁשּכב, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹונפל
מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו
ּדמי נֹותן - ידֹו ׁשּקטע אֹו איבר חּסרֹו ואם מּמּנּו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָידֹו,
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר ּׂשכר הּוא ּכּמה ורֹואין ְְְִִִִִֵַַָָקּׁשּואים,
קט אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון עועֹוּׂשין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
עינֹו סּמא הּפתח. על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְִִִֵֵֵֶַַַַרגלֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. טֹוחן הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל. למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי ּכּלֹו; דמי לֹו נֹותן -ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È,אמדּוהּו ולא ידֹו את קטע אמדּוהּו, ולא עינֹו את ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹסּמא
ולא הֹואיל - חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו, ולא רגלֹו את ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹוקטע
נזק לכל אמדּוהּו ּכּלֹו. דמי לֹו נֹותן ונזק, נזק לכל ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻאמדּוהּו
דמי אּלא מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻונזק
ּכּלֹו ּודמי ואיבר איבר ּכל נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ּבלבד; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכּלֹו

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.„Èזה יחיה ימים ּכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכיצד

אֹותֹו מחּיבין ואין מּיד. לֹו ונֹותן ,צרי הּוא וכּמה זה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָמחלי
לּמּזיק. היא ּתּקנה זה ודבר ּביֹומֹו. יֹום ּדבר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלּתן

.ÂËהיה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּגלּגל
ּפֹוחתין אין - מּיד הבריא אם וכן ּכלּום. לֹו מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ

ּׁשאמדּוהּו. מּמה ֲִֶַָלֹו
.ÊËהיא ּתּקנה ׁשּזֹו הּמּזיק, ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא זֹו, ּבתּקנה רצֹוני אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו;
לֹו. ׁשֹומעין - ּביֹומֹו יֹום דבר ְְְְֲִֶַַארּפאּנּו

.ÊÈאת ארּפא ואני ידי, על ותן עּמי ּפסק הּנּזק: לֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר
ּתרּפא לא ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעצמי
אֹו ּביֹומֹו, יֹום דבר לֹו נֹותן אּלא ּכמּזיק. אני ואחזק ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָעצמ

ּדין. ּבית ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹּפֹוסק
.ÁÈרֹופא לי יׁש אֹו ,אֹות ארּפא אני הּמּזיק, לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבּׂשכר. ְְְֵַָָּומרּפאהּו

.ËÈועלּו ויֹום, יֹום מרּפא היה אּלא עּמֹו, ּפסק ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- ׁשחיתה אחר הּמּכה נסּתרה אֹו הּמּכה, מחמת צמחים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשּלא צמחים ּבֹו עלּו ׁשבּתֹו. דמי לֹו ולתת לרּפאתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹחּיב

ׁשבּתֹו. דמי לֹו נֹותן ואינֹו לרּפאתֹו, חּיב - הּמּכה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹמחמת

לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי עליו והכּביד רֹופא ּדברי על ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעבר
.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין

נתחּיב ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּגֹובין
ממֹון. חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹּבבׁשת

ה'תשע"א סיון כ"ה שני יום
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אינֹו‡. והּמתּבּיׁש. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד
ׁשּזה ּומכּבד, ּגדֹול מאדם למתּבּיׁש הּקטן מן מתּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻדֹומה

מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל זה ְְְִֶֶַַָָֻׁשּבּיׁשֹו
נׁשבה·. ּפטּור. - ּבּמרחץ ׁשהּוא מי אֹו הערם את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמבּיׁש

ּפ על ׁשּוליו והפכה זההרּוח והֹוסיף ערם, הּוא והרי ניו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנעּׂשה זה את מבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבבׁשת; חּיב - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהפׁשטתֹו
לירד ּבגדיו הגּביּה אם וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹערם
מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר, מן ׁשעלה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזה
ׁשנתֹו,‚. ּבתֹו מת ואם ּבבׁשת. חּיב - הּיׁשן את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמבּיׁש

מן זה ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין - הּיֹורׁשין ּתפּׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב.„. - החרׁש את והמבּיׁש ּפטּור; - הּׁשֹוטה את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמבּיׁש
הּקטן: את המבּיׁש חּיב. - העבד את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּומּכל ּפטּור. - לאו ואם חּיב, - נכלם אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָאם
ולא הּגדֹול, את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום,
חרׁש מבּיׁש ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהמבּיׁש

ּפּקח. ְִִֵַַלמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
לֹו לׁשּלם חּיב - חכם ּתלמיד ּבּיׁש ואם ׁשּיראּו. ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
ּכבר ּבדברים. אּלא ּבּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשת
- ּבדברים אפּלּו חכם, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָנפסק
מן דינר וחמּׁשה ׁשלׁשים מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָקֹונסין
היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשע מׁשקל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזהב,
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבידנּו,

ֶָָלארץ.
.Âּתלמידי ויׁש ּבספרד. ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשים

ׁשּתֹובע ויׁש להם; נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ּביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוּׂשין

זהב. לטרא לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָחּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

אּלא לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא. ּגדֹול עֹון - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתׁשלּומין
ּפני הּמלּבין ׁשּכל הראׁשֹונים, חכמים ואמרּו ׁשֹוטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁשע
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ּבדברים מּיּׂשראל ּכׁשר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם

.Áּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות, הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק.
וכּלן הּקצּוב. הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם - מהן הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלחברֹו
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.Ëׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּוא הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה
לא הרּבה ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל מאד וענג ְְְְְִֵַַַַָָָָֹֹֹר
ּומּפני ועני, וחזק עמלן ׁשהּוא אדם ויׁש מעט; מצטער ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהיה
אֹומדין האּלה הּדברים ּפי ועל הרּבה. צער מצטער אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזּוז

הּצער. ְִַַַּופֹוסקין
.Èׁשּקטע הרי איבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

ּבין לּתן רֹוצה ּכזה אדם ּכּמה אֹומדים - אצּבעֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָידֹו
עליו ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה איבר לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלקטע
לזה זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו, אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק. ְִֵַַַּומׁשּלם
.‡Èחלה אּלא איבר חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

דמי לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו לּמׁשּכב, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹונפל
מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו
ּדמי נֹותן - ידֹו ׁשּקטע אֹו איבר חּסרֹו ואם מּמּנּו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָידֹו,
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר ּׂשכר הּוא ּכּמה ורֹואין ְְְִִִִִֵַַָָקּׁשּואים,
קט אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון עועֹוּׂשין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
עינֹו סּמא הּפתח. על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְִִִֵֵֵֶַַַַרגלֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. טֹוחן הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל. למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי ּכּלֹו; דמי לֹו נֹותן -ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È,אמדּוהּו ולא ידֹו את קטע אמדּוהּו, ולא עינֹו את ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹסּמא
ולא הֹואיל - חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו, ולא רגלֹו את ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹוקטע
נזק לכל אמדּוהּו ּכּלֹו. דמי לֹו נֹותן ונזק, נזק לכל ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻאמדּוהּו
דמי אּלא מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻונזק
ּכּלֹו ּודמי ואיבר איבר ּכל נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ּבלבד; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכּלֹו

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.„Èזה יחיה ימים ּכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכיצד

אֹותֹו מחּיבין ואין מּיד. לֹו ונֹותן ,צרי הּוא וכּמה זה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָמחלי
לּמּזיק. היא ּתּקנה זה ודבר ּביֹומֹו. יֹום ּדבר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלּתן

.ÂËהיה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּגלּגל
ּפֹוחתין אין - מּיד הבריא אם וכן ּכלּום. לֹו מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ

ּׁשאמדּוהּו. מּמה ֲִֶַָלֹו
.ÊËהיא ּתּקנה ׁשּזֹו הּמּזיק, ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא זֹו, ּבתּקנה רצֹוני אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו;
לֹו. ׁשֹומעין - ּביֹומֹו יֹום דבר ְְְְֲִֶַַארּפאּנּו

.ÊÈאת ארּפא ואני ידי, על ותן עּמי ּפסק הּנּזק: לֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר
ּתרּפא לא ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעצמי
אֹו ּביֹומֹו, יֹום דבר לֹו נֹותן אּלא ּכמּזיק. אני ואחזק ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָעצמ

ּדין. ּבית ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹּפֹוסק
.ÁÈרֹופא לי יׁש אֹו ,אֹות ארּפא אני הּמּזיק, לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבּׂשכר. ְְְֵַָָּומרּפאהּו

.ËÈועלּו ויֹום, יֹום מרּפא היה אּלא עּמֹו, ּפסק ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- ׁשחיתה אחר הּמּכה נסּתרה אֹו הּמּכה, מחמת צמחים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשּלא צמחים ּבֹו עלּו ׁשבּתֹו. דמי לֹו ולתת לרּפאתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹחּיב

ׁשבּתֹו. דמי לֹו נֹותן ואינֹו לרּפאתֹו, חּיב - הּמּכה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹמחמת

לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי עליו והכּביד רֹופא ּדברי על ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעבר
.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין

נתחּיב ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּגֹובין
ממֹון. חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹּבבׁשת

ה'תשע"א סיון כ"ה שני יום
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אינֹו‡. והּמתּבּיׁש. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד
ׁשּזה ּומכּבד, ּגדֹול מאדם למתּבּיׁש הּקטן מן מתּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻדֹומה

מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל זה ְְְִֶֶַַָָֻׁשּבּיׁשֹו
נׁשבה·. ּפטּור. - ּבּמרחץ ׁשהּוא מי אֹו הערם את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמבּיׁש

ּפ על ׁשּוליו והפכה זההרּוח והֹוסיף ערם, הּוא והרי ניו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנעּׂשה זה את מבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבבׁשת; חּיב - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהפׁשטתֹו
לירד ּבגדיו הגּביּה אם וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹערם
מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר, מן ׁשעלה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזה
ׁשנתֹו,‚. ּבתֹו מת ואם ּבבׁשת. חּיב - הּיׁשן את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמבּיׁש

מן זה ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין - הּיֹורׁשין ּתפּׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב.„. - החרׁש את והמבּיׁש ּפטּור; - הּׁשֹוטה את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמבּיׁש
הּקטן: את המבּיׁש חּיב. - העבד את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּומּכל ּפטּור. - לאו ואם חּיב, - נכלם אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָאם
ולא הּגדֹול, את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום,
חרׁש מבּיׁש ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהמבּיׁש

ּפּקח. ְִִֵַַלמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
לֹו לׁשּלם חּיב - חכם ּתלמיד ּבּיׁש ואם ׁשּיראּו. ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
ּכבר ּבדברים. אּלא ּבּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשת
- ּבדברים אפּלּו חכם, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָנפסק
מן דינר וחמּׁשה ׁשלׁשים מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָקֹונסין
היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשע מׁשקל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזהב,
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבידנּו,

ֶָָלארץ.
.Âּתלמידי ויׁש ּבספרד. ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשים

ׁשּתֹובע ויׁש להם; נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ּביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוּׂשין

זהב. לטרא לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָחּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

אּלא לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא. ּגדֹול עֹון - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתׁשלּומין
ּפני הּמלּבין ׁשּכל הראׁשֹונים, חכמים ואמרּו ׁשֹוטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁשע
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ּבדברים מּיּׂשראל ּכׁשר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם

.Áּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות, הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק.
וכּלן הּקצּוב. הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם - מהן הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלחברֹו
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והּבׁשת הּצער דמי הּוא הּקצּוב הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם. הּוא ְֵֶַָּכזה
.Ëחמׁש מׁשּלם - ּברגלֹו ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה

קּבץ סלעים. ׁשלׁש מׁשּלם - ּבארכּבתֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻסלעים.
- אגּודה ּכׁשהיא ּבידֹו והּכהּו אגּדה אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו
מׁשּלם - ּבכּפֹו חברֹו את ּתקע סלעים. עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמׁשּלם
מאחֹורי סטרֹו סלעים. חמּׁשים מׁשּלם - ּפניו על סטרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסלע.
ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידֹו
טּלית העביר אֹו ּבבּׂשרֹו, [הרק והּגיעֹו ׁשרקק אֹו ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשערֹו,
הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה] ראׁש ּופרע ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעליו,
ּבחברֹו ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעּׂשה. מעּׂשה ּכל על ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמׁשּלם
סלעים. עּׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָארּבע
ּבּׁשא וכן סלע. מאה מׁשּלם - סטירֹות ׁשּתי ּפניו על ר.סטרֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

.È,הּזמן ּבאֹותֹו יּׂשראל ארץ מּכסף הם הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומחצה דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
סלע מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשת.
נקי. ּכסף ּומחצה סלע עּׂשרה ׁשּתים מׁשּלם זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.‡Èמבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה
נֹוטל אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואינֹו
ראּוי ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה לפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּבׁשּתם, על מקּפידין ׁשאין ּכעּורין, אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּטל.
וקּלּות ּׂשחֹוק ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזים הּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוכל
המּׂשחקים הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹראׁש,

ִֶָעּמהם.

ה'תשע"א סיון כ"ו שלישי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

נתּכּון‡. ׁשּלא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו האּׁשה את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוגף
לאּׁשה. וצער ונזק לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב -ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

היתה·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
לּבעל. ונֹותנין מּׁשּילדה, יפה היא וכּמה ילדה ׁשּלא עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹיפה
מיתת אחר נגפּה ואם לּיֹורׁשים. נֹותנין - הּבעל מת ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָאם

לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין - ְְְִִֵַַַַָָָהּבעל
ולדֹות‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נּׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה

- הּגר מיתת אחר ּבּה חבל ואם ּפטּור. - הּגר מת ְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָלּבעל.
ולדֹות. ּבדמי היא ְְְִִֵָָָזכתה

ּובׁשעת„. הריֹון, ּבׁשעת ּכֹוכבים עֹובדת אֹו ׁשפחה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ׁשּלּה. הּולדֹות דמי הרי - נתּגּירה אֹו נׁשּתחררה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנגיפה

ׁשהיה‰. ּפי על אף ומתה, ילדיה ויצאּו האּׁשה את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּנֹוגף
ּכלּום; מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָׁשֹוגג
ּבין הּכתּוב חּלק לא יענׁש. ענֹוׁש אסֹון יהיה ולא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מן לפטרֹו ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹוגג

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Âנתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּכׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

והמיתּה הֹואיל - ׁשּמתה ּפי על אף האּׁשה, את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו
ּומׁשּלם ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי ּכּונה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבלא

ולדֹות. ְְֵָּדמי
.Êּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהן עּׂשה ולא ואּמֹו אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה

ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, ּבהם עּׂשה אם אבל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָדברים.
ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,
ּבדבר הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו, ּוכבר ּדין. ּבית מיתת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעֹון
מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּיׁש

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Áּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָוהלֹוא

ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
ּבעת הרע ליצרֹו רּוח נחת ועּׂשה הֹואיל ּדין? ּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמיתת
לפיכ מיתה, עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ּבחברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחבל

מּתׁשלּומין. ְִִַָּפטּור
.Ëחּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

עליה חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשלּומין,
ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקּות המחּיב ּכל והלֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻמלקּות.
ּבּכל, הּדברים הם ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלם,
רּבתה ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ּבחברֹו מחֹובל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָחּוץ
יּתן. ׁשבּתֹו רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּתֹורה

.Èׁשּלֹו עברי ּבעבד חבל ּפטּור. - ׁשּלֹו ּכנעני ּבעבד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהחֹובל
חברֹו ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן חּיב -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּבסם צערֹו ואפּלּו דברים. חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל רּבֹו -ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לרּבֹו. רפּואתֹו ּכל הרי - ּבמהרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָונתרּפא
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מהן להֹוציא יכֹול אינֹו - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים קנס. לֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להֹוציא יכֹול האדֹון ולא ׁשחרּורֹו; נגמר לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹלעצמֹו,
עבּדֹו ׁשן הּמּפיל ,לפיכ קנין. ּבֹו [לֹו] נׁשאר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמהן,
עינֹו; דמי לֹו נֹותן ואינֹו ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמא ּכ ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָואחר

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפּׂש ְִִִִֵַָָואם
.·Èצערֹו אֹו אדם ׁשּבּיׁשֹו חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

רּבֹו ׁשל ּביֹום זה ארעֹו אם ּבאּלּו: וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשּנגחֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לעצמֹו. - עצמֹו ׁשל ּביֹום לרּבֹו, -ְְְְְֶַַַ

.‚È.דברים ּבחמּׁשה חּיב - חברֹו ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד ולכׁשּיצא ּפרֹותיה, אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
מעּכב ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. מּתחת הּׂשדה יצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלחרּות
הּכל - חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, ְְְְְֶַַָָָָָָֹֹֹמלאכה

ּפרֹות. ּבהן לרּבֹו ואין ְְֵֵֶֶֶַָָלעבד,
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם אחרים: ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

אב, ׁשל - ׁשבּתּה וכן אב; ׁשל הּוא הרי - הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָמּכסּפּה
צער אבל הּוא; אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעּׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהרי
ּפֹוחתּה ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי - ורּפּוי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָּובׁשת
צער מׁשּלם - ּבבּתֹו החֹובל וכן ׁשּלּה. הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּכסּפּה

ובׁשת. ְִֶָורּפּוי
.ÂËוהּצער לבעלּה, והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהחֹובל

ּבפניה ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם והּנזק: והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה.
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ּוׁשני ׁשּלּה הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
ּוׁשני לּבעל הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבּסתר ואם לּבעל; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַׁשליׁשים
- אּׁשה וׁשל מּיד, לֹו נֹותנין - ּבעל ׁשל לאּׁשה. ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁשים

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע ּבהן ְְִֵֵֶַַַַַַָָיּלקח
.ÊËאבל אחרים; ּבּה ּכׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

וכל הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל
ואם ּפרֹות. ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל והּצער, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּבׁשת
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה נֹותנת. - לאחר הּדמים לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצתה

חלייה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְֳֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל
.ÊÈ.ּבנזקיה חּיב - הּמּטה ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוהּמּזיק
.ÁÈ- ּבכתּבתּה ּתֹוספת היה אם ּבבעלּה: ׁשחבלה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻהאּׁשה

וגֹובה הנאה, ּבטֹובת לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמחּיבין
ר אם הּכלמּמּנה, מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; צה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

לֹו למּכר יכֹולה אינּה - ּתֹוספת לּה היה לא ואם ּגֹובה. -ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשעה אׁשּתֹו את לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ּכתּבתּה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻעּקר
להֹוציאּה; ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻאחת
אֹו חבלֹו, ּבדמי ׁשטר עליה ּכֹותב הּבעל רצה אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

לֹו. הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל ְְְְִֵָָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ- ׁשלחנֹו על סֹומכין אין אם הּגדֹולים, ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל

והן ּבנזקן, קרקע ּבהן יּלקח - והּקטּנים מּיד. להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן
היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
ּבין גדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסמּוכין
להם יּתן - ּבגדֹולים אחרים: ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו
עד ּפרֹותיה אֹוכלין והן קרקע, ּבהן יּלקח - ּובקטּנים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּיד,

ְִֶַׁשּיגּדילּו.
.Îוהן חּיב, - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן וקטן ׁשֹוטה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָחרׁש

החרׁש ׁשּנתּפּתח ּפי על אף ּפטּורין. - ּבאחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשחבלּו
לׁשּלם, חּיבין אינם - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונׁשּתּפה

דעת. ּבני היּו לא ּבהן ׁשחבלּו ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבׁשעה
.‡Îוהן חּיב, - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם זמן, לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין. - ּבאחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ּבני ׁשהרי העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה מת אֹו האּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם ּיגּבה, מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָדעה

לׁשּלם. חּיב ְֱִֵֶַַָהעׁשיר
.·Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. - ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, - אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו

עבּד לב על ּגחלת לּיםׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ומת; חברֹו, ׁשל ֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּפטּור - ומת עלה, ולא מּׁשם לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש, ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹאֹו
הּניח ּכאּלּו - חברֹו לבהמת ּכן עּׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמן
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב ׁשהּוא ונּׂשרף, ּבגדֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּגחלת

ֶָּבזה.

ה'תשע"א סיון כ"ז רביעי יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

החֹובל‡. ולא ּבחברֹו. ּבין ּבעצמֹו ּבין לחּבל לאדם ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאסּור
ּבין קטן ּבין מּיּׂשראל, ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,
ּבלא עֹובר זה הרי - נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּגדֹול,

ּתֹורה הזהירה אם להּכתֹו. יסיף לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹתעּׂשה,
הּצּדיק. את למּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּלהֹוסיף

ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור. - חברֹו על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו
רׁשע. זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

לֹוקה;‚. - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה
לתׁשלּומין. נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
- ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
את ׁשהּכה ּכֹוכבים ועֹובד מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה;
הּמצרי. את וּי וכה ּכה וּיפן ׁשּנאמר: מיתה; חּיב - ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיּׂשראל

ׁשּיהא„. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָקנס
זה, חבל ּבֹו חבל ׁשזה חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן; ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנחּבל
היּו ּכיצד? עדים. ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, לֹו. ּׁשראּוי מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָונֹוטל
חבּול, ויצא ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשני

ח לא אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו והּלהולא בלּתי, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - ּבי חבלּת אּתה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ׁשאפׁשר‰. ּבמקֹום הּמּכה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשּזה ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו ּבעצמֹו, להּכֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אין אם אבל אחר; על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנחּבל
לעּׂשֹות יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעּמהם
הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Âׁשהרי דברים; חמּׁשה מׁשּלם - חבל ׁשהּוא החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

ויצא הּמריבה ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעדים
חבלּת אֹומר: הּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹחבּול.
ּבׁשבת וחּיב הּצער, ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבי,
לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ עצמֹו. ּפי על ּוברּפּוי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּובבׁשת

הּסת. ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְִִֵֶַַָָחבלּתי
.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הרי לֹו, יּתן לא ׁשאם קנס; ולא הּוא ממֹון והרּפּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּׁשבת
לא והּבׁשת מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹחּסרֹו
ּבֹו; חבל ׁשהּוא ּבפנינּו ׁשהֹודה ּבׁשעה אּלא לֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּגיעה
והֹודאתֹו ּבׁשת, לֹו אין - אדם [ּבפני] ּבֹו חבל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנחּבל

אֹותֹו. ׁשּבּיׁשה היא ּדין ְְִִִֵֶָּבבית
.Áלֹו הּמּגיע ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאת

ׁשהֹודה ּבעת לֹו הּמּגיע ּבׁשת ּובין אחרים ּבפני ּבֹו חבל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאם
ּפי על ּבׁשת אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו. ׁשחבל אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני

ְַעצמֹו.
.Ëׁשהּמּזיק ממֹונֹו. למּזיק ּבגּופֹו חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

לֹו; נתּכּפר לׁשּלם חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
אין - דברים חמּׁשה לֹו ׁשּנתן ּפי על אף ּבחברֹו, חבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאבל
לֹו מתּכּפר אינֹו - נביֹות אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָמתּכּפר

לֹו. וימחל הּנחּבל מן ׁשּיבּקׁש עד עֹונֹו, נמחל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
.Èזרע דר זֹו אין ימחל. ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואסּור

ּפעם לֹו ונתחּנן החֹובל מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל.
- רעתֹו על ונחם מחטאֹו ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָראׁשֹונה
ורּוח מׁשּבח, הּוא הרי - למחל הממהר וכל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻימחל
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ּוׁשני ׁשּלּה הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
ּוׁשני לּבעל הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבּסתר ואם לּבעל; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַׁשליׁשים
- אּׁשה וׁשל מּיד, לֹו נֹותנין - ּבעל ׁשל לאּׁשה. ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁשים

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע ּבהן ְְִֵֵֶַַַַַַָָיּלקח
.ÊËאבל אחרים; ּבּה ּכׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

וכל הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל
ואם ּפרֹות. ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל והּצער, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּבׁשת
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה נֹותנת. - לאחר הּדמים לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצתה

חלייה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְֳֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל
.ÊÈ.ּבנזקיה חּיב - הּמּטה ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוהּמּזיק
.ÁÈ- ּבכתּבתּה ּתֹוספת היה אם ּבבעלּה: ׁשחבלה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻהאּׁשה

וגֹובה הנאה, ּבטֹובת לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמחּיבין
ר אם הּכלמּמּנה, מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; צה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

לֹו למּכר יכֹולה אינּה - ּתֹוספת לּה היה לא ואם ּגֹובה. -ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשעה אׁשּתֹו את לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ּכתּבתּה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻעּקר
להֹוציאּה; ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻאחת
אֹו חבלֹו, ּבדמי ׁשטר עליה ּכֹותב הּבעל רצה אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

לֹו. הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל ְְְְִֵָָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ- ׁשלחנֹו על סֹומכין אין אם הּגדֹולים, ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל

והן ּבנזקן, קרקע ּבהן יּלקח - והּקטּנים מּיד. להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן
היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
ּבין גדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסמּוכין
להם יּתן - ּבגדֹולים אחרים: ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו
עד ּפרֹותיה אֹוכלין והן קרקע, ּבהן יּלקח - ּובקטּנים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּיד,

ְִֶַׁשּיגּדילּו.
.Îוהן חּיב, - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן וקטן ׁשֹוטה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָחרׁש

החרׁש ׁשּנתּפּתח ּפי על אף ּפטּורין. - ּבאחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשחבלּו
לׁשּלם, חּיבין אינם - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונׁשּתּפה

דעת. ּבני היּו לא ּבהן ׁשחבלּו ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבׁשעה
.‡Îוהן חּיב, - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם זמן, לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין. - ּבאחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ּבני ׁשהרי העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה מת אֹו האּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם ּיגּבה, מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָדעה

לׁשּלם. חּיב ְֱִֵֶַַָהעׁשיר
.·Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. - ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, - אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו

עבּד לב על ּגחלת לּיםׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ומת; חברֹו, ׁשל ֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּפטּור - ומת עלה, ולא מּׁשם לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש, ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹאֹו
הּניח ּכאּלּו - חברֹו לבהמת ּכן עּׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמן
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב ׁשהּוא ונּׂשרף, ּבגדֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּגחלת

ֶָּבזה.

ה'תשע"א סיון כ"ז רביעי יום
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החֹובל‡. ולא ּבחברֹו. ּבין ּבעצמֹו ּבין לחּבל לאדם ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאסּור
ּבין קטן ּבין מּיּׂשראל, ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,
ּבלא עֹובר זה הרי - נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּגדֹול,

ּתֹורה הזהירה אם להּכתֹו. יסיף לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹתעּׂשה,
הּצּדיק. את למּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּלהֹוסיף

ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור. - חברֹו על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו
רׁשע. זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

לֹוקה;‚. - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה
לתׁשלּומין. נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
- ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
את ׁשהּכה ּכֹוכבים ועֹובד מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה;
הּמצרי. את וּי וכה ּכה וּיפן ׁשּנאמר: מיתה; חּיב - ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיּׂשראל

ׁשּיהא„. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָקנס
זה, חבל ּבֹו חבל ׁשזה חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן; ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנחּבל
היּו ּכיצד? עדים. ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, לֹו. ּׁשראּוי מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָונֹוטל
חבּול, ויצא ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשני

ח לא אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו והּלהולא בלּתי, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - ּבי חבלּת אּתה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ׁשאפׁשר‰. ּבמקֹום הּמּכה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה
ׁשּזה ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו ּבעצמֹו, להּכֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אין אם אבל אחר; על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנחּבל
לעּׂשֹות יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעּמהם
הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Âׁשהרי דברים; חמּׁשה מׁשּלם - חבל ׁשהּוא החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

ויצא הּמריבה ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעדים
חבלּת אֹומר: הּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹחבּול.
ּבׁשבת וחּיב הּצער, ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבי,
לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ עצמֹו. ּפי על ּוברּפּוי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּובבׁשת

הּסת. ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְִִֵֶַַָָחבלּתי
.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הרי לֹו, יּתן לא ׁשאם קנס; ולא הּוא ממֹון והרּפּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּׁשבת
לא והּבׁשת מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹחּסרֹו
ּבֹו; חבל ׁשהּוא ּבפנינּו ׁשהֹודה ּבׁשעה אּלא לֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּגיעה
והֹודאתֹו ּבׁשת, לֹו אין - אדם [ּבפני] ּבֹו חבל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנחּבל

אֹותֹו. ׁשּבּיׁשה היא ּדין ְְִִִֵֶָּבבית
.Áלֹו הּמּגיע ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאת

ׁשהֹודה ּבעת לֹו הּמּגיע ּבׁשת ּובין אחרים ּבפני ּבֹו חבל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאם
ּפי על ּבׁשת אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו. ׁשחבל אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני

ְַעצמֹו.
.Ëׁשהּמּזיק ממֹונֹו. למּזיק ּבגּופֹו חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

לֹו; נתּכּפר לׁשּלם חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
אין - דברים חמּׁשה לֹו ׁשּנתן ּפי על אף ּבחברֹו, חבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאבל
לֹו מתּכּפר אינֹו - נביֹות אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָמתּכּפר

לֹו. וימחל הּנחּבל מן ׁשּיבּקׁש עד עֹונֹו, נמחל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹולא
.Èזרע דר זֹו אין ימחל. ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואסּור

ּפעם לֹו ונתחּנן החֹובל מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל.
- רעתֹו על ונחם מחטאֹו ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָראׁשֹונה
ורּוח מׁשּבח, הּוא הרי - למחל הממהר וכל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻימחל
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.‡Èׁשהאֹומר ממֹונֹו. לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, את סּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר דברים, ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את ׁשּבר ּכסּותי, את קרע לחברֹו: האֹומר אבל ;ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹוצה
אמר לא ואם ּפטּור. זה הרי - ּפטּור ׁשאּתה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּדי,
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹו

להׁשחית. ְְְִִֶַָׁשהרׁשהּו
.·Èּתחּלה לידֹו הּכלים ּכׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ואמר אצלֹו, מפקדין אֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּבתֹורת
על לֹו: ׁשּיאמר עד לׁשּלם, חּיב - ּכן ועּׂשה ּוקרע, ׁשּבר ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו:
וׁשּברֹו, זה ּכלי קח לֹו: אמר אם אבל ּפטּור; ׁשאּתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמנת

ּפטּור. זה הרי - ּכן ועּׂשה ּוקרעֹו, זה ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָּבגד
.‚Èׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר

סּמא לֹו: אמר ּוכאּלּו לׁשּלם. חּיב זה הרי - ועּׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפטּור,
ׁשהעֹוּׂשה ּפי על ואף ּפטּור. ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעינֹו
הּוא; ורׁשע ּבעֹון ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי לׁשּלם, חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּוא

עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור, הכׁשיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָׁשהרי

ה'תשע"א סיון כ"ח חמישי יום
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ׁשהיה‡. ּבין ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק
הּגג מן נפל ּכיצד? ּכמזיד. הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹוגג
הּכלי על ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוׁשּבר
לא יׁשּלמּנה. בהמה ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם. נזק חּיב - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשּברֹו

למזיד. ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב ְִִֵֵֵֵַָחּלק
אֹו·. ּכליו הּׁשֹובר אֹו חברֹו ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹהּקֹורע
הּמּזיק‚. ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבּמה

אֹו ּבׁשגגה אבל ּבזדֹון, הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא ׁשניהם אֹו ּברׁשּות ׁשניהן היּו אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּבאנס
ּפטּור. - ּבכּונה ׁשּלא חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברׁשּות,

ונפלה„. מּתחּתיו ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻהיה
ה לא אם חזקהוהּזיקה: היתה חּיב; - וחזקה מהּדקת יתה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, זה הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּומהּדקת,
- הּדברים אּלּו ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבידי
ׁשּיתּכּון עד ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַלהּזיק,
הכניסם‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

זה הרי לׁשמר, החצר ּבעל עליו קּבל ולא הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּברׁשּות
ּבכניסתֹו הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ּכדרּכֹו; ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנכנס
אפּלּו ּבכּונה, ׁשּברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוביציאתֹו
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסם

ּבזה]. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹ[וכן
.Âׁשהּוא הּמּזיק, ּברׁשּות להרגֹו ׁשֹור ּגּבי על ׁשעלה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל

הרי - ומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּפטּור. ֶָזה

.Ê- ׁשמטֹו ולא לׁשמטֹו יכֹול היה אם ומת: לעליֹון ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָֹּדחפֹו
ּפטּור. זה הרי - לׁשמטֹו יכֹול היה לא ואם חּיב; זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרי

.Áוזה ּבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים
ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל חביתֹו ונׁשּברה ּבקֹורתֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבא
הּקֹורה ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָראׁשֹון
הזהיר ואם חּיב. - מּׂשאֹו מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
- מּׂשאֹו לתּקן עמד ּפטּור. - עמד לֹו: ואמר החבית ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור. ּכמהּל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהרי
ּובעל ראׁשֹון חבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהחבית;
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָקֹורה
ּפטּור. - לנּוח חבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשּברֹו

הּקֹור לבעל הזהיר חּיב.ואם זה הרי - עמד לֹו: ואמר ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹואם
ּכל וכן ּבפׁשּתנֹו. ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהן אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי רץ, הּוא ׁשּברׁשּות מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
ּפטּורין, ׁשניהם - ּבזה זה והּזקּו רצים ׁשניהם היּו ּפנּוי. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאינֹו

הּימים. ּבׁשאר ְֲִִִַַָָואפּלּו
.È,ּבֹו והּזיק חץ ירה אֹו אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

אֹו ׁשרק אֹו והּזיק, הּכלים על אֹו חברֹו על מים ׁשּפטר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ּבעת וניעֹו ּבכיחֹו והּזיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹנע
על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ּתֹולדֹות והם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבידֹו.
ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכל
.‡Èהּפּטיׁש מּתחת גץ ויצא ּבפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹוטׁש

הּבּנאי וכן חץ. אֹו אבן ׁשּזרק ּכמי חּיב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּזיק
הּזיק אֹו האבנים את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּבל
ואם ּפטּור. - אחר מּצד ונפל זה מּצד סֹותר היה חּיב. -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא. ּבֹו והּזיק חץ ּכזֹורק ׁשּזה חּיב; - הּמּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמחמת

.·È,מּלעלֹות ּומנעּה ׁשּנפלה אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹובׁש
הּמקֹום עליה וצמצם ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים; ׁשּמתה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעד
וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ׁשהרגּתה עד צל ּתמצא ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚Èהּכלי את ׁשּברּו אֹו ּכאחת הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשנים

ּביניהן. מׁשּלׁשין - ְְְִֵֵֶַַַּכאחת
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם ומתה: עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
- מהּלכת היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה
ּבׁשוה. מׁשּלמין ּכּלן - ידּוע אין ואם ּפטּור; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאחרֹון
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.ÂËאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
קדם ּבהן להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף ונׁשּבר, עליו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויׁשב
ׁשהרי חּיב; האחרֹון - ׁשבירתֹו את וקרב הֹואיל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב,
קדם עֹומדים היינּו עלינּו, נסמכּת לא אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹומרים
ּכל וכן חּיבין. ּכּלן - ונׁשּבר ּכאחת יׁשבּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיּׁשבר.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËּבהמת אֹו ּכלים אֹו אדם אֹו ּבהמה ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם

אֹו מת אֹו ּבּבֹור הּנדחף והּזק לבֹור, הּמקּדׁשין ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתן - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור, ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין:
ּובעל חּיב, אדם - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּביניהן;
- עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ּכפר לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹהּׁשֹור
ּכלים לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ואדם חּיב, הּׁשֹור ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּבעל
הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֻּופסּולי

ָּפטּור.
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נׁשּתּנה‡. ולא הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּזיק
ּדין הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי צּורתֹו, נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּדמיהן, והפחית הֹואיל אמרּו: סֹופרים מּדברי אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָּתֹורה.

מּדמיהן. ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
ׁשּדּמע·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיצד?

אסר ׁשהרי יינֹו, ּבתֹו נס יין טּפת לֹו ערב אֹו ּפרֹות, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹו
ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, מה ׁשמין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעליו

הּמּזיקין. ּכל ּכדר ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנזק
ּכל‚. יהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ׁשּקנסּוהּו הּוא קנס זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹודבר

חברֹו, ׁשל טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתים מן ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ׁשאינֹו הּזק ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ אני. ּפטּור ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָואֹומר:
זה אּלא חכמים קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנּכר
קנסּוהּו. לא - ּכלּום עּׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשעבר
ׁשּלא ּפטּור; - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכן

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָקנסּו
ּבׁשֹוגג„. לׁשּלם, חּיבין - ּבמזיד הּזבח: את ׁשּפּגלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכהנים

חּטאת ּובמי חּטאת ּבפרת מלאכה העֹוּׂשה וכן ּפטּורין. -: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. - ּבׁשֹוגג לׁשּלם, חּיב - ְְְִֵֵֵַַָָּבמזיד

ּדעּתֹו‰. והּסיח ותדּוׁש, ׁשּתינק ּכדי למרּבק ּפרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהכניס
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - חּטאת ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמּמי

.Âׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
אֹו ּכֹוכבים, ּכעֹובד הּוא ׁשהרי מּומר, ׁשהיה אֹו ְֲִֵֵֶֶָָָָָֻׁשּתפּות,
אֹוסר זה הרי - מּומר הּוא ׁשהרי ההתראה, וקּבל ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתרּו
הּוא והרי לׁשּלם זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּיין,
ואינֹו לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַמתחּיב

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו ְְְְִֵֵֶַַַַמתחּיב
.Êמן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
ּגּבי על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? חּיב. - ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון
הארץ, מעל הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכרים
ׁשּברֹו ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונחּבט
ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּוכסתֹות ּכרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּזֹורק

הּזֹורק - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם הּוא ׁשּזריקתֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
ׁשּׁשניהם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, ׁשניהן - וסּלקן אחר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקדם

זה. ׁשל ממֹונֹו לאּבד ְְֵֶֶַָָּגרמּו
.Ëהחֹוב ּכל לׁשּלם חּיב - חברֹו ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

גרם הרי ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה
מ ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון. היה,לאּבד קּים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יכֹול אינֹו הּוא ׁשּׂשרפֹו ּומחמת ּבֹו, ּכתּוב היה וכ ְְֲֵֵֶַָָָָָָָָוכ
אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו - האמינֹו לא אם אבל החֹוב; ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹלגּבֹות

ּבלבד. הּניר ְְְִֵַַָדמי
.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

ּכמֹו ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאחר
מה ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב ּבמקֹומֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו גרם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּבׁשטר;
מן הּמֹוחל מׁשּלם - ראּובן יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּׂשרפֹו.

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èחּיב - וׁשחררֹו וחזר אּפֹותיקי, עבּדֹו העֹוּׂשה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

וגרם ׁשעּבּודֹו הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהמׁשחרר
העבד, לׁשחרר הּוא ּגם חֹוב ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָלאּבד
מטּבע הּדֹוחף וכן אּתה. עבּדי לֹו: ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּכדי
אזן הּצֹורם וכן לׁשּלם. חּיב - לּים וירד ונתּגלּגל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחברֹו,
המרּקע וכן ּדמיה. לפחת גרם ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּפרה
וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - צּורתן והעביר חברֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּדינרי

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְִֵֵַַָֹּכל
.·È,ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק

לארץ ׁשּיּגיע קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוקדם
ׁשּסֹופֹו ּכלי אּלא ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; הראׁשֹון זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
זה ואין ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי, מּיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהּׁשבר

ּפטּור. - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּכגֹורם.
.‚Èאת מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

את מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה העֹומד ואילן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּברּיֹות,
ׁשּלא זה אילן וקצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד וקדם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרּבים,
הּדּינים; ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּדעת
אמרּת אּתה ואמר: טען ואם מצוה. מּלעּׂשֹות הפקיען ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי
ּפטּור. זה הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל - ּולקצצֹו להרגֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָלי

.„Èׁשּלא הּדם וכּסה אחר ּובא ועֹוף, חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
מי ויׁש הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּדעת
וכן זהּובים. עּׂשרה והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשהֹורה,
ראּויין ׁשהן עּׂשה מצות מעּׂשֹות הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהֹורּו,
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.ÂËאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
קדם ּבהן להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף ונׁשּבר, עליו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויׁשב
ׁשהרי חּיב; האחרֹון - ׁשבירתֹו את וקרב הֹואיל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב,
קדם עֹומדים היינּו עלינּו, נסמכּת לא אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹומרים
ּכל וכן חּיבין. ּכּלן - ונׁשּבר ּכאחת יׁשבּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיּׁשבר.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËּבהמת אֹו ּכלים אֹו אדם אֹו ּבהמה ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם

אֹו מת אֹו ּבּבֹור הּנדחף והּזק לבֹור, הּמקּדׁשין ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתן - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור, ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין:
ּובעל חּיב, אדם - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּביניהן;
- עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ּכפר לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹהּׁשֹור
ּכלים לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ואדם חּיב, הּׁשֹור ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּבעל
הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֻּופסּולי

ָּפטּור.

ה'תשע"א סיון כ"ט שישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

נׁשּתּנה‡. ולא הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּזיק
ּדין הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי צּורתֹו, נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּדמיהן, והפחית הֹואיל אמרּו: סֹופרים מּדברי אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָּתֹורה.

מּדמיהן. ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
ׁשּדּמע·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיצד?

אסר ׁשהרי יינֹו, ּבתֹו נס יין טּפת לֹו ערב אֹו ּפרֹות, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלֹו
ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, מה ׁשמין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעליו

הּמּזיקין. ּכל ּכדר ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנזק
ּכל‚. יהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ׁשּקנסּוהּו הּוא קנס זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹודבר

חברֹו, ׁשל טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתים מן ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ׁשאינֹו הּזק ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ אני. ּפטּור ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָואֹומר:
זה אּלא חכמים קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנּכר
קנסּוהּו. לא - ּכלּום עּׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשעבר
ׁשּלא ּפטּור; - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוכן

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָקנסּו
ּבׁשֹוגג„. לׁשּלם, חּיבין - ּבמזיד הּזבח: את ׁשּפּגלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכהנים

חּטאת ּובמי חּטאת ּבפרת מלאכה העֹוּׂשה וכן ּפטּורין. -: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור. - ּבׁשֹוגג לׁשּלם, חּיב - ְְְִֵֵֵַַָָּבמזיד

ּדעּתֹו‰. והּסיח ותדּוׁש, ׁשּתינק ּכדי למרּבק ּפרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהכניס
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - חּטאת ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָמּמי

.Âׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
אֹו ּכֹוכבים, ּכעֹובד הּוא ׁשהרי מּומר, ׁשהיה אֹו ְֲִֵֵֶֶָָָָָֻׁשּתפּות,
אֹוסר זה הרי - מּומר הּוא ׁשהרי ההתראה, וקּבל ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתרּו
הּוא והרי לׁשּלם זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּיין,
ואינֹו לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַמתחּיב

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו ְְְְִֵֵֶַַַַמתחּיב
.Êמן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
ּגּבי על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? חּיב. - ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהראׁשֹון
הארץ, מעל הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכרים
ׁשּברֹו ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונחּבט
ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו;

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּוכסתֹות ּכרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּזֹורק

הּזֹורק - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם הּוא ׁשּזריקתֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
ׁשּׁשניהם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, ׁשניהן - וסּלקן אחר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקדם

זה. ׁשל ממֹונֹו לאּבד ְְֵֶֶַָָּגרמּו
.Ëהחֹוב ּכל לׁשּלם חּיב - חברֹו ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

גרם הרי ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה
מ ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון. היה,לאּבד קּים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יכֹול אינֹו הּוא ׁשּׂשרפֹו ּומחמת ּבֹו, ּכתּוב היה וכ ְְֲֵֵֶַָָָָָָָָוכ
אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו - האמינֹו לא אם אבל החֹוב; ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹלגּבֹות

ּבלבד. הּניר ְְְִֵַַָדמי
.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

ּכמֹו ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאחר
מה ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב ּבמקֹומֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו גרם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּבׁשטר;
מן הּמֹוחל מׁשּלם - ראּובן יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּׂשרפֹו.

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èחּיב - וׁשחררֹו וחזר אּפֹותיקי, עבּדֹו העֹוּׂשה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

וגרם ׁשעּבּודֹו הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהמׁשחרר
העבד, לׁשחרר הּוא ּגם חֹוב ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָלאּבד
מטּבע הּדֹוחף וכן אּתה. עבּדי לֹו: ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּכדי
אזן הּצֹורם וכן לׁשּלם. חּיב - לּים וירד ונתּגלּגל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחברֹו,
המרּקע וכן ּדמיה. לפחת גרם ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּפרה
וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - צּורתן והעביר חברֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּדינרי

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְִֵֵַַָֹּכל
.·È,ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק

לארץ ׁשּיּגיע קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוקדם
ׁשּסֹופֹו ּכלי אּלא ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; הראׁשֹון זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
זה ואין ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי, מּיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהּׁשבר

ּפטּור. - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּכגֹורם.
.‚Èאת מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

את מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה העֹומד ואילן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּברּיֹות,
ׁשּלא זה אילן וקצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד וקדם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרּבים,
הּדּינים; ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּדעת
אמרּת אּתה ואמר: טען ואם מצוה. מּלעּׂשֹות הפקיען ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי
ּפטּור. זה הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל - ּולקצצֹו להרגֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָלי

.„Èׁשּלא הּדם וכּסה אחר ּובא ועֹוף, חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
מי ויׁש הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּדעת
וכן זהּובים. עּׂשרה והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשהֹורה,
ראּויין ׁשהן עּׂשה מצות מעּׂשֹות הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהֹורּו,
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עּׂשרה לּבעלים מׁשּלם - ועּׂשאּה אחר וקדם ְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָלעּׂשֹותּה,
ְִזהּובים.

.ÂË.ממֹונֹו הּזיק אם לֹו ׁשּׁשמין ּכדר ּבידֹו למּזיק ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָׁשמין
ּכּמה ׁשמין - ּכליו ׁשּבר אֹו חברֹו ּבהמת ׁשהרג הרי ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
הּכלי היה וכּמה ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
עם לּנּזק הּפחת ּומׁשּלם עּתה, ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשוה
ׁשהּזיק, ּבׁשֹורֹו ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור. הּכלי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנבלה
וכן הּזקֹו. לֹו ׁשמין - חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּדין

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÊË.ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין

האֹונס וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ּגֹובין - מּטלטלין לֹו אין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
הּיפה מן מהן ּגֹובין ּכּלן - רע ׁשם והּמֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהמפּתה

ְִֶָָׁשּבנכסיו.
.ÊÈהּנּזק הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכל

ה ׁשּיטען ּכמֹו ונֹוטל חכמים ּבתּקנת והּוא,נׁשּבע ּנגזל. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבנגזל. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיטען

.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?
מלא, היה זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל ואבד, אּנס ּביד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּמסרֹו
ּתבן אֹו עפר ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּמּזיק
והּוא, ונֹוטל. חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
אצלֹו, להפקידן אמּוד אֹו ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיטען
להּניחן ּדרּכן אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס להּניחן ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָודרּכן
אֹו חמת ׁשחטף הרי ּכיצד? ּבעצמֹו. ּפׁשע הּוא - זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבכלי
הּנּזק וטען ּׂשרפן, אֹו לּים והׁשליכם ּומחּפים מלאים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻסל
על אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, אינֹו - ּבתֹוכן היּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמרּגלּיֹות
ּובחמתֹות. ּבסּלים מרּגלּיֹות להּניח אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכ
היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע אּלא מּידֹו, מֹוציאין אין - ּתפּׂש ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ונֹוטל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבּה
.ËÈיֹודע אינֹו אבל זהּובים, ּבֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ׁשבּועה. ּבלא אלף נֹוטל - היּו אלף הּנּזק: ואֹומר היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה
הּפּקדֹון. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואינֹו
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הּיפה‡. מן לׁשּלם חּיב - אּנס ּבידי חברֹו ממֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוסר
ּביןׁשּבנכ הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו, ּגֹובין - מת ואם סיו. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

זה הרי יּׂשראל, ׁשהיה ּבין ּכֹוכבים עֹובד האּנס ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשּלא ּפי על אף האּנס. ּׁשּלקח מה ּכל לׁשּלם חּיב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמֹוסר

ּבלבד. הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנּׂשא
אבל·. מעצמֹו; הּמֹוסר ּכׁשהראה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

והראה להראֹות, אּנס יּׂשראל אֹו ּכֹוכבים עֹובדי אנסּוהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם
על אף ּבּיד, ונתן נּׂשא ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי -ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
- חברֹו ּבממֹון עצמֹו הּמּציל לׁשּלם. חּיב - אנּוס ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
וכּיֹוצא‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין אֹוצר לפלֹוני יׁש הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים

אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוה והלכּו ּפלֹוני, ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל
מּפני לֹו והראה מּלפניו, ּבֹורח ׁשהּוא חברֹו ממֹון לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיראה
ימיתהּו. אֹו יּכהּו - לֹו יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאנס

מּכל„. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנּׂשא
ּדברים ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּממֹון הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
ועמד ׁשהראהּו, עד יּׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות
עד יּׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה הּממֹון על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאּנס
הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהֹוליכֹו
ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהראהּו

נּׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָהאֹוצר
על‰. אֹו הּקרקע על מריבה ּביניהם ׁשהיתה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעלי

מהן אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹו הּדבר ׁשּיחזיר אֹותֹו מנּדין - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומסרּה

ויעּׂשּו מּביניהם, אּנס יד ויסּלק ּביּׂשראל.ׁשהיה, דין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Âמּמּנּו ממֹון ּכֹוכבים עֹובדי ולקחּו חברֹו, על ׁשּנתּפּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי

על ׁשּנתּפּׂש מי ל אין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
הּמס מּפני הּנתּפּׂש מן חּוץ לׁשּלם. חּיב חברֹו ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחברֹו
הּתׁשּורה על הּנתּפס אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָהּקצּוב
חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו לּמל ואיׁש איׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנֹותן
ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיקחּו והּוא, לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

עדים. ּבפני ְְִִִֵֵּפלֹוני
.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה העדים ידעּו ולא ונתן, ונּׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעצמֹו
והּמֹוסר הפסידני, וכ ּכ אֹומר: והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּנמסר ּתפּׂש אם ׁשּטענֹו: ּבּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹופר
ּתפּׂש לא ואם ׁשּתפּׂש; ּבּמה וזֹוכה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין -ְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Áׁשבּועה לא מעצמֹו ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאין

ּפסּול ל ואין רׁשע ׁשהּוא מּפני הּסת, ׁשבּועת ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹחמּורה
ונּׂשא להביא אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתר
אּלא רׁשע, אינֹו - לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבּיד, ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתן
הּכׁשרין. ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבן

.Ëּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד האדם למסר ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
לֹו מצר היה ואפּלּו עברֹות, ּובעל רׁשע היה ואפּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבממֹונֹו.
ּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ְֵֵֶַָָָָּבממֹונֹו
.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר: אּלא ׁשּימסר. קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהריני
אם ּתמסר. אל לֹו: ואֹומרין לֹו ּומתרין למיתה. עצמֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָֹהּתיר
וכל להרגֹו. מצוה - אמסרּנּו אּלא ּכי, לא ואמר: ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעז

זכה. להרגֹו ְְֵַָָָהּקֹודם
.‡Èׁשאסּור לי, יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשה

ימסר ׁשּמא יענׁש, זה הרי - למסר החזק ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהרגֹו;
הּמֹוסרים לענׁש הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעּׂשים ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹאחרים.
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oeiq d"kÎc"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ּביד הּמֹוסרים ולמסר אדם, ּבני ממֹון למסר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשהחזקּו
וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם לענׁשם ּכֹוכבים ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָהעֹובדי
העֹובדי ּביד למסרֹו מּתר - ּומצערן לּצּבּור הּמצר ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
אסּור יחיד צער מּפני אבל ּולקנסֹו. ּולאסרֹו להּכֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכֹוכבים
ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻלאסרֹו.

ליֹורׁשיו. ממֹונֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֶָָָלענׁשֹו;
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה. עצמֹו ְְִִִַָהּתיר
.‚Èממֹונֹו יהיה לא ּפטּור; - רֹודף ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלים ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. - חברֹו ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור. - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים,
יתמהמּה אֹו מּלהּציל יּמנע ׁשּלא היא, ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

ׁשּירּדף. ּבעת ְְִִֵֵֶַֹויעּין
.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה

ּכמֹו ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהקל
ׁשהׁשלי עּׂשה רּבה ּומצוה להרגם. אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָרֹודף

ְִָוהֹוׁשיעם.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּזיק חֹובל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָסליקּו

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq 'lÎc"k -

ה'תשע"א סיון כ"ד ראשון יום

.‡Ó˘ .Ó˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ó˘ .Ó„˘ .‚Ó˘ .·Ó˘
יוםראשוֿןשניכ"דֿכ"הסיון

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, לאאחֹות אחֹותֿאבי רות ְְְֲֲִֶַָָָָֹ

ai)תגּלה" ,gi `xwie)מזיד היה אם זה על והעֹובר ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְִִֵֵַַַָָָָָ

ְָקבּועה.

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אחֹותֿ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָאחֹות

תגּלה" לא אּמ(bi ,my)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 ci)תקרב ,my),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

(eh ,my)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
fh)תגּלה" ,my)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 gi)"ואּׁשה ,my)על והעֹובר , ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ
― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ― ּבמזיד זה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָלאו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

ה'תשע"א סיון כ"ה שני יום

.ËÓ˘ .ÁÓ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.�‡˘ .�˘

― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְִֵֵֵֵַָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת לאֿתּתן bk)"ּובכלּֿבהמה ,hi `xwie) ְְְְְִֵֵָָָֹ
לא ואם סקילה, חּיב ― ּבזדֹון זה על ְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהעֹובר
― ׁשֹוגג היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― ְְְֲִִֵֵֵַָָָנסקל

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני לאֿתעמד וגם(my)"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,
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ּביד הּמֹוסרים ולמסר אדם, ּבני ממֹון למסר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשהחזקּו
וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם לענׁשם ּכֹוכבים ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָהעֹובדי
העֹובדי ּביד למסרֹו מּתר - ּומצערן לּצּבּור הּמצר ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
אסּור יחיד צער מּפני אבל ּולקנסֹו. ּולאסרֹו להּכֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכֹוכבים
ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻלאסרֹו.

ליֹורׁשיו. ממֹונֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֶָָָלענׁשֹו;
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה. עצמֹו ְְִִִַָהּתיר
.‚Èממֹונֹו יהיה לא ּפטּור; - רֹודף ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלים ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. - חברֹו ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור. - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים,
יתמהמּה אֹו מּלהּציל יּמנע ׁשּלא היא, ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

ׁשּירּדף. ּבעת ְְִִֵֵֶַֹויעּין
.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה

ּכמֹו ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהקל
ׁשהׁשלי עּׂשה רּבה ּומצוה להרגם. אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָרֹודף

ְִָוהֹוׁשיעם.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּזיק חֹובל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָסליקּו

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq 'lÎc"k -

ה'תשע"א סיון כ"ד ראשון יום

.‡Ó˘ .Ó˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ó˘ .Ó„˘ .‚Ó˘ .·Ó˘
יוםראשוֿןשניכ"דֿכ"הסיון

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, לאאחֹות אחֹותֿאבי רות ְְְֲֲִֶַָָָָֹ

ai)תגּלה" ,gi `xwie)מזיד היה אם זה על והעֹובר ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְִִֵֵַַַָָָָָ

ְָקבּועה.

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אחֹותֿ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָאחֹות

תגּלה" לא אּמ(bi ,my)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 ci)תקרב ,my),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

(eh ,my)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
fh)תגּלה" ,my)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 gi)"ואּׁשה ,my)על והעֹובר , ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ
― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ― ּבמזיד זה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָלאו

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

ה'תשע"א סיון כ"ה שני יום

.ËÓ˘ .ÁÓ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְִֵֵֵֵַָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת לאֿתּתן bk)"ּובכלּֿבהמה ,hi `xwie) ְְְְְִֵֵָָָֹ
לא ואם סקילה, חּיב ― ּבזדֹון זה על ְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהעֹובר
― ׁשֹוגג היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― ְְְֲִִֵֵֵַָָָנסקל

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני לאֿתעמד וגם(my)"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,
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ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָֹּכרתֹות
ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָָָּומנּו

אףֿעלּֿפי עליה אתֿהּבהמה (zexnl)הּמביאה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
הענינים ּכללי ׁשם wxׁשּמנּו dpen dpyndy) ְְִִֵֶָָָָָ

(mihxtl zhxtn `le zxk iaiig ly zeillk zeveaw

ּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit")הּנה ְְְִֵֵֵֵֶַ
מצות מּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹנתּבאר
ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.
אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה לא ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹואם
מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ואם מזידה; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָהיתה

קבּועה. ְַָָחּטאת

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּזכר,

הוא" ּתֹועבה ak)אּׁשה ,my)הּלאו נכּפל ּוכבר ְְִִִֵַַָָָָ
מּבני קדׁש "ולאֿיהיה ואמר: ּבעצמֹו זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבענין

gi)יׂשראל" ,bk mixac)הּנכֹונה הּסברא וזֹוהי ְְְְִִֵַַָָָָ
לּנׁשּכב; אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלאו
לׁשֹוכב אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּומּמהּֿׁשאמר:

סנהדרין ּובגמרא ׁשרּבי(cp:)ונׁשּכב. נתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
אזהרה קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁשמעאל
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

אחד zerh)ּבהעלם dze` Ð mlrd eze` gkn)― ְְֶֶֶָ
עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ׁשּתים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָחּיב

,צרי אינֹו lrאֹומר: e`l lihdl cgein weqt) ִֵֵָ
(akypdלא "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 fny)אזהרה devn), ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
wefigl)ואמר sqep weqt)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 (xwie`האב, ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

(f ,giעד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר וגם ,ְְִִֵֶַַַָָָ

עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב אביו על הּבא ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
סנהדרין ּובגמרא אביו. ערות מגּלה ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָזכר

(.cp)לא אבי "ערות ׁשּנאמר: ׁשּמּמה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹנתּבאר
"האי ואמרּו: ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― ְְְְְִִֵַַַָָָָתגּלה

נפקא תׁשּכב" לא z`fמ"ואתֿזכר cenll xyt`) ְְְִִֶַָָָָֹ
("'eb xkf z`e"nוכדרּבי ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְְְִִִִֵַַַ

וׁשם ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: ְְְֲִִַַַַַַָָָָָיהּודה
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו (ixacּבארּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(mixyt`zn dcedi iax,ּולקרּבן ּובׁשֹוגג ְְְְְִֵֵָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר iehialוהאי mrhde) ְְְֲִַַַַָָָ

yxetna `hazdl `ly diwp oeyl idef ik Ð "ieb"

(`hg ipipra icedi― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ּכלֹומר: ,ְְִִֶַַָָ
ואין עריֹות; ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ּכמי חּטאֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיביא

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג `eia)ּכן epi`y mzq xkf), ְְֵֵַַָָָ
אחת. חּטאת אּלא מביא ִֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו

ה'תשע"א סיון כ"ו שלישי יום

.·�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˘ .ÊÓ˘

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְֲֲִִִֶַָָָָֹאחי

ci)תגּלה" ,gi `xwie)אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם עד ְֲִִֵֵֶַַַַָ
ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

חּיב(ck.)סנהדרין ― אביו אחי על הּבא אמרּו: ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ
לא אחיֿאבי "ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹֹׁשּתים

ְֵַתגּלה".

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין `ixeqiודע lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzk Ð zeixrׁשּיהיּו ְִֶהּוא

ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ּכׁשרים עדים ׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֵַָׁשם
נגּבית ׁשהעדּות ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּדין

ּבזמן זה ויהיה miiw,לפניהם, ycwnd ziay) ְְְְִִִֵֶֶֶַ
(mitqep mi`pze.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני

זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט
(mcew epxkfdy),הּתֹורה ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר

מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ׁשּמנן: אחר אמרֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
העׂשת" הּנפׁשֹות ונכרתּו האּלה (my,הּתֹועבת ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(hkעליו ׁשחּיבים מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנּוי אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית ְְֲִִִֵַַַָמיתת
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָמיני
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ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבחנק
ּוכבר(l"fg)ּבּקּבלה ּבּכתּוב. מפרׁשים ּומהן ְְִֵֶַַַָָָָָֹ

סנהדרין ּבמּסכת האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּבארּו
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ְְְְִֵֶֶַַָָֻּומּסכת

ְִִוקּדּוׁשין.
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשּכלֿחטא ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ

קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשחּיבים
ׁשּלֹו" הֹודע "לא על חּיבים ―wteqn `ed xy`k) ִֶַַַָֹ

(`hg m`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 dpzyndקבּועה, oaxw =) ְְִֵֶֶָָ
(aixwnd zleki itlהם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש hkwe)טמאת ,fr dyrz `l). ְְְְִַַָָָָֻֻ
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: q)אחד, dyrz `l)ּ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
ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו לא ואם נהרג ― העדּות ְְֱִֵֶֶָָָָָֹֹעליו
מּתיר הּוא הרי ― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָהיה
ּכללים ּדע ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעצמֹו

וזכרם. ְְֵֵָאּלּו
― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לאֿ עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת k)תּתן ,hi `xwie)ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְִֵֵֶַָָֹ
אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, זה לאו על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובר

מארׂשה נערה זֹו oi`eyp)איׁש iptl oiyeciw xg`) ְֲִַָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(`k ,ak mixac)היא ― ּכהן ּבת היתה ואם ;ְְִִֵַָָֹ
היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנׂשרפת,

ּבעּולה והיתה יׂשראל חּיבים(d`eyp)ּבת ― ְְְְִִֵַַָָָָָ
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 ci;אמרֹו ,k zeny) ְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixacאׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא ּולׁשֹון my)איׁש. exzi zyxt)לא" : ְְְִִַָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה i)ּתנאף, ,k `xwie) ְְֱִִֵֶֶַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
איׁש אתֿאׁשת ינאף "אׁשר ּובספרא: ּתנאף". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ"לא

וגֹו' רעהּו" אתֿאׁשת ינאף s`Pdאׁשר znEiÎzFn") ְְֲִֵֵֵֶֶֶַ©©Ÿ¥

("zt`Pde(my)ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש , §©Ÿ¨¤ְְְֶַַַָָָָֹֹ
ואחד האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ―ְְְִִֶֶַַָָָָֹ
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹהאּׁשה.

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֶַָָָָ
לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ּכֹולל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּלא להם אפׁשר אי העריֹות ּבׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלבד.

אמרּו לאּׁשה, ּגם אזהרה "לא(xtq`)ילמדּו : ְְְְִִַַָָָָָֹ
ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,my)ׁשנים ּכאן הרי ― ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלהזהיר
סנהדרין ּובגמרא היּו(p`:)האיׁש". "הּכל אמרּו: ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, נֹואף cxtpa)ּבכלל hxt) ְְִִֵֶַַָָ
מארׂשה ואתֿנערה לׂשרפה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאתּֿבת

ק ּוכבר לנּולסקילה". ..דם s`pi xy`" :weqtd) ְְִִַָָָָ
("zt`epde s`epd znei zenּבהקּדמת זה ּדבר ְְֵֶַַָָָּפרּוׁש

זה (llkd)מאמר yxeyd).(השביעי ֲֶַָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה
תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה אמרֹו: ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻוהּוא

(hi ,gi `xwie)אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְִֶַַַַָֹ
היה אם זה לאו על והעֹובר נּדה. היא הּימים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבעת
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב ְְִֵֵֵַַַָָָָָמזיד
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קכט oeiq e"k iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבחנק
ּוכבר(l"fg)ּבּקּבלה ּבּכתּוב. מפרׁשים ּומהן ְְִֵֶַַַָָָָָֹ

סנהדרין ּבמּסכת האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּבארּו
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ְְְְִֵֶֶַַָָֻּומּסכת

ְִִוקּדּוׁשין.
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשּכלֿחטא ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ

קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשחּיבים
ׁשּלֹו" הֹודע "לא על חּיבים ―wteqn `ed xy`k) ִֶַַַָֹ

(`hg m`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 dpzyndקבּועה, oaxw =) ְְִֵֶֶָָ
(aixwnd zleki itlהם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש hkwe)טמאת ,fr dyrz `l). ְְְְִַַָָָָֻֻ
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: q)אחד, dyrz `l)ּ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
ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו לא ואם נהרג ― העדּות ְְֱִֵֶֶָָָָָֹֹעליו
מּתיר הּוא הרי ― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָהיה
ּכללים ּדע ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעצמֹו

וזכרם. ְְֵֵָאּלּו
― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לאֿ עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת k)תּתן ,hi `xwie)ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְִֵֵֶַָָֹ
אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, זה לאו על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובר

מארׂשה נערה זֹו oi`eyp)איׁש iptl oiyeciw xg`) ְֲִַָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(`k ,ak mixac)היא ― ּכהן ּבת היתה ואם ;ְְִִֵַָָֹ
היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנׂשרפת,

ּבעּולה והיתה יׂשראל חּיבים(d`eyp)ּבת ― ְְְְִִֵַַָָָָָ
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 ci;אמרֹו ,k zeny) ְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixacאׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא ּולׁשֹון my)איׁש. exzi zyxt)לא" : ְְְִִַָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה i)ּתנאף, ,k `xwie) ְְֱִִֵֶֶַָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
איׁש אתֿאׁשת ינאף "אׁשר ּובספרא: ּתנאף". ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ"לא

וגֹו' רעהּו" אתֿאׁשת ינאף s`Pdאׁשר znEiÎzFn") ְְֲִֵֵֵֶֶֶַ©©Ÿ¥

("zt`Pde(my)ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש , §©Ÿ¨¤ְְְֶַַַָָָָֹֹ
ואחד האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ―ְְְִִֶֶַַָָָָֹ
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹהאּׁשה.

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֶַָָָָ
לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ּכֹולל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׁשּלא להם אפׁשר אי העריֹות ּבׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלבד.

אמרּו לאּׁשה, ּגם אזהרה "לא(xtq`)ילמדּו : ְְְְִִַַָָָָָֹ
ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,my)ׁשנים ּכאן הרי ― ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלהזהיר
סנהדרין ּובגמרא היּו(p`:)האיׁש". "הּכל אמרּו: ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, נֹואף cxtpa)ּבכלל hxt) ְְִִֵֶַַָָ
מארׂשה ואתֿנערה לׂשרפה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאתּֿבת

ק ּוכבר לנּולסקילה". ..דם s`pi xy`" :weqtd) ְְִִַָָָָ
("zt`epde s`epd znei zenּבהקּדמת זה ּדבר ְְֵֶַַָָָּפרּוׁש

זה (llkd)מאמר yxeyd).(השביעי ֲֶַָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה
תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה אמרֹו: ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻוהּוא

(hi ,gi `xwie)אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְִֶַַַַָֹ
היה אם זה לאו על והעֹובר נּדה. היא הּימים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשבעת
קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב ְְִֵֵֵַַַָָָָָמזיד
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― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּבּכֹופרים,

(b ,f mixac):ואמר היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְִִֵֵַַַַָ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו לבנֹו לאֿתּתן ּבּת"(my) ְְְִִִִִִֵֶַֹֹ

זרה עבֹודה ּבמּסכת אמרּו "ּדר(el:)ּובפרּוׁש : ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
יׁש זה לאו על העֹובר ּתֹורה". אסרה ְְֵֵֶַַָָָָָחתנּות
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּבענׁשֹו

(miax ipirl)עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶַָָ
ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָאתֿהעברה,

ּבזמרי g)ּפינחס ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq): ְְְְִִִָָ
ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּבֹועל
מעׂשה ּובׁשעת ּבפרהסיא ׁשּיבעֹול והם: ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאמרּו,

ׁשהיהּוכמע qgptׂשה lv` ygxzdy itk weica) ְֲֶֶַָָ
(ixnfeׁשּפרׁש אֹו ּבפרהסיא, זה עׂשה לא אם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאבל

ּכרת. מחּיב הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ְְְֲִֵֵַָָָָֹֻולא

הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹאבל
ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְִִֵַַָָָָֹאמרּו:
ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ׁשּנאמר: ּבכרת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא
ער יעׂשּנה אׁשר לאיש ה' יכרת וגֹו' אהב ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשר

aiÎ`i)וענה" ,a ik`ln).ּדבכרת מּכלל אמרּו: , ְְְְִִֵֶָָָֹ
ּבעדים ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּמתּברר
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― ְְְְְְִֶַַַָָָָֹוהתראה
זרה ּבעבֹודה האּלה ּכלֿהּדברים ּדיני ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנתּבארּו

(:el)ּובסנהדרין(:at). ְְְִֶַ

― הנ"ג מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ly)ּבזכרי mixab)אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב עּמֹון ְְְֲִִֵַַָָ

"לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹאחר
ה'" ּבקהל ּומֹואבי c)עּמֹוני ,bk mixac)על העֹובר ְִִִֵַַַָָ

ּומֹואבי עּמֹוני ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה ְִִֵֶֶֶַַָָלאו
ׁשניהם לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָׁשּבעל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמלקּות

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאתֿהּמצרים
"לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּירּו,

g)מצרי" ,my)הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ
ואדֹומי מצרי ּדיני ּכלֹומר: cp,האּלה, dxdf`) ְְֲִִִִֵֵֶַַָ

(onwl dqtcpמיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)ּובסֹוף ְְִֶֶָ
.(fr.)קּדּוׁשין ִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן אמרֹונתרחק הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי "לאֿתתעב .(my)יתעּלה: ְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

― השנ"ד הּממזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּלבֹוא

ה'" ּבקהל ממזר b)"לאֿיבא ,my)על והעֹובר . ְְְִֵֵַַַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(gr:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיׂשראל
"לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, לֹו ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹאפׁשר

ה'" ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות a)פצּועּֿדּכא ,my)ואם . ְְְְְִִַַַָָָ
ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין אחרי יׂשראל ּבת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבעל

מיבמֹות ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(er.)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאת
אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה וׁשוה ְְְְִֶֶַַָָָָָָָהחּיים
וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ׁשהזּכיר אחר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָיתעּלה

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ―(ck ,ak `xwie)ּבא , ְְְֲֶַַָֹ
`xen)הּפרּוׁש `xtq)והעֹובר תעׂשּו". לא "ּובכם : ְֲֵֵֶַַָָֹ

מיׁשהּו המסרס ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו ְְִֵֶֶֶַַַָָעל
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין (zayמאיזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

(:iwׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָאמרּו:
תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֶַַַַָֹאסּור?
חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָואפּלּו
ּבמחּמץ מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ְֲִִִֵַַַַַָָָֹּבר
תאפה "לא ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאחר

i)חמץ" ,e my)"חמץ תעׂשה i`)ו"לא ,a my); ְֵֵֵֶָָָֹ
ּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמסרס
לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִַַַָָָָֹוכתּות
ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכלֿׁשּכן!
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּיב".

.(dr.)ויבמֹות(my)ּבׁשּבת ְִַָָ
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― הקס"א ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבלבד
יּקח" לא אתֿאּלה זנה וחללה ּוגרּוׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ"אלמנה

(ci ,`k `xwie)וכפל(lecb odkl cgein xeqi`a) ְַָ
וזֹונה וחללה ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹאזהרה
(heicd odk lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl)

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָארע
ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ּובעלּה ְְֲֵֶַַַָָָָָֹוחללה,
ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ּכהן ּבעלּה ואם ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֻמלקּיֹות;
ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָוׁשם
ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהן
ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלּו
חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאלמנה,
ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻואחרּֿכ
ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ּובבעילה אחת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָאּׁשה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. fr:)מלקּיֹות my)אין : ְְְֵֵֵֶַָֻ
מֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל ִִִִִֵֶַָָָָאּסּור
ihxta dxzi dxneg siqen oexg` `ay xeq`dy)

(xeqi`dּכֹולל אּסּור אֹו :`ed oexg`d xeqi`y) ִֵ
lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi`

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור (mixeqi`dyאֹו ִַַַ
oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg

(micwn cg`ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
ּבפרּוׁשנּו dpynּכרתֹות b wxt "zeipynd yexit") ְְֵֵֵ

(cהּסדר על יהיּו ואם ;(df "xcq"a eply dnbeca), ְְִִֵֶַַ
אבל ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻיהיה

רּבים ּגּופים היּו zepey)אם miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְִִִֶַַָָ
אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ואּׁשה ְְִִֵֶֶַַָָָָזֹונה
ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לאו על לֹוקין אין אצלנּו: ׁשהּכלל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹותאמר:
ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה מּדּוע ― ְְִֶֶַַַַַַַָָׁשּבכללּות
ׁשּבגלל ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוהרי

ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹענין
ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוזֹונה
ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה הדיֹוט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכהן
ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על מלקּות הדיֹוט ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ּבלאו מהן אחת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנתיחדה
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: ְְְְִִִֵָָָָָֹוהּוא

(f ,`k my)הּוא והרי ּבלאו, הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל .ְְְֲִִֵֵַַָָ
זֹונה על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפני

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשחלּוקה(fr:)אמרם "ּכׁשם ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה מחללה ְְְְֲֲֵֵֶָָָָָָֹּגרּוׁשה
ּגּופין הּנׁשים ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן
על ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻמחּלקין
ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּסדר
לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת ּכהן(gr.)על ׁשאין נתּבאר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהדיֹוט

(ycwi)לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ― dyexbeּבעל dpnl`" :miaezkde) ֵֶַָ

erxf llgi `le .. gwi `l dl` z` dpef dllge

(:`ed heicd odk iabl mpaen Ð "einraַַַמהּֿטעם
"לא(xnelk:)קאמר: מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ִִַַַַַָָֹֹ
oiyeciwd)יחּלל" lr dxdf` "llgi `l"a oi`e). ְֵַ

אּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו (qwÎgpw`)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְֲִִִִִַַָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל יתעּלה: eh)אמרֹו ,my). ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּופרּוׁשֹו
odk lr mixeq`d Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a)

(heicd"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my)הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּקּדּוׁשין,

לעיל seqaeׁשּבארנּו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְֵֵֶַ
(`qwׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָ

עליו ּומזהר dycw")אסּור didz `l" cvn)ּופסלּה ְְָָָָָָֻ
(dnexzle dpedkl dllg d`yr)לֹוקה אינֹו ―ֵֶ

אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשּום
יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַֹוהּוא
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― הקס"א ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבלבד
יּקח" לא אתֿאּלה זנה וחללה ּוגרּוׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ"אלמנה

(ci ,`k `xwie)וכפל(lecb odkl cgein xeqi`a) ְַָ
וזֹונה וחללה ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹאזהרה
(heicd odk lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl)

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָארע
ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ּובעלּה ְְֲֵֶַַַָָָָָֹוחללה,
ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ּכהן ּבעלּה ואם ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֻמלקּיֹות;
ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָוׁשם
ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהן
ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלּו
חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאלמנה,
ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻואחרּֿכ
ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ּובבעילה אחת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָאּׁשה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. fr:)מלקּיֹות my)אין : ְְְֵֵֵֶַָֻ
מֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל ִִִִִֵֶַָָָָאּסּור
ihxta dxzi dxneg siqen oexg` `ay xeq`dy)

(xeqi`dּכֹולל אּסּור אֹו :`ed oexg`d xeqi`y) ִֵ
lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi`

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור (mixeqi`dyאֹו ִַַַ
oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg

(micwn cg`ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
ּבפרּוׁשנּו dpynּכרתֹות b wxt "zeipynd yexit") ְְֵֵֵ

(cהּסדר על יהיּו ואם ;(df "xcq"a eply dnbeca), ְְִִֵֶַַ
אבל ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻיהיה

רּבים ּגּופים היּו zepey)אם miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְִִִֶַַָָ
אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ואּׁשה ְְִִֵֶֶַַָָָָזֹונה
ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לאו על לֹוקין אין אצלנּו: ׁשהּכלל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹותאמר:
ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה מּדּוע ― ְְִֶֶַַַַַַַָָׁשּבכללּות
ׁשּבגלל ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוהרי

ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹענין
ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוזֹונה
ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה הדיֹוט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכהן
ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על מלקּות הדיֹוט ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ּבלאו מהן אחת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנתיחדה
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: ְְְְִִִֵָָָָָֹוהּוא

(f ,`k my)הּוא והרי ּבלאו, הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל .ְְְֲִִֵֵַַָָ
זֹונה על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפני

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשחלּוקה(fr:)אמרם "ּכׁשם ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה מחללה ְְְְֲֲֵֵֶָָָָָָֹּגרּוׁשה
ּגּופין הּנׁשים ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן
על ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻמחּלקין
ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּסדר
לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת ּכהן(gr.)על ׁשאין נתּבאר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהדיֹוט

(ycwi)לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ― dyexbeּבעל dpnl`" :miaezkde) ֵֶַָ

erxf llgi `le .. gwi `l dl` z` dpef dllge

(:`ed heicd odk iabl mpaen Ð "einraַַַמהּֿטעם
"לא(xnelk:)קאמר: מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ִִַַַַַָָֹֹ
oiyeciwd)יחּלל" lr dxdf` "llgi `l"a oi`e). ְֵַ

אּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו (qwÎgpw`)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְֲִִִִִַַָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל יתעּלה: eh)אמרֹו ,my). ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּופרּוׁשֹו
odk lr mixeq`d Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a)

(heicd"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my)הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּקּדּוׁשין,

לעיל seqaeׁשּבארנּו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְֵֵֶַ
(`qwׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָ

עליו ּומזהר dycw")אסּור didz `l" cvn)ּופסלּה ְְָָָָָָֻ
(dnexzle dpedkl dllg d`yr)לֹוקה אינֹו ―ֵֶ

אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשּום
יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַֹוהּוא
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oeiqקלב h"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור ְְְֲִִִִִִִַָָָוהּוא
ּגדֹול(gr.)קּדּוׁשין ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְִִֵֶָָָָֹ

"ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאלמנה,
וׁשם חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָיחּלל
ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן ְְְְִֵֶַַָָָָֹאמרּו:

ו יּקח", "לא מּׁשּום יחּלל".לֹוקה "לא מּׁשּום לֹוקה ְְִִִֵֶֶַָֹֹ
ּבאלמנה זה נתיחד zehytayולא s` lr) ְְְִֵֶַַָָָֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkd

והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאּלא
לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻֻּכׁשרה
ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָאבל
ּפסּולה מהן ׁשּכלֿאחת ּכלֹומר: הדיֹוט, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹּכהן

מּתחּלתּה lelgלּכהּנה lecbd odkd o`k dyr `le) ְְִִַָָָֻ
(exwirnּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,jxevl) ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi`

ל ׁשהזּכרּתי לענין cgiilאּלא ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶֶַָָָָ
(cg` lkl e`l.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly)אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְִֶָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא bi)יתעּלה: ,my) ְְְִִִִֶֶַָָָ
אמרּו l.)ּובפרּוׁש zeaezk)רּבי היה "עֹוׂשה ְְִֵֶַָָָ

אתֿזה, ּובארּו עׂשה". מחּיבי אפּלּו ממזר ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעקיבא
― ּבתּולה ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכגֹון:
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהיא
הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות ׁשהיא (zeixedנתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ
(:`iּדיני נתּבארּו ּוכבר הּבתּולה". על "ּומצּוה :ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו ּובמקֹומֹות(hk.)מצוה , ְְְִִִֶֶָָ
.(gq.)וקּדּוׁשין(fv:)ּבכתּבֹות ְְִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
"ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא מאיׁשּה f)ּגרּוׁשה ,my)ּוכׁשּבאyie) ְְִִֵֶָָָָֹ
(`AW onfÎlM :oiqxebחּי ― מלקּות.עליה ב ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
l`xyinזֹונה dlrapy e` l`xyi za dpi`y) ָ

(dl xeq`dלא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹֹ
f)יּקחּו" ,`k `xwie)ּוכׁשּבאonfÎlM :oiqxeb yie) ְִֶָָ¨§©

(`AW.מלקּות חּיב עליה― ¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dlrapykחללה oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn leqtlאּׁשה" אמרֹו: והּוא ,ְְִָָ
וחללה" ּוכׁשּבא(my)זנה ;(l"pk :oiqxeb yie)עליה ְֲֶֶַָָָָָָֹ

מלקּות. חּיב ―ְַַָ

ה'תשע"א סיון כ"ט שישי יום

.‚�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִַַַָָָָּבאחת
והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא והּנּׁשּוק ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻהחּבּוק
אלּֿכלֿ איׁש "איׁש זה: על ּבאזהרה יתעּלה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאמרֹו

ערוה" לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו e)ׁשאר ,gi `xwie) ְְְְְְִֵֶַָָֹ
הּמביאה קרבה אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכאּלּו

ספרא ּולׁשֹון ערוה. my)לגּלֹות ixg`)לא" : ְְְְִֶַָָֹ
יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹתקרבּו
ּבנּדת "ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹמּנין

תקרב" לא hi)טמאתּה ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ְְְְְְִִַַַַֹּתקרבּו

וׁשם ערוה". hk)לגּלֹות my)ונכרתּו" נאמר: ְְְְְְֱִֶֶַַָָ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", ר:הּנפׁשֹות ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקריבה על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ"לא
ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ―ְְְֵַַַָָֹֹֹ
האּלה המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנכּפל

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי l)ואמר: ,my) ְְְֲִִֵֵַַָֹֻ
אמרֹו: lkאבל xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

(zeixrdיׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען ּוכמעׂשה תעׂשּו ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַֹֹלא

(b ,my)מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני מזהיר אינֹו ,ְְִִִֵֵֵֵַָֻ
עצמן מהּתֹועבת ּבהם מזהיר אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹועבת
ּכללּיים לאוין ׁשני ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאר
ארץ מעׂשה על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ּכלֿמהֿ ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָמצרים
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָּׁשהיּו
ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמקנה
ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי הּמעׂשים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאֹותם

תגּלה לא וערות תגּלה לא lkערות hxt ,xnelk) ְְְְְֵֶֶֶַַַַֹֹ
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(dnvrÎipta darezהענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְִֵֵֶָָ
אנׁשיֿ עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹואמר:

fk)הארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)לא "יכֹול : ְְִֶָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא ּבנינֹות df,יבנּו mbe) ְְְְְְִִִִָָָֹ

("eyrz `l orpk ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl―

תלכּו" לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: b)ּתלמּוד ,my), ְְֵֵֵֶַַֹֻ
להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִֵֶֶַָָָולאבֹותיהם".
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא ְְְִִִִִֵָָָָָָהאיׁש
האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנּׂשאת
לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהם
ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על אזהרה הם ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשּו
ּכלֿערוה ּבהן, אתֿהּלאו וכפל וחזר ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכלל.
הּזאת הּמצוה ּכלּֿדיני את אנּו ּבארנּו ּוכבר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלבּדּה.

מּסנהדרין ז' c)ּבפרק dpyn)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובארנּו
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכלֿאּׁשה
נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּנֹולד
הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָממזר,
מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ּבׁשגגה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבזדֹון
נקרא: אּלא ממזר אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
מיבמֹות ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבןֿהּנּדה.

(:hn).

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבהמה

ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ּופרסתן ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָֻּגרה
מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים אֹותן לבּדק ְְְְִִִִִֵַָָֹֻמצּוים
וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה "זאת אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲֵֶַַָָֹֹעׂשה,

(a ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)אתּה : ְְִָָֹ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹּתאכלּו
― אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבאכילה,
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיא
מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָסּמנים
לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה,
ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
― אתֿהּגמל" לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹמּנין

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר הּנה(arw)ּכמֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" "אתּה ׁשאמרֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹנתּבאר,
והּוא: ,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּכּונה

ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשאנּו
הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְִֵֶַָָָָָֻוחּיה,
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוה.

חּלין(e.)ּבכֹורֹות .(hp.)ּובמּסכת ְְִֶֶַֻ

ה'תשע"א סיון ל' קודש שבת יום

.·�˜ .‡�˜ .�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן ּגםהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא העֹוף, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבסּמני
אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא העֹוף וסּמני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּתרים.
ּבכלֿ מתּבֹוננים אנּו ּכאׁשר ּכי ּבחקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֻהּׂשגּו

אּסּורם ׁשּנתּבאר zehxtae)הּמינים ,dxeza)אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
אֹותם הּכֹוללים ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

(mitzeyn mihxt Ð "deeyd cv")עֹוף סּמני והם ,ְִֵֵָ
טמא זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

ּתאכלּו טהרה i`)"ּכלֿצּפֹור ,ci mixac)זֹו ― ְִֵָָֹֹ
ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה עׂשה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

חּלין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .(hp.)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחגבים,

לרגליו" k`)מּמעל ,`i `xwie)ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְִִִַַַַָָ
הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ׁשּלפניה, ּבּמצוה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּוכבר העֹוף". ׁשרץ מּכל ּתאכלּו "אתֿזה ְְְִֶֶֶֶָָָֹֹאמרֹו:

חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(fn)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
"אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּדגים

ּבּמים" אׁשר מּכל h)ּתאכלּו ,my my)ּובפרּוׁש ְְֲִִֵֶַָֹֹ
חּלין ּבגמרא עֹובר(eq:)אמרּו טמא ּדג ׁשאֹוכל : ְְִִֵֵֵֶָָָָָֻ

אכֹול' 'זה ּׁשאמר מּמה ּכי ולאֿתעׂשה. ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹּבעׂשה
מּכלל הּבא ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשֹומע
"אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּתאכלּו"
נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָמצות
וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: אּלּו ּבסּמנים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻלדּון
"והבּדלּתם ואמר: הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאינֹו

וגֹו'" לּטמאה הּטהרה dk)ּביןֿהּבהמה ,k my)לא ְְְְֵֵֵַַַָָָֹֹ
יהיה לפיכ ― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתהא
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קלג oeiq 'l ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dnvrÎipta darezהענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְִֵֵֶָָ
אנׁשיֿ עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹואמר:

fk)הארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)לא "יכֹול : ְְִֶָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא ּבנינֹות df,יבנּו mbe) ְְְְְְִִִִָָָֹ

("eyrz `l orpk ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl―

תלכּו" לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: b)ּתלמּוד ,my), ְְֵֵֵֶַַֹֻ
להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִֵֶֶַָָָולאבֹותיהם".
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא ְְְִִִִִֵָָָָָָהאיׁש
האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנּׂשאת
לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהם
ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על אזהרה הם ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּתעׂשּו
ּכלֿערוה ּבהן, אתֿהּלאו וכפל וחזר ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכלל.
הּזאת הּמצוה ּכלּֿדיני את אנּו ּבארנּו ּוכבר ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלבּדּה.

מּסנהדרין ז' c)ּבפרק dpyn)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
לדעת, צרי ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּובארנּו
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכלֿאּׁשה
נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּנֹולד
הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָממזר,
מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ּבׁשגגה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבזדֹון
נקרא: אּלא ממזר אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
מיבמֹות ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבןֿהּנּדה.

(:hn).

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבהמה

ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ּופרסתן ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָָָֻּגרה
מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים אֹותן לבּדק ְְְְִִִִִֵַָָֹֻמצּוים
וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה "זאת אמרֹו: והּוא ְְְְֲֲֵֶַַָָֹֹעׂשה,

(a ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)אתּה : ְְִָָֹ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹּתאכלּו
― אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבאכילה,
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהיא
מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָסּמנים
לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה,
ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
― אתֿהּגמל" לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹמּנין

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר הּנה(arw)ּכמֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" "אתּה ׁשאמרֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹנתּבאר,
והּוא: ,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהּכּונה

ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשאנּו
הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְִֵֶַָָָָָֻוחּיה,
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוה.

חּלין(e.)ּבכֹורֹות .(hp.)ּובמּסכת ְְִֶֶַֻ

ה'תשע"א סיון ל' קודש שבת יום

.·�˜ .‡�˜ .�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן ּגםהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא העֹוף, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבסּמני
אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא העֹוף וסּמני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּתרים.
ּבכלֿ מתּבֹוננים אנּו ּכאׁשר ּכי ּבחקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָֻהּׂשגּו

אּסּורם ׁשּנתּבאר zehxtae)הּמינים ,dxeza)אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
אֹותם הּכֹוללים ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

(mitzeyn mihxt Ð "deeyd cv")עֹוף סּמני והם ,ְִֵֵָ
טמא זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

ּתאכלּו טהרה i`)"ּכלֿצּפֹור ,ci mixac)זֹו ― ְִֵָָֹֹ
ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה עׂשה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

חּלין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .(hp.)נתּבארּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹחגבים,

לרגליו" k`)מּמעל ,`i `xwie)ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְִִִַַַַָָ
הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ׁשּלפניה, ּבּמצוה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּוכבר העֹוף". ׁשרץ מּכל ּתאכלּו "אתֿזה ְְְִֶֶֶֶָָָֹֹאמרֹו:

חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(fn)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
"אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּדגים

ּבּמים" אׁשר מּכל h)ּתאכלּו ,my my)ּובפרּוׁש ְְֲִִֵֶַָֹֹ
חּלין ּבגמרא עֹובר(eq:)אמרּו טמא ּדג ׁשאֹוכל : ְְִִֵֵֵֶָָָָָֻ

אכֹול' 'זה ּׁשאמר מּמה ּכי ולאֿתעׂשה. ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹּבעׂשה
מּכלל הּבא ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשֹומע
"אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּתאכלּו"
נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָמצות
וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: אּלּו ּבסּמנים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻלדּון
"והבּדלּתם ואמר: הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאינֹו

וגֹו'" לּטמאה הּטהרה dk)ּביןֿהּבהמה ,k my)לא ְְְְֵֵֵַַַָָָֹֹ
יהיה לפיכ ― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתהא
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מצוה האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכלֿמין
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבפני
ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹוף,
ּוכבר לבּדֹו. עׂשה לכלֿאחד ׁשּקראּו ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָלׁשֹונם,
ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ּגם ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנתּבארּו

חּלין מּמּסכת ג' .(my)ּבפרק ְִִֶֶֶֶַֻ

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה ci,ּבהמה mixac) ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

(eÎd'וגֹו הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א" :ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ואתֿהארנבת ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאתֿהּגמל
ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא טמאה ּבהמה ׁשאר ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָֹאבל
ּפרסה מפרסת "וכלּֿבהמה ּׁשאמר: מּמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל

תאכלּו" אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת e)וגֹו', ,ci my), ְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ
יחד הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָידענּו
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמזהרים
אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָעׂשה
עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָלאו
טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר עלינּו נאסרה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
ׁשאנּו וחמר, ּבקל מלקּות אכילתן על ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֻוחּיבנּו
טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה ְְֲֳִִִֵֵֶַָָָָָָאֹומרים:
וחּיה ּבהמה לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד
עליהן. ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ספרא לׁשֹון ipiny)ּוׁשמע zyxt):אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְִֶַָָָ
ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ"אתּה

ּבלאֿתעׂשהטמאה ּבעׂשה, אּלא לי אין ּבאכילה. ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹמּנין?

ּבהמה ׁשאר ּבלבד, אּלּו אּלא לי אין ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגרה",
ודין מּנין? xnege)טמאה lw)ׁשּיׁש אּלּו מה הּוא: ְְִִִֵֵֵֶַָָ

אכילתן, על ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבהן
אינֹו טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשאר
נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹּדין
מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן והארנבת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהּגמל
ונמצאת מּקלֿוחמר: ― טמאה ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּוׁשאר

מןֿהּכתּוב ― ׁשּלהן עׂשה ad`מצות e`la) ְֲִִֵֶֶַַָָ
(dyr Ð dyr llkn― ּבלאֿתעׂשה ּומצוה ,ְְֲִֶַָֹ

מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּקלֿוחמר.
הּוא `zּבעלמא dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ

eli`k aygp df ixde "zexeyd oia" dxe`kl mlrpd

(yxetna dxezd z`f dazk,"ּבבּתֹו ׁשאמרּו ּכדר ,ְְְִֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר gt)ּכמֹו xeriy Ð ely dyrz `l). ְְְִֵֶָ

חּיה אֹו ּבהמה מּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּולפיכ
לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָטמאה

זאת ודע xeqi`dמּדאֹוריתא. xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ
df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei ep`

(dwele Ð "oicd on oixidfn oi`"l dxizqa.

― הקע"ד מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
"ואתֿ הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא טמא, ְְְְִִֵֶַָָָעֹוף

יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו bi)אּלה ,`i `xwie). ְְְִֵֵֶַָָֹ
ּוכבר לֹוקה. ― מּבׂשרם ּכזית מהם האֹוכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוגם
ּבפרק ׁשּלפניה הּׁשּתים עם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנתּבארּו
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(Á).¯Â�ˆ· Ú‚ÈÂ ÈÒÂ·È ‰ÎÓ ÏÎדיקטל כל (תרגום:)

כרכא: למכבש וישרי ‰ÌÈÁÒÙ.יבוסאה ˙‡Âגם ויכה

דוד: נפש שנואי העורים ואת הפסחים ÔÎאת ÏÚ
.Â¯Ó‡È:אומרים אשר ÁÒÙÂ.על ¯ÂÚשהעור בעוד

בכאן: יהיה Â‚Â'.והפסח ‡·È ‡Ïהרי הנה. דוד יבא

ולא בצנור, ויגע יבוסי מכה כל שאמר קצר, מקרא זה

הימים ובדברי לו, יעשה מה ו)פירש יא כל(א פירש:

לזה ודומה ולשר; לראש יהיה בראשונה יבוסי מכה

טו) ד יעשה(בראשית מה פירש ולא קין, הורג כל לכן :

ונזיפה: גערה לשון נשמע הוא מעצמו אבל Ú‚ÈÂלו,
.¯Â�ˆ·הצלמים נתונים היו שם כי המגדל, גובה לשון

שהוזכרו הדורות עברו כבר דוד ובימי שלהם,

È·Â˙‰.(Ë)בשבועה: ‡ÂÏÓ‰ ÔÓ,נמוכה חומה היקף

ומשפע באמצע, התל וגובה עפר, אותה וממלאין

בתים, דוד בנה ועליו מלוא, קרוי הוא רוח, לכל והולך

למצודה: סביב היה המלוא „Â„.(È·)ואותו Ú„ÈÂ
לו שולחין הגוים ומלכי מצליחין, מעשיו כל בראותו

ויתפשטו:Â˘Ë�ÈÂ.(ÁÈ)מנחה:

cec zcevn
(Ê).ÔÂÈˆ ˙„ÂˆÓ:יבוס למקום סמוך חזק, מבצר ÈÚ¯שם ‡È‰
.„Â„:דוד עיר וקראו שמה הסבו זה ÎÓ‰(Á)לאחר ÏÎ

.ÈÒÂ·Èיגע ומתחלה היבוסי, את ויכה בראשונה יעלה אשר מי
בטחונם, כל בו תלו אשר החזק המגדל והוא להפילו, בצנור
ופליט, שריד ישאר לבל והפסחים העורים גם יכה זה ואחרי
בתחלה יסיר אם כי לכבשם שאין הם, אמרו כאשר לו וכאומר

הם: גם יכה זה ואחר קיימים, אנשיה בעוד המגדל יפיל רק והפסחים, „Â„.העורים ˘Ù� È‡Â�˘אנשי ועל דוד, נפש שנואי של
לאשר יעשה מה פירש לא פה והנה וכו', הסירך אם כי הנה תבוא לא לאמר אותו בזו עקב לדוד שנואים שהיו יאמר, היבוס

הימים ובדברי וכו', היבוסי את ו)יכה יא נאמר(א בתורה וכן ולשר, לראש יהיה ואמר: טו)פירש ד קין,(בראשית הורג כל לכן :

רע: ואם טוב אם המעשה, גמול יקבל סופו אמר כאלו הם והרי לו, יעשה מה פירש ÔÎ.ולא ÏÚהדבר יהא למען לומר: רוצה
להעיר, דוד ביאת יעכבו המה אף אשר היבוסים שאמרו לפי היבוס, מבתי הבית אל ופסח עור יבוא לבל אומר גזרו לזכרון,

אמרו ז"ל ורבותינו הדבר. יזכר זה ידי ועל הבית, אל יבואו ולא חוצה יעמדו המה כח)לזה רמז יהושע שמעוני היבוסים(ילקוט כי :
באמרו ויצחק, אברהם עם ברית שכרת אבימלך מבני כג)היו כא נחושת,(בראשית גלולי ועשה ולנכדי, ולניני לי תשקור אם :

השבועה, זמן כלתה כבר כי ועם יהלכו, ולא רגליהם יראו ולא להם עינים כי ופסחים, עורים וקראם השבועה, ברית עליהם וכתב
לא דוד כי וחשבו לזכרון, הוא עומד ועודנו פעם, בשום השבועה היה כי על בם, מלהלחם דוד את למנוע רצו מקום מכל

וכו': בהם להסתכל אליהם פנות מבלי ממילא ויסורו בצנור, לגעת דוד אמר ולזה ולהסירם, האלילים אל ‰ÂÏÓ‡(Ë)יפנה ÔÓ
.‰˙È·Âוכן אנשים, מרבית שם להאסף מוכן להיות פנוי מקום הניח להחומה סמוך ה)כי ד המלוא(ירמיהו ומן מלאו. קראו :

סביב: בתים בנה ÏÂ„‚Â.(È)ולפנים ÍÂÏ‰:ויותר יותר נתגדל עת ‡¯ÌÈÊ.(È‡)בכל ÈˆÚÂ:ארזים עצי שלÈ˘¯ÁÂ.ובידם אף
קיר: לבנות היודעים ואבן עץ „Â„.(È·)חרשי Ú„ÈÂנשא ואשר למלך, הכינו שה' הכיר יעבדוהו, ידע לא גוי אשר במה

בעצמו: הדבר תלה ולא ישראל, בעבור היא הימים˘ÚÂÓ.(È„)ממלכתו בדברי הנזכר שמעא ה)הוא ג ולא(א כסדר, מנאם
הימים: בדברי שכתוב כמו שבע בת בני שהיו הארבעה באלו ראשון היה שלמה כי אלישמעÚÂ˘ÈÏ‡Â.(ÂË)תולדותם, הוא

הימים בדברי אחר ובמקום אלישמע, שמם אשר בנים שני חשב שם כי שם, ה)הנזכר יד אלישוע:(א להראשון כן גם קורא ,

(ÊË).Ú„ÈÏ‡Âהימים ז)ובדברי פסוק ובעלידע:(שם אחר: בשם וכןËÏÙÈÏ‡Â.קראו אחר, אליפלט עוד נזכר הימים ובדברי
למו: זכר נשאר ולא בקטנותם מתו אולי כי כאן, הוזכרו ולא נוגה, שם ÌÈ˙˘ÏÙ.(ÊÈ)הוזכר ÏÎלזה דוד, מגבורת ידעו כי על

בו: להלחם לבקשו כולם ‰ÂˆÓ„‰.נאספו Ï‡:'בה ישאל בטרם בו, להתחזק עוז מגדל אל

oeiv zcevn
(Ê).˙„ÂˆÓכמו חזק, מבצר מא)ענינו מח והמצודות(ירמיהו :

המגדל:·ˆ�Â¯.(Á)נתפשה: מבפנים:È·Â˙‰.(Ë)שם
(‡È).È˘¯ÁÂכמו לה)אומנים, לה וחושב:(שמות חרש :.¯È˜
הרמה:�˘‡.(È·)כותל: כמוÂ˘Ë�ÈÂ.(ÁÈ)ענין והתפשטו,

ט) טו בלחי:(שופטים וינטשו :

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zegpn(oey`x meil)

:zyy ax zii`x z` dgec ongp axïîçð áøåzpeek oi`y ,xn` §©©§¨
e` 'leykn' e` ,mipte` ipyn cg`a l`xyi z` e`ihgdy aezkd

epiid ,cala cg` ote`a `l` ,'oer'ïBòc ìBLëîz` eliykdy - ¦§§¨
.cifna xnelk ,'oer' ly ote`a l`xyi

dì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàdcearl zxyndy izcnl okidn - ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
,ycwna zxyl xzen bbeya dxf,àéðúcbbyy cigi z`hga xn`p §©§¨

dxf dceara(gk eh xacna)äàèça úââMä Lôpä ìò ïäkä øtëå'§¦¤©Ÿ¥©©¤¤©Ÿ¤¤§¤§¨
'äââLáe ,zexzein 'dbbya d`hga' zeaizd .'ebeãnìîaezkd ¦§¨¨§©¥
ïäkLda bbyyBîöò éãé ìò øtkúîepaxw envra aixwdl leki - ¤Ÿ¥¦§©¥©§¥©§

,xxal yie .eytp lr xtkléàîa,`hg cvik -äèéçLa àîéìéà §©¦¥¨¦§¦¨
,dxf dcearlââBL àéøéà éàî,dbbya df didy aezkd hwp recn - ©¦§¨¥

énð ãéæî eléôàik ,ycwna zxyl xzen dfa cifd elit` ixd - £¦¥¦©¦
.zexiy zaygp dpi` dhigy,åàì àlà`hgy dpeekdä÷éøæaly ¤¨¨¦§¦¨

meyne ,ycwna zxyl xq`p did cifn did m`e ,dxf dcearl mc
.gegip gix epaxw dwixfa bbeydy ixd .zxyl el xzen bbyy

:ongp ax zii`x z` dgec zyy axíìBòì ,Cì øîà úLL áøå§©¥¤¨©¨§¨
`weec aezkd zpeekàì ãéæîáe ,äèéçLadid m` ok it lr s`e - ¦§¦¨§¥¦Ÿ

ik ,ycwna zxyl xq`p dfa cifn.íéáëBk úãBáòì úøLî äNòð©£¨§¨¥©£©¨¦
:`xnbd dtiqeneäééîòèì eãæàåaxl ongp ax oiay ef zwelgne - §¨§§©§©§

,mzhiyl `id ,dhigya cifna zyyäèéçLa ãéæä ,øîzàc§¦§©¥¦¦§¦¨
,ycwna oaxw aixwde daeyza xfge dxf dcearl,øîà ïîçð áø©©§¨¨©

.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà ,øîà úLL áøå .çBçéð çéø Bðaø÷zx`ane ¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨¥©¦©
:mzwelgn `xnbdøîà ïîçð áøy,çBçéð çéø Bðaø÷meynàìc ©©§¨¨©¨§¨¥©¦©§Ÿ

úeøéL ãáòe .dxf dcearl zexiy zaygp ezhigy oi`y -úLL áø ¨©¥©¥¤
øîày,çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà ¨©¥¨§¨¥©¦©
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i"yx

(Á).¯Â�ˆ· Ú‚ÈÂ ÈÒÂ·È ‰ÎÓ ÏÎדיקטל כל (תרגום:)

כרכא: למכבש וישרי ‰ÌÈÁÒÙ.יבוסאה ˙‡Âגם ויכה

דוד: נפש שנואי העורים ואת הפסחים ÔÎאת ÏÚ
.Â¯Ó‡È:אומרים אשר ÁÒÙÂ.על ¯ÂÚשהעור בעוד

בכאן: יהיה Â‚Â'.והפסח ‡·È ‡Ïהרי הנה. דוד יבא

ולא בצנור, ויגע יבוסי מכה כל שאמר קצר, מקרא זה

הימים ובדברי לו, יעשה מה ו)פירש יא כל(א פירש:

לזה ודומה ולשר; לראש יהיה בראשונה יבוסי מכה

טו) ד יעשה(בראשית מה פירש ולא קין, הורג כל לכן :

ונזיפה: גערה לשון נשמע הוא מעצמו אבל Ú‚ÈÂלו,
.¯Â�ˆ·הצלמים נתונים היו שם כי המגדל, גובה לשון

שהוזכרו הדורות עברו כבר דוד ובימי שלהם,

È·Â˙‰.(Ë)בשבועה: ‡ÂÏÓ‰ ÔÓ,נמוכה חומה היקף

ומשפע באמצע, התל וגובה עפר, אותה וממלאין

בתים, דוד בנה ועליו מלוא, קרוי הוא רוח, לכל והולך

למצודה: סביב היה המלוא „Â„.(È·)ואותו Ú„ÈÂ
לו שולחין הגוים ומלכי מצליחין, מעשיו כל בראותו

ויתפשטו:Â˘Ë�ÈÂ.(ÁÈ)מנחה:
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(Ê).ÔÂÈˆ ˙„ÂˆÓ:יבוס למקום סמוך חזק, מבצר ÈÚ¯שם ‡È‰
.„Â„:דוד עיר וקראו שמה הסבו זה ÎÓ‰(Á)לאחר ÏÎ

.ÈÒÂ·Èיגע ומתחלה היבוסי, את ויכה בראשונה יעלה אשר מי
בטחונם, כל בו תלו אשר החזק המגדל והוא להפילו, בצנור
ופליט, שריד ישאר לבל והפסחים העורים גם יכה זה ואחרי
בתחלה יסיר אם כי לכבשם שאין הם, אמרו כאשר לו וכאומר

הם: גם יכה זה ואחר קיימים, אנשיה בעוד המגדל יפיל רק והפסחים, „Â„.העורים ˘Ù� È‡Â�˘אנשי ועל דוד, נפש שנואי של
לאשר יעשה מה פירש לא פה והנה וכו', הסירך אם כי הנה תבוא לא לאמר אותו בזו עקב לדוד שנואים שהיו יאמר, היבוס

הימים ובדברי וכו', היבוסי את ו)יכה יא נאמר(א בתורה וכן ולשר, לראש יהיה ואמר: טו)פירש ד קין,(בראשית הורג כל לכן :

רע: ואם טוב אם המעשה, גמול יקבל סופו אמר כאלו הם והרי לו, יעשה מה פירש ÔÎ.ולא ÏÚהדבר יהא למען לומר: רוצה
להעיר, דוד ביאת יעכבו המה אף אשר היבוסים שאמרו לפי היבוס, מבתי הבית אל ופסח עור יבוא לבל אומר גזרו לזכרון,

אמרו ז"ל ורבותינו הדבר. יזכר זה ידי ועל הבית, אל יבואו ולא חוצה יעמדו המה כח)לזה רמז יהושע שמעוני היבוסים(ילקוט כי :
באמרו ויצחק, אברהם עם ברית שכרת אבימלך מבני כג)היו כא נחושת,(בראשית גלולי ועשה ולנכדי, ולניני לי תשקור אם :

השבועה, זמן כלתה כבר כי ועם יהלכו, ולא רגליהם יראו ולא להם עינים כי ופסחים, עורים וקראם השבועה, ברית עליהם וכתב
לא דוד כי וחשבו לזכרון, הוא עומד ועודנו פעם, בשום השבועה היה כי על בם, מלהלחם דוד את למנוע רצו מקום מכל

וכו': בהם להסתכל אליהם פנות מבלי ממילא ויסורו בצנור, לגעת דוד אמר ולזה ולהסירם, האלילים אל ‰ÂÏÓ‡(Ë)יפנה ÔÓ
.‰˙È·Âוכן אנשים, מרבית שם להאסף מוכן להיות פנוי מקום הניח להחומה סמוך ה)כי ד המלוא(ירמיהו ומן מלאו. קראו :

סביב: בתים בנה ÏÂ„‚Â.(È)ולפנים ÍÂÏ‰:ויותר יותר נתגדל עת ‡¯ÌÈÊ.(È‡)בכל ÈˆÚÂ:ארזים עצי שלÈ˘¯ÁÂ.ובידם אף
קיר: לבנות היודעים ואבן עץ „Â„.(È·)חרשי Ú„ÈÂנשא ואשר למלך, הכינו שה' הכיר יעבדוהו, ידע לא גוי אשר במה

בעצמו: הדבר תלה ולא ישראל, בעבור היא הימים˘ÚÂÓ.(È„)ממלכתו בדברי הנזכר שמעא ה)הוא ג ולא(א כסדר, מנאם
הימים: בדברי שכתוב כמו שבע בת בני שהיו הארבעה באלו ראשון היה שלמה כי אלישמעÚÂ˘ÈÏ‡Â.(ÂË)תולדותם, הוא

הימים בדברי אחר ובמקום אלישמע, שמם אשר בנים שני חשב שם כי שם, ה)הנזכר יד אלישוע:(א להראשון כן גם קורא ,

(ÊË).Ú„ÈÏ‡Âהימים ז)ובדברי פסוק ובעלידע:(שם אחר: בשם וכןËÏÙÈÏ‡Â.קראו אחר, אליפלט עוד נזכר הימים ובדברי
למו: זכר נשאר ולא בקטנותם מתו אולי כי כאן, הוזכרו ולא נוגה, שם ÌÈ˙˘ÏÙ.(ÊÈ)הוזכר ÏÎלזה דוד, מגבורת ידעו כי על

בו: להלחם לבקשו כולם ‰ÂˆÓ„‰.נאספו Ï‡:'בה ישאל בטרם בו, להתחזק עוז מגדל אל
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(Ê).˙„ÂˆÓכמו חזק, מבצר מא)ענינו מח והמצודות(ירמיהו :

המגדל:·ˆ�Â¯.(Á)נתפשה: מבפנים:È·Â˙‰.(Ë)שם
(‡È).È˘¯ÁÂכמו לה)אומנים, לה וחושב:(שמות חרש :.¯È˜
הרמה:�˘‡.(È·)כותל: כמוÂ˘Ë�ÈÂ.(ÁÈ)ענין והתפשטו,

ט) טו בלחי:(שופטים וינטשו :

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zegpn(oey`x meil)

:zyy ax zii`x z` dgec ongp axïîçð áøåzpeek oi`y ,xn` §©©§¨
e` 'leykn' e` ,mipte` ipyn cg`a l`xyi z` e`ihgdy aezkd

epiid ,cala cg` ote`a `l` ,'oer'ïBòc ìBLëîz` eliykdy - ¦§§¨
.cifna xnelk ,'oer' ly ote`a l`xyi

dì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàdcearl zxyndy izcnl okidn - ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
,ycwna zxyl xzen bbeya dxf,àéðúcbbyy cigi z`hga xn`p §©§¨

dxf dceara(gk eh xacna)äàèça úââMä Lôpä ìò ïäkä øtëå'§¦¤©Ÿ¥©©¤¤©Ÿ¤¤§¤§¨
'äââLáe ,zexzein 'dbbya d`hga' zeaizd .'ebeãnìîaezkd ¦§¨¨§©¥
ïäkLda bbyyBîöò éãé ìò øtkúîepaxw envra aixwdl leki - ¤Ÿ¥¦§©¥©§¥©§

,xxal yie .eytp lr xtkléàîa,`hg cvik -äèéçLa àîéìéà §©¦¥¨¦§¦¨
,dxf dcearlââBL àéøéà éàî,dbbya df didy aezkd hwp recn - ©¦§¨¥

énð ãéæî eléôàik ,ycwna zxyl xzen dfa cifd elit` ixd - £¦¥¦©¦
.zexiy zaygp dpi` dhigy,åàì àlà`hgy dpeekdä÷éøæaly ¤¨¨¦§¦¨

meyne ,ycwna zxyl xq`p did cifn did m`e ,dxf dcearl mc
.gegip gix epaxw dwixfa bbeydy ixd .zxyl el xzen bbyy

:ongp ax zii`x z` dgec zyy axíìBòì ,Cì øîà úLL áøå§©¥¤¨©¨§¨
`weec aezkd zpeekàì ãéæîáe ,äèéçLadid m` ok it lr s`e - ¦§¦¨§¥¦Ÿ

ik ,ycwna zxyl xq`p dfa cifn.íéáëBk úãBáòì úøLî äNòð©£¨§¨¥©£©¨¦
:`xnbd dtiqeneäééîòèì eãæàåaxl ongp ax oiay ef zwelgne - §¨§§©§©§

,mzhiyl `id ,dhigya cifna zyyäèéçLa ãéæä ,øîzàc§¦§©¥¦¦§¦¨
,ycwna oaxw aixwde daeyza xfge dxf dcearl,øîà ïîçð áø©©§¨¨©

.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà ,øîà úLL áøå .çBçéð çéø Bðaø÷zx`ane ¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨¥©¦©
:mzwelgn `xnbdøîà ïîçð áøy,çBçéð çéø Bðaø÷meynàìc ©©§¨¨©¨§¨¥©¦©§Ÿ

úeøéL ãáòe .dxf dcearl zexiy zaygp ezhigy oi`y -úLL áø ¨©¥©¥¤
øîày,çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà ¨©¥¨§¨¥©¦©
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(‡).‡˘‡ È˘Ù�:לבי ¯Ì˜È.(‚)אכוון ÌÈ„‚Â·‰כמו מנכסיהם ריקם העניים את המושיבים החמסנים הגזלנים

ז') ריקם:(לעיל צוררי בלעז:‰„¯È�ÎÈ.(‰)ואחלצה ‰ÌÂÈ.אדריצימו"י ÏÎ È˙ÈÂ˜ Í˙Â‡יום שהוא העה"ז הוא

לישראל: ולילה ‰Ó‰.(Â)לאומות ÌÏÂÚÓ ÈÎתמות מות ממנו אכלך ביום לו שאמרת הראשון אדם מימות

ב') שנים:(בראשית אלף שהוא משלך יום לו ÈÏ.(Ê)ונתת ¯ÎÊ Í„ÒÁÎטובים מעשים אלו לי זכור לחסדך הראוי

‰'.(Á)שבידי: ¯˘ÈÂ ·ÂËב להצדיק ·„¯Í.ריותיו:וחפץ ÌÈ‡ËÁ ‰¯ÂÈ ÔÎ ÏÚחטאים יורה ד"א תשובה,

וגו' הדרך לך תכין שנאמר י"ט)הרוצחים במכות:(דברים כדאיתא כו' דרכים פרשת על כתוב היה מקלט מקלט
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(‡).‡˘‡ È˘Ù�:למנה לך נפשי ·È˙ÁË.(·)אמסור Í·

אויבי ישמחו ולא אבוש שלא ידעתי בך ובטחתי הואיל
מן‚Ì.(‚)במפלתי: יבושו לא לך המקוים כל גם אז

הבוגדים אבל הבוגדים. תקוה. יש כי יראו כי המלעיגים
יבושו: הם חנם למדני‰„¯È�ÎÈ.(‰)בריעיהם לומר רוצה

לתשועה: ראוי ואהיה בה ואלך דרכך למדני לזה אקוה ואליך מושיעי שאתה לפי דרכך אמיתת ורחמיך:‰Ó‰.(Â)לדעת חסדיך
(Ê).'Â‚Â Í„ÒÁÎ:החסד מדת המביאים הטובים מעשי זכור ר"ל זכור חסדך מדת כפי ה' Í·ÂË.אתה ÔÚÓÏמדת למען עשה

‰'.(Á)טובך: ¯˘ÈÂ ·ÂË:הנכון בדרך ללכת ומזהירם החוטאים את הוא מלמד ע"כ לכל להטיב הוא מדריךÍ¯„È.(Ë)ורוצה
וגו': רחום הוא מה רז"ל וכמ"ש ה' בדרכי לאחוז עוד ומלמדם ממנה יסורו ולא הראשון במשפט בדרכיהם לאחוז הענוים את

(È).È¯ˆÂ�Ï:ועדותיו בריתו לשומרי חסד לשלם
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פניו‡˘‡.(‡) מאת משאות וישא כמו ודורון מנחה ענין

מ"ד) ריקם¯Ì˜È.(‚):(בראשית צוררי ואחלצה וכן (לעילבחנם

דרך:‰„¯È�ÎÈ.(‰):ז') Í¯„È.(Ë)ילמד:ÂÈ¯‰.(Á)מלשון
דרך: מלשון

xe` ldi
לדוד ע"ב.א דק"כ במדבר ס"פ זהר ע' אשא. נפשי ה' אליך

ע"א דר"י ויגש פ' בזהר עדמ"ש וזהו וא"ו. בו שאין והטעם
דלתתא צלותא היא דא וא"ו חסר והקל נשמע והקל ע"פ
נשמע והקל ביה. ולאתחברא בוא"ו לאסתלקא אזלא דאיהי
וכדין מינה ואתרחק אסתלק דוא"ו בגין מ"ט לעילא לעילא
ויתחבר מעפרא קל להאי קוב"ה יקום כד ת"ח כו' מבכה רחל
סד"ה ובת"א יעקב קול הקל סד"ה בסדור וע' ע"ש כו' בוא"ו
דלא קלא הלב פנימיות על וא"ו חסר קל פי' יעקב וישב

אשתמע:
נפשיבילקוט(ב) ה' אליך פי' תש"א רמז במקומו בתלים

הוא ואליו כו' שכרו תתן ביומו שכיר גבי מ"ש ע"ד אשא
השפע. מהירות ג"כ מבקשים אנו דלכן ור"ל נפשו. את נושא
נושא הוא ואליו ע"פ ע"ד דרצ"ז תצא כי פ' בילקוט עוד וכ"ה
ביום בו שכרינו מבקשים אנו איך קשה ולכאורה נפשו. את
רע ינקה לא ליד יד ע"פ פל"ו בחקותי פ' במד"ר ארז"ל הלא
ומבקש מצוה שעושה מי כל פינחס א"ר כ"א י"א סי' משלי
מניח ואינו הוא רשע רע ינקה לא ליד מיד עליה שכרו ליטול
ה' דאליך זו דבקשה לתרץ ויש ויעו"ש. עכ"ל כו' כלום לבניו
הוא"ו אל וא"ו בלא קל בחי' שיתחבר המכוון קאי אשא נפשי

ר"ב א' שס"ב ח"ב וא"ו. מלא יעקוב בריתי את וזכרתי דוגמת
תמ"ח: ח"ג

ה'וכ"ה(ג) אליך אשא נפשי ה' אליך ע"א דפ"ז לך פ' בזהר
מאן דרועין) תרין בין להעלותה הת"ת אל בזח"מ (פי' לעילא
זח"ג (ע' מל' בחי' ר"ל דקאמרן קדמאה דרגא דוד דא נפשי
אל עיני אשא כד"א אסלק אשא סע"ב) דפ"ו קדושים פ'
בענין השני דרוש מים ושאבתם בד"ה בלק"ת (עמ"ש ההרים
דודי קול בד"ה בשה"ש בלק"ת עוד וע' אשא ישועות כוס פי'
על ד' ופסח עם א' ענין שהוא איך ההרים על מדלג בענין
דרגא לסלקא משתדל הוה דדוד יומוי דכל בגין והבן) הפתח
כדקא שלים בקשורא תמן ולאתקשרא לעילא ולאתעטרא
היא שם העליה שע"י לעילא לאתעטרא בזח"מ ופי' יאות.
דהיינו בתפלין מעוטר הוא והתפארת הת"ת עם מתייחדת
תשמרו שבתותי את ע"פ (עמ"ש אמו לו שמעטרת העטרה
בסוד ומתעטרת עמו עולה שם ובעלייתה בלק"ת) שאינו
וארא בזהר וע' עכ"ל מאו"א דירית עטרין תרין העטרות אותם
שפיר אתי ולכן המלך. אלקי ארוממך ע"פ סע"ב דכ"ח
תצא זהר וע' במהירות. שיומשך מבקשים אנו זו שבקשה

שכרו: תתן ביומו ע"פ ע"א דרע"ח
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את1049) הּכיתי "לּׁשוא הּפסּוק: על לעיל לּמבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהמׁשְך
זה. ּפסּוק על נֹוספת ּדרׁשה הּגמרא מביאה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבניכם",

וצֹומחת1050) החּנם1051)ּגדלה ׂשֹונא ילדיה1052)ׁשל את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּיּסּורים1053)ּכׁשהם מּסכת הׁשלמה לא עֹוד מתים. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשל חּייהם רק ולא עצמֹו, על החּנם ׂשֹונא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּמביא
אּלא נקטעים, חּיים" "חזקת להם אין ׁשעדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהעּברים,
ּבין נמצא ׁשּכבר מי את ּגם ההּוא ּבּבית אֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמות

הם1054)החּיים, ּגם זה, לּכהן1055)ׂשֹונא מפריׁשים ׁשּלא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ
התמּקדּו ּכאן ּברכה. אין הּמעׂשרֹות, ואת הּתרּומֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָאת

הפרׁשת ּבאי־ ׁשהּתֹורה1056)החכמים ּכפי העּסה, מן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁש הּוא ּכְך על הענׁש ׁשמן1057)צּותה, יין, ּכגֹון ּבּמחסנים, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּמזֹון,1058)ּותבּואה. ּבמחסני לנזקים קללה1059)כהמׁשְך ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
הּתבּואה1060) מעט ּכי טבעית, ּכתגּובה ּובמחירים, ְְְְְִִִִִִַַַַָָּבּׁשּוק

מחירּה ּבּמחסן, לׂשרד ׁשהצליחה והמתּלעת ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהמעּפׁשת
רעב ּבעּתֹות ּבּׁשּוק הּׂשֹורר הרב לּבּקּוׁש ּבהתאם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָיעלה
עצמּה, ּבפני ּכקללה נחׁשבת מחירים ועלּית ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחסֹור,

ּגֹוררת. ׁשהיא הרּבים העקיפים הּנזקים בגלל1061)מּלבד ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּולׁשם קׁשייהם עם להתמֹודד הרעבים מנּסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּבּצרת,

מצּמקֹות1062)ּכְך קטנּיֹות חפן להצמיח לנּסֹות ּכדי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻ

מהמעט להנֹות עתידים לא הם אבל ׁשדּופה, ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹּותבּואה
ּובּצרת, קללה ּבתנאי לגּדל אין1063)ׁשהצליח אֹותֹו גם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכי לאכל, עתידים ּכל1065)אֹויבים1064)הם את להם ְֱֲִִִִֵֶֶֶָָֹ
ׁשּבּׂשדֹות. ּבחּקתי1066)היבּול "אם הּתֹוכחה: ּבפרׁשת ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּכהנים. מתנֹות אי־הפרׁשת היא לכְך ּדגמא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹֻּתמאסּו...".
ּתהיה: לכְך ׁשהּתגּובה ּבּתֹורה ׁשם ּתבא1067)נאמר אׁשר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכּנאמר נפׁש, ויּסּורי מחלֹות ּכגֹון אפנים, ּבכּמה ּבּטּוי ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלידי
קׁשה],1068)ּבהמׁשְך: עֹור קֹודח1069)[=מחלת [=ׁשהחֹולה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חם], ׁשהעינים1070)מרב ּבּמחסנים, הּנסּתר את [=מכּלֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

מּמּנּו], ולהנֹות לראֹות ּכי1072)[=מצערֹות]1071)מצּפֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָ
ּגם מברְך. ּפרי להניב הּׂשדה עתידה לא ּבּצרת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבזמן
קֹוראת "ּפרצה ּכי להנֹות, עתידים אּתם אין היבּול ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּמעט
לּׂשדה יֹוצא אינֹו איׁש רּבים, חֹולים ּבעם ּוכׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּגּנב",
לצמח, ׁשהצליח המעט ּגם ּומּמילא הּתבּואה, על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהגן

אֹותֹו, ה1073)ּגם הענׁשים,1074)את מרׁשימת ּכחלק ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָ
ּדהינּו:1075) לקללֹות, הּסּבה את הּתֹורה מדּגיׁשה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכאן
הּכהּונה,1076) מתנֹות ּוׁשאר החּלה ּכׁשּנחסרת ּכאמּור ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָוגֹו'.
לּכהנים,1077) חּלה,1079)[=ּבצקכם]1078)חּלה מצות [זֹוהי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּתהיה] ׁשּלּה ְִֶֶֶַָָָׁשהּתֹוצאה
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את1049) הּכיתי "לּׁשוא הּפסּוק: על לעיל לּמבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהמׁשְך
זה. ּפסּוק על נֹוספת ּדרׁשה הּגמרא מביאה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבניכם",

וצֹומחת1050) החּנם1051)ּגדלה ׂשֹונא ילדיה1052)ׁשל את ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּיּסּורים1053)ּכׁשהם מּסכת הׁשלמה לא עֹוד מתים. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשל חּייהם רק ולא עצמֹו, על החּנם ׂשֹונא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּמביא
אּלא נקטעים, חּיים" "חזקת להם אין ׁשעדין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהעּברים,
ּבין נמצא ׁשּכבר מי את ּגם ההּוא ּבּבית אֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמות

הם1054)החּיים, ּגם זה, לּכהן1055)ׂשֹונא מפריׁשים ׁשּלא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ
התמּקדּו ּכאן ּברכה. אין הּמעׂשרֹות, ואת הּתרּומֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָאת

הפרׁשת ּבאי־ ׁשהּתֹורה1056)החכמים ּכפי העּסה, מן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁש הּוא ּכְך על הענׁש ׁשמן1057)צּותה, יין, ּכגֹון ּבּמחסנים, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּמזֹון,1058)ּותבּואה. ּבמחסני לנזקים קללה1059)כהמׁשְך ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
הּתבּואה1060) מעט ּכי טבעית, ּכתגּובה ּובמחירים, ְְְְְִִִִִִַַַַָָּבּׁשּוק

מחירּה ּבּמחסן, לׂשרד ׁשהצליחה והמתּלעת ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהמעּפׁשת
רעב ּבעּתֹות ּבּׁשּוק הּׂשֹורר הרב לּבּקּוׁש ּבהתאם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָיעלה
עצמּה, ּבפני ּכקללה נחׁשבת מחירים ועלּית ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחסֹור,

ּגֹוררת. ׁשהיא הרּבים העקיפים הּנזקים בגלל1061)מּלבד ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּולׁשם קׁשייהם עם להתמֹודד הרעבים מנּסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּבּצרת,

מצּמקֹות1062)ּכְך קטנּיֹות חפן להצמיח לנּסֹות ּכדי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻ

מהמעט להנֹות עתידים לא הם אבל ׁשדּופה, ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹּותבּואה
ּובּצרת, קללה ּבתנאי לגּדל אין1063)ׁשהצליח אֹותֹו גם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכי לאכל, עתידים ּכל1065)אֹויבים1064)הם את להם ְֱֲִִִִֵֶֶֶָָֹ
ׁשּבּׂשדֹות. ּבחּקתי1066)היבּול "אם הּתֹוכחה: ּבפרׁשת ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּכהנים. מתנֹות אי־הפרׁשת היא לכְך ּדגמא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹֻּתמאסּו...".
ּתהיה: לכְך ׁשהּתגּובה ּבּתֹורה ׁשם ּתבא1067)נאמר אׁשר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכּנאמר נפׁש, ויּסּורי מחלֹות ּכגֹון אפנים, ּבכּמה ּבּטּוי ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלידי
קׁשה],1068)ּבהמׁשְך: עֹור קֹודח1069)[=מחלת [=ׁשהחֹולה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חם], ׁשהעינים1070)מרב ּבּמחסנים, הּנסּתר את [=מכּלֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

מּמּנּו], ולהנֹות לראֹות ּכי1072)[=מצערֹות]1071)מצּפֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָ
ּגם מברְך. ּפרי להניב הּׂשדה עתידה לא ּבּצרת ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּבזמן
קֹוראת "ּפרצה ּכי להנֹות, עתידים אּתם אין היבּול ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּמעט
לּׂשדה יֹוצא אינֹו איׁש רּבים, חֹולים ּבעם ּוכׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּגּנב",
לצמח, ׁשהצליח המעט ּגם ּומּמילא הּתבּואה, על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלהגן

אֹותֹו, ה1073)ּגם הענׁשים,1074)את מרׁשימת ּכחלק ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָ
ּדהינּו:1075) לקללֹות, הּסּבה את הּתֹורה מדּגיׁשה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכאן
הּכהּונה,1076) מתנֹות ּוׁשאר החּלה ּכׁשּנחסרת ּכאמּור ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָוגֹו'.
לּכהנים,1077) חּלה,1079)[=ּבצקכם]1078)חּלה מצות [זֹוהי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּתהיה] ׁשּלּה ְִֶֶֶַָָָׁשהּתֹוצאה
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dnda yicwdyk s` jkitl ,dzkldk d`iadl xcp `l ixdy dler

,df xear.äìBò Bæ ïéà¥¨
xne`d :sqep oicçlâé ,'øéæð éðéøä'eizepaxw `iaie exry.Lc÷na £¥¦¨¦§©©©¦§¨

.àöé àì ,BéðBç úéáa çlb íàåxn` m`eøéæð éðéøä'zpn lr §¦¦©§¥§Ÿ¨¨£¥¦¨¦
,Lc÷na çlâé ,'BéðBç úéáa çlâàLlaiw ,'xifp ipixd' xn`y oeiky ¤£©©§¥§§©©©¦§¨

.zexifp eilrïBòîL éaø .àöé ,BéðBç úéáa çlb íàåe wleg,øîBà §¦¦©§¥§¨¨©¦¦§¥
øéæð äæ ïéà.dzkldk zexifp laiw `l ixdy llk ¥¤¨¦

àøîâ
dywn .`vi ,my daixwde 'eipeg ziaa dpaixw`y' xne`dy epipy

recn :`xnbddìè÷ ìè÷î àä ,àöéaiige ezler bxedk `ed ixd - ¨¨¨¦§¨©§¨
cr excp miiwn epi` 'dler ilr ixd' xn`y oeiky ,zxg` `iadl

:`xnbd zvxzn .dzkldk dp`iaiy,àðeðîä áø øîàxn`y oeik ¨©©©§¨
ipeg ziaa dpaixw`y','eúðî ìò äìBò éìò éøä' øîBàk äNòð©£¨§¥£¥¨©¨©§¨

,'dúeéøçàa áéiçúà àlL,ycwna daixwdl aiig dligzkly s`e ¤Ÿ¤§©¥§©£¨¨
.zxg` `iadl aiig epi` uega dhgy m`

:`xnbd dywnàáø déì øîà,`pepnd axl,äzòî àlàm`d ¨©¥¨¨¤¨¥©¨
aàôéñ,epizpyn lyçlâé BéðBç úéáa çlâàL øéæð éðéøä' éðz÷c ¥¨§¨¨¥£¥¦¨¦¤£©©§¥§§©©

énð éëä ,'àöé BéðBç úéáa çléb íàå Lc÷nadpeekdäNòðc ©¦§¨§¦¦©§¥§¨¨¨¦©¦§©£¨
åéúBðaø÷ úeéøçàa áéiçúà àlL úðî ìò øéæð éðéøä' øîBàkly §¥£¥¦¨¦©§¨¤Ÿ¤§©¥§©£¨¨§§¨

,mrhd df oi` i`ce my ixd .`vi eipeg ziaa glib m` okle ,'xifp
e ,zexifp eilr dlg 'xifp ipixd' xn`yk ixdyéúééî àìc änk ,øéæð̈¦©¨§Ÿ©§¥

[`ian epi` cer lk-]øLkúî àì ,åéúBðaø÷ziizya xzip epi` - ¨§§¨Ÿ¦§©©
mb ,jk x`al oi` xifp iabl `tiqay oeike .zn z`nehe zglbzae oii

.jixack mrhd oi` dler iabl `yixa
:xg` ote`a x`ane `pepnd ax xe`ia z` `ax dgec jkitleàlà¤¨

,àáø øîày eiyrnn gkeny iptn ,ezaeg ici `viy mrhdäæ íãà ¨©¨¨¨¨¤
ïéekúð ïBøBãìra dpznk dnda acpzdl -`le ,miny myl `nl §¦§©¥

xy`n eipeg zial xzei aexw did xcpyky xaecne .dxenb dlerl
eli`k eixac miyxtne ,ycwnlàðçøè ,BéðBç úéáa àébñ éà ,øîà̈©¦©§¨§¥§¨©§¨

d`iadl gxh` ,ixcp zaeg ici z`vl ick eipeg ziaa il ic m` -
,myléøeòèöéàì àðéöî àì éôè,ycwnl ,dfn wegx xzei j` - §¥Ÿ¨¥¨§¦§©¥

epi` mb jkitle .llk dyicwn ipi`e d`iadl invr xrvl leki ipi`

dzidy xxazn my dzhigya ixdy ,'ueg ihegy' meyn zxk aiig
iable .oileg,énð øéæðgkene ,eipeg zial xzei aexw cnery xaecn ¨¦©¦
c eiyrnnïéekéî à÷ déLôð éøeòöì àøáb éàäzeprl ezpeek - ©©§¨§©¥©§¥¨¦©¥

eli`ke .xenb xifp epi`e ,eytpàðçøè ,BéðBç úéáa àébñ éà ,øîà̈©¦©§¨§¥§¨©§¨
,my glbl gxh` ,eipeg ziaa il ic m` -éøeòèöéàì àðéöî àì éôè§¥Ÿ¨¥¨§¦§©¥

lawn ipi`e zkll invr xrvl leki ipi` ,ycwnl ,dfn wegx xzei -
.zexifp invr lr

:`ax ziiyewl `pepnd ax zaeyz,Cì øîà àðeðîä áøåiabl ok` §©©§¨¨©¨
,øéæð`ed xe`iadúøîà÷ãkeipeg ziaa glbnyky ,zxn`y enk - ¨¦¦§¨¨§©

iabl j` ,xifp did `ly xxaed,äìBòxn`yky ,ixack xe`iad ¨
'eipeg ziaa dpaixw`y',øîà÷ dúeéøçàa áéiçúà àlL úðî ìò©§¨¤Ÿ¤§©¥§©£¨¨¨¨©

.zxk aiig uega dhgeyyke dilr dler my mewn lkne
:`xnbd dtiqenàðeðîä áøc àäì dì øáñ ïðçBé éaø óàåmyy §©©¦¨¨¨©¨§¨§©©§¨

,dilr dler,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øa äaø øîàcxne`déøä' §¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¥
ìàøNé õøàa dáéø÷äå ,'BéðBç úéáa äpáéø÷àL äìBò éìòuegn ¨©¨¤©§¦¤¨§¥§§¦§¦¨§¤¤¦§¨¥

,ycwnlå ,àöémle`.úøk Leðòmy opgei iax zrcl mby gkene ¨¨§¨¨¥
.zxk dilr aiig ixdy ,`pepnd axk dilr dler

:`pepnd axl di`x,éëä énð àéðzxne`däìBò éìò éøä' ©§¨©¦¨¦£¥¨©¨
ïcøiä øáòa dáéø÷äå ,'øaãna äpáéø÷àLux`a epiid ,iaxrnd ¤©§¦¤¨©¦§¨§¦§¦¨§¥¤©©§¥

,ycwnl uegn j` ,l`xyiúøk Leðòå ,àöé.'ueg ihegy' meyn ¨¨§¨¨¥

äðùî
:eipeg ziaa eaixwdy mipdk oica zwqer dpyndeLnML íéðäkä©Ÿ£¦¤¦§

,BéðBç úéáa,miny myl ea miaixwny s`Lc÷na eLnLé àì §¥§Ÿ§©§©¦§¨
éøö ïéàå .íéìLeøéaLøîBì Ceyny m`yøçà øáãìdcearl - ¤¦¨©¦§¥¨¦©§¨¨©¥

,daeyza exfg elit`e ycwna ynyl mixeq`y ,dxføîàpL¤¤¡©
dxf dcearl eynyy mipdka(h bk 'a mikln)éðäk eìòé àì Cà'©Ÿ©£Ÿ£¥

(áø÷á) úBvî eìëà íà ék ,íéìLeøéa 'ä çaæî ìà úBîaä©¨¤¦§©¦¨¨¦¦¦¨§©
,'íäéçà [CBúa]la` ycwna zxyl mixeq`y ,weqtd yexite §£¥¤

e elqtp `l mixac x`yl,ïéîeî éìòák elà éøäyïéìëBàå ïé÷ìBç £¥¥§©£¥¦§¦§§¦
,mlke`l mixzene zepaxwa wlg milhep -åmle`.ïéáéø÷î àì §Ÿ©§¦¦

àøîâ
zx`an `xnbd .ycwna eynyi `l dxf dcearl eyny m`y epipy

:exq`p `l eay ote`íéáëBk úãBáòì èçML ïäk ,äãeäé áø øîà̈©©§¨Ÿ¥¤¨©©£©¨¦
,ycwna oaxw aixwd jk xg`e ,daeyza xfgeBðaø÷`ede xykçéø ¨§¨¥©

çBçéð`l dxf dcearl eyny m`y epizpyn dxn`y dne .'d iptl ¦©
.zecear x`ya `l` ,dhigya eynyyk epi` ,ycwna eynyi

äàø÷ éàî ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàoic cnlnd aezkd edn - ¨©©¦§¨©©§¦¦©§¨¨
dxf dcearl ezxyy mipdkd iabl xn`py `ed ,df(ai cn l`wfgi)ïòé'©©

ïBò ìBLëîì ìàøNé úéáì eéäå íäéìelâ éðôì íúBà eúøLé øLà£¤§¨§¨¦§¥¦¥¤§¨§¥¦§¨¥§¦§¨
áéúëe ,'íðBò eàNðå íéäìà 'ä íàð íäéìò éãé éúàNð ïk ìò©¥¨¨¦¨¦£¥¤§ª¡Ÿ¦§¨§£¨§¦

déøúa(bi cn my)'éì ïäëì éìà eLbé àìå'daeyza exfgy s`y ,'ebe ©§¥§Ÿ¦§¥©§©¥¦
,'ezxyi xy`' oeyldn rnyne .gafnd lr zxyl eybi `lãáò éà¦¨©

ïéà ,úeøéLxq`p ok` ,dxhwd oebk dxf dcearl zexiy dyr m` - ¥¦
la` ,ycwna zxylàeä úeøéL åàì äèéçLzaygp dpi` - §¦¨¨¥

zexiy.ycwna zxyl xzen dxf dcearl hgy m` jkitle ,
:dxf dcearl eynyy mipdk oipra zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©

ä÷éøæa ââL,ynn zexiy zcear efy ,dxf dcearl oaxw mc lyáø ¨©¦§¦¨©
,øîà ïîçðe ,ycwna zxyl xzen.çBçéð çéø Bðaø÷eúùL áø ©§¨¨©¨§¨¥©¦©©¥¤

,øîàaixwde xar m`e ,ycwna zxyl xeq`.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà ¨©¥¨§¨¥©¦©
dì àðéîà àðî ,úLL áø øîà,z`f izcnl okidn -áéúëc ¨©©¥¤§¨£¦¨¨¦§¦

dxf dcearl ezxyy mipdkd lr l`wfgi z`eapa(ai cn l`wfgi)eéäå'§¨
'ïBò ìBLëîì ìàøNé úéáì'ebe,åàì [éàî]l`xyi z` e`ihgdy §¥¦§¨¥§¦§¨©¨

,mipte` ipyn cg`aBàaBà ìBLëîa'ìBLëî'e ,ïBòezxyy epiid ¦§¨¦§
a dl'ïBò'å ,ââBLa dl ezxyy epiid,ãéæîmy xn`pe(bi cn my)`le' ¥§¨¥¦§Ÿ

zxyl xeq` bbeya dl zxynd mby ixd ,'ebe 'il odkl il` EWBi¦§¥©§©¥¦
.ycwna
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קלט oifge` mipy` cenr hw sc ± oey`x wxtzereay

ìéôð éä éæçéð éàîàåmizaay lecb `dc ,gwel ciqtd - ltp lecb i` -

.`ciqt dil zil - ltp ohw i`e .rnynøèùä ìòá`ay gwel i`d oebk -

xkendy .di`xd eilr exiagn `iven iedc ,dpezgzd lr eci - dxikn xhya

.rnyn lecb - ycwd iab la` .gweld lr di`x jkld ,mizaa wfgenäðùî
ùã÷îá äðáéø÷é åéðåç úéáá äðáéø÷àù
aiigi` - "dler ilr ixd" xn`c oeikc -

.dlera dilàöé åéðåç úéáá äáéø÷ä íà
.`xnba `nrh yxtn -ùã÷îá çìâé-

.eizepaxw `ianàøîâäìè÷ ìè÷î àäå
dlera aiigi` edi`e ,`ed ueg hgeyc -

"dler ilr ixd" xn` ikn?áø øîà
àðåðîädpaixw`y zpn lr" xn`c oeik -

zpn lr" xn` eli`k ied - "eipeg ziaa

.dzeixg`a aiigzi` `le ,"dpbxd`y

meyn zxk aiig la` ,`vi ikd meyne

.dler mW dilr `xw ixdy ,ueg ihegy¥

øéæð`ly zpn lr" iiepz`l ivn `l -

dlgc oeikc ,"eizepaxwc zeixg`a aiigz`

iziinc cr ,dipin `rwt `l - zexifp eilr

.eizepaxwïéåëéî à÷ àîìòá ïåøåãì-

.dler mW dilr lg `leàðéöî àì éôè ¥

éøåòèöéàì,cner l`xyi ux`n wegxa -

aiign `l - `axc `ail`e .eipegl aexwe

.ueg ihegy meynàðåðîä áø äéì øîàå
ìç àìã úøîà÷ãë àîòè éàãå éåä øéæð

úåøéæð íù äéìòepiid ,dler la` -

dler mye ,'eke xne`k dyrp - `nrh

.zxk aiige ,dilrìàøùé õøàá äáéø÷äå
ux`a" hwp ikdle .milyexia `ly -

- excp miiw `lc ab lr s`c ,"l`xyi

zeriaw e`l - eipeg ziac `zeriawc ,`vi

lr" xne`k iedc ,(`nrh epiid `l`) `ed

aiigz` `ly zpn lre ,dpbxd`y zpn

il dn mzd dlhw il dnc ,"dzeixg`a

.ueg ihegy meyn zxk yepre ,`kd dlhw

.`pepnd axck ,dlr lg dler my ,`nl`

øáãîá,my didy okyn meyn :xaqw -

.yecw xacnd oiicr `diøáòá äáéø÷äå
ïãøéä,milyexia `ly l`xyi ux`a -

`ly zpn lr"c ,`vi - ikd elit`

.xn`w "zeixg`a aiigz`äðùîïéàå
øçà øáãì øîåì êéøöeyny m` -

.milyexia cer eynyi `l - dxf dcearl

ïéîåî éìòáë åìà éøäoiwlegy -

"zegpn el`"a xn`ck ,miycwa oilke`e

lra elit`e ,wleg yi` :(`,br zegpn)

.menàøîâäãåáòì åúîäá èçùù ïäë
äøæepaxw - aye ,dxf dcear iptl -

gegip gix ,ok ixg` ycwna aixwn `edy

.`edúåøéù ãéáò éà- dxf dceara -

,zexiy ixwi` `l dhigye ,ycwna xqzin

.xfa dxyk ycwna `dcä÷éøæá ââù-

car `zydc .bbeya dxf dcearl mc wxf

.did bbeyy `l` ,zexiy dilåàì éàî
ïåò åà ìåùëî åàbbey e` ,xnelk -

aizke ,dxf dcearl zexiy eyr cifn e`

."il odkl il` eybi `l"ãéæî ïåò."da dper zxkz zxkd" xne` `ed oke ,zepecfd el` - "zeper" :(a,el) `nei zkqna opixn`ck -äââùá äàèçá-

`le ebyz ike" (eh xacna) aizkck ,irzyin dxf dceara `zyxt `iddae .envr lr aixwdle ,epaxw aixwdl leki ,dbbya d`hga odk ytp elit` :rnyn

.dlek dxezd lk cbpk dlewyy ,dxf dcear ef - 'ebe "eyrzéàîábby ik ycwna cearl ixeyk`l `xw jixhvi`c ,dxf dcearl glt -?
äùòð
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äðáéø÷àùxne`k iedc Ð "oexg`e oey`x oeyl qetz" o`k jiiy oi` Ð eipeg ziaa

.`xnba `zi`ck ,"gxh`c `pivn eipeg zia cr"åìéôàdiilr `niz

(`,ep mixcp) "wxid on xcepd" wxtac :dniz Ð dpezgzd lr xhyd lra ci drixbc

lra ci wiqnc :`iyw la` .`ed `iegic `nye !eiqkpay dlern ?"diilr" i`n :wiqn

`weec rivi iwet`l `nye !dpeilrd lr xhyd

.iz`wàìxtqa Ð milyexia ycwna eynyi

z` `yi `l Ð ezc xindy odk :aezk "xidfd"

`ede ,"ezycwe" aizkc ,oey`x `xwi `le ,eitk

Ð dlrn opax dil ecare ,dizyecwl dilg`

,igci` Ð igci`c oeik i`de .mely ikxc iptn

`l Ð eipeg ziaa eynyy mipdkd :opzck

yxit i"yxe .milyexiay ycwna eynyi

.'ek oinen ilrak el` ixd :epeyl dfe ,xykc

xfge ,ezc xindy odkc ol `wtp `kdn

odk epivn `l ixdy .okecl xyk Ð daeyza

el did m` `l` ,okecl leqt `diy men lra

iptn :(a,ck) dlibna opixn`ck ,eicia men

eynyi `l" ipzwc `d :eze .ea oilkzqn mrdy

jixhvi` ikdle ,"milyexia ycwna

eid oerabe aepac :opireny`l Ð "milyexia"

zexiy oi`y ,dfd onfa oky lk .ynyl oixzen

dxeza zexwle okecl xyk i`cec ,ycwn oi`e

zxyn dn i` :(`,fk ziprz) opixn` eze .dligz

?`l Ð men lra jxan s` ,`l Ð men lra

dcinrl Ð "zxyl cenrl" xnel cenlz

.epeyl o`k cr .xg` xacl `le ,eizywdïäë
axle Ð gegip gix epaxw dxf dcearl hgyy

.cifna elit` Ð ongp axle ,bbeya Ð zyy

oncfp
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àzLä .äðBzçzä ìò øèMä ìòa ãéc ,ç÷Bì éðàL̈¥¥©§©©©©§¨©©©§¨¨§¨

äéiìò àîéz eléôà ,éëäì úéúàcäòéøâc¯ìòa ãé §¨¥§¨¦£¦¥¨£¦¨¦§¦¨©©©
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BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå ,Lc÷na äpáéø÷é¯.àöé àì ©§¦¤¨©¦§¨§¦¦§¦¨§¥§Ÿ¨¨
äìBò éìò éøä"äpáéø÷àL"BéðBç úéáa¯äpáéø÷é £¥¨©¨¤©§¦¤¨§¥§©§¦¤¨

BéðBç úéáa dáéø÷ä íàå ,Lc÷na¯ïBòîL éaø .àöé ©¦§¨§¦¦§¦¨§¥§¨¨©¦¦§
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!dìè÷¯éìò éøä" øîBàk äNòð :àðeðîä áø øîà §¨¨¨©©©§¨©£¤§¥£¥¨©

."dúeéøçàa áéiçúà àlL úðî ìò äìBò¯déì øîà ¨©§¨¤Ÿ¤§©¥§©£¨¨£©¥
çlâàL øéæð éðéøä" :éðú÷c àôéñ ,äzòî àlà :àáø̈¨¤¨¥©¨¥¨§¨¨¥£¥¦¨¦¤£©©

"BéðBç úéáa¯BéðBç úéáa çléâ íàå ,Lc÷na çlâé¯ §¥§§©©©¦§¨§¦¦©§¥§
àlL úðî ìò øéæð éðéøä" øîBàk äNòðc éîð éëä ,àöé̈¨¨¦©¦§©£¨§¥£¥¦¨¦©§¨¤Ÿ
éúééî àìc änk øéæð ,"åéúBðaø÷ úeéøçàa áéiçúà¤§©¥§©£¨¨§§¨¨¦©¨§¨¨§¥

àì åéúBðaø÷øLkúîäæ íãà :àáø øîà àlà !ïBøBãì ¨§§¨¨¦©§©¤¨£©¨¨¨¨¤§
BéðBç úéáa àéâñ éà :øîà ,ïéekúð¯éôè ,àðçøè¯àì ¦§©¥£©¦©§¨§¥§¨©§¨§¥¨

àðéöîéîð øéæð .éøeòèöéàì¯BéðBç úéáa àéâñ éà :øîà ,ïéekéî à÷ déLôð éøeòöì àøáb éàä ¨¥¨§¦§§¥¨¦©¦©©§¨§©¥©§¥¨¦©¥£©¦©§¨§¥§
¯éôè ,àðçøè¯øéæð :Cì øîà àðeðîä áøå .éøeòèöéàì àðéöî àì¯äìBò ,zøîà÷ãk¯ ¨©§¨§¥¨¨¥¨§¦§§¥§©©§¨£©¨¨¦¦§¨¨§©§¨

øîàc ,àðeðîä áøc àäì dì øáñ ïðçBé éaø óàå .øîà÷ "dúeéøçàa áéiçúà àlL úðî ìò"©§¨¤Ÿ¤§©¥§©£¨¨¨¨©§©©¦¨¨¨©¨§¨§©©§¨©£©
,"BéðBç úéáa äpáéø÷àL äìBò éìò éøä" :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaøõøàa dáéø÷äå ©¨©©¨¨£©©¦¨¨£¥¨©¨¤©§¦¤¨§¥§§¦§¦¨§¤¤

ìàøNé¯dáéø÷äå ,"øaãna äpáéø÷àL äìBò éìò éøä" :éëä éîð àéðz .úøk Leðòå ,àöé ¦§¨¥¨¨§¨¨¥©§¨©¦¨¦£¥¨©¨¤©§¦¤¨©¦§¨§¦§¦¨
ïcøiä øáòa¯.úøk Leðòå ,àöéäðùîíéðäkäeLnMLBéðBç úéáa¯Lc÷na eLnLé àì §¥¤©©§¥¨¨§¨¨¥©Ÿ£¦¤¦§§¥§Ÿ§©§©¦§¨

éøö ïéàå ,íéìLeøéaLeìòé àì Cà" øîàpL ,øçà øáãì øîBì Céðäk'ä çaæî ìà úBîaä ¤¦¨©¦§¥¨¦©§¨¨©¥¤¤¡©©Ÿ©£Ÿ£¥©¨¤¦§©
elà éøä ,"íäéçà áø÷a úBvî eìëà íà ék íéìLeøéaéìòákàìå ïéìëBàå ïé÷ìBç ,ïéîeî ¦¨¨¦¦¦¨§©§¤¤£¥¤£¥¥§©£¥¦§¦§§¦§Ÿ

.ïéáéø÷îàøîâïäk :äãeäé áø øîàèçMLäøæ äãBáòì¯áø øîà .çBçéð çéø Bðaø÷ ©§¦¦¨©©§¨Ÿ¥¤¨©©£¨¨¨¨§¨¥©¦©¨©©
?äàø÷ éàî :éîécáà øa ÷çöé¯éðôì íúBà eúøLé øLà ïòé"íäéìelbìàøNé úéáì eéäå ¦§¨©©§¦¦©§¨¨©©£¤§¨§¨¦§¥¦¥¤§¨§¥¦§¨¥

ìBLëîìíäéìò éãé éúàNð ïk ìò ïåòíàðíéäìà 'äeàNðåàìå" déøúa áéúëe ,"íðåòeLâé §¦§£Ÿ©¥¨¨¦¨¦£¥¤§ª¡Ÿ¦§¨§£Ÿ¨§¦©§¥§Ÿ¦§
úeøéL ãáò éà ,"éì ïäëì éìà¯äèéçL ,ïéà¯ä÷éøæa ââL :øîúéà .àeä úeøéL åàì¯áø ¥©§©¥¦¦£©¥¦§¦¨¨¥¦§©¨©¦§¦¨©

àðî :úLL áø øîà .çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà :øîà úLL áø ,çBçéð çéø Bðaø÷ :øîà ïîçð©§¨¨©¨§¨¥©¦©©¥¤¨©¥¨§¨¥©¦©£©©¥¤§¨
,ïåò Bà ìBLëî Bà åàì éàî ,"ïåò ìBLëîì ìàøNé úéáì eéäå" áéúëc ?dì àðéîàìBLëî"e" ¨¦¨¨¦§¦§¨§¥¦§¨¥§¦§¨Ÿ©¨¦§¨Ÿ¦§

¯,ââBLïåò"å"¯ïåòc ìBLëî ?ïîçð áøå .ãéæî?dì àðéîà àðî :ïîçð áø øîà .¯:àéðúc ¥§¨Ÿ¥¦§©©§¨¦§§¨Ÿ£©©©§¨§¨¨¦¨¨§©§¨
Lôpä ìò ïäkä øtëå"úââMä"äââLa dàèça¯?éàîa .Bîöò éãé ìò øtkúî ïäkL ãnìî §¦¤©Ÿ¥©©¤¤©Ÿ¤¤§¤§¨¦§¨¨§©¥¤Ÿ¥¦§©¥©§¥©§§©

äèéçLa àîéìéà¯øîà ?úLL áøå .ä÷éøæa åàì àlà !éîð ãéæî eléôà ?ââBL àéøéà éàî ¦¥¨¦§¦¨©¦§¨¥£¦¥¦©¦¤¨¨¦§¦¨§©¥¤£©
,äèéçLa íìBòì :Cìãéæîáeãéæä :øîzàc .eäééîòèì eãæàå .äøæ äãBáòì úøLî äNòð àì ¨§¨¦§¦¨§¥¦Ÿ©£¨§¨¥©£¨¨¨§¨§§©£©§§¦§©¥¦

äèéçLa¯ïîçð áø .çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà :øîà úLL áøå ,çBçéð çéø Bðaø÷ :øîà ïîçð áø ¦§¦¨©©§¨¨©¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨¥©¦©©©§¨
çBçéð çéø Bðaø÷ øîà¯,çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà øîà úLL áø .úeøéL ãáò àìc ¨©¨§¨¥©¦©§¨£©¥©¥¤£©¥¨§¨¥©¦©

äùòð

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

מנחות. פרק שלשה עשר - הרי עלי עשרון דף קט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקמ mipya cenr hw sc ± oey`x wxtzereay

úøùî äùòð.bbeya zyy ax dl iwen - `lqtin `l dhigya lirl opixn`c `de -

äøæ äãåáòì äãåä."dz` il`" :dl xn` -àúééî÷.dwixfa bby -äèéçù ìáà
ïîçð áøì äéì äãåî àîéà.cifd elit`e -éîò ñðëð.miptle iptl -äéì øîà-

.dcear xcq jcnl`e `a :eipegl irnyéì÷ðåà.xer ly yealn =ìåöìéö.xef` =

åúáåäàì.ezy`l =äì ãøé àìù äæ-

`pwzp jk ,dlecbl dl cxi `ly irny

.eig`aäîëå äîë úçà ìò äì ãøåéä-

.envr lwlwi `ly ,eze` oicixen oi`yàá
êãîìàå.irnyn mkg did eipeg -çøáù
äðîîdlawl dvx `ly -.dligznìë

íãå÷ äìéçúá äçðî [åà] äìåò øîåàä
äçðî åà äìåò éìò øîàå åðáø÷ ùéøôéù

'åë åéìò ìéèî éðàxnel aeh oi`c meyn -

(bk mixac) aizke ,miiwi `l `ny - "ilr"

lk dligza :xg` oeyl ."xecpl lcgz ike"

iptl egipne eztek ip` - "dlr" xne`d

ip` - dpnid cxil xne`d lk eiykre .ix`

iziid dligza .oing ly mewnew eilr lihn

dlr" il xne`d lke ,zepaxd z` `pey

.'eke dlecbl izilry eiykre .'eke "dlecbl

zkqna did `iyp digxt oa ryedi iax

.(`,fh) dbibgïòðë úôù úåøáãîzty -

.`xwc `tiqe .orpk ux`a miayeid l`xyi
íéòáùð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ïîãæðld`a didi `l mc` lke" aizkde :jixt inlyexia Ð mipal yeal cg` owf il

dpiky `nyc :ipyne !"mc` ipt mdipt zence" aizkc ,mik`ln elit`e ,"cren

.dzid

åéðåç`edy onfa Ð "eia` zgz" ,mipdk zxeza opiyxc `d :dniz Ð izgz ynyi ipa

xcq rcei did `l dfe ,eia` mewn `lnn

xcq jcnl`e `a" dil xn`w `dc ,dcear

`lnn did `hg z`xiac :xnel yie !"[dcear]

lecb odk d`x `l ike :xn`z m`e .eizea` mewn

xebge ilwpe`a yael didy ,mlern ynyn

cr lecb odk dyrp epi` `d :cere ?levliva

`ae ,rcei did `lc :xnel yie !obq dyriy

.dligz dlecb dpedka qpkil

äìòäåixd :dniz Ð miny myl dler eilr

:d`xpe ?ueg ihegy xeqi` o`k yi

mixcp mixcepd (miebl) ,dlrn did gp ipalc

.zeacpe

äìéçúáÐ dgpn [e`] dler xne`d lk

xne`e epaxw yixtiy mcew dlgza

meyn .'ek eilr lihn ip` dgpne dler ilr ixd

aizke ,miiwi `l `ny Ð "ilr" xnel aeh oi`c

yxit jk 'ebe "xecpl lcgz ike" (bk mixac)

opiqxb :xg` yexit qxhpewa yxit cer .qxhpewd

egipne eztek ip` Ð "dlr" xne`d lk dligza"

ip` Ð dpnn cxil xne`d lk eiykr ,ix` iptl

iziid dligza .oing ly mewnew eilr lihn

.'ek "dlecbl dlr" il xne`d lke ,zepaxd `pey

digxt oa ryedi iax ,dlecbl izilry eiykre

.epeyl o`k cr .(`,fh) dbibg zkqna ,did `iyp

ded lirle ,xtqa aezk did oey`x oeyl eze`e

epiaxe ."dler ilr ixd" iab ,iiezi`l dil

ipy oeylk dibd mleyn iax ly eia` qenipelw

"dlr" oia drh xteqde ,ezxiht zrya

d`eap itnk dibd mixac dylye ,"dler"l

aezk didy :zxg` cere z`f .ezxiht zrya

(a,dn) migafa "i`ny zia" wxta mixtqa

Ð lebit meyn mdilr oiaiig oi`y mixac"

.mcd on ueg ,`nhe xzep meyn mdilr oiaiig

."lk`idl ekxcy xaca aiign oerny iax inepe

zereaya dibd cere .oerny iax xn` :yexit

oikq xeaiv zepaxw" mixtqa aezk didy ,(a,ai)

xn`e ,edn oircei eid `le ,"edynl ozkyen

."ody dnl" opiqxbc

cneld

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

àðéîà àðî :ïîçð áø øîà .äøæ äãBáòì úøLî äNòð©£¨§¨¥©£¨¨¨£©©©§¨§¨¨¦¨
áLå äøæ äãBáò ãáòL ïäk :àéðúc ?dì¯çéø Bðaø÷ ¨§©§¨Ÿ¥¤¨©£¨¨¨§¨¨§¨¥©

ãîBòå áL ?"áLå" éàî ,ââBLa àîéìéà ?éàîa .çBçéð¦©§©¦¥¨§¥©§¨¨§¥
?éåä éàî áL ék ,ä÷éøæa éàå ,ãéæîa àèéLt àlà !àeä¤¨§¦¨§¥¦§¦¦§¦¨¦¨©¨¥
?úLL áøå .äèéçLa åàì àlà !úeøéL dì ãáò àä̈£©¨¥¤¨¨¦§¦¨§©¥¤
,Bøwéòî áL íà :øîà÷ éëäå ,ââBLa íìBòì :Cì øîà£©¨§¨§¥§¨¦¨¨©¦¨¥¦¨

ãáò ââBLa ãáò éëc¯åàì íàå ,çBçéð çéø Bðaø÷¯ §¦£©§¥£©¨§¨¥©¦©§¦¨
äøæ äãBáòì äåçzLä .çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà¯ïîçð áø ¥¨§¨¥©¦©¦§©£¨©£¨¨¨©©§¨

Bðaø÷ ïéà :øîà úLL áøå ,çBçéð çéø Bðaø÷ :øîà̈©¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨
äøæ äãBáòì äãBä .çBçéð çéø¯Bðaø÷ :øîà ïîçð áø ¥©¦©¨©£¨¨¨©©§¨¨©¨§¨

.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà :øîà úLL áøå ,çBçéð çéø¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨¥©¦©
àúéén÷ Cä ïðéòîLà éàc ,àëéøöe¯áø øîà÷ àéääa §¦¨§¦©§©¦©¨©¨§¨§©¦¨¨©©

úLL¯àìc äèéçL ìáà ,úeøéL déì ãáòc íeMî ¥¤¦©£©¥¥£¨§¦¨§¨
úeøéL déì ãáò¯éàå .ïîçð áøì déì äãBî àîéà £©¥¥¥¨¤¥§©©§¨§¦
äèéçL ïðéòîLà¯ìáà ,äãBáò déì ãáòc íeMî ©§©¦©§¦¨¦©£©¥£¨£¨

äãBáò déì ãáò àìc äåçzLä¯äàåçzLä ïðéòîLà éàå .àëéøö ,àì àîéà¯ãéáòc íeMî ¦§©£¨§¨£©¥£¨¥¨¨§¦¨§¦©§©¦©¦§©§¨¨¦©£¥
äãBä ìáà ,äNòî déìàøeaéãcàîìòa¯.àëéøö ,àì àîéàéøö ïéàå""øçà øác øîBì C ¥©£¤£¨¨§¦¨§¨§¨¥¨¨§¦¨§¥¨¦©¨¨©¥

]éøö ïéà" øîà÷cî .['åëåàéðz .àeä äøæ äãBáò åàì BéðBç úéác ììkî ,"øçà øác øîBì C ¦§¨¨©¥¨¦©¨¨©¥¦§¨§¥§¨£¨¨¨©§¨
øîà ,÷écvä ïBòîL únL äðL dúBà :àéðúc .àeä äøæ äãBáò åàì BéðBç úéa :øîàc ïàîk§©©£©¥§¨£¨¨¨§©§¨¨¨¨¤¥¦§©©¦¨©
ï÷æ éì ïncæð íéøetkä íBé ìk :ïäì øîà ?òãBé äzà ïépî :Bì eøîà .úî àeä Bæ äðL :ïäì̈¤¨¨¥¨§¦©¦©¨¥©¨©¨¤¨©¦¦¦§©¥¦¨¥
Leáì ãçà ï÷æ éì ïncæð Bæ äðL .énò àöéå énò ñðëðå ,íéðáì óhòúðå íéðáì Leáì ãçà¤¨¨§¨¦§¦§©¥§¨¦§¦§©¦¦§¨¨¦¦¨¨¦§©¥¦¨¥¤¨¨
.úîe íéîé úòáL äìç ìâøä øçàì .énò àöé àìå énò ñðëðå ,íéøBçL óhòúðå íéøBçL§¦§¦§©¥§¦§¦§©¦¦§Ÿ¨¨¦¦§©©¨¤¤¨¨¦§©¨¦¥
àp÷úð .ézçz LnLé éða BéðBç :íäì øîà Búøéèt úòLa .íMa Cøálî íéðäkä åéçà eòðîðå§¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§¨¥©¥¦§©§¦¨¨©¨¤§§¦§©¥©§©¦§©¥

àa :Bì øîà ,äöçîe íéðL ézL epnî ìBãb äéäL ,åéçà éòîL BaEãnìàå.äãBáò øãñ ¦§¦¨¦¤¨¨¨¦¤§¥¨¦¤¡¨¨©Ÿ©£©§§¥¤£¨
BLéaìäéì÷ðeàaBøâçåäî eàø :íéðäkä åéçàì íäì øîà .çaænä ìöà Bãéîòä ,ìeöìéöa ¦§¦§§§¦©£¨§¦§¤¡¦¥¤©¦§¥©¨©¨¤§¤¨©Ÿ£¦§©

øãpíéi÷å äæBúáeäàìíBiä BúBà" ,LnzLàLäìBãb äpeäëaLBaìàéì÷ðeàaéëélLøBbçàå ¨©¤§¦¥©£¨©¤¤§©¥¦§¨§¨¤§§§§¦¤©§¦§¤§
ìL àiøcðñkìàì Cìä .åéøçà eöøå íäéðtî õø ,Bâøäì íéðäkä åéçà eLwa ."éëélL ìeöìéöa§¦§¤©§¦¦§¤¨©Ÿ£¦§¨§¨¦§¥¤§¨©£¨¨©©£¤§©§§¦¨¤

ì åéìò äìòäå ,çaæî íL äðáe ,íéøöîíéîëç eòîMLëe .äøæ äãBáò íeLäî :eøîà ,øáca ¦§©¦¨¨¨¦§¥©§¤¡¨¨¨§£¨¨¨§¤¨§£¨¦©¨¨¨§©
dì ãøé àlL äf¯dì ãøBiä ,Ck¯éaø Bì øîà .øéàî éaø éøác ,änëå änk úçà ìò ¤¤Ÿ¨©¨¨©¥¨©©©©¨§©¨¦§¥©¦¥¦¨©©¦

ézL epnî ìBãb åéçà éòîL äéäL ,BéðBç åéìò ìaé÷ àì àlà ,äNòî äéä Ck àì :äãeäé§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨Ÿ¦¥¨¨§¤¨¨¦§¦¨¦¨¦¤§¥
BéðBç Ba àp÷úð ïë ét ìò óàå .äöçîe íéðLéòîLa,äãBáò øãñ Eãnìàå àa :Bì øîà .åéçàBLéaìäåìeöìéöa Bøâçå éì÷ðeàa ¨¦¤¡¨§©©¦¥¦§©¥§§¦§¦¨¦¨©Ÿ©£©§§¥¤£¨§¦§¦§§§¦©£¨§¦§

íBiä BúBà" ,Búáeäàì íéi÷å äæ øãp äî eàø :íéðäkä åéçàì íäì øîà .çaænä ìöà BãéîòäåLnzLiLLBaìà äìBãb äpeäëa §¤¡¦¥¤©¦§¥©¨©¨¤§¤¨©Ÿ£¦§©¨©¤§¦¥©£¨©¤¦§©¥¦§¨§¨¤§
ìk íäì çñ ,Bâøäì íéðäkä åéçà eLwa ."éëélL ìeöìéöa øBbçàå éëélL éì÷ðeàaòøBànäíäéðtî õø .BéðBç úà âBøäì eLwa , §§§¦¤©§¦§¤§§¦§¤©§¦¦§¤¨©Ÿ£¦§¨§¨¨¤¨©§¨¦§©£¤§¨¦§¥¤

íL äðáe ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì Cìä .àeä äæ ,àeä äæ :øîBà BúBà äàBøä ìk ,åéøçà eöøå Cìnä úéáì õø ,åéøçà eöøå§¨©£¨¨§¥©¤¤§¨©£¨¨¨¤¥¤¤¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¨¨¨
ì åéìò äìòäå ,çaæîíéøöî õøà CBúa 'äì çaæî äéäé àeää íBia äéäå" :øîàpL .íéîL íLäávîe'äì dìeáb ìöàeòîMLëe ." ¦§¥©§¤¡¨¨¨§¥¨©¦¤¤¡©§¨¨©©¦§¤¦§¥©©§¤¤¦§¨¦©¥¨¥¤§¨©§¤¨§

äf äîe :eøîà ,øáca íéîëççøaLäpnî¯dì ãøéì Lwáîä ,Ck¯:äéçøt ïa òLBäé éaø øîà ,àéðz .änëå änk úçà ìò £¨¦©¨¨¨§©¤¤¨©¦¤¨¨©§©¥¥¥¨©©©©¨§©¨©§¨¨©©¦§ª©¤§©§¨
"dì äìò" øîBàä ìk älçza¯äpnî ãøéì éì øîBàä ìk äzò .éøàä éðôì BðúBðå BúôBk éðà¯åéìò ìéhî éðàíe÷îe÷ìL ©§¦¨¨¨¥£¥¨£¦§§§¦§¥¨£¦©¨¨¨¥¦¥¥¦¤¨£¦©¦¨¨§¤
,äpnî çøa ìeàL éøäL .ïénçäìòLëe¯éàä ,øéàî éaø :ééaàì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà .ãåc úà âBøäì Lwa ©¦¤£¥¨¨©¦¤¨§¤¨¨¦¥©£¤¨¦£©¥¨§¦¨§¥§©¦§¨§©©¥©¦¥¦©

øçàì :àéðúãëì ?déì ãéáò éàî äãeäé éaøc àø÷BzìtîìL úBðBø÷a ïéáLBé eéäL íéëìî éða àöîe äi÷æç àöé ,áéøçðñ ìL §¨§©¦§¨©¨¥¥§¦§©§¨§©©©©§¤©§¥¦¨¨¦§¦¨¨¨§¥§¨¦¤¨§¦¦§¤
,áäæïøécäïòðk úôL úBøaãî íéøöî õøàa íéøò Lîç eéäé àeää íBia" :øîàpL ,äøæ äãBáò ãBáòì àlL ¨¨¦¦¨¤Ÿ©££¨¨¨¤¤¡©©©¦§¨¥¨¦§¤¤¦§©¦§©§§©§©©

úåòáùðå

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

מנחות. פרק שלשה עשר - הרי עלי עשרון דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קמי oifge` mipya cenr hw sc ± oey`x wxtzereay

úøùî äùòð.bbeya zyy ax dl iwen - `lqtin `l dhigya lirl opixn`c `de -

äøæ äãåáòì äãåä."dz` il`" :dl xn` -àúééî÷.dwixfa bby -äèéçù ìáà
ïîçð áøì äéì äãåî àîéà.cifd elit`e -éîò ñðëð.miptle iptl -äéì øîà-

.dcear xcq jcnl`e `a :eipegl irnyéì÷ðåà.xer ly yealn =ìåöìéö.xef` =

åúáåäàì.ezy`l =äì ãøé àìù äæ-

`pwzp jk ,dlecbl dl cxi `ly irny

.eig`aäîëå äîë úçà ìò äì ãøåéä-

.envr lwlwi `ly ,eze` oicixen oi`yàá
êãîìàå.irnyn mkg did eipeg -çøáù
äðîîdlawl dvx `ly -.dligznìë

íãå÷ äìéçúá äçðî [åà] äìåò øîåàä
äçðî åà äìåò éìò øîàå åðáø÷ ùéøôéù

'åë åéìò ìéèî éðàxnel aeh oi`c meyn -

(bk mixac) aizke ,miiwi `l `ny - "ilr"

lk dligza :xg` oeyl ."xecpl lcgz ike"

iptl egipne eztek ip` - "dlr" xne`d

ip` - dpnid cxil xne`d lk eiykre .ix`

iziid dligza .oing ly mewnew eilr lihn

dlr" il xne`d lke ,zepaxd z` `pey

.'eke dlecbl izilry eiykre .'eke "dlecbl

zkqna did `iyp digxt oa ryedi iax

.(`,fh) dbibgïòðë úôù úåøáãîzty -

.`xwc `tiqe .orpk ux`a miayeid l`xyi
íéòáùð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ïîãæðld`a didi `l mc` lke" aizkde :jixt inlyexia Ð mipal yeal cg` owf il

dpiky `nyc :ipyne !"mc` ipt mdipt zence" aizkc ,mik`ln elit`e ,"cren

.dzid

åéðåç`edy onfa Ð "eia` zgz" ,mipdk zxeza opiyxc `d :dniz Ð izgz ynyi ipa

xcq rcei did `l dfe ,eia` mewn `lnn

xcq jcnl`e `a" dil xn`w `dc ,dcear

`lnn did `hg z`xiac :xnel yie !"[dcear]

lecb odk d`x `l ike :xn`z m`e .eizea` mewn

xebge ilwpe`a yael didy ,mlern ynyn

cr lecb odk dyrp epi` `d :cere ?levliva

`ae ,rcei did `lc :xnel yie !obq dyriy

.dligz dlecb dpedka qpkil

äìòäåixd :dniz Ð miny myl dler eilr

:d`xpe ?ueg ihegy xeqi` o`k yi

mixcp mixcepd (miebl) ,dlrn did gp ipalc

.zeacpe

äìéçúáÐ dgpn [e`] dler xne`d lk

xne`e epaxw yixtiy mcew dlgza

meyn .'ek eilr lihn ip` dgpne dler ilr ixd

aizke ,miiwi `l `ny Ð "ilr" xnel aeh oi`c

yxit jk 'ebe "xecpl lcgz ike" (bk mixac)

opiqxb :xg` yexit qxhpewa yxit cer .qxhpewd

egipne eztek ip` Ð "dlr" xne`d lk dligza"

ip` Ð dpnn cxil xne`d lk eiykr ,ix` iptl

iziid dligza .oing ly mewnew eilr lihn

.'ek "dlecbl dlr" il xne`d lke ,zepaxd `pey

digxt oa ryedi iax ,dlecbl izilry eiykre

.epeyl o`k cr .(`,fh) dbibg zkqna ,did `iyp

ded lirle ,xtqa aezk did oey`x oeyl eze`e

epiaxe ."dler ilr ixd" iab ,iiezi`l dil

ipy oeylk dibd mleyn iax ly eia` qenipelw

"dlr" oia drh xteqde ,ezxiht zrya

d`eap itnk dibd mixac dylye ,"dler"l

aezk didy :zxg` cere z`f .ezxiht zrya

(a,dn) migafa "i`ny zia" wxta mixtqa

Ð lebit meyn mdilr oiaiig oi`y mixac"

.mcd on ueg ,`nhe xzep meyn mdilr oiaiig

."lk`idl ekxcy xaca aiign oerny iax inepe

zereaya dibd cere .oerny iax xn` :yexit

oikq xeaiv zepaxw" mixtqa aezk didy ,(a,ai)

xn`e ,edn oircei eid `le ,"edynl ozkyen

."ody dnl" opiqxbc

cneld

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

àðéîà àðî :ïîçð áø øîà .äøæ äãBáòì úøLî äNòð©£¨§¨¥©£¨¨¨£©©©§¨§¨¨¦¨
áLå äøæ äãBáò ãáòL ïäk :àéðúc ?dì¯çéø Bðaø÷ ¨§©§¨Ÿ¥¤¨©£¨¨¨§¨¨§¨¥©

ãîBòå áL ?"áLå" éàî ,ââBLa àîéìéà ?éàîa .çBçéð¦©§©¦¥¨§¥©§¨¨§¥
?éåä éàî áL ék ,ä÷éøæa éàå ,ãéæîa àèéLt àlà !àeä¤¨§¦¨§¥¦§¦¦§¦¨¦¨©¨¥
?úLL áøå .äèéçLa åàì àlà !úeøéL dì ãáò àä̈£©¨¥¤¨¨¦§¦¨§©¥¤
,Bøwéòî áL íà :øîà÷ éëäå ,ââBLa íìBòì :Cì øîà£©¨§¨§¥§¨¦¨¨©¦¨¥¦¨

ãáò ââBLa ãáò éëc¯åàì íàå ,çBçéð çéø Bðaø÷¯ §¦£©§¥£©¨§¨¥©¦©§¦¨
äøæ äãBáòì äåçzLä .çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà¯ïîçð áø ¥¨§¨¥©¦©¦§©£¨©£¨¨¨©©§¨

Bðaø÷ ïéà :øîà úLL áøå ,çBçéð çéø Bðaø÷ :øîà̈©¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨
äøæ äãBáòì äãBä .çBçéð çéø¯Bðaø÷ :øîà ïîçð áø ¥©¦©¨©£¨¨¨©©§¨¨©¨§¨

.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà :øîà úLL áøå ,çBçéð çéø¥©¦©§©¥¤¨©¥¨§¨¥©¦©
àúéén÷ Cä ïðéòîLà éàc ,àëéøöe¯áø øîà÷ àéääa §¦¨§¦©§©¦©¨©¨§¨§©¦¨¨©©

úLL¯àìc äèéçL ìáà ,úeøéL déì ãáòc íeMî ¥¤¦©£©¥¥£¨§¦¨§¨
úeøéL déì ãáò¯éàå .ïîçð áøì déì äãBî àîéà £©¥¥¥¨¤¥§©©§¨§¦
äèéçL ïðéòîLà¯ìáà ,äãBáò déì ãáòc íeMî ©§©¦©§¦¨¦©£©¥£¨£¨

äãBáò déì ãáò àìc äåçzLä¯äàåçzLä ïðéòîLà éàå .àëéøö ,àì àîéà¯ãéáòc íeMî ¦§©£¨§¨£©¥£¨¥¨¨§¦¨§¦©§©¦©¦§©§¨¨¦©£¥
äãBä ìáà ,äNòî déìàøeaéãcàîìòa¯.àëéøö ,àì àîéàéøö ïéàå""øçà øác øîBì C ¥©£¤£¨¨§¦¨§¨§¨¥¨¨§¦¨§¥¨¦©¨¨©¥

]éøö ïéà" øîà÷cî .['åëåàéðz .àeä äøæ äãBáò åàì BéðBç úéác ììkî ,"øçà øác øîBì C ¦§¨¨©¥¨¦©¨¨©¥¦§¨§¥§¨£¨¨¨©§¨
øîà ,÷écvä ïBòîL únL äðL dúBà :àéðúc .àeä äøæ äãBáò åàì BéðBç úéa :øîàc ïàîk§©©£©¥§¨£¨¨¨§©§¨¨¨¨¤¥¦§©©¦¨©
ï÷æ éì ïncæð íéøetkä íBé ìk :ïäì øîà ?òãBé äzà ïépî :Bì eøîà .úî àeä Bæ äðL :ïäì̈¤¨¨¥¨§¦©¦©¨¥©¨©¨¤¨©¦¦¦§©¥¦¨¥
Leáì ãçà ï÷æ éì ïncæð Bæ äðL .énò àöéå énò ñðëðå ,íéðáì óhòúðå íéðáì Leáì ãçà¤¨¨§¨¦§¦§©¥§¨¦§¦§©¦¦§¨¨¦¦¨¨¦§©¥¦¨¥¤¨¨
.úîe íéîé úòáL äìç ìâøä øçàì .énò àöé àìå énò ñðëðå ,íéøBçL óhòúðå íéøBçL§¦§¦§©¥§¦§¦§©¦¦§Ÿ¨¨¦¦§©©¨¤¤¨¨¦§©¨¦¥
àp÷úð .ézçz LnLé éða BéðBç :íäì øîà Búøéèt úòLa .íMa Cøálî íéðäkä åéçà eòðîðå§¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§¨¥©¥¦§©§¦¨¨©¨¤§§¦§©¥©§©¦§©¥

àa :Bì øîà ,äöçîe íéðL ézL epnî ìBãb äéäL ,åéçà éòîL BaEãnìàå.äãBáò øãñ ¦§¦¨¦¤¨¨¨¦¤§¥¨¦¤¡¨¨©Ÿ©£©§§¥¤£¨
BLéaìäéì÷ðeàaBøâçåäî eàø :íéðäkä åéçàì íäì øîà .çaænä ìöà Bãéîòä ,ìeöìéöa ¦§¦§§§¦©£¨§¦§¤¡¦¥¤©¦§¥©¨©¨¤§¤¨©Ÿ£¦§©

øãpíéi÷å äæBúáeäàìíBiä BúBà" ,LnzLàLäìBãb äpeäëaLBaìàéì÷ðeàaéëélLøBbçàå ¨©¤§¦¥©£¨©¤¤§©¥¦§¨§¨¤§§§§¦¤©§¦§¤§
ìL àiøcðñkìàì Cìä .åéøçà eöøå íäéðtî õø ,Bâøäì íéðäkä åéçà eLwa ."éëélL ìeöìéöa§¦§¤©§¦¦§¤¨©Ÿ£¦§¨§¨¦§¥¤§¨©£¨¨©©£¤§©§§¦¨¤

ì åéìò äìòäå ,çaæî íL äðáe ,íéøöîíéîëç eòîMLëe .äøæ äãBáò íeLäî :eøîà ,øáca ¦§©¦¨¨¨¦§¥©§¤¡¨¨¨§£¨¨¨§¤¨§£¨¦©¨¨¨§©
dì ãøé àlL äf¯dì ãøBiä ,Ck¯éaø Bì øîà .øéàî éaø éøác ,änëå änk úçà ìò ¤¤Ÿ¨©¨¨©¥¨©©©©¨§©¨¦§¥©¦¥¦¨©©¦

ézL epnî ìBãb åéçà éòîL äéäL ,BéðBç åéìò ìaé÷ àì àlà ,äNòî äéä Ck àì :äãeäé§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨Ÿ¦¥¨¨§¤¨¨¦§¦¨¦¨¦¤§¥
BéðBç Ba àp÷úð ïë ét ìò óàå .äöçîe íéðLéòîLa,äãBáò øãñ Eãnìàå àa :Bì øîà .åéçàBLéaìäåìeöìéöa Bøâçå éì÷ðeàa ¨¦¤¡¨§©©¦¥¦§©¥§§¦§¦¨¦¨©Ÿ©£©§§¥¤£¨§¦§¦§§§¦©£¨§¦§

íBiä BúBà" ,Búáeäàì íéi÷å äæ øãp äî eàø :íéðäkä åéçàì íäì øîà .çaænä ìöà BãéîòäåLnzLiLLBaìà äìBãb äpeäëa §¤¡¦¥¤©¦§¥©¨©¨¤§¤¨©Ÿ£¦§©¨©¤§¦¥©£¨©¤¦§©¥¦§¨§¨¤§
ìk íäì çñ ,Bâøäì íéðäkä åéçà eLwa ."éëélL ìeöìéöa øBbçàå éëélL éì÷ðeàaòøBànäíäéðtî õø .BéðBç úà âBøäì eLwa , §§§¦¤©§¦§¤§§¦§¤©§¦¦§¤¨©Ÿ£¦§¨§¨¨¤¨©§¨¦§©£¤§¨¦§¥¤

íL äðáe ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì Cìä .àeä äæ ,àeä äæ :øîBà BúBà äàBøä ìk ,åéøçà eöøå Cìnä úéáì õø ,åéøçà eöøå§¨©£¨¨§¥©¤¤§¨©£¨¨¨¤¥¤¤¨©©£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¨¨¨
ì åéìò äìòäå ,çaæîíéøöî õøà CBúa 'äì çaæî äéäé àeää íBia äéäå" :øîàpL .íéîL íLäávîe'äì dìeáb ìöàeòîMLëe ." ¦§¥©§¤¡¨¨¨§¥¨©¦¤¤¡©§¨¨©©¦§¤¦§¥©©§¤¤¦§¨¦©¥¨¥¤§¨©§¤¨§

äf äîe :eøîà ,øáca íéîëççøaLäpnî¯dì ãøéì Lwáîä ,Ck¯:äéçøt ïa òLBäé éaø øîà ,àéðz .änëå änk úçà ìò £¨¦©¨¨¨§©¤¤¨©¦¤¨¨©§©¥¥¥¨©©©©¨§©¨©§¨¨©©¦§ª©¤§©§¨
"dì äìò" øîBàä ìk älçza¯äpnî ãøéì éì øîBàä ìk äzò .éøàä éðôì BðúBðå BúôBk éðà¯åéìò ìéhî éðàíe÷îe÷ìL ©§¦¨¨¨¥£¥¨£¦§§§¦§¥¨£¦©¨¨¨¥¦¥¥¦¤¨£¦©¦¨¨§¤
,äpnî çøa ìeàL éøäL .ïénçäìòLëe¯éàä ,øéàî éaø :ééaàì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà .ãåc úà âBøäì Lwa ©¦¤£¥¨¨©¦¤¨§¤¨¨¦¥©£¤¨¦£©¥¨§¦¨§¥§©¦§¨§©©¥©¦¥¦©

øçàì :àéðúãëì ?déì ãéáò éàî äãeäé éaøc àø÷BzìtîìL úBðBø÷a ïéáLBé eéäL íéëìî éða àöîe äi÷æç àöé ,áéøçðñ ìL §¨§©¦§¨©¨¥¥§¦§©§¨§©©©©§¤©§¥¦¨¨¦§¦¨¨¨§¥§¨¦¤¨§¦¦§¤
,áäæïøécäïòðk úôL úBøaãî íéøöî õøàa íéøò Lîç eéäé àeää íBia" :øîàpL ,äøæ äãBáò ãBáòì àlL ¨¨¦¦¨¤Ÿ©££¨¨¨¤¤¡©©©¦§¨¥¨¦§¤¤¦§©¦§©§§©§©©

úåòáùðå

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

המשך בעמוד דסד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zegpn(oey`x meil)

ef dhigyay iptn.íéáëBk úãBáòì úøLî äNòð©£¨§¨¥©£©¨¦
dì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàodky ,izxn`y dn izcnl okidn - ¨©©©§¨§¨£¦¨¨

,ycwna zxyl xzen cifna dxf dcearl hgyyãáòL ïäk ,àéðúc§©§¨Ÿ¥¤¨©
áLå íéáëBk úãBáò,ycwna oaxw aixwde ,daeyzaçéø Bðaø÷ £©¨¦§¨¨§¨¥©

.çBçéð,xxal yieéàîa,`hg ote` dfi`a -éàî ,ââBLa àîéìéà ¦©§©¦¥¨§¥©
'áLå'ixd ,daeyza ay df odky xn`y dna `pzd zpeek dn -áL §¨¨

àeä ãîBòåe`yr ixdy ,`hga utg did `l `hgy zra s` `ld - §¥
.dbbyaàèéLt àlà`hgy ezpeekyä÷éøæa éàå ,ãéæîam`e - ¤¨§¦¨§¥¦§¦¦§¦¨

,dxf dcearl mc zwixfa cifdy ezpeekéåä éàî áL ékliren dn - ¦¨©¨¥
,daeyza ayy dfldì ãáò àäzcear,úeøéLmlerl xq`pe ¨¨©¨¥

.ycwna zxyl,åàì àlàcifdy ezpeekäèéçLaixd .dxf dcearl ¤¨¨¦§¦¨
zxyl xzen daeyza xfge cifna dxf dcearl hgyy odky

.ycwna
:ongp ax zii`x z` dgec zyy axíìBòì ,Cì øîà úLL áøå§©¥¤¨©¨§¨

dhigya dl cary `pzd zpeeke ,ââBLa,'aye' xn`y dnéëä §¥¨¦
,øîà÷yBøwéòî áL íàxnelk ,`hga utg did `l `hgyky - ¨¨©¦¨¥¦¨

ãáò éëcdl,ãáò ââBLae ycwna zxyl xq`p `lçéø Bðaø÷ §¦¨©§¥¨©¨§¨¥©
åàì íàå .çBçéðxq`p ,cifna `l` bbeya z`f dyr `l m`e - ¦©§¦¨
e ycwna zxyl.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà¥¨§¨¥©¦©

y odk :zyy axl ongp ax oia df oipra zetqep zewelgnäåçzLä¦§©£¨
íéáëBk úãBáòì,daeyza xfge ,cifnaøîà ïîçð áøxzeny ©£©¨¦©©§¨¨©
e ycwna zxyløîà úLL áøå .çBçéð çéø Bðaø÷zxyl xeq`y ¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©

e ,ycwna.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéày odk okeíéáëBk úãBáòì äãBä- ¥¨§¨¥©¦©¨©£©¨¦
,daeyza xfge ,del`l envr lr dlaiwyøîà ïîçð áøxzeny ©©§¨¨©

e ,ycwna zxyløîà úLL áøå .çBçéð çéø Bðaø÷zxyl xeq`y ¨§¨¥©¦©§©¥¤¨©
e ,ycwna.çBçéð çéø Bðaø÷ ïéà¥¨§¨¥©¦©
àëéøöedwixfa oia ewlgpy eprinydl zyy axe ongp ax mikixv - §¦¨

,d`cede d`egzyde dhigya oiaeàúéén÷ Cä ïðéòîLà éàc- §¦©§§¦©©©©§¨
bbyy odka ,oey`xd ote`a ewlgpy wx epl mirinyn eid m`y
ile` ik ,dhigya cifd iabl mb ewlgpy mircei epiid `l ,dwixfa

`weecàéääa[dwixfa-]úLL áø øîà÷,ycwna zxyl xq`py §©¦¨¨©©¥¤
úeøéL déì ãáòc íeMî,dxf dcearlìáàaãáò àìc ,äèéçL ¦§¨©¥¥£¨§¦¨§Ÿ¨©

,úeøéL déìiy zaygp dpi` oaxw zhigy ixdy,zexàîéàaxy ¥¥¥¨
zyyïîçð áøì déì äãBîzxyl xq`p epi` cifna d`yr elit`y ¤¥§©©§¨

.cifna dhigy iabl s` ewlgpy eprinydl ekxved okle ,ycwna
ïðéòîLà éàåa s` ewlgpy,äèéçLmb ewlgpy mircei epiid `l §¦©§§¦©§¦¨

xq`py zyy ax xn` dhigya `weec ile` ik ,d`egzyd iabl
,ycwna zxyläãBáò déì ãáòc íeMîdpi` dhigyy s`y - ¦§¨©¥£¨

dcearl zxyn dyrpe daeyg dcear dfa dyr la` ,zexiy zaygp
,dxfìáàykäãBáò déì ãáò àìc ,äåçzLä,daeygàì àîéà £¨¦§©£¨§Ÿ¨©¥£¨¥¨Ÿ

jkitl ,ycwna zxyl el xzen mlek itle ,ewlgpàëéøömikixv - §¦¨
dhigyae dwixfa ewlgpy eprinydl ongp axe zyy ax

.d`egzydaeïðéòîLà éàåa s` ewlgpy,äàåçzLäepiid `l §¦©§§¦©¦§©£¨¨
`weec ile` ik ,dxf dceara dcend iabl mb ewlgpy mircei

,ycwna zxyl xq`py zyy ax xn` d`egzydaãéáòc íeMî¦§¨¦
äNòî déìiptl envr stky ,eteba dyrn dyr mewn lkny - ¥©£¤

,dxf dceardìáàwx m`äãBä,daàîìòa àøeaéãc`edy - £¨¨§¦¨§¨§¨
,cala xeaicaàì àîéà,ycwna zxyl xzen mlek itle ,ewlgp ¥¨Ÿ

jkitlàëéøöxaqe zyy ax wlg df ote`a s`y eprinydl jixv - §¦¨
.ycwna zxyl xq`py

,ycwna eynyi `l eipeg ziaa eynyy mipdkdy dpyna epipy
éøö ïéàåøîBì Cl.['åëå] øçà øác §¥¨¦©¨¨©¥

myl ea eaixwd m`d ,eipeg zia iabl zwelgn jenqa `iaz `xnbd
epizpyn zrc dn `xnbd zwiicn dligze .dxf dcearl e` ,miny

:df oipraøîà÷cî`l eipeg ziaa eyny m`y `pzd xn`y dnn - ¦§¨¨©
e ycwna eynyiéøö ïéàøîBì Cl eyny m`yøçà øácdcearl - ¥¨¦©¨¨©¥

,ycwna eynyi `l dxfììkîxaqyúãBáò åàì BéðBç úéác ¦§¨§¥§¨£©
.àeä íéáëBk¨¦

øîàc ïàîk [ïðz] (àéðú)y xn`y in zrck epizpyna epipy -úéa §©§©§¨©¥
.àeä íéáëBk úãBáò åàì BéðBç,dfa ewlgpy epivn oky,àéðúc §¨£©¨¦§©§¨

aúnL äðL dúBàda÷écvä ïBòîL,lecbd odkdïäì øîà ¨¨¨¤¥¦§©©¦¨©¨¤
,eixiaglúî àeä Bæ äðL.ef dpya zen`y ip` rcei -,Bì eøîà ¨¨¥¨§

,ïäì øîà .òãBé äzà ïépîaìëa dpyéì ïncæð ,íéøetkä íBé ¦©¦©¨¥©¨©¨¤¨©¦¦¦§©¥¦
zenckLeáì ãçà ï÷æmicbaóhòúðå íéðáì[sherne-],íéðáì ¨¥¤¨¨§¨¦§¦§©¥§¨¦

énò ñðëðåmiycwd ycwlåmb.énò àöéa la`éì ïncæð ,Bæ äðL §¦§©¦¦§¨¨¦¦¨¨¦§©¥¦
zenckàìå énò ñðëðå ,íéøBçL óhòúðå íéøBçL Leáì ãçà ï÷æ̈¥¤¨¨§¦§¦§©¥§¦§¦§©¦¦§Ÿ

,énò àöé.izpy mily` `ly dfa il fnxeìâøä øçàìbg ixg` - ¨¨¦¦§©©¨¤¤
,zekeqde .úîå ,íéîé úòáL äìçf`nCøálî íéðäkä åéçà eòðîð ¨¨¦§©¨¦¨¥¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§¨¥

mipdk zkxa zra mrd z`íMaiptn ,f` cr eyry enk yxetnd ©¥
.ie`xk dxdhae dyecwa exne`l erci `lyøîà Búøéèt úòLa¦§©§¦¨¨©

íäì,eixiaglézçz LnLé éða BéðBçie`x `edy ,dlecb dpedka ¨¤§§¦§©¥©§©
,dlecb dpedkl qpkdl eipeg `ayk .eig`n xzei jklBa àp÷úð¦§©¥

,åéçà éòîLiptnäéäLirny,äöçîe íéðL ézL epnî ìBãbs`e ¦§¦¨¦¤¨¨¨¦¤§¥¨¦¤¡¨
.eia` ea xga `l ok it lrBì øîà,eipegl irnyøãñ Eãnìàå àa ¨©Ÿ©£©¤§¥¤

äãBáò.ekepig meia lecbd odkd lyBLéaìäirnyéì÷ðeàa- £¨¦§¦§§§¦
,xer ly yealnìeöìéöa Bøâçå,dpedkd icba oinn dpi`y dxebg - ©£¨§¦§

e,çaænä ìöà Bãéîòäe irny jldeeàø ,íéðäkä åéçàì íäì øîà ¤¡¦¥¤©¦§¥©¨©¨¤§¤¨©Ÿ£¦§
Búáeäàì íéi÷å äæ øãp äî,ezy`l -LnzLàL íBiä BúBà- ©¨©¤§¦¥©£¨©¤¤§©¥

dpey`x mrt yny`yéëélL éì÷ðeàa LBaìà äìBãb äpeäëa¦§¨§¨¤§¨§§¦¤¦¦
[jly-]Bâøäì íéðäkä åéçà eL÷a .éëélL ìeöìéva øBbçàå- §¤§©¦§¤¦¦¦§¤¨©Ÿ£¦§¨§

,eipeg z` bexdlìL àiøcðñkìàì Cìä ,åéøçà eöøå íäéðtî õø̈¦§¥¤§¨©£¨¨©©£¤§¨§§¦¨¤
åéìò äìòäå çaæî íL äðáe íéøöîzepaxwìíeL[myl-]úãBáò ¦§©¦¨¨¨¦§¥©§¤¡¨¨¨§£©
øáca íéîëç eòîMLëe .íéáëBk,irny dyr jky -äî ,eøîà ¨¦§¤¨§£¨¦©¨¨¨§©

Ck dì ãøé àlL äflwlw ,dxxyd z` oiicr laiw `ly irny m` - ¤¤Ÿ¨©¨¨
,da utgy iptn jk lk eiyrndì ãøBiä,dl dpnzp xaky in -ìò ©¥¨©

änëå änk úçàoi` jkitl ,edexiari m` eiyrn lwlwl lelry ©©©¨§©¨
o`k cr .envr lwlwi `ly ick exiardlel` eid.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

zrck `ly ,dxf dcear zia `ed eipeg zia ,ezrcly `vnpe
.epizpyn

:zwlegd drcd z` d`ian `ziixadäãeäé éaø Bì øîàiaxl ¨©©¦§¨
,xi`näéä Ck àìdàlà ,äNòî,eia` deiv jky rnyykyàì Ÿ¨¨¨©£¤¤¨Ÿ

BéðBç åéìò ìaé÷iptn ,iepind z`epnî ìBãb åéçà éòîL äéäL ¦¥¨¨§¤¨¨¦§¦¨¦¨¦¤
äöçîe íéðL ézL.eceaka rebtl eipeg dvx `leïë ét ìò óàå §¥¨¦¤¡¨§©©¦¥

,dlecb dpedkl qpkdl irny `ayk,åéçà éòîLa BéðBç Ba àp÷úð¦§©¥§§¦§¦¨¦
eäãBáò øãñ Eãnìàå àa ,Bì øîà,ekepig meia lecbd odkd ly ¨©Ÿ©£©¤§¥¤£¨

,çaænä ìöà Bãéîòäå ìeöìéöa Bøâçå éì÷ðeàa BLéaìäåjlde §¦§¦§§§¦©£¨§¦§§¤¡¦¥¤©¦§¥©
e eipeg,Búáeäàì íéi÷å äæ øãp äî eàø ,íéðäkä åéçàì íäì øîà̈©¨¤§¤¨©Ÿ£¦§©¨©¤§¦¥©£¨

LBaìà äìBãb äpeäëa [LnzLàL] (ùîúùéù) íBiä BúBà©¤¤§©¥¦§¨§¨¤§
íéðäkä åéçà eL÷a .éëélL ìeöìéva øBbçàå éëélL éì÷ðeàä§§¦¤¦¦§¤§©¦§¤¦¦¦§¤¨©Ÿ£¦
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המשך בעמוד יב
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קמד

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

...במ"ש שעדיין לא מצא משרה וכו' - כבר ידוע דעתי שכל אלו המסוגלים ומוכשרים לזה, צריכים 

לנצל כשרונותיהם דוקא בשטח החינוך על טהרת הקדש ובפרט בתקופתנו ובאה"ק ת"ו אשר עיני ה"א בה 

מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומהנכון וטוב שיבוא בדברים עם הנהלת הרשת אשר באה"ק ת"ו בהנוגע 

למשרה באחד בתי ספר החבדי"ם והשי"ת יצליחו.
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.(`,c oiyecw) df lr cnile df `a :ayeze xiky iab xn`ck ,oinlyne oixcepy ,xn`w oixcepd jxck xeczync ,xeczyn lr iielbl Ð "mlyz `le" xn`w ikdl `l` .xn`w
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"äøLk ïúèéçLe"¯déøa àçà áø déì øîà !ãáòéc §¦¨¨§¥¨¦£©£©¥©©¨§¥

,äzòî àlà ?àeä älçzëì "ìkä" ìëå :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦§¨©Ÿ§©§¦¨¤¨¥©¨
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Búà øéîé àìå epôéìçé àì" :áéúk àäå ?àeä älçúëìã¦§©§¦¨§¨§¦Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ

!"áBèa òø Bà òøa áBè¯:àîòè éðú÷ãk íúäàì §¨©§¨¨¦§¨¨¥©§¨Ÿ
øéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàäL¯úà âôBñå ,øîeî ¤¨¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤

.íéòaøàä¯,ïéøcéðå ïéøãBð ïéëøòðå ïéëéøòî ìkä ,àlà ¨©§¨¦¤¨©Ÿ©£¦¦§¤¡¨¦§¦§¦¨¦
äéäé àì øcðì ìcçú éëå" :áéúk àäå ?älçzëìã éîð éëä̈¦©¦¦§©§¦¨§¨§¦§¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤
àìå øBczMî øcú àì øLà áBè" :áéúëe ,"àèç Eá§¥§§¦£¤Ÿ¦Ÿ¦¤¦§Ÿ
éøác ,øwéò ìk øãBð BðéàL äfîe äfî áBè :àéðúå ;"ílLú§©¥§©§¨¦¤¦¤¤¥¥¨¦¨¦§¥
;ílLîe øãBð äfîe äfî áBè :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø©¦¥¦©¦§¨¥¦¤¦¤¥§©¥
,"Bæ éøä" øîBàa àlà øîà÷ àì äãeäé éaø eléôàå©£¦©¦§¨¨¨¨©¤¨§¥£¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oileg(iyily meil)

ïéèçåù ìëä ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
:dlik`a xiykdle hegyl mixykd md in zcnln epizpynìkä©Ÿ

Løçî õeç ,äøLk ïúèéçLe ïéèçBL,xacn epi`e rney epi`y - £¦§¦¨¨§¥¨¥¥¥
,ïè÷å ,äèBL,carica elit` dleqt ozhigyyúà eì÷ì÷é ànL ¤§¨¨¤¨§©§§¤

ïúèéçLxeq` xyad oiicre ,dhigy zekld itk `ly ehgyi `ny - §¦¨¨
mdl oi` ,mze` mi`ex mixg`yk s` ,ote` lka okle ,dlik`a

.dligzkl hegyl
ïleëåohwe dhey yxg -íéøçàå ,eèçMLzrc ipae milecb - §¨¤¨£©£¥¦

dhigy zekld mirceidïúBà ïéàBødkldk ehgyy,ïúèéçL ¦¨§¦¨¨
äøLk.carica §¥¨

àøîâ
,oteql ozligzn mixzeq dpynd ixac zernyn :`xnbd dywn

xn`p dligza,'ïéèçBL ìkä'hegyl mileki 'lkd'y ezernyny ©Ÿ£¦
älçzëì,xn`p jynda eli`e,'äøLk ïúèéçLe'ernyny §©§¦¨§¦¨¨§¥¨

wx dxiyk 'lkd' oeyln eaxzdy miyp`d mze` zhigyyaãáòéc. ¦£©
:ef `id `iyew ok` m`d oc `g` axàáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨

å ,éMà áøìm`d ikìkoeyl ea epipyy mewnìkä','jke jk oiyer §©©¦§¨©Ÿ
àeä älçzëì,carica `le yxtznäzòî àlàepipyy dn §©§¦¨¤¨¥©¨
dxenz zkqna(.a)éëä ,íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ,ïéøéîî ìkä©Ÿ§¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¦

énðxnel lkep m`dàeä älçzëìcdcinrdle oileg znda `iadl ©¦¦§©§¦¨
znda lv`,'ef zxenz ef' xnele miycwáéúk àäådxeza yexita §¨§¦

dxenz zyxta(i fk `xwie)Bà òøa áBè Búà øéîé àìå epôéìçé àì'Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¨
,'áBèa òøjgxk lre .dligzkl xindl e`la dxq` dxezdy epiide ©§

dxenz zxez lkdy dpeekd ,'oixinn lkd' xn`py dny yxtl jixv
lkd' oeyly ixd .dlg mzxenz exinde exar m`y ,mda zbdep
m`e ,dligzkl jk zeyrl xzeny dxen gxkda epi` 'jke jk oiyer
dhigy zxez lkd ,'oihgey lkd' yxtl lkep epizpyna mb ,ok
,'lkd' zaiza dpynd daxny mze` ehgy m`y ,mda zbdep

.dteql dpynd y`xn dxizq oi`e ,carica dxiyk mzhigy
'oixinn lkd' oeyln di`x `iadl oi` :dgkedd z` dgec iy` ax
mb yxtzn 'jke jk oiyer lkd' oeyly ,dxenz iabl dpyna xen`d

c meyn ,caric lràîòè éðz÷ãk íúäyxetna xwr `pzd my - ¨¨¦§¨¨¥©§¨
xindl xzeny ezpeek oi`y yxite ,dheytd zernynd z`

`pzd dpy jky ,oda bdep dxenz oic lkdy `l` ,dligzkl
,eixac jyndaøéîäì éàMø íãàäL àì,dligzklíàL àlà Ÿ¤¨¨¨©©§¨¦¤¨¤¦

e xarøîeî ,øéîädipyd dndad zqtzpe ,dxenz ezxenz - ¥¦¨
,zeyecw zendad izye ,dyecwaåxinndíéòaøàä úà âôBñ- §¥¤¨©§¨¦

`ly mewn lka la` .zewlnoeyl yxtzn ,yexita `pzd xwr
da xn`py epizpyna okle .dligzkl `weec 'jke jk oiyer lkd'
.dligzkl hegyl mdl xzeny dzpeek jgxk lr ,'oihgey lkd'
ozhigye' oial 'oihgey lkd'n epizpyna dxizqd dyw aeye

.lirlck ,'dxiyk
zenewnn dgked ici lr dxizqd z` uxzle oecl jiynn `g` ax
:dligzkl oeyl gxkda epi` 'jke jk oiyer lkd' oeyly mixg`

àlàoikxra epipyy dn(.a)ïéëéøòî ìkäikxr' xn`y in lk - ¤¨©Ÿ©£¦¦
dxeza eilr aevwd jxrd zzl aiig ,'ilr ipelt jxr' e` ,'ilr`xwie)

(g-` fk,ålkdïéëøòð'ilr ikxr' xn` m`y ,'jxr' yi cg` lkl - §¤¡¨¦
lkd .ekxr ozil aiig ,'ilr df jxr' xg` eilr xn`y e`ïéøãBð- §¦

inc ycwdl ozil aiig ,'ilr ipelt inc' e` ,'ilr inc' xn`y in lk
,weya xkndl deyy itk ,eieyålkdïéøcéðieey el yiy mc` lk - §¦¨¦

e` ,'ilr inc' xn` m`e ,'minc' el yi ,carl xkndl `edy lk
.eiey inc ozil aiig ,'ilr df inc' xg` eilr xn`yénð éëä̈¦©¦

älçzëìcmc`l xzen dligzkly yxtl leki dz` o`k mb m`d - ¦§©§¦¨
,xecple jixrdláéúk àäå(bk bk mixac)äéäé àì øcðì ìcçú éëå' §¨§¦§¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤

,'àèç Eá,`hg ja didi `l xeciz `l m`y dxez dxn`y ixd §¥§
.`hg ja didi xeciz m`y rnynåceráéúk(c d zldw)øLà áBè' , §§¦£¤

àéðúå .'ílLú àìå øBczMî øcú àìzpeek z` yxtl `ziixaa Ÿ¦Ÿ¦¤¦§Ÿ§©¥§©§¨
xne` jk lre ,'mNW xCY xW` z`' xn`p mcewd weqtay ,aezkd¥£¤¦Ÿ©¥

y ,'mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh' aezkdäfîe äfî áBè¦¤¦¤
in ,mlyn epi`e xcepne mlyne xcepn -,øwéò ìk øãBð BðéàLiptn ¤¥¥¨¦¨

'FxaC lgi `l' lr xearle leykn icil `eal leki mixcpa libxdyŸ©¥§¨
(b l xacna),xecil `la zzl mc`l yi `l` ,éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäéxecil xy`n xecil `ly aehy xnel aezkd zpeek oi` §¨¥
j` ,mlyl `le xeciln xecil `ly aehy xne` aezkd `l` ,mlyle

äfîe äfî áBèy in ,xcep epi`y inne mlyn epi`e xcepn -øãBð ¦¤¦¤¥
ílLîe.`g` ax wfgne .dligzkl xecil oi`y xi`n iax zrcy ixd §©¥

:ezgked z`øîà÷ àì äãeäé éaø eléôàå,mlyle xecil aehy ©£¦©¦§¨Ÿ¨¨©
éøä' øîBàa àlàdndaBæaiign epi`e ef dnda yicwny ,'ycwdl ¤¨§¥£¥

okle ,apbiz e` ef zenz m` zxg` dnda `iadl ezeixg`a envr z`
,'exac lgi `l' icil `eaiy yyg oi`
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קמה oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéèçåù ìëä`ziinw `zrnya edl iziin edlek "lkd" ipzc `kid lk Ð

i`xen` da ibilt oizipznc "oihgey lkd"e .i`n iiez`l "lkd" yxtne ,[`,a] oikxrc

.cneyn e` izek iiez`l Ð xnle ,oilega `nh iiez`l Ð xnl ,`xnbaïìåëåÐ

."oleke" i`n yxtn `xnbaàøîâãáòéã äøùë ïúèéçùå`yix :dywe .dinza Ð

dlgzkl Ð "lkd"n iaxz`c `eddc rnync

opiaxn ikc rnyn `tiq eli`e ,iaxz`

dlgzkl la` ,dl opiaxn caric Ð "lkd"n

oizipzn dlek :xninl `kil `de .iaxz` `l

lkd" `pzc oeikc .ipzw `cge ,dlgzkl

.dxykc `hiyt Ð "oihgeyìëä ìëå
àåä äìçúëìlkez `le ,jl dywzc Ð

zxez lkd :xn`w ikde ,caric dlek :xnel

oileqtd oze` ehgy m`y ,oda zbdep dhigy

.dxyk ozhigy `dz Ð iaxzncìëä àìà
íéøéîî`iai dlgzkl :xninl zivn in Ð

ef" xn`ie miycw znda lv` oileg znda

"ef zxenz?mzd yxtn dxenzc "lkd"

oaxwa xinny ,yxei iiez`l :[`,a oikxr]

oi` :opz mzdc .eia` zzin xg`l eia`

.mixg` lya oixinnáåè.mz Ðòølra Ð

.menàîòè éðú÷ãë íúä"lkd"l xwrc Ð

lkd" la` .`ed dlgzkl `niz `lc ,`yixc

xwr `lc dnk lkc ,i`w dizkeca Ð "oihgey

,hegyl mi`yx mileqtd ediy `l :`pze dil

.edpiax dlgzklc rnyn Ð mzd xwrck

!caric rnync "dxyk ozhigye" ipz xcde

i`yx mc`dy `l."eptilgi `l" :aizkc Ð

zbdep dxenz oic lkd :xn`w ikd `yixe

,oixinn lkd :`yixa `pzc `de .mda

i`yx mc`dy `l :iyextl ez dil jixhvi`e

lkd :dxvw oeyl `yixa hwp `le ,'ek

mi`pzd oeyl Ð dxenz mzxenz exindy

,`kd ,jkld ."oiaiig lkd" (`,bv zegpn) "oikneq lkd" "oihgey lkd" enk ,df `ed

.epeyl z` `pzd dpiy `l Ð jix`dl jxvedc ab lr s`øîåî,dipyd zqtzp Ð

.zeyecw odizyeíéòáøàä úà âôåñå."xini `l"c e`l meyn Ðïéëéøòî ìëäÐ

in myl zeltdl rceid ohw ,yi`l jenq `lten iiez`l :yxtn [`,a oikxr] mzd

,oiniiw eixac Ð cg` meie dpy dxyr mizy oa oebk ,`ed ewxtl jenq m`e .oiyicwn

.cg` meie dpy dxyr yly cr `ed ohw oiicry it lr s`ïéëéøòîoikixrn zxez Ð

ohwc ab lr s`e .miiw excp Ð "ilr ipelt jxr" e` "ilr ikxr" xn` m`y ,mdilr

.dyxta oiaevw mincde .jxrp ly mipy itk ozil aiig xcepd Ð df `edïéëøòð ìëä
jxr el yi Ð weya xknil melk dey epi`y oigy dken elit`e .jxr mdl yi Ð

oigy dken jxr" xg` lr xn` e` ,"ilr ikxr" envr lr xn` m`e ,dyxta aezkd

.el oi` inp jxr ,el oi` mince li`ed :opixn` `l Ð "ilr dfíéøãåð ìëäinc" Ð

inp `pz Ð "oixcip lkd" ipzinl irac icii`c ,yxtn mzde ."ilr ipelt inc" e` "ilr

."mixcep lkd"íéøãéð ìëämc` lk Ð,"ilr inc" xn` m`e ,minc el yi melk deyd

did elit`e .weya xknp `edy dn itl ozep Ð "ilr ipelt inc" xg` lr xn` e`

oi`y it lr s`e .einc ozi Ð "ilr df wepiz inc" xn`e ,ycg oan zegt df xcipd

,jxr dxez ea dpzp `ly melkn xeht Ð "ilr ekxr" xn` m`e ,jxrp ycg oan zegt

,eiey itl el yi `din minc Ð "mipy yng oa cre ycg oan m`e" (fk `xwie) aizkc

.einc ozep Ð minc zxeza xn` m`eàèç êá äéäé àìja didi Ð xecz m` `d Ð

.`hgøåãú àì øùà áåèikd elit`e ,"mly xecz xy` z`" :aizk dipin lirl Ð

.xi`n iax dil yxtn ikd .mlyz `le xecz `ny ,xecz `l xy` aeh Ðäæî áåè
äæîå.mlyn epi`e xcepne ,mlyne xcepn Ðø÷éò ìë øãåð åðéàùmixcpa libxdyÐ

."exac lgi `l" icil `aíìùîå øãåð äæîå äæî áåè øîåà äãåäé éáøikdc Ð

,`l Ð mlyze xeczyn la` ,"mlyz `le xeczyn xecz `l xy` aeh" :rnyn

.mlekn aeh `edyåæ éøä øîàã àìà øîà÷ àì äãåäé éáø åìéôàåe` dzn m`c Ð

.dia xcd `l ez Ð dyxt`c oeik ,inp i` .dzeixg`a aiig epi` dapbp
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ìëäoi`e .zelw ozrcy iptn ehgyi `l miypc l`xyi ux` zeklda aezk Ð oihgey

migaf) "oileqtd lk" wxt opixn`ck .dlgzkl zehgey oiycwena elit`c ,d`xp

cnln ,"hgye" :idpinxe .`l Ð dlgzkl ,oi` Ð caric ,ehgyy mileqtd lk :(a,`l

`nh ipzinl irac meyn `l` ,dlgzkl elit`c oicd `ed :ipyne !'ek dxyk dhigydy

.ehgyy inp `pz Ð `l dlgzklc ,miycwena

edl `pzc ,miyp ipzinl irac meyn :xn`w `le

zehgey miypc meyn i`ce `l` .`yixa

lkd :ipzw `lc `de .oiycwena elit` dlgzkl

ipzwck ,miyp cg`e miyp` cg` oihgey

,diipzinl jixhv` mzd Ð (`,a) "dxenz"a

dlek dyxtd lkc meyn ,dxenz yixa yxitck

dy`a yecig oi` `kd la` ,xkf oeyla dxn`p

(a,`l migaf) "oileqtd lk" wxtae .yi`an xzei

x`yac meyn ,miyp ipzinl jixhvi` miycw iab

.zepdk elit` ,zeleqt miyp zecearàîù
ipzwcn :wiic (a,ai oileg) `xnba Ð 'ek elwlwi

rny Ð "elwlw `ny" ipzw `le "elwlwi `ny"

yxite .dlgzkl oileg odl oixqen oi` dpin

dywe .oze` oi`ex mixg` elit` :qxhpewd

ehgyy oleke" :dl opirny `tiqn `dc ,eyexitl

.`wec caric rnync Ð 'ek "oze` oi`ex mixg`e

,oiycwena `nh meyn hwp caricc xninl `kile

elit` ohwe dhey yxg la` ,oignen oi` e`

`ax `dc ,oze` oi`ex mixg`a oihgey dlgzkl

`l `axle ,ipzw `l "elwlw `ny" :wiicc `ed

ohwe dhey yxg` `l` "ehgyy oleke" i`w

onwl qxbc miyxtn yie !`xnba opixn`ck

"elwlwi" oia wiic `l `ax la` ,"dax"

ipzw `lc `da yiig `lc ikid ik ,"elwlw"l

odl oixqen oi`c :yxtn mz epiaxe ."ehgy m`e"

jilydl ick elit` hegyl dlgzkl oileg

xiykdl erhiy ,lkinl iz` `nlc ,mialkl

dhigy xninl iz` `nlc ,ieqkn ozhigy onwl xhtck .odl mixqeny e`xiy jezn ozhigy

.`yixa opiwqr oze` oi`ex mixg` oi`ac ,`zyd `gipe .`id `ziilrníúä`nrh ipzwck

ipzwck" oeyle .`ed dlgzkl `niz `lc ,`yixc "lkd"l dil xwrc :qxhpewa yxit Ð

yxity dne .eyexitk rnyn `l "`nrhcaric izxz caric i`c" iab [a cenr] `pwqna inp

lkd" `peeb i`d ik `pz `l mzd Ð yxtn xcde ipz inp dxenzac ab lr s`e :"il dnl

irac meyn Ð "xindl i`yx mc`dy `l" meyn i`e ,iccd iab "dxenz ozxenze oixinn

q`l,d`xp oi` Ð dyrn ea oi`y e`l lr oiwelc opireny`l ,"mirax`d z` bteqe" iwe

:ipzinl ivn dedc ,caric izxz ipzinl dil ded `l dicegl "mirax`d z` bteqe" meync

"mixinn lkd" :jixt (`,a) dxenz yixac ,cere ."mirax`d z` bteq xinnde ,mixinn lkd"

lkd ,ipzw ikd :dcedi ax mzd ipyne !caric Ð "xindl i`yx mc`dy `le" ,dlgzkl Ð

z` bteqe" meyn dil `pzc iiepyl dil dede .cifn cg`e bbey cg` ,dxenza miqitzn

,dxenzc `iddk ied `kdc `iepiyc :mz epiaxl d`xpe !o`k qxhpewa yxitck ,"mirax`d

opirny`l ,dlgzkl rnync ,"mixinn lkd" `pz ikdlc ,`nrh ipzwck mzd :xn`w ikde

oxn`ck ,xyke ditzka mirax` :`niz `lc ,xnen Ð dlgzkl epiidc ,cifna xind elit`y

oicd onc rnyn (`,bi) dxenzc `nw wxt seqac :eyexitl dywe .(`,`t zegpn) "dcezd"a

:xnel yie !cifnk bbey zeaxl Ð "didi" :xn`wc ,bbeyan xzei cifna dxenz zeidl ie`x

`le cifna ixii` mzd ,inp i` .cifnn xzei bbey ol heyt ,gafnl dxyk `dzy dnda oiprlc

.bbeyn xzei ol heyt cifn `edde ,ditzka mirax` eed `lc ,dia exz`âôåñåz`

"eptilgi `l" ,aizk ie`l ixz `dc ,mipeny bteqe :xninl dil ded ,xn`z m`e Ð mirax`d

:exag xn`c oebke ,(`,h) dxenza xn`ck ,exag lya cge ,elya cgc :xnel yie !"xini `l"e

`icda `zi` ikde .mixg` lya oixinn oi` xg` oiprac .xini Ð ezndaa xindl dvexd lk

.`nw wxt dxenzaáéúëåiziin xcde ,dxez ixacn iziin `xwirn Ð xecz `l xy` aeh

.dlaw ixacnáåèaizk dipin lirlc :qxhpewd yxit Ð xwir lk xcep epi`y dfne dfn

dywe .mlyz `le xecz `ny ,xecz `l xy` aeh Ð ikd elit`e ,"mly xecz xy` z`"

i`dn yixc `zln ilekc :mz epiaxl d`xpe !llk `xw `edd `xnba iziin `lc :mz epiaxl

mlyz `le xeczync `prci `p`e ,"xeczyn xecz `l xy` aeh" azkinl dil dedc .`xw

.(`,c oiyecw) df lr cnile df `a :ayeze xiky iab xn`ck ,oinlyne oixcepy ,xn`w oixcepd jxck xeczync ,xeczyn lr iielbl Ð "mlyz `le" xn`w ikdl `l` .xn`w
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ïúBà ïéàBø íéøçàå eèçML ïleëå .ïúèéçL úà eì÷ì÷é¯ §©§§¤§¦¨¨§¨¤¨£©£¥¦¦¨

.äøLk ïúèéçLàøîâ"ïéèçBL ìkä"¯,älçzëì §¦¨¨§¥¨©Ÿ£¦§©§¦¨
"äøLk ïúèéçLe"¯déøa àçà áø déì øîà !ãáòéc §¦¨¨§¥¨¦£©£©¥©©¨§¥
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éîð éëä ,íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ïéøéîî ìkä©Ÿ§¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¦©¦
Búà øéîé àìå epôéìçé àì" :áéúk àäå ?àeä älçúëìã¦§©§¦¨§¨§¦Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ

!"áBèa òø Bà òøa áBè¯:àîòè éðú÷ãk íúäàì §¨©§¨¨¦§¨¨¥©§¨Ÿ
øéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàäL¯úà âôBñå ,øîeî ¤¨¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤

.íéòaøàä¯,ïéøcéðå ïéøãBð ïéëøòðå ïéëéøòî ìkä ,àlà ¨©§¨¦¤¨©Ÿ©£¦¦§¤¡¨¦§¦§¦¨¦
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`oifgeקמו mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

àì éìò éøä øîà ìáàwxta mixcpa dl opinwen ikde .miiwn `le ryt `nlc Ð

,`l dlgzkl oixcepe oikixrn `nl` .mlyne acep :ipz dcedi iaxl ,(`,i) `nw

xcde ,"ilr ikxr" `yixa xn`c cr "ef ixd" eda xninl `kilc .`ed "ilr ixd"c

ivn ikidc .`cark diniiynl irac ,inp "ilr inc"e .dyxta aevwd itk aidi

dlgz xcp `l m` "mikxrl el` ixd" xninl

jxraàåä äìçúëì åàì ìëä ìëå ?ike Ð

dlgzkl `edy "lkd" jl oi`íéáééç ìëä ?
äëåñá.en`l jixv epi`y ohw iiez`l Ð

úéöéöá íéáééç ìëärceid ohw iiez`l Ð

.shrzdlàðéîà÷ àì ïéáééçipzc `kid Ð

.xn`w dlgzklc i`ce gken oiaiigìëä
ïéëîåñdlgzkl i`ce `de .yxei iiez`l Ð

!digxk lr dilr `inx devnc ,xn`wéúøú
éì äîì ãáòéã:ipzinl dil irai` ikd Ð

.ohwe dhey yxgn ueg dxyk lkd zhigy

Ð "lkd"n opiaxnc jpdc xity rnync

,inp i` .dlgzkl `l la` ,opiaxnw caric

iab opzck ,dicegl "oihgey lkd" :ipzip

ipzinl il dnl yxtn `le ,oixcepe oikixrn

ozhigye :iyextl jixhv`e ,oihgey lkd

.`ed caric `yixc oihgeyc xninl ,dxyk

!yxtn xcde ipz `d ,inp dxenza :`iyw i`e

oixinn lkd" :`peeb i`dk ipzw `l mzd

`l" meyn i`e .iccd icda "dxenz ozxenze

bteqe iweq`l irac meyn Ð "i`yx mc`y

e`l lr oiwelc opireny`l ,mirax`d z`

.dyrn ea oi`yéðú÷ éëädlgzkl Ð

Ð dlgzkl oihgey lkd :oizipznc carice

.oilega `nh iiez`làèéùô`l `dc Ð

.odileg zxdh lr l`xyi exdfedìò åùòðù
ùã÷ úøäèzxdha lek`l dilr lawc Ð

,miycw zxdha envr libxdl dvexy ,ycw

iwa `di Ð dcez e` minly lk`i m`y

.ozxinyaåîã ùã÷ëlcadl aiige Ð

elit`e .oda zelqetd ze`neh lkn opaxcn

,dkex` oikqae ,dlgzkl `nh higy ikd

.yxtnckïéùã÷åîáåhegyi `l dlgzkl Ð

dxezd on xdfenc oeik .dkex` oikqa elit`e

dpd ip`e" :(gi xacna) aizkck ,`nhi `ly

opira `nl` ,"izenexz zxnyn z` jl izzp

meyn ,dlgzkl opax eda xefb Ð dxiny

`l `nxkl ,xegq xegq `xifp opixn` jl jl"

.[`,bi zay] "axwzäøùë ïúèéçùepiide Ð

`l i`n` yxtn onwle .oizipznc caric

.xyal diinhip xcde ,oikql `xab `nhn

éãéøâ.odk zxdh eilr law `ly Ðàîù
åäùéwxta edlekl opzck ,dlap iede Ð

.ipyåäùé àîù àì éîð ãáòéãi`n` yxtn (a,ai) onwle .edy `ny ,xnelk Ð

oileg odl oixqen oi`y opireny`l Ð cizr oeyl oizipzna "elwlwi `ny" hwp

.cinz lwlwl od micrenc ,mze` oi`ex mixg` elit`e dlgzkléà÷ äìòãÐ

!dil iran "ehgy m`e" ipixg`` inp i`wc rnync "oleke" i`n ,wilq `w ediipin

ïéùã÷åîá àîèà àìàåi`n Ð hegyi `l xn`e ,oizipzn da ixii`c zxn`c Ð

oze` oi`ex mixg` `ixi`?."il ixa" xn` i` onidn edi` zxn` `dà÷ôð àëäî
oizipzna iax enzq `kd ,xnelk Ð?,`l dlgzklc dinzq miycw zhigya `d

!xyk cariceïéìåñôä ìë.oda `veike men lrae `nh ope`e xf oebk ÐåèçùùÐ

.oaxwíéøæá"oxd` ipa eaixwde 'd iptl xwad oa z` hgye" :(` `xwie) aizkc Ð

oicd `ede ,mixfa dxyky miycw zhigy lr cnil ,dpedk zevn jli`e dlawn Ð

.oileqt x`ylø÷éò àëä.ixii` dhigy zxeza oiwxt dlekc Ð
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ìáàibiltc xn`wc ,(`,i) mixcpc `nw wxtc `xza `pyilk `ibeq jd Ð `l ilr ixd xn`

m`e .xi`n iax dcen acepa la` ,xcepa ibiltc xn`w(c) `nw `pyill la` .acepa

dcedi iaxle ?mlyne xcepn aeh acep oi`c xi`n iaxl dil `pn ,aizk xcpa `xwc oeik :xn`z

dacp ied dacpe ,`wec xcp ied Ð xcp aizkc `kid lk `d ?`l "ilr ixd" xn` m` i`n` ,inp

(`,a) migafe (`,a) zegpn yixa gkenck .`wec

i`d :jixtc ,"dacp jidl` 'dl zxcp xy`k" iab

meyn jixt mzdc :miyxtn yie !`ed xcp dacp

yiigc oeik :xaqwc ,xnel yie !dixeaca `xw ipyc

`ki` `dc ,dacpa oicd `edÐ xcpa dlwzl `xw

dyicwne dxfrl d`ian elit`c .dlwzl yginl

dlwz icil `ale ,da lernle zepdl leki Ð

lldk i`iwa `l `nlr ilekc ,mipiipr dnka

.(a,eq migqt) ezlera mc` lrn `l mlernc

,dacpa `wec `xw dil rnyn ,inp dcedi iaxle

xninl ivn `l xcpa `dc .aizk xcpac ab lr s`

xecpl lcgz ike" :aizk ixdy ,aeh mlyne xcepc

.`hg ja didi Ð xecz m` `d ,"`hg ja didi `l

m` `d :`xwl opiyxtn mixcpc `nw `pyille

.mlyz `l m` `hg ja didiy xyt` Ð xecz

acep `diy aeh oi`c ,xi`n iaxl :xn`z m`e

,dxfrl ezyak `ian elit` xwir lk mlyne

l`xyi elk` j`id ,mixcpc `xza `pyil i`dl

oipra exq`py oeik :xnel yie ?xacna minly

lr lek`l mewnd mdl dev eli`k eed xyaa xg`

:(gk ziy`xa) aizk `de :xn`z m`e .minly ici

izxcp xy` z`" :(a dpei) aizke "xcp awri xcie"

opixn`ck ,ixy dxv zryac :xnel yie !"dnly`

xn`l Ð "xn`l xcp awri xcie" :dax ziy`xaa

.dxv zra mixcep eidiy zexecl

àðàrnyn Ð il `iyw `w dxyk ozhigy

`idy it lr s`e ,`iyew dze` dywd iy` axy

xciq iy` axy di`x o`kne .`xnbd ziibeq

iiepyl ez` inp `axe iia`c ab lr s` .`xnbd

`ny Ð iy` axl daxd encw mde ,`iyew jd

.xak deywd mdinia mb

àîèab lr s`e Ð `xninl i`n oilega

ux`ay oilegl d`neh mexbl xeq`c

eda `kiiyc ,zexita `wec epiid Ð l`xyi

xeq` `di elit`e .`l Ð xya la` ,dnexz

:opiyxcck ,oi`nh oilke`a eteb ze`nhl

ipal dxdf` Ð "miyecw mziide mzycwzde"

leki mewn lkn ,dxdha odileg elk`iy l`xyi

.ez`neh inia olke`le oze`nhl

ïéùã÷åîáåÐ xyaa rbi `ny hegyi `l

oileg) onwl opixn`c ab lr s`

`ny opiyiig Ð digk `id ixd zqkxtnc (a,`kw

dcnrd oiprl `wec ,inp i` .qekxit xg` rbi

.d`neh zlawn Ð mipy aex e` mipy hgyy oeik ,d`neh oiprl la` ,digk `ied dkxrde

d`nhnÐzqkxtne iebl d`nh dnda hgeyd :(my) "ahexde xerd"a xn`ck ,lke` aiygc

.zeliap z`neh `l la` oilke` z`nehàîùepi` miycw mcc ab lr s` Ð xyaa rbi

wxta xn`wck ,dilr gteh dwyn oiicre xdpa dxiardy e` .zxyknycwd zaigÐ xiykn

jynil iz` `nlc meyn hegyi `lc xn`w `l i`n`e :xn`z m`e .(`,k) migqtc `nw

xeq`e ,dliah oerh ycwnl qpkpd (`,l `nei) xn`c `nef oal ,xenb xedh elit`c ?mipta

iz` `nlic ith xfbnl `ki` xedhac :xnel yie !ikeyn`l iz` `nlc dkex` oikqa hegyl

irac meyn Ð xyaa rbi `ny `kd hwp :inp i` .xkcine xidf xdfn `nh la` ,ikeyn`l

dkex` oikq `dzy okzi ji` :mixt` epiax dywd .izrbp `ly il ixa xn`e hgy m`e :xninl

wxta opze ,zn `nha s` jenqa dl opinwen `nh i`dc ?l`xyi zxfr cr ziad xdn jk lk

zxfr .myl miqpkp miebe zn `nh oi`y ,ziad xdn ycewn ligd :(g dpyn) milkc `nw

Ð uxya `nhpa dl iwenc o`nl elit`e .myl qpkp mei leah oi`y Ð epnid zycewn miyp

epiax yexitl oke .`gip Ð mipta `nhpc `kid xefb `lc `nlra mz epiax yxitc i`nlc :xnel yie !jk lk dkex` oikq `dzy okzi ji`e ,dn` ynge miyly d`n dkex` miyp zxfr `lde

`kdc :miyxtn yie .enewn o`k oi`e ,xity inp iz` Ð ynn dpiky dpgnl jenq cr qpkil leki zenewn x`ya la` ,d`ivie dqipk mewn `edy miyp zxfra `l` exingd `lc yxitc wgvi

.jenqa inp ayiizi dfae ,dnaa ixiinàîù.xkpin `l dnebt oikqc xewir ,edine .xkpinc ,opiyiig `l xewire dnxbdle Ð edyiàîéìéàdlr :yexit Ð i`w dlr ohwe dhey yxg`

.dhigyl dpeek ira `lc `pz o`n :(a,ai oileg) onwl dlr opiwiicc ,i`w inp ediilrc `hiyt `d la` .i`w dcegläéúéìãxn`ck ,`id miaxd zeyx dxfrc ab lr s`e Ð diliiypc onw

.xity iz` Ð dnaa ixii` i`e .rbiln xdfdl leki `l minrt aexc meyn ,miaxd zeyxa d`neh wtq x`yl inc `l wtq i`d Ð wtqn o`k xdhl epl dide ,(a,hi) migqtc `nw wxta
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!àì "éìò éøä" øîà ìáà¯älçzëì åàì "ìkä" ìëå £¨¨©£¥¨©¨§¨©Ÿ¨§©§¦¨
,úéöéöa ïéáéiç ìkä ,äkeña íéáéiç ìkä ,àlà ?àeä¤¨©Ÿ©¨¦§¨©Ÿ©¨¦§¦¦

?älçzëì åàìc éîð éëä¯.àðéîà÷ àì ïéáéiç¯àlà ¨¦©¦§¨§©§¦¨©¨¦¨¨¨¦¨¤¨
éëä ,íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ,ïéëîBñ ìkä ,äzòî¥©¨©Ÿ§¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¦
!"äöøðå ...Bãé Cîñå" :áéúk àäå ?älçzëì åàìc éîð©¦§¨§©§¦¨§¨§¦§¨©¨§¦§¨

¯,ãáòéc "ìkä" àkéàå älçzëì "ìkä" àkéà ,ïéà¦¦¨©Ÿ§©§¦¨§¦¨©Ÿ¦£©
?Cì éL÷úc ,àeä älçúëìc éànî àëäc "ìkä" àlà¤¨©Ÿ§¨¨¦©¦§©§¦¨§¦§¥¨
àðà :äéì øîà !Cì éL÷z àìå ,àeä ãáòéc àîìc¦§¨¦£©§¨¦§¥¨£©¥£¨
"äøLk ïúèéçL" éðú÷cî ,éì àéL÷ "äøLk ïúèéçL"§¦¨¨§¥¨©§¨¦¦§¨¨¥§¦¨¨§¥¨

¯"ìkä"c ììkî ,ãáòéc¯ãáòéc éàc ,àeä älçzëì ¦£©¦§¨§©Ÿ§©§¦¨§¦¦£©
¯éëä ,àleò øa äaø øîà ?éì änì ãáòéc ézøz©§¥¦£©¨¨¦£©©¨©¨¨¦

.ïéìeça àîè eléôàå ,ïéèçBL ìkä :éðú÷¯ïéìeça àîè ¨¨¥©Ÿ£¦©£¦¨¥§¦¨¥§¦
?àøîéîì éàî¯,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéìeça ©§¥§¨§¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

.eîc Lã÷k Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç :øáñ÷å§¨¨©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤§Ÿ¤¨
,äa èçBLå äkeøà ïékñ àéáî ?äNBò àeä ãöékéãk ¥©¤¥¦©¦£¨§¥¨§¥

.øNaa òbé àlLòbé ànL ,èBçLé àì íéLc÷eîáe ¤Ÿ¦©©¨¨§§¨¦Ÿ¦§¤¨¦©
"ézòâð àlL éì éøa" :øîBàå èçL íàå ;øNaa¯ ©¨¨§¦¨©§¥¨¦¦¤Ÿ¨©§¦

ïéìeça eléôàc ,ïè÷å äèBL Løçî õeç .äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨¥¥¥¤§¨¨©£¦§¦
ànLå ,eñøãé ànL ,eäLé ànL ,àì éîð ãáòéc éãéøb§¥¥¦£©©¦¨¤¨¦§¤¨¦§§§¤¨

.eãéìçé¯Løçà àîéìéà ?àéiäà "eèçML ïleëå" ©£¦§¨¤¨£©©¨¦¥¨©¥¥
ïè÷å äèBL¯àlà !äéì éòaéî "eèçL íàå" ,éà÷ dìò ¤§¨¨£¨¨¥§¦¨£¦¨¥¥¤¨

ïéìeça àîhà¯àlàå !èéçL éîð älçzëì :zøîà àä ©¨¥§¦¨£©§§§©§¦¨©¦¨¥§¤¨
íéLc÷eîa àîhà¯!ébñ "éì éøá"a¯ïn÷ déúéìc ©¨¥§§¨¦§¨¦¦©¥§¥¥©¨

íúäî ?à÷ôð àëäî íéLc÷eîa àîè éàä .déìééLðc§¦©§¥©¨¥§§¨¦¥¨¨©§¨¥¨¨
eèçML ïéìeñtä ìk :à÷ôð¯,äøLk ïúèéçL ©§¨¨©§¦¤¨£§¦¨¨§¥¨

,íéàîèáe íéãáòáe íéLða ,íéøæa äøLk äèéçMäL¤©§¦¨§¥¨§¨¦§¨¦©£¨¦¦§¥¦
ïéòâBð ïéàîè eéäé àlL ãáìáe ,íéLã÷ éLã÷a eléôàå©£¦§¨§¥¨¨¦¦§¨¤Ÿ¦§§¥¦§¦

!øNaa¯ïéìeñt øàL àðúc éãééà ,íúä .øwéò àëä ©¨¨¨¨¦¨¨¨©§¥¦§¨§¨§¦
¯íúä :àîéà úéòaéàå .íéLc÷eîa àîè éîð àðz§¨©¦¨¥§§¨¦§¦¨¥¥¨¨¨

ïéleça àîè àðúc éãééà ,àëä .éà÷ íéLã÷ác ,øwéò¦¨¦§¨¨¦¨¥¨¨©§¥¦§¨¨¥§¦
¯?éàîa ànhéàc àîè éàä .íéLc÷eîa àîè éîð éðz̈¥©¦¨¥§§¨¦©¨¥§¦©©§©

úîa énhéàc àîéìéà¯,àðîçø øîà "áøç ììça" ¦¥¨§¦©¥§¥©£©¤¤¨©©£¨¨
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קמז oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

àì éìò éøä øîà ìáàwxta mixcpa dl opinwen ikde .miiwn `le ryt `nlc Ð

,`l dlgzkl oixcepe oikixrn `nl` .mlyne acep :ipz dcedi iaxl ,(`,i) `nw

xcde ,"ilr ikxr" `yixa xn`c cr "ef ixd" eda xninl `kilc .`ed "ilr ixd"c

ivn ikidc .`cark diniiynl irac ,inp "ilr inc"e .dyxta aevwd itk aidi

dlgz xcp `l m` "mikxrl el` ixd" xninl

jxraàåä äìçúëì åàì ìëä ìëå ?ike Ð

dlgzkl `edy "lkd" jl oi`íéáééç ìëä ?
äëåñá.en`l jixv epi`y ohw iiez`l Ð

úéöéöá íéáééç ìëärceid ohw iiez`l Ð

.shrzdlàðéîà÷ àì ïéáééçipzc `kid Ð

.xn`w dlgzklc i`ce gken oiaiigìëä
ïéëîåñdlgzkl i`ce `de .yxei iiez`l Ð

!digxk lr dilr `inx devnc ,xn`wéúøú
éì äîì ãáòéã:ipzinl dil irai` ikd Ð

.ohwe dhey yxgn ueg dxyk lkd zhigy

Ð "lkd"n opiaxnc jpdc xity rnync

,inp i` .dlgzkl `l la` ,opiaxnw caric

iab opzck ,dicegl "oihgey lkd" :ipzip

ipzinl il dnl yxtn `le ,oixcepe oikixrn

ozhigye :iyextl jixhv`e ,oihgey lkd

.`ed caric `yixc oihgeyc xninl ,dxyk

!yxtn xcde ipz `d ,inp dxenza :`iyw i`e

oixinn lkd" :`peeb i`dk ipzw `l mzd

`l" meyn i`e .iccd icda "dxenz ozxenze

bteqe iweq`l irac meyn Ð "i`yx mc`y

e`l lr oiwelc opireny`l ,mirax`d z`

.dyrn ea oi`yéðú÷ éëädlgzkl Ð

Ð dlgzkl oihgey lkd :oizipznc carice

.oilega `nh iiez`làèéùô`l `dc Ð

.odileg zxdh lr l`xyi exdfedìò åùòðù
ùã÷ úøäèzxdha lek`l dilr lawc Ð

,miycw zxdha envr libxdl dvexy ,ycw

iwa `di Ð dcez e` minly lk`i m`y

.ozxinyaåîã ùã÷ëlcadl aiige Ð

elit`e .oda zelqetd ze`neh lkn opaxcn

,dkex` oikqae ,dlgzkl `nh higy ikd

.yxtnckïéùã÷åîáåhegyi `l dlgzkl Ð

dxezd on xdfenc oeik .dkex` oikqa elit`e

dpd ip`e" :(gi xacna) aizkck ,`nhi `ly

opira `nl` ,"izenexz zxnyn z` jl izzp

meyn ,dlgzkl opax eda xefb Ð dxiny

`l `nxkl ,xegq xegq `xifp opixn` jl jl"

.[`,bi zay] "axwzäøùë ïúèéçùepiide Ð

`l i`n` yxtn onwle .oizipznc caric

.xyal diinhip xcde ,oikql `xab `nhn

éãéøâ.odk zxdh eilr law `ly Ðàîù
åäùéwxta edlekl opzck ,dlap iede Ð

.ipyåäùé àîù àì éîð ãáòéãi`n` yxtn (a,ai) onwle .edy `ny ,xnelk Ð

oileg odl oixqen oi`y opireny`l Ð cizr oeyl oizipzna "elwlwi `ny" hwp

.cinz lwlwl od micrenc ,mze` oi`ex mixg` elit`e dlgzkléà÷ äìòãÐ

!dil iran "ehgy m`e" ipixg`` inp i`wc rnync "oleke" i`n ,wilq `w ediipin

ïéùã÷åîá àîèà àìàåi`n Ð hegyi `l xn`e ,oizipzn da ixii`c zxn`c Ð

oze` oi`ex mixg` `ixi`?."il ixa" xn` i` onidn edi` zxn` `dà÷ôð àëäî
oizipzna iax enzq `kd ,xnelk Ð?,`l dlgzklc dinzq miycw zhigya `d

!xyk cariceïéìåñôä ìë.oda `veike men lrae `nh ope`e xf oebk ÐåèçùùÐ

.oaxwíéøæá"oxd` ipa eaixwde 'd iptl xwad oa z` hgye" :(` `xwie) aizkc Ð

oicd `ede ,mixfa dxyky miycw zhigy lr cnil ,dpedk zevn jli`e dlawn Ð

.oileqt x`ylø÷éò àëä.ixii` dhigy zxeza oiwxt dlekc Ð
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ìáàibiltc xn`wc ,(`,i) mixcpc `nw wxtc `xza `pyilk `ibeq jd Ð `l ilr ixd xn`

m`e .xi`n iax dcen acepa la` ,xcepa ibiltc xn`w(c) `nw `pyill la` .acepa

dcedi iaxle ?mlyne xcepn aeh acep oi`c xi`n iaxl dil `pn ,aizk xcpa `xwc oeik :xn`z

dacp ied dacpe ,`wec xcp ied Ð xcp aizkc `kid lk `d ?`l "ilr ixd" xn` m` i`n` ,inp

(`,a) migafe (`,a) zegpn yixa gkenck .`wec

i`d :jixtc ,"dacp jidl` 'dl zxcp xy`k" iab

meyn jixt mzdc :miyxtn yie !`ed xcp dacp

yiigc oeik :xaqwc ,xnel yie !dixeaca `xw ipyc

`ki` `dc ,dacpa oicd `edÐ xcpa dlwzl `xw

dyicwne dxfrl d`ian elit`c .dlwzl yginl

dlwz icil `ale ,da lernle zepdl leki Ð

lldk i`iwa `l `nlr ilekc ,mipiipr dnka

.(a,eq migqt) ezlera mc` lrn `l mlernc

,dacpa `wec `xw dil rnyn ,inp dcedi iaxle

xninl ivn `l xcpa `dc .aizk xcpac ab lr s`

xecpl lcgz ike" :aizk ixdy ,aeh mlyne xcepc

.`hg ja didi Ð xecz m` `d ,"`hg ja didi `l

m` `d :`xwl opiyxtn mixcpc `nw `pyille

.mlyz `l m` `hg ja didiy xyt` Ð xecz

acep `diy aeh oi`c ,xi`n iaxl :xn`z m`e

,dxfrl ezyak `ian elit` xwir lk mlyne

l`xyi elk` j`id ,mixcpc `xza `pyil i`dl

oipra exq`py oeik :xnel yie ?xacna minly

lr lek`l mewnd mdl dev eli`k eed xyaa xg`

:(gk ziy`xa) aizk `de :xn`z m`e .minly ici

izxcp xy` z`" :(a dpei) aizke "xcp awri xcie"

opixn`ck ,ixy dxv zryac :xnel yie !"dnly`

xn`l Ð "xn`l xcp awri xcie" :dax ziy`xaa

.dxv zra mixcep eidiy zexecl

àðàrnyn Ð il `iyw `w dxyk ozhigy

`idy it lr s`e ,`iyew dze` dywd iy` axy

xciq iy` axy di`x o`kne .`xnbd ziibeq

iiepyl ez` inp `axe iia`c ab lr s` .`xnbd

`ny Ð iy` axl daxd encw mde ,`iyew jd

.xak deywd mdinia mb

àîèab lr s`e Ð `xninl i`n oilega

ux`ay oilegl d`neh mexbl xeq`c

eda `kiiyc ,zexita `wec epiid Ð l`xyi

xeq` `di elit`e .`l Ð xya la` ,dnexz

:opiyxcck ,oi`nh oilke`a eteb ze`nhl

ipal dxdf` Ð "miyecw mziide mzycwzde"

leki mewn lkn ,dxdha odileg elk`iy l`xyi

.ez`neh inia olke`le oze`nhl

ïéùã÷åîáåÐ xyaa rbi `ny hegyi `l

oileg) onwl opixn`c ab lr s`

`ny opiyiig Ð digk `id ixd zqkxtnc (a,`kw

dcnrd oiprl `wec ,inp i` .qekxit xg` rbi

.d`neh zlawn Ð mipy aex e` mipy hgyy oeik ,d`neh oiprl la` ,digk `ied dkxrde

d`nhnÐzqkxtne iebl d`nh dnda hgeyd :(my) "ahexde xerd"a xn`ck ,lke` aiygc

.zeliap z`neh `l la` oilke` z`nehàîùepi` miycw mcc ab lr s` Ð xyaa rbi

wxta xn`wck ,dilr gteh dwyn oiicre xdpa dxiardy e` .zxyknycwd zaigÐ xiykn

jynil iz` `nlc meyn hegyi `lc xn`w `l i`n`e :xn`z m`e .(`,k) migqtc `nw

xeq`e ,dliah oerh ycwnl qpkpd (`,l `nei) xn`c `nef oal ,xenb xedh elit`c ?mipta

iz` `nlic ith xfbnl `ki` xedhac :xnel yie !ikeyn`l iz` `nlc dkex` oikqa hegyl

irac meyn Ð xyaa rbi `ny `kd hwp :inp i` .xkcine xidf xdfn `nh la` ,ikeyn`l

dkex` oikq `dzy okzi ji` :mixt` epiax dywd .izrbp `ly il ixa xn`e hgy m`e :xninl

wxta opze ,zn `nha s` jenqa dl opinwen `nh i`dc ?l`xyi zxfr cr ziad xdn jk lk

zxfr .myl miqpkp miebe zn `nh oi`y ,ziad xdn ycewn ligd :(g dpyn) milkc `nw

Ð uxya `nhpa dl iwenc o`nl elit`e .myl qpkp mei leah oi`y Ð epnid zycewn miyp

epiax yexitl oke .`gip Ð mipta `nhpc `kid xefb `lc `nlra mz epiax yxitc i`nlc :xnel yie !jk lk dkex` oikq `dzy okzi ji`e ,dn` ynge miyly d`n dkex` miyp zxfr `lde

`kdc :miyxtn yie .enewn o`k oi`e ,xity inp iz` Ð ynn dpiky dpgnl jenq cr qpkil leki zenewn x`ya la` ,d`ivie dqipk mewn `edy miyp zxfra `l` exingd `lc yxitc wgvi

.jenqa inp ayiizi dfae ,dnaa ixiinàîù.xkpin `l dnebt oikqc xewir ,edine .xkpinc ,opiyiig `l xewire dnxbdle Ð edyiàîéìéàdlr :yexit Ð i`w dlr ohwe dhey yxg`

.dhigyl dpeek ira `lc `pz o`n :(a,ai oileg) onwl dlr opiwiicc ,i`w inp ediilrc `hiyt `d la` .i`w dcegläéúéìãxn`ck ,`id miaxd zeyx dxfrc ab lr s`e Ð diliiypc onw

.xity iz` Ð dnaa ixii` i`e .rbiln xdfdl leki `l minrt aexc meyn ,miaxd zeyxa d`neh wtq x`yl inc `l wtq i`d Ð wtqn o`k xdhl epl dide ,(a,hi) migqtc `nw wxta
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!àì "éìò éøä" øîà ìáà¯älçzëì åàì "ìkä" ìëå £¨¨©£¥¨©¨§¨©Ÿ¨§©§¦¨
,úéöéöa ïéáéiç ìkä ,äkeña íéáéiç ìkä ,àlà ?àeä¤¨©Ÿ©¨¦§¨©Ÿ©¨¦§¦¦

?älçzëì åàìc éîð éëä¯.àðéîà÷ àì ïéáéiç¯àlà ¨¦©¦§¨§©§¦¨©¨¦¨¨¨¦¨¤¨
éëä ,íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ,ïéëîBñ ìkä ,äzòî¥©¨©Ÿ§¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¦
!"äöøðå ...Bãé Cîñå" :áéúk àäå ?älçzëì åàìc éîð©¦§¨§©§¦¨§¨§¦§¨©¨§¦§¨

¯,ãáòéc "ìkä" àkéàå älçzëì "ìkä" àkéà ,ïéà¦¦¨©Ÿ§©§¦¨§¦¨©Ÿ¦£©
?Cì éL÷úc ,àeä älçúëìc éànî àëäc "ìkä" àlà¤¨©Ÿ§¨¨¦©¦§©§¦¨§¦§¥¨
àðà :äéì øîà !Cì éL÷z àìå ,àeä ãáòéc àîìc¦§¨¦£©§¨¦§¥¨£©¥£¨
"äøLk ïúèéçL" éðú÷cî ,éì àéL÷ "äøLk ïúèéçL"§¦¨¨§¥¨©§¨¦¦§¨¨¥§¦¨¨§¥¨

¯"ìkä"c ììkî ,ãáòéc¯ãáòéc éàc ,àeä älçzëì ¦£©¦§¨§©Ÿ§©§¦¨§¦¦£©
¯éëä ,àleò øa äaø øîà ?éì änì ãáòéc ézøz©§¥¦£©¨¨¦£©©¨©¨¨¦

.ïéìeça àîè eléôàå ,ïéèçBL ìkä :éðú÷¯ïéìeça àîè ¨¨¥©Ÿ£¦©£¦¨¥§¦¨¥§¦
?àøîéîì éàî¯,Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéìeça ©§¥§¨§¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

.eîc Lã÷k Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç :øáñ÷å§¨¨©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤§Ÿ¤¨
,äa èçBLå äkeøà ïékñ àéáî ?äNBò àeä ãöékéãk ¥©¤¥¦©¦£¨§¥¨§¥

.øNaa òbé àlLòbé ànL ,èBçLé àì íéLc÷eîáe ¤Ÿ¦©©¨¨§§¨¦Ÿ¦§¤¨¦©
"ézòâð àlL éì éøa" :øîBàå èçL íàå ;øNaa¯ ©¨¨§¦¨©§¥¨¦¦¤Ÿ¨©§¦

ïéìeça eléôàc ,ïè÷å äèBL Løçî õeç .äøLk BúèéçL§¦¨§¥¨¥¥¥¤§¨¨©£¦§¦
ànLå ,eñøãé ànL ,eäLé ànL ,àì éîð ãáòéc éãéøb§¥¥¦£©©¦¨¤¨¦§¤¨¦§§§¤¨

.eãéìçé¯Løçà àîéìéà ?àéiäà "eèçML ïleëå" ©£¦§¨¤¨£©©¨¦¥¨©¥¥
ïè÷å äèBL¯àlà !äéì éòaéî "eèçL íàå" ,éà÷ dìò ¤§¨¨£¨¨¥§¦¨£¦¨¥¥¤¨

ïéìeça àîhà¯àlàå !èéçL éîð älçzëì :zøîà àä ©¨¥§¦¨£©§§§©§¦¨©¦¨¥§¤¨
íéLc÷eîa àîhà¯!ébñ "éì éøá"a¯ïn÷ déúéìc ©¨¥§§¨¦§¨¦¦©¥§¥¥©¨

íúäî ?à÷ôð àëäî íéLc÷eîa àîè éàä .déìééLðc§¦©§¥©¨¥§§¨¦¥¨¨©§¨¥¨¨
eèçML ïéìeñtä ìk :à÷ôð¯,äøLk ïúèéçL ©§¨¨©§¦¤¨£§¦¨¨§¥¨

,íéàîèáe íéãáòáe íéLða ,íéøæa äøLk äèéçMäL¤©§¦¨§¥¨§¨¦§¨¦©£¨¦¦§¥¦
ïéòâBð ïéàîè eéäé àlL ãáìáe ,íéLã÷ éLã÷a eléôàå©£¦§¨§¥¨¨¦¦§¨¤Ÿ¦§§¥¦§¦

!øNaa¯ïéìeñt øàL àðúc éãééà ,íúä .øwéò àëä ©¨¨¨¨¦¨¨¨©§¥¦§¨§¨§¦
¯íúä :àîéà úéòaéàå .íéLc÷eîa àîè éîð àðz§¨©¦¨¥§§¨¦§¦¨¥¥¨¨¨

ïéleça àîè àðúc éãééà ,àëä .éà÷ íéLã÷ác ,øwéò¦¨¦§¨¨¦¨¥¨¨©§¥¦§¨¨¥§¦
¯?éàîa ànhéàc àîè éàä .íéLc÷eîa àîè éîð éðz̈¥©¦¨¥§§¨¦©¨¥§¦©©§©

úîa énhéàc àîéìéà¯,àðîçø øîà "áøç ììça" ¦¥¨§¦©¥§¥©£©¤¤¨©©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oileg(iyily meil)

ìáày df ote`a yicwd m`éìò éøä' øîàm` mby ,'ycwdl dnda £¨¨©£¥¨©
`iadl aiegn didie dzeixg`a aiig excpl cgiiy dnda ca`z

,zxg`àìmeyn ,mlyne xcepy in aehy eixac z` dcedi iax xn` Ÿ
yxtl ep` migxken ok m`e .excp miiwi `le ryti `ny yeygl yiy
aiigznd mc`a zwqerd 'oixcepe oikixrn lkd' dpynd oeyly
lkd' oeyly gkene ,dligzkl `le carica ernyn ,'ilr ixd'a

.caric lr yxtzn 'jke jk oiyer
iy` ax dqpn ,eixack oikxra dpynd on giked `g` axy xg`l

:eixac z` zegclàeä älçzëì åàì ìkä ìëåzenewn oi` m`d - §¨©Ÿ¨§©§¦¨
,dligzkl zernyna yxtzn 'jke jk oiyer lkd' oeylyàlà¤¨

,ze`ad zeipynd z` yxtp cvikïéáéiç ìkä ,äkeña íéáéiç ìkä©Ÿ©¨¦§¨©Ÿ©¨¦
,úéöéöam`dénð éëäyxtp,älçzëì åàìcixdei`cezeevnay §¦¦¨¦©¦§¨§©§¦¨

ezernyna dnec 'jke jk oiyer lkd' ok enke .dligzkl miaiig el`
.'jke jka oiaiig lkd' oeyll

ip` s`y itl ,el` zeipynn di`x oi` :dgkedd z` `g` ax dgec
àðéîà÷ àì ïéáéiç'oiaiig' oeyl `pzd dpyyky izxn` `l - ©¨¦Ÿ¨£¦¨

mixen` ixace ,`id dligzkl aeig i`ce ef oeyl oky ,caric ernyn
.caric zernyna yxtzn `edy 'jke jk oiyer lkd' oeyla wx

:zxg` dpynn eixack giken iy` axäzòî àlàoeyly jixacl ¤¨¥©¨
epipyy dn yxtz cvik ,caric wx yxtzn 'jke jk oiyer lkd'ìkä©Ÿ

ïéëîBñ,mpaxw y`x lrénð éëä ,íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà §¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¦©¦
yxtp,älçzëì åàìc.carica `l` jenqi `l dligzkly ,xnelk §¨§©§¦¨

áéúk àäå(c ` `xwie)Bãé Cîñå'dlrd W`x lräöøðåxRkl Fl §¨§¦§¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¦§¨§©¥
,'eilroiyer lkd' oeyly gken ok m`e ,z`f zeyrl aiig i`ceae' ¨¨

.dligzkl ly zernyna yxtzdl leki
:`g` ax aiynïéàok` -àkéàyxtzn mda zenewn yi -ìkä' ¥¦¨©Ÿ
'jke jk oiyerzernynaàkéàå ,älçzëìyxtzny zenewn yie - §©§¦¨§¦¨

oeyl'ìkä'zernynaàëäc ìkä àlà ,ãáòéc'oihgey lkd' - ©Ÿ¦£©¤¨©Ÿ§¨¨
,epizpynayCì éL÷úc ,àeä älçzëìc éànî`tiqd on dxizq ¦©¦§©§¦¨§¦§¥¨

,caric ernyny 'dxiyk ozhigye' zxne`dàîìcdpynd zpeek ¦§¨
'oihgey lkd'aCì éL÷z àìå ,àeä ãáòéc,`tiqdn dxizqxg`n ¦£©§Ÿ¦§¥¨

.caric lr `ed dpynd lk yexity
:eziiyew z` yxtn iy` axdéì øîàoeyl ok` ,`g` axl iy` ax ¨©¥

mle` ,caric zernyna mb yxtzdl leki 'oihgey lkd'àðà£¨
`tiqd oeylnïúèéçL' éðz÷cî ,éì àéL÷ 'äøLk ïúèéçL'§¦¨¨§¥¨©§¨¦¦§¨¨¥§¦¨¨

'äøLkernynyìkä'c ììkî ,ãáòéc'oihgeyéàc ,àeä älçzëì §¥¨¦£©¦§©§©Ÿ§©§¦¨§¦
wx dxiyk dxen`d dhigydy dzpeek `yixd mbaézøz ,ãáòéc¦£©©§¥

éì änì ãáòécef dhigyy miinrt xnel dkixv dpynd recn - ¦£©¨¨¦
carica dxiyki`ce `l` .cg`d ,mipte` ipya dxaic epizpyn

.da yiy dxizqd z` uxzl epilre ,carica ipyde dligzkl
mday ,dpyna dxizqd z` ayiil mikxc dnk d`ian `xnbd

lkd'y eyxti,dligzkl hegyl xzeny ote` zeaxl `a 'oihgey
dhigyd dxiyk eay ,xg` ote` lr xacn 'dxiyk ozhigy'a eli`e

:dpynd ixac jynd z` mb eyxti df itle ,carica wxäaø øîà̈©©¨
éðz÷ éëä ,àìeò øa,epizpyn yexit jk -å ,ïéèçBL ìkä'lkd' ©¨¨¦¨¨¥©Ÿ£¦§

zeaxl `aàîè eléôàhegyl el xzenyïéleça.dligzkl mb £¦¨¥§¦
:`xnbd ddnzzhigy zexykàøîéîì éàî ïéleça àîèdn - ¨¥§¦©§¥§¨

zvxzn .dligzkl hegyl el xzeny heyt ixd ,exne`l yi jxev
`ed yecigd :`xnbdLãwä úøäè ìò eNòpL ïéleçadilray - §¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤

,miycw eid eli`k ,dxdha eileg z` lek`l eilr laiw ef dnda ly
øáñ÷å,epizpyn ly `pzdLã÷k Lãwä úøäè ìò eNòpL ïéleç §¨¨©¦¤©£©¨¢©©Ÿ¤§Ÿ¤
,eîc,miycwa zelqetd ze`neh lkn opaxcn lcaidl aiige ¨

hegyl `nhl xzen ok it lr s`y ,yecig epl drinyn `yixde
:`xnbd zx`an .xyad ze`nhl `ly xdfp m` ,dligzklãöék¥©

äNBò àeäz` `nhi `ly ote`a dhigyd z`,xyadïékñ àéáî ¤¥¦©¦
.øNaa òbé àlL éãk ,da èçBLå äkeøàyexite .`yixd yexit edf £¨§¥¨§¥¤Ÿ¦©©¨¨

,`tiqdíéLc÷eîáemiycw zepaxwae ±èBçLé àì`nhd §§¨¦Ÿ¦§
,dligzklíàå .øNaa òbé ànLe xaràlL éì éøa øîBàå èçL ¤¨¦©©¨¨§¦¨©§¥¨¦¦¤Ÿ

ézòâð,xyaaäøLk BúèéçLozhigye' epipyy edfe .carica ¨©§¦§¦¨§¥¨
,dpynd jynd yexite .'dxiykeléôàc ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©£¦

éãéøb ïéleça[mnvrykl-]elit`e ,ycewd zxdh lr eyrp `ly §¦§¥¥
aàì énð ãáòécyygd meyn ,mzhigy z` xiykpeäLé ànL ¦£©©¦Ÿ¤¨¦§

,dhigyd rvn`aeñøãé ànLewqtie dhn itlk oikqd z` ewgci - ¤¨¦§§
,d`ade dkled `la mipniqd z`eãéìçé ànLårvn`n ehgyie - §¤¨©£¦

.dliap ziyrpe dleqt dhigyd el` lkay ,x`evd iaer
.df yexitl dpynd ly oexg`d dwlg yxtzi cvik `xnbd zxxan

dpyna oexg`d oicd :`xnbd zl`eyeèçML ïleëå'oi`ex mixg`e §¨¤¨£
,'dxiyk ozhigy oze`àéiäà,xaecn in lr -Løçà àîéìéà ©©¨¦¥¨©¥¥

ïè÷å äèBL,cegléà÷ dìò-,mcewn `pzd xaic mdilr `ld ¤§¨¨£¨¨¥
,mitqep mihgey lre mdilr xacny ernyny 'oleke' xn` recne

ixddéì éòaéî 'eèçL íàå'.xnel `pzd jixv did -àlàyxtz §¦¨£¦¨¥¥¤¨
mb zxacn dpyndyàîhàhgeydïéleçazxdh lr eyrpy ©¨¥§¦

,ycewd,èéçL énð älçzëì zøîà àädpynd oeyl eli`e ¨¨§©§§©§¦¨©¦¨¦
.carica wx xyky ernyn 'dxiyk ozhigy 'eke ehgyy'àlàåm` §¤¨

mb zxacn dpyndy yxtzàîhàhgeyd,íéLc÷eîadnl ok m` ©¨¥§§¨¦
`l m` mby zxn` ixd ,eze` mi`ex eidi mixg`y dpynd dkixvd

`l` ,mixg` eze` e`xaxne`éì éøaizrbp `lyébñ[ic-] §¨¦¦©¦
.dxiyk ezhigye

carica dxiyk dhigydy eixaca oiekzd `pzd :`xnbd zvxzn
jixvy ,miycwd z` `nh hgyy ote` lr mb ,oi`ex mixg`yk
dxwna xaecne ,xyad z` `nihe rbp `ly xdfpy epl xn`iy

déìéiLðc ïn÷ déúéìcmileki ep` oi`e ,epiptl hgeyd oi`y - §¥¥©¨¦§©§¥
ezhigy carica eze` e`x mixg` m` df ote`ae ,xdfp m` el`eyl

.dxiyk
:df xe`ia lr dywn `xnbdà÷ôð àëäî íéLc÷eîa àîè éàä- ©¨¥§§¨¦¥¨¨©§¨

epizpynn cnlp miycwena `nh zhigy oic m`d`lde ,íúäî- ¥¨¨
dpyndnmigafa(:`l),à÷ôð,my epipyyïéìeñtä ìkzcearl ©§¨¨©§¦
zepaxwdeèçML,oaxwd z`äèéçMäL ,äøLk ïúèéçLoaxwa ¤¨£§¦¨¨§¥¨¤©§¦¨
äøLkziyrp m` elit`eléôàå ,íéàîháe íéãáòáe íéLða íéøæa §¥¨§¨¦§¨¦©£¨¦©§¥¦©£¦

amdyzepaxw.øNaa ïéòâBð ïéàîè eéäé àlL ãáìáe ,íéLã÷ éLã÷ §¨§¥¢¨¦¦§¨¤Ÿ¦§§¥¦§¦©¨¨
:`xnbd zvxznøwéò àëäoicl xewnd xwir epizpyna o`k - ¨¨¦¨

eli`e ,dhigyd ipicl cgein df wxt ixdy ,miycwa `nh zhigy
íúä,migafaàðúc éãéiàz` `pzd dpyy ab` -øàLdïéìeñt ¨¨©§¥§¨¨§¨§¦

,miycw zhigyl mixyky ,zepaxwd zcearaàîè énð àðz̈¨©¦¨¥
íéLc÷eîa.mzhigya xyk `edy §§¨¦
:sqep uexizíúä ,àîéà úéòaéàåmigafa -éà÷ íéLã÷ác ,øwéò §¦¨¥¥¨¨¨¦¨¦§¨¨¦¨¥

,miycw ipica wqer my ixdy -àëä,oilegaàðúc éãéiàab` - ¨¨©§¥§¨¨
oic `pzd dpyya àîèzhigyénð éðz ,ïéleçoica àîèzhigy ¨¥§¦¨¥©¦¨¥§

.íéLc÷eî§¨¦
zl`ey .`ler xa dax ly evexiz z` zxxane `xnbd zxfeg

:`xnbdéàîa éîhéàc ,àîè éàädna -`nhp,df hgeyàîéìéà ©¨¥§¦©¦§©¦¥¨
úîa énhéàc'ebe rBi xW` lke' `lde ,`nhpe zna rbpy -ììça §¦©¥§¥§Ÿ£¤¦©©£©

áøç'mini zraW `nhi 'ebe zna F`àðîçø øîàz`neh zyxta ¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦¨©©£¨¨
zn(fh hi xacna),
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`oifgeקמח mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

ììçë àåä éøä áøç,ea rbepde zn oebk ,ilk `nhl zeie`xd zn ly ze`neh Ð

Ð zna rbp m`e ,ea `veik dyrp Ð zekzn mda rbp m` ,d`nehd a` `din iedc

oi` ipye oey`x la` .a` ied Ð rbp zn `nha m`e ,[d`nehd] zea` ia` ied

,jixhvi` `l `kd "llgk `ed ixd axg" i`de .a` dyrp oikq i`de .milk oi`nhn

ied `xabc ,xya `nhn ivn inp ikd e`lac

`l` .ipy xyae ,oey`x oikqe ,d`nehd a`

.xya i`d ied oey`x elit`c ,xn`w `zeax

õøùá éîèéàã,oey`x `xab i`d iedc Ð

d`neh lawn ilk oi`y ,oikqd `nhn `le

dxeza epivn `lc .d`nehd a`n `l`

lke` `l` ipye oey`xn d`neh lawnc

ekeza xy` lk" :(`i `xwie) aizkck ,dwyne

"lk`i xy` lke`d lkn" :dil jinqe ,"`nhi

ilk xie`n mi`nhin miwyne milke` Ð

,ipy ekezay dnl dyere oey`x `edy ,qxg

did m`y ,qxg ilk xie`n `nhin ilk oi`e

,xedh ipyd Ð oevigd `nhpe ekeza oezp ilk

.[a,ck] oiwxit idlya yxtn ikdeúéîåø÷
äð÷ ìùilawn `le ,ur ilk iheyt Ð

.d`nehééáàdlgzkl ivexzl xcdn Ð

.oizipznc cariceéúåë åìéôàåel oixqen Ð

da ewifgdy devnc ,hegyl dlgzkl dnda

el xeqni `l Ð qpkpe `vei l`xyi la` .`id

Ð mnvrl da ewfgedc ab lr s`c .hegyl

zilc ,zeliap l`xyi elk`i m` oicitwn oi`

,(hi my) "leykn ozz `l xer iptl" edl

xer jxca oa` ozi `ly ,ernynk `l`

.elitdlìåëàì øúåî åìëàenvrl `dc Ð

.oizipznc caric epiide ,da xidfùøçî õåç
àì éîð ãáòéã åìéôàã ïè÷å äèåù`dc Ð

.opiniiw caric`åäùé àîùyxtn onwl Ð

.cizr oeyl hwp i`n`äìçúëì åìéôàÐ

,"ehgyy" mze` oi`ex mixg`a ipzw `kde

!caricàáø øîà`vei l`xyic `kide Ð

dlgzkl izekl xeqni `l qpkpe?.dinza

ïðú àäå,dxf dcear zkqnc `xza wxta Ð

.xzen Ð qpkpe `vei l`xyiy it lr s`c

`le l`xyi iz` `nlc ieb itzqn ,`nl`

!dil ifge iz` `zyd :itzqn inp `kd ,rbp

éðú÷ éî`veie ezepga ieb mc` gipn Ð

dlgzkl rnync ,qpkpe?øîåùä ïéàz` Ð

.oiid'åë øîùîå áùåé àäéù êéøö`yix Ð

,xnelk ,ipzw ef s` ef `lc ,iywz `l `tiq`

.dlgzkl elit` `l` ,`weec carica `láø
øîà éùà.qxb Ðïåáàéúìgkyn `l ik Ð

oikqdy xg`ne .zeliap lik` Ð xzid

lik` `l `xizid lkinl ivnc dnk lkc ,xity higy Ð ecia dpezpe dweca

.dnebt ef m` ,dti oikq xza ixecdl gxh `l Ð weca oikq el oi` ike .`xeqi`
úàöîð
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ïåâëopira `de ?dpw ly zinexwa hegyi j`ide :xn`z m`e Ð dpw ly zinexw wcac

yixcc ,(a,fv migaf) "z`hg mc" seqae (a,at zegpn) "dcezd" seqa gkenck ,ilk

!dlern edlek opitlie ,ilk dperh dlerc "epa z` hegyl zlk`nd z` gwie" :aizkcn

xn`c iaxk ol `niiwc ab lr s`e .ilk oirk d`yre zinexwl dpwizc oebk :xnel yie

zxy ilk oiyer oi` (a,p dkeq) "lilgd" wxt

xn`c dcedi iax xa iqei iax` bilte ,ur ly

Ð ur ly zxy ilk oiyer :"lilgd" wxta

wxtac ,zxy ilk opira `l miycw zhigyl

dycwn oikqc opixn` (a,gr zegpn) "dcezd"

xneg :ipzwc ,`ztqeza rnyn oke .zxy ilkk

ilk dperh dvinwdy ,dhigyan dvinwa

zinexw elit` `l` ,ilk dperh dpi` dhigyde

dpi`c xninl ira `l jgxk lre .dpw ly

dperhc ,dlern opitli `dc Ð llk ilk dperh

,edin .xn`w zxy ilk dperh dpi`c `l` .ilk

`le ,xn`w dti ilk opira `lc :zegcl yi

`p edaixwd" meyn dpw ly zinexw opilqt

(a,ci) dheqa `xnb jixtck (` ik`ln) "jzgtl

jxcc ,`ed oexec mzdc ,zixvn dtitk iab

.opiyiig `l dhigya la` ,d`p ilka e`iadl

zinexwn xzei zxrekn zixvn dtitk :inp i`

opzcn di`x `ian did mixt` epiaxe .dpw ly

ozhigy :(`,fn migaf) "onewn edfi`" wxta

eli`e ,oetva zxy ilka onc leawe oetva

iab ipzwck ,ipzw `l "zxy ilka ozhigy"

xikfd `l inp dlaw iabc ,di`x df oi`e .dlaw

,oetva ilkd mb `diy irac opireny`l `l`

mcde oetva dndade mexca ilkd m` iwet`l

ira `lc milw miycwac ,rcz .ekeza glwn

wxtae .zxy ilka dlaw xikfdl yg `l oetv

:opzc (`,ek my) "onc lawy migafd lk"

ilka onc leawe mipta ozhigy milw miycw

jixvc opireny`l `z` inp mzd Ð mipta zxy

uega ilkd aex m` iwet`l ,mipta ilkd `diy

s` ,miptay herina mcd lawne ,mipta eherine

.`veia lqtp oi`y ab lrçéðîäcaric ipzw

iia` `dc ,iz`w iia`c `ail` iiepyl e`l Ð

`l` .xya zifk jzeg `la carica ixy `l inp

o`kn wcwcny ,`ax ixac lr zeywdl `a

owzl lekiy onf lk :inp i` .dlgzkl s` ixyc

i` la` .owzl el yi Ð xya zifk jzeg ici lr

.ixy Ð onw izekl `zilçéðîäcaric ipzw

,dlgzkl `le caric rnync xninl ira `l Ð

s`c xn`w `l` .dlgzkl ixyc wiqn `dc

(a,eh oileg) onwlc :xn`z m`e .rnyn caric

sera cg` hgeyd iabe ,ci lbna hgeyd iab

,mzd jinq "dxyk ozhigy"`c :xnel yie !'ek oi` caric Ð hgeyd :wiic (`,fk my)

zay) "ziag" wxte ,(`,a dheq) "ezy`l `pwnd"c oizipznn dyw la` .caric rnync

!`l dlgzkl ,oi` caric :`xnba wiic "dxrn ina ugexd" iab (`,fnwàìàÐ `kdn

.(`,`q my) "l`rnyi iax" wxta `id "xneyd oi`"c `idde ,(`,hq) dxf dcear zkqnc ipy wxta "gipnd"c jdc ,"`tiqn" qxb `le .qxbïéàoi`"c `kd rnyn Ð 'ek jixv xneyd

azkp ipta" xn`iy jixv mid zpicna dpicnl dpicnn hb `iand :opzc `dn dlr jixt ,dnyl oi`iwa oi`y itl :dax xn`c `d iab (a,c) oihib yixac :dywe .dlgzkl rnyn "jixv

hb `iand :dl ipzw `icda `d ,jixte .jixv `l l`xyi ux`a dpicnl dpicnn `d `l` ,jixv `l dpicn dze`a `d `niz `l :ipyne !jixv `l Ð dpicn dze`a `d ,"mzgp iptae

`d :jixt ikdc ,my yxit qxhpewae !`kd rnynck dlgzkl rnyn "jixv oi`" `d ?caric `pin` ded ikide .'ek caric `pin` ded `iddn i` :ipyne !'ek jixv oi` l`xyi ux`a

la` .dlgzkl elit` opireny`l `tiq jixhv` ikdl ,caric `wec `pin` ded `yixn i`c :ipyne ?jixhvi` i`nl `tiq Ð `yixc `weicn dl opireny`c oeike ,dl ipzw `icda

iptae azkp ipta" xn`ie ,mipy ipta dl eppzie xefgie dpnid eplhiy :(a,d my) `wxt `edda xn`wck ,carica owzl lekiy oeik mzdc :xnel yie .ikd rnyn `l Ð "`iddn i`" oeyl

d`x `l m`e ,dnizge hbd zaizk d`xiy jixv dlgzklc ,caric ilin ipd `pin` ded mzd :inp i` .dpnid eze` lehile xefgl jixv oi` ,xnelk ,"jixv oi`" ipzinl jiiy Ð "mzgp

wxta ipzwc `yix` i`wc meyn wiic `kdc :xnel yi cere .ze`xl jixv oi` inp dlgzklc ol rnyn `w ,d`x `ly it lr s` dl ozi `l` ,aezkle xefgl jixv oi` `pin` ded Ð

xneyk epiide ,xenb xneyk aiyg qpkpe `veic yxtl `ay rnyn Ð 'ek jixv xneyd oi` :ipz xcde ,xney my `diy cr xeq` mieb dleky xira :(`,`q dxf dcear) "l`rnyi iax"

.`yixcìáàixyc jqp oiia enk ,el ozepe xya zifk jzeg `la ixzyil e`vne `a ,jqp oiil dhigy dncn `axc oeik :xn`z m`e Ð el ozepe xya zifk jzeg hgyy e`vne `a

.xxal el yi Ð xya zifk ici lr xxal lekiy oeik ,lirl ziyixtck :xnel yie !eilr deln el oi`yk xead cva `vnpy ieba (a,q dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta oizipzna
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,ïékqì déénèì ,àeä äàîehä áà ,ììçk àeä éøä áøç¤¤£¥¤¨¨¨©§¨¦©§¥©©¦
!øNaì déúéîèe ïékñ ìæàå¯éàå .õøLa énhéàc àlà ©£©©¦§¦¥©¨¨¤¨§¦©¥§¤¤§¦

úéîeø÷ ÷ãaL ïBâëe ,úîa énhéàc íìBòì :àîéà úéòä¥¥¨§¨¦¦©¥§¥§¤¨©§¦
,øBöa ïéa :íéèçBL ìka ,àéðúc ;äa èçLå äð÷ ìL¤¨¤§¨©¨§©§¨©Ÿ£¦¥§
éëä ,øîà ééaà .äð÷ ìL úéîeø÷a ïéa ,úéëeëæa ïéa¥¦§¦¥¦§¦¤¨¤©©¥£©¨¦
íéøeîà íéøác äna .éúek eléôàå ,ïéèçBL ìkä :éðú÷̈¨¥©Ÿ£¦©£¦¦©¤§¨¦£¦

¯ñðëðå àöBé ìáà ,åéab ìò ãîBò ìàøNiLk¯àì §¤¦§¨¥¥©©¨£¨¥§¦§¨Ÿ
èçL íàå ;èBçLé¯Bìëà ,Bì ïúBðå øNa úéfk CúBç ¦§§¦¨©¥©©¦¨¨§¥£¨

¯Bìëà àì ,BúèéçMî ìBëàì øzeî¯ìBëàì øeñà ¨¤¡¦§¦¨Ÿ£¨¨¤¡
ãáòéc eléôàc ïè÷å äèBL Løçî õeç ;BúèéçMî¦§¦¨¥¥¥¤§¨¨©£¦¦£©
.eãéìçé ànLå ,eñøãé ànL ,eäLé ànL ,àì éîð¯ ©¦¨¤¨¦§¤¨¦§§§¤¨©£¦

ïè÷å äèBL Løçà àîéìéà ?àéiäà "eèçML ïleëå"§¨¤¨£©©¨¦¥¨©¥¥¤§¨¨
¯éúekà àlà !äéì éòaî "eèçL íàå" ,éà÷ dìò£¨¨¥§¦¨£¦¨¥¥¤¨©¦
¯eléôà èéçL åéab ìò ãîBò ìàøNiLk :zøîà àä̈£©§§§¤¦§¨¥¥©©¨¨¥£¦

.àéL÷ !älçzëìälçzëì ñðëðå àöBéå :àáø øîà §©§¦¨©§¨£©¨¨§¥§¦§¨§©§¦¨
ñðëðå àöBé ìàøNéå Búeðça éøëð çépnä :ïðúäå ?àì¯ ¨§¨§©©©¦©¨§¦©£§¦§¨¥¥§¦§©

!øzeî¯.ãáòéc ,éðú÷ "çépnä" ?"çépî" éðú÷ éî íúä ¨¨¨¦¨¨¥©¦©©©¦©¨¨¥¦£©
¯éøö øîBMä ïéà :àëäî àlà,ønLîe áLBé úBéäì C ¤¨¥¨¨¥©¥¨¦¦§¥§©¥

ñðëðå àöBiL ét ìò óà àlà¯,àáø øîà àlà !øzeî ¤¨©©¦¤¥§¦§¨¨¤¨£©¨¨
íéøác äna .éúek eléôàå ,ïéèçBL ìkä :éðú÷ éëä̈¦¨¨¥©Ÿ£¦©£¦¦©¤§¨¦

íéøeîà¯Bàöîe àa ìáà ,ñðëðå àöBé ìàøNiLk £¦§¤¦§¨¥¥§¦§©£¨¨§¨
èçML¯Bìëà ,Bì ïúBðå øNa úéfk CúBç¯øzeî ¤¨©¥©©¦¨¨§¥£¨¨

Bìëà àì ,BúèéçMî ìBëàì¯;BúèéçMî ìBëàì øeñà ¤¡¦§¦¨Ÿ£¨¨¤¡¦§¦¨
ànL ,àì éîð ãáòéc eléôàc ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©£¦¦£©©¦¨¤¨

.eãéìçé ànLå ,eñøãé ànLå ,eäLé¯"eèçML ïleëå" ¦§§¤¨¦§§§¤¨©£¦§¨¤¨£
ïè÷å äèBL Løçà àîéìéà ?àéiäà¯,éà÷ dìò ©©¨¦¥¨©¥¥¤§¨¨£¨¨¥
éúekà àlà !äéì éòaî "eèçL íàå"¯:zøîà àä §¦¨£¦¨¥¥¤¨©¦¨£©§§

éLà áø .àéL÷ !älçzëì èéçL ñðëðå àöBé eléôà£¦¥§¦§¨¨¥§©§¦¨©§¨©©¦
.ãneLî ìàøNé eléôàå ,ïéèçBL ìkä :éðú÷ éëä ,øîà£©¨¦¨¨¥©Ÿ£¦©£¦¦§¨¥§¨

éàîì ãneLî¯,àáøãëå ,ïBáàéúì úBìéáð ìBëàì §¨§©¤¡§¥§¥¨§¦§¨¨
ïBáàéúì úBìéáð ìëBà ãneLî ìàøNé :àáø øîàc§¨©¨¨¦§¨¥§¨¥§¥§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oileg(iriax meil)

,znd ze`neh iably minkg eyxc o`kneììçk àeä éøä áøç- ¤¤£¥§¨¨
m`e ,envr znk d`nehd zea` ia` dyrp zna rbpy zkzn ilk
,envr zn `nh oick d`nehd a` ilkd dyrp zna rbpy mc`a rbp

zna rbpy hgeydy oeike,àeä äàîehä áà,ok m`ïékñì dééîèì ©©§¨§©§¥§©¦
,ezenk d`nehd a` zeidl oikqd z` hgeyd `nhiy -ïékñ ìæàå§¨©©¦

déúénèå`nhie ±øNáìlirez dn ,ok m`e .d`nehl oey`x zeidl §©¦¥§¨¨
`nhi seq seq ,xyaa zrbl `ly ezexidfe dkex` oikqa ezhigy

.oikqd ici lr xyad
:`xnbd zvxznàlàxaecnénhéàchgeyd,õøLaa` `edy ¤¨§¦©¥§¤¤

oi` ixdy ,oikqd z` `nhn epi`e ,oey`x hgeyd dyrpe ,d`nehd
.d`nehd a`n `l` d`neh lawn ilk

:sqep uexizénhéàc íìBòì ,àîéà úéòa éàåhgeydïBâëe ,úîa §¦¨¥¥¨§¨§¦©¥§¥§
äð÷ ìL úéîeø÷ ÷ãaLcecge yai dpw ly rlv-]`idy d`xe [ ¤¨©§¦¤¨¤

,zenibt `ll,da èçLåk dhigyl dxiyk `ideàéðúc,`ziixaa §¨©¨§©§¨
øeöa ïéa íéèçBL ìka[zccegn oa`-]úéîeø÷a ïéa úéëeëæa ïéa ©Ÿ£¦¥§¥¦§¦¥¦§¦

,äð÷ ìLiheyt' `idy oeikn ,d`neh zlawn dpi` dpw ly zinexwe ¤¨¤
d`nhp `ly xg`ne ,leaiw zia el oi`y ur ilk epiidc ,'ur ilk

.ea rbiln hgeyd xdfpyk xedh xyad s` oikqd
d`ian `id ,`ler xa dax ixac z` xxal `xnbd dniiqy xg`l

:dpynd ixacl mitqep miyexitøîà éiaàixaca ipy yexit ©©¥¨©
,dpyndéðz÷ éëäcarice dligzkl zepeyld eyxtzi jk - ¨¦¨¨¥

,epizpynay'ïéèçBL ìkä',dligzklezeaxl `aéúek eléôà, ©Ÿ£¦£¦¦
.dze` miniiwne dhigy zevna ewifgd mizekdy oeikníéøác äna©¤§¨¦

íéøeîà`weec ,dligzkl hegyl izekl ozil xzenyìàøNiLk £¦§¤¦§¨¥
åéab ìò ãîBò,dteq cr dzligzn dhigyd lr gibyneìáà ¥©©¨£¨

wx `l` dhigyd zry lk eilr cner epi` l`xyid xy`kàöBé¥
èBçLé àì ,ñðëðåmizekd ewifgd mnvrly s`e .dligzkl izekd §¦§¨Ÿ¦§

.zeliap zlik`a mixg` liykdl `ly mixdfp mpi` ,dhigy zevna
åcaricaèçL íà,dgbyd `ll izekdCúBçl`xyidøNa úéæk §¦¨©¥©©¦¨¨

izekd hgyy dndad onBì ïúBðåm` ,lek`lìBëàì øzeî ,Bìëà §¥£¨¨¤¡
,BúèéçMîlk`y oeikne ,dhigy zeklda izekd xdfp envrl ixdy ¦§¦¨

'dxiyk ozhigye' caricd oeyl yexit edfe] dkldk hgyy gken
m` j` ,[ef dwica lr jenql leki caricay ,epizpynay,Bìëà àìŸ£¨

.BúèéçMî ìBëàì øeñà,jk epizpyn oeyl jynd yexiteõeç' ¨¤¡¦§¦¨
àì énð ãáòéc eléôàc ,'ïè÷å äèBL Løçîmixiyknz` ¥¥¥¤§¨¨©£¦¦£©©¦Ÿ

miyyegy iptn ,mzhigyeãéìçé ànLå ,eñøãé ànL ,eäLé ànL, ¤¨¦§¤¨¦§§§¤¨©£¦
.dhigyd z` elqtie

:iia` itl dpynd ixac seq eyxtzi ji` `xnbd zxxanïleëå'§¨
eèçML,'dxiyk ozhigy oze` oi`ex mixg`eàéiäàjled in lr - ¤¨£©©¨
,df oicïè÷å äèBL Løçà àîéìéà,cegléà÷ dìòmdilr `ld - ¦¥¨©¥¥¤§¨¨£¨¨¥

lr xacny ,ernyny 'oleke' xn` recne ,mcewn `pzd xaic
,mitqep mihgeyeèçL íàå''dxiyk ozhigy oze` oi`ex mixg`e §¦¨£

déì éòaîdid -jixv.xnelàlàgxkdazaqen ef d`xedy yxtp ¦¨¥¥¤¨
mbéúekà,`yixa xkfpdåéab ìò ãîBò ìàøNiLk zøîà àä ©¦¨¨§©§§¤¦§¨¥¥©©¨

,älçzëì eléôà èéçLmixg`e ehgyy oleke' zxne` dpynd o`ke ¨¦£¦§©§¦¨
:`xnbd dwiqn .caric oeyla 'dxiyk ozhigy oze` oi`exàéL÷- ©§¨

oicd gxkday oeik ,'oleke' oeyl `pzd hwp recn dyw iia`l ok`
micner mixg`yk dxiyk ozhigyy ,ohwe dhey yxg lr wx aqen

.carica wx mdiab lr
lr dywn j` ,izek zeaxl `a 'oihgey lkd'y iia` mr mikqn `ax

:'qpkpe `vei' oicå ,àáø øîàl`xyid xy`k,ñðëðå àöBém`d ¨©¨¨§¥§¦§¨
àì älçzëì,ef dgbyd lr mikneq oi`y ,izekd hegyiïðúäå- §©§¦¨Ÿ§¨§©
epipy `lde(.hq f"r),Búeðça íéáëBk ãáBò çépnä,oii lyìàøNéå ©©¦©¥¨¦©£§¦§¨¥
ñðëðå àöBéoiid ,zepga.øzeî`ny rbx lka cgtn iebdy iptn ¥§¦§¨¨

dcearl ekqip `le oiia rbp `ly jenql yie ,ep`xie qpki l`xyid
.qpkpe `vei l`xyiyk izek zhigy mb xizdl cenll yi dfne .dxf

:`xnbd dgec,'çépî' éðz÷ éî íúäxzen dligzkly ernyny ¨¨¦¨¨¥©¦©
,qpkpe `vei l`xyiyk oii mr cgiizdl ieb gipdl,éðz÷ 'çépnä'©©¦©¨¨¥

a if` gipde xar m` wxy ernynyãáòécoi`e ,oiid xizdl yi ¦£©
'qpkpe `vei' zgbyd lr jenql xzeny o`kn di`x `iadl

dligzkl.
:zxg` dpynn `ax giken,àëäî àlàepipy(.`q my),øîBMä ïéà ¤¨¥¨¨¥©¥

oiid z`éøöñðëðå àöBiL ét ìò óà àlà ,ønLîe áLBé úBéäì C ¨¦¦§¥§©¥¤¨©©¦¤¥§¦§¨
øzeî,dpynn gkene ,dligzkl ezernyn i`cea 'jixv oi`' oeyle ¨

.dligzkl 'qpkpe `vei' zgbyd lr jenql yiy ef
xeqnl dligzkl xzen qpkpe `vei l`xyia mby `ax gikedy oeik

:xg` ote`a epizpyn z` yxtl `ed jxvp ,hegyl izekløîà àlà¤¨¨©
àáø,epizpyn ixaca iyily yexitéðz÷ éëäoeyl yexit edf - ¨¨¨¦¨¨¥

,epizpynay carice dligzkl'ïéèçBL ìkä',dligzkleléôàå ©Ÿ£¦©£¦
ìáà ,ñðëðå àöBé ìàøNiLk ,íéøeîà íéøác äna ,éúekcarica ¦©¤§¨¦£¦§¤¦§¨¥¥§¦§¨£¨

l`xyid xy`kBàöîe àaizeklèçML,l`xyi ly dgbyd `ll ¨§¨¤¨©
øNa úéæk CúBçhgy izekdy dndad onBì ïúBðåm` ,lek`l ¥©©¦¨¨§¥

BúèéçMî ìBëàì øzeî ,Bìëà'dxiyk ozhigye' yexit edfe] £¨¨¤¡¦§¦¨
m`e ,[ef dwica lr jenql lekiy ,caricaìBëàì øeñà ,Bìëà àìŸ£¨¨¤¡

.BúèéçMî,dpynd jynd yexite,'ïè÷å äèBL Løçî õeç' ¦§¦¨¥¥¥¤§¨¨
àì énð ãáòéc eléôàcmrhde ,mzhigy z` xizpeäLé ànL ©£¦¦£©©¦Ÿ¤¨¦§

.eãéìçé ànLå eñøãé ànLå§¤¨¦§§§¤¨©£¦
:`ax ixacl dpynd ixac seq eyxtzi ji` zxxan `xnbdïleëå'§¨

eèçML,'dxiyk ozhigy oze` oi`ex mixg`eàéiäàin lr - ¤¨£©©¨
,ef d`xed zaqenïè÷å äèBL Løçà àîéìéàcegl,éà÷ dìò- ¦¥¨©¥¥¤§¨¨£¨¨¥

`pzd xaic mdilr `ld,mcewndéì éòaî 'eèçL íàå',xnel §¦¨£¦¨¥¥
,'oleke' `pzd xn` recneàlàmb ef d`xed yxtp gxkdaéúekà ¤¨©¦

,`yixa xkfpd,älçzëì èéçL ñðëðå àöBé eléôà zøîà àälke ¨¨§©§£¦¥§¦§¨¨¦§©§¦¨
oi`ex mixg`e ehgyy oleke' epipy o`ke ,eiab lr cner m` oky
xzen epi` eiab lr cner elit`y rnyny 'dxiyk ozhigy oze`

:`xnbd dwiqn .carica `l`àéL÷dyw `ax ixac itl mb ok` - ©§¨
yxg lr wx aqen oicd gxkday oeik ,'oleke' oeyl `pzd hwp recn
wx mdiab lr micner mixg`a dxiyk ozhigyy ,ohwe dhey

.carica
:epizpynl iriax yexit d`ian `xnbdéðz÷ éëä ,øîà éMà áø- ©©¦¨©¨¦¨¨¥

edfyexit,epizpyn'ïéèçBL ìkä',dligzklìàøNé eléôàå ©Ÿ£¦©£¦¦§¨¥
øîeî.dxezd zevn lr xearl libxe ezc z` xindy icedi - ¨

:`xnbd zxxanéàîì øîeîdaiyn .xnen `ed devn efi`l - ¨§©
:`xnbdïBáàéúì úBìéáð ìBëàìepi`e xya lek`l dvex xy`ky - ¤¡§¥§¥¨

lek`l zexyt` el yiyk j` ,dliap lke` ,dhegy xya `ven
oikq `l` el oi`e hegyl `ayk oke ,dliap zlik`n rpnp dhegy
dweca oikq ecia yiyk j` ,zxg` oikq xg` xfgl gxeh epi` ,dnebt
jenql ozipy epizpyn dycige ,oick hegyl citwn `ed ,zenibtn

,dgbyd `ll df xnen ly ezhigy lr dligzklàáøãëeitke - ¦§¨¨
,`ax dxedyøîeî ìàøNé ,àáø øîàcd,ïBáàéúì úBìéáð ìëBà §¨©¨¨¦§¨¥¨¥§¥§¥¨
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קמט oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

ììçë àåä éøä áøç,ea rbepde zn oebk ,ilk `nhl zeie`xd zn ly ze`neh Ð

Ð zna rbp m`e ,ea `veik dyrp Ð zekzn mda rbp m` ,d`nehd a` `din iedc

oi` ipye oey`x la` .a` ied Ð rbp zn `nha m`e ,[d`nehd] zea` ia` ied

,jixhvi` `l `kd "llgk `ed ixd axg" i`de .a` dyrp oikq i`de .milk oi`nhn

ied `xabc ,xya `nhn ivn inp ikd e`lac

`l` .ipy xyae ,oey`x oikqe ,d`nehd a`

.xya i`d ied oey`x elit`c ,xn`w `zeax

õøùá éîèéàã,oey`x `xab i`d iedc Ð

d`neh lawn ilk oi`y ,oikqd `nhn `le

dxeza epivn `lc .d`nehd a`n `l`

lke` `l` ipye oey`xn d`neh lawnc

ekeza xy` lk" :(`i `xwie) aizkck ,dwyne

"lk`i xy` lke`d lkn" :dil jinqe ,"`nhi

ilk xie`n mi`nhin miwyne milke` Ð

,ipy ekezay dnl dyere oey`x `edy ,qxg

did m`y ,qxg ilk xie`n `nhin ilk oi`e

,xedh ipyd Ð oevigd `nhpe ekeza oezp ilk

.[a,ck] oiwxit idlya yxtn ikdeúéîåø÷
äð÷ ìùilawn `le ,ur ilk iheyt Ð

.d`nehééáàdlgzkl ivexzl xcdn Ð

.oizipznc cariceéúåë åìéôàåel oixqen Ð

da ewifgdy devnc ,hegyl dlgzkl dnda

el xeqni `l Ð qpkpe `vei l`xyi la` .`id

Ð mnvrl da ewfgedc ab lr s`c .hegyl

zilc ,zeliap l`xyi elk`i m` oicitwn oi`

,(hi my) "leykn ozz `l xer iptl" edl

xer jxca oa` ozi `ly ,ernynk `l`

.elitdlìåëàì øúåî åìëàenvrl `dc Ð

.oizipznc caric epiide ,da xidfùøçî õåç
àì éîð ãáòéã åìéôàã ïè÷å äèåù`dc Ð

.opiniiw caric`åäùé àîùyxtn onwl Ð

.cizr oeyl hwp i`n`äìçúëì åìéôàÐ

,"ehgyy" mze` oi`ex mixg`a ipzw `kde

!caricàáø øîà`vei l`xyic `kide Ð

dlgzkl izekl xeqni `l qpkpe?.dinza

ïðú àäå,dxf dcear zkqnc `xza wxta Ð

.xzen Ð qpkpe `vei l`xyiy it lr s`c

`le l`xyi iz` `nlc ieb itzqn ,`nl`

!dil ifge iz` `zyd :itzqn inp `kd ,rbp

éðú÷ éî`veie ezepga ieb mc` gipn Ð

dlgzkl rnync ,qpkpe?øîåùä ïéàz` Ð

.oiid'åë øîùîå áùåé àäéù êéøö`yix Ð

,xnelk ,ipzw ef s` ef `lc ,iywz `l `tiq`

.dlgzkl elit` `l` ,`weec carica `láø
øîà éùà.qxb Ðïåáàéúìgkyn `l ik Ð

oikqdy xg`ne .zeliap lik` Ð xzid

lik` `l `xizid lkinl ivnc dnk lkc ,xity higy Ð ecia dpezpe dweca

.dnebt ef m` ,dti oikq xza ixecdl gxh `l Ð weca oikq el oi` ike .`xeqi`
úàöîð
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ïåâëopira `de ?dpw ly zinexwa hegyi j`ide :xn`z m`e Ð dpw ly zinexw wcac

yixcc ,(a,fv migaf) "z`hg mc" seqae (a,at zegpn) "dcezd" seqa gkenck ,ilk

!dlern edlek opitlie ,ilk dperh dlerc "epa z` hegyl zlk`nd z` gwie" :aizkcn

xn`c iaxk ol `niiwc ab lr s`e .ilk oirk d`yre zinexwl dpwizc oebk :xnel yie

zxy ilk oiyer oi` (a,p dkeq) "lilgd" wxt

xn`c dcedi iax xa iqei iax` bilte ,ur ly

Ð ur ly zxy ilk oiyer :"lilgd" wxta

wxtac ,zxy ilk opira `l miycw zhigyl

dycwn oikqc opixn` (a,gr zegpn) "dcezd"

xneg :ipzwc ,`ztqeza rnyn oke .zxy ilkk

ilk dperh dvinwdy ,dhigyan dvinwa

zinexw elit` `l` ,ilk dperh dpi` dhigyde

dpi`c xninl ira `l jgxk lre .dpw ly

dperhc ,dlern opitli `dc Ð llk ilk dperh

,edin .xn`w zxy ilk dperh dpi`c `l` .ilk

`le ,xn`w dti ilk opira `lc :zegcl yi

`p edaixwd" meyn dpw ly zinexw opilqt

(a,ci) dheqa `xnb jixtck (` ik`ln) "jzgtl

jxcc ,`ed oexec mzdc ,zixvn dtitk iab

.opiyiig `l dhigya la` ,d`p ilka e`iadl

zinexwn xzei zxrekn zixvn dtitk :inp i`

opzcn di`x `ian did mixt` epiaxe .dpw ly

ozhigy :(`,fn migaf) "onewn edfi`" wxta

eli`e ,oetva zxy ilka onc leawe oetva

iab ipzwck ,ipzw `l "zxy ilka ozhigy"

xikfd `l inp dlaw iabc ,di`x df oi`e .dlaw

,oetva ilkd mb `diy irac opireny`l `l`

mcde oetva dndade mexca ilkd m` iwet`l

ira `lc milw miycwac ,rcz .ekeza glwn

wxtae .zxy ilka dlaw xikfdl yg `l oetv

:opzc (`,ek my) "onc lawy migafd lk"

ilka onc leawe mipta ozhigy milw miycw

jixvc opireny`l `z` inp mzd Ð mipta zxy

uega ilkd aex m` iwet`l ,mipta ilkd `diy

s` ,miptay herina mcd lawne ,mipta eherine

.`veia lqtp oi`y ab lrçéðîäcaric ipzw

iia` `dc ,iz`w iia`c `ail` iiepyl e`l Ð

`l` .xya zifk jzeg `la carica ixy `l inp

o`kn wcwcny ,`ax ixac lr zeywdl `a

owzl lekiy onf lk :inp i` .dlgzkl s` ixyc

i` la` .owzl el yi Ð xya zifk jzeg ici lr

.ixy Ð onw izekl `zilçéðîäcaric ipzw

,dlgzkl `le caric rnync xninl ira `l Ð

s`c xn`w `l` .dlgzkl ixyc wiqn `dc

(a,eh oileg) onwlc :xn`z m`e .rnyn caric

sera cg` hgeyd iabe ,ci lbna hgeyd iab

,mzd jinq "dxyk ozhigy"`c :xnel yie !'ek oi` caric Ð hgeyd :wiic (`,fk my)

zay) "ziag" wxte ,(`,a dheq) "ezy`l `pwnd"c oizipznn dyw la` .caric rnync

!`l dlgzkl ,oi` caric :`xnba wiic "dxrn ina ugexd" iab (`,fnwàìàÐ `kdn

.(`,`q my) "l`rnyi iax" wxta `id "xneyd oi`"c `idde ,(`,hq) dxf dcear zkqnc ipy wxta "gipnd"c jdc ,"`tiqn" qxb `le .qxbïéàoi`"c `kd rnyn Ð 'ek jixv xneyd

azkp ipta" xn`iy jixv mid zpicna dpicnl dpicnn hb `iand :opzc `dn dlr jixt ,dnyl oi`iwa oi`y itl :dax xn`c `d iab (a,c) oihib yixac :dywe .dlgzkl rnyn "jixv

hb `iand :dl ipzw `icda `d ,jixte .jixv `l l`xyi ux`a dpicnl dpicnn `d `l` ,jixv `l dpicn dze`a `d `niz `l :ipyne !jixv `l Ð dpicn dze`a `d ,"mzgp iptae

`d :jixt ikdc ,my yxit qxhpewae !`kd rnynck dlgzkl rnyn "jixv oi`" `d ?caric `pin` ded ikide .'ek caric `pin` ded `iddn i` :ipyne !'ek jixv oi` l`xyi ux`a

la` .dlgzkl elit` opireny`l `tiq jixhv` ikdl ,caric `wec `pin` ded `yixn i`c :ipyne ?jixhvi` i`nl `tiq Ð `yixc `weicn dl opireny`c oeike ,dl ipzw `icda

iptae azkp ipta" xn`ie ,mipy ipta dl eppzie xefgie dpnid eplhiy :(a,d my) `wxt `edda xn`wck ,carica owzl lekiy oeik mzdc :xnel yie .ikd rnyn `l Ð "`iddn i`" oeyl

d`x `l m`e ,dnizge hbd zaizk d`xiy jixv dlgzklc ,caric ilin ipd `pin` ded mzd :inp i` .dpnid eze` lehile xefgl jixv oi` ,xnelk ,"jixv oi`" ipzinl jiiy Ð "mzgp

wxta ipzwc `yix` i`wc meyn wiic `kdc :xnel yi cere .ze`xl jixv oi` inp dlgzklc ol rnyn `w ,d`x `ly it lr s` dl ozi `l` ,aezkle xefgl jixv oi` `pin` ded Ð

xneyk epiide ,xenb xneyk aiyg qpkpe `veic yxtl `ay rnyn Ð 'ek jixv xneyd oi` :ipz xcde ,xney my `diy cr xeq` mieb dleky xira :(`,`q dxf dcear) "l`rnyi iax"

.`yixcìáàixyc jqp oiia enk ,el ozepe xya zifk jzeg `la ixzyil e`vne `a ,jqp oiil dhigy dncn `axc oeik :xn`z m`e Ð el ozepe xya zifk jzeg hgyy e`vne `a

.xxal el yi Ð xya zifk ici lr xxal lekiy oeik ,lirl ziyixtck :xnel yie !eilr deln el oi`yk xead cva `vnpy ieba (a,q dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta oizipzna
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¯èçML Bàöîe àa ìáà ,åéab ìò ãîBò ìàøNiLk¯Bìëà ,Bì ïúBðå úéfk CúBç¯øzeî §¤¦§¨¥¥©©¨£¨¨§¨¤¨©¥©©¦§¥£¨¨

åàì íàå ,BúèéçMî ìBëàì¯Bãéa àöî ,Ba àöBik ;BúèéçMî ìBëàì øeñà ¤¡¦§¦¨§¦¨¨¤¡¦§¦¨©¥¨¨§¨
àéøå÷ã
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oileg(iriax meil)

÷ãBad z` xyk l`xyiïékñ,zenibt da oi`y ze`xlBì ïúBðå ¥©¦§¥
,da hegyl xnenl÷ãa àì ìáà .BúèéçMî ìBëàì øzeîel`xyi ¨¤¡¦§¦¨£¨Ÿ¨©
oikqd z` xykèBçLé àì ,Bì ïúðåixace .dligzkl xnend §¨©Ÿ¦§

,jk miyxtzn 'dxiyk ozhigye' dpyndèçL íàåoikqa xnend §¦¨©
,dweca dpi`y÷ãBal`xyidäôé Bðékñ úàöîð ,åéøçà Bðékñ- ¥©¦©£¨¦§¥©¦¨¨
,zenibt `laåàì íàå ,BúèéçMî ìBëàì øzeîxxazd `l m`e - ¨¤¡¦§¦¨§¦¨

,zenibt ila oikqdyBúèéçMî ìBëàì øeñà.jynd yexite ¨¤¡¦§¦¨
,dpyndàì énð ãáòéc eléôàc ïè÷å äèBL Løçî õeç,xiykp ¥¥¥¤§¨¨©£¦¦£©©¦Ÿ

miyyegy.eãéìçé ànLå eñøãé ànL eäLé ànL¤¨¦§¤¨¦§§§¤¨©£¦
:dpynd seq yxtzz cvik `xnbd zxxaneèçML ïleëå'mixg`e §¨¤¨£

igy oze` oi`ex,'dxiyk ozhàéiäà,df oic xfeg in lr -àîéìéà ©©¨¦¥¨
ïè÷å äèBL Løçàixd ,cegléà÷ dìò,mcewn xaic `pzdmdilr - ©¥¥¤§¨¨£¨¨¥

déì éòaéî 'eèçL íàå'lleky rnyn 'oleke' oeyly ,xnel `pzl §¦¨£¦¨¥¥
.mitqep mihgeyàlàxfeg 'oleke'y yxtp,øîeî ìàøNià,dywéà ¤¨©¦§¨¥¨¦

älçzëì èçBL zøîà àä ,Bì ïúðå ïékñ ÷ãácmi`exy `la elit` §¨©©¦§¨©¨¨§©§¥§©§¦¨
,eze`àlàåcinrz÷ãa àìcdyw oiicr ,oikqddéúéàc éà[yi-] §¤¨§Ÿ¨©¦§¦¥

àzLä dé÷cáéì ,ïékñì,eiykr dpwcai -déúéìc éàå[oi`-],ïékñì §©¦¦§§¥©§¨§¦§¥¥§©¦
,éåä éàî BúBà ïéàBø íéøçà ékyeygl yi seq seqïékña àîìc ¦£¥¦¦©¨¥¦§¨§©¦

,èéçL äîeât:`xnbd dwiqn .oikqd ewca `l ixdy.àéL÷ §¨¨¦©§¨
:iying yexitïéçîeî ìkä ,'ïéèçBL ìkä' ,éðz÷ éëä ,øîà àðéáø©¦¨¨©¨¦¨¨¥©Ÿ£¦©Ÿ§¦

dhigy zekld mirceid -ïéèçBL`a 'lkd' oeyle ,dligzkl £¦
zeaxlïé÷æçeî ïéàL ét ìò óàå ïéçîeîyly epiptl ehgy `ly - §¦§©©¦¤¥§¨¦

.dhigyd zii`x zngn mitlrzn mpi`y d`xpy ick minrtäna©¤
,íéøeîà íéøác,dligzkl hgeyy 'dgnen' aygi dna xnelk §¨¦£¦

Ba ïéòãBiLmdl xxazde edewcay ,hegyl dnda el mixqend el` ¤§¦
øîBì òãBiL Ba ïéòãBé ïéà ìáà .äèéçL úBëìä øîBì òãBiL¤¥©©¦§§¦¨£¨¥§¦¤¥©©

èBçLé àì ,äèéçL úBëìä,dligzklèçL íàåcaricaïé÷ãBa ¦§§¦¨Ÿ¦§§¦¨©§¦
,BúèéçMî ìBëàì øzeî ,äèéçL úBëìä øîBì òãBé íà ,BúBà¦¥©©¦§§¦¨¨¤¡¦§¦¨

åàì íàå.BúèéçMî ìBëàì øeñà ,,dpynd jynd yexiteõeç §¦¨¨¤¡¦§¦¨
àì énð ãáòéc eléôàc ,ïè÷å äèBL Løçî,xiykpeäLé ànL ¥¥¥¤§¨¨©£¦¦£©©¦Ÿ¤¨¦§

.eãéìçé ànLå eñøãé ànL¤¨¦§§§¤¨©£¦
:dpynd seq yxtzz cvik `xnbd zl`eyeèçML ïleëå'mixg`e §¨¤¨£

,'dxiyk ozhigy oze` oi`ex,ïè÷å äèBL Løçà àîéìéà ,àéiäà©©¨¦¥¨©¥¥¤§¨¨
ixdàlà .déì éòaî 'eèçL íàå' ,éà÷ dìòxfeg 'oleke'y xn`p £¨¨¥§¦¨£¦¨¥¥¤¨

ïéçîeî ïéàMàe`xy mixg` jixv recn ,dyw ,dhigy zeklda ©¤¥§¦
,eze`BúBà ïé÷ãBáadhigyd xg` zekldaébñxiykdl dfa ic - §§¦©¦

:`xnbd daiyn .ezhigydé÷cáéìc ïn÷ì déúéìchgeyd oi`y - §¥¥§©¨§¦§§¥
ote`a ezhigy xiykdl xyt` f`e ,epgeal xyt` i`e epiptl

.obedk hgyy e`x mixg`y
:ziyiy jxca dpynd yxtl `piax ixaca zxg` dhiyàkéàå§¦¨

ïé÷æçeî ìkä ,'ïéèçBL ìkä' ,éðz÷ éëä ,øîà àðéáø ,éøîàc- §¨§¥¨¦¨¨©¨¦¨¨¥©Ÿ£¦©Ÿ§¨¦
dhigya mipneine miqepnïéèçBL`a 'lkd' oeyle ,dligzkl £¦

zeaxlïéçîeî ïéàL ét ìò óà ïé÷æçeî.zekldd zriciaäna §¨¦©©¦¤¥§¦©¤
íéøeîà íéøác,'wfgen'l hgeyd aygpyíézL eðéðôì èçLL §¨¦£¦¤¨©§¨¥§©¦

ìLåìLå íézL eðéðôì èçL àì ìáà ,ólòúð àìå íéîòt LL §¨Ÿ§¨¦§Ÿ¦§©¥£¨Ÿ¨©§¨¥§©¦§¨Ÿ
èBçLé àì ,íéîòtdligzkléøa øîàå èçL íàå ,ólòúé ànL §¨¦Ÿ¦§¤¨¦§©¥§¦¨©§¨©¨¦

äøLk BúèéçL ézôlòúð àlL éì,dpynd jynd yexite .carica ¦¤Ÿ¦§©©§¦§¦¨§¥¨
ànL eäLé ànL ,àì énð ãáòéc eléôàc ,ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©£¦¦£©©¦Ÿ¤¨¦§¤¨

.eãéìçé ànLå eñøãé¦§§§¤¨©£¦
:dpynd seq yxtzz cvik `xnbd zl`ey'eèçML ïleëå''eke §¨¤¨£

,ïè÷å äèBL Løçà àîéìéà ,àéiäàixd'eèçL íàå' ,éà÷ dìò ©©¨¦¥¨©¥¥¤§¨¨£¨¨¥§¦¨£
îàlà .déì éòaéxfegy yxtpàmihgey,ïé÷æçeî ïéàMdyw j` ¦¨¥¥¤¨©¤¥§¨¦

a zøîàäåhgeyd xne`ébñ éì éøámi`ex mixg` jixv dnle ,ic ± §¨¨§©§§¨¦¦©¦
:`xnbd zvxzn .eze`déìééLéìc ïn÷ déúéìchgeyd oi`y - §¥¥©¨§¦©§¥

ezhigy xiykdl xyt` f`e ,slrzp m` el`eyl xyt` i`e epiptl
.mixg` zii`x ici lr

:mixg`d miyexitd z` laiw `l `xen` lk recn zx`an `xnbd
íeMî ,éøîà àì éMà áøå àáøå éiaàk ,àìeò øa äaøå àðéáø̈¦¨§©¨©¨§©©¥§¨¨§©©¦Ÿ¨§¥¦

eäì àéL÷coeyl'ïleëå'rnyny ,dpynd meiqa `pzd hwpy §©§¨§§¨
eli`e ,'oze` oi`ex mixg`' ly xykda mitqep mihgey lelkl `ay

.cala ohwe dhey yxg lr xfeg df oic iy` axe `axe iia` itl
okeeälekmi`xen`d lk -,éøîà àì àìeò øa äaøkyxity §§©¨©¨Ÿ¨§¥

ozhigye' ,oilega dligzkl hgeyy `nh daxzp 'oihgey lkd'ny
,carica wx dxiyk ezhigyy ,miycwa `nh lr cnln 'dxiyk

eywd ixdy meyn ,edenk mixne` `ly mrhde(:a lirl)ltkp xaky ,
e ,mipte` ipya evxize ,migafa dpyna miycwa `nh oicàðMéì Cäì§©¦§¨

àëä zøîàc`ed oilegaøwéòmigafae ,df yecig zepyl mewnd §¨§©§¨¨¦¨
,mi`xen` mze` mipreh ,oileqt x`y ab` dpypíúä äaøcà©§©¨¨¨

migafaéà÷ íéLã÷ác ,øwéò.miycwa zwqerd zkqnd `idy - ¦¨¦§¨¨¦¨¥
eli`ec àðMéì Cäìíúä zøîàmigafaàëäå ,øwéò,oilegaéãéià §©¦§¨§¨§©§¨¨¦¨§¨¨©§¥
ab` -àîè àðúcdligzkl hgeyyàîè énð àðz ,ïéleça §¨¨¨¥§¦¨¨©¦¨¥

,ïéLc÷eîay dn ,mi`xen` mze` miprehàîèhegyl xzen §§¨¦¨¥
déì àëéøèöéà àì déôeb ïéleçay oeik ,eprinydleNòpL ïéleç §¦¥Ÿ¦§§¦¨¥¦¤©£
,eîc Lã÷k åàì Lã÷ úøäè ìò,m`nhl `ly xdfil aiig oi`e ©¨¢©Ÿ¤¨§Ÿ¤¨

.`nha dpynd yecig cinrdl oi` okle
,éøîà àì àðéáøk eälek,mnrhe ,enya exn`py zepeyld ipyke §§¨¦¨Ÿ¨§¥
ïéçîeî øîàc àðMéì Cäìdhigy zekldaïéàhegyl mixyk ± §©¦§¨§¨©§¦¥

e ,dligzklàì ïéçîeî ïéàLepipy el` lre ,dligzkl ehgyi ¤¥§¦Ÿ
,mi`xen`d mipreh ,dwica ici lr carica 'dxiyk ozhigy'yáBø

,ïä ïéçîeî äèéçL ìöà ïéieöîeli`e .mwceal jxev oi`eCäì §¦¥¤§¦¨§¦¥§©
ïé÷æçeî øîàc àðMéìslrzdl `la epiptl ehgyyïéàmixyk - ¦§¨§¨©§¨¦¥

e ,dligzkl hegylàì ïé÷æçeî ïéàLel` lre ,dligzkl ehgyi ¤¥§¨¦Ÿ
`ly il ixa' hgeyd xne` m` ,carica 'dxiyk ozhigy'y epipy

,mi`xen`d mipreh ,'iztlrzpïðéLééç àì éôelòìxzen okle ,llk §©¥Ÿ©§¦¨
i`y inl.dligzkl hegyl wfgen ep

,éiaàk øîà àì àáøwx xyk qpkpe `vei l`xyie hgey izeky ¨¨Ÿ¨©§©©¥
,caricadééLe÷ éklr jenql xzeny gikedy ,eziiyew zngn - ¦§¥

.dligzkl qpkpe `vei
e,àáøk øîà àì éiaà`veia s` dligzkl izek zhigy xiykdl ©©¥Ÿ¨©§¨¨

oicn dhigy oic welgy xaeqy meyn ,oiid oica enk ,l`xyid qpkpe
c ,oii ly zepga ieb gipndòâð àì íúäoky oiia rbep epi` iebd - ¨¨Ÿ¨©

j` ,ezlwlwa qtzi ot `ed cgetàëäizekl dnda ozepyk ¨¨
,dhgeylòâð,dndaa zewqrzdd mvra qtzidl yyeg epi` - ¨©

yyeg epi` jk lry ,qexcl e` zedyl lelre ,zeyx el yi jk lry
lr jenql oi`y iia` xaeq okle ,oir sxdk miyrpy oeik ,qtzidl

.izek zhigya qpkpe `vei
eäééåøúk øîà àì éMà áøiia`k -xzidd z` eyxity `axe ©©¦Ÿ¨©§©§©§

,izek zhigyaïä úBéøà éøb íéúek øáñ÷,dlg `l mzexibe ¨¨©¦¥¥£¨¥
.dleqt `idy ieb zhigyk mzhigye

éMà áøk øîà àì éiaàici lr hegyl ,xnena xzidd z` yxity ©©¥Ÿ¨©§©©¦
ik ,oikq zwicaàáøc àä déì àøéáñ àì`ax lr wleg iia` - Ÿ§¦¨¥¨§¨¨

.dligzkl hegyl xnenl zzle oikq wecal xizdy
àlà,dyw z`fdézòîLk øîà àì àîòè éàî àáø,iy` axk - ¤¨¨¨©©§¨Ÿ¨©¦§©§¥

caricae ,hegyl el zzle oikq wecal dligzkl xzeny ,xnena
ly ezreny lr dfa jnqp iy` ax `lde ,dhigyd xg` oikqd wcea

.`ax:`xnbd zvxzndéì àøéáñ àì déìå øîà÷ éiaàc åéøáãì¦§¨¨§©©¥¨¨©§¥Ÿ§¦¨¥
z` xn`y dne ,iy` axk ,xnena dpynd cinrdl leki `ax ok` -
izeka dpynd cinrne ,xnena xizn epi`y iia` itl wx `ed ,eixac
xn` ezhiyl ,qpkpe `veia caricae eiab lr cnera dligzkly
wxe ,qpkpe `vei l`xyia mb dligzkl xiykdl yi izeka s`y `ax

.dwica ici lr carica xyk 'e`vne `a'a
`axe iia` dfa ewlgpy ,izek zhigy oica `ziixa d`ian `xnbd

:lirlúèéçL ,ïðaø eðzici lrdndaúøzeî ,éúek.dligzkläna ¨©¨¨§¦©¦¤¤©¤
,åéab ìò ãîBò ìàøNiLk ,íéøeîà íéøác,dhigyd onf lk gibyne §¨¦£¦§¤¦§¨¥¥©©¨

èçML Bàöîe àa ìáà,xak,cvik ,dwica lr jenql leki carica £¨¨§¨¤¨©
,Bì ïúBðå úéæk CúBçm`BúèéçMî ìBëàì øzeî ,Bìëà,åàì íàå . ¥©©¦§¥£¨¨¤¡¦§¦¨§¦¨

.BúèéçMî ìBëàì øeñàj` ,dhigy zevna mixdfp mizekdy ¨¤¡¦§¦¨
giken df ,lke` izekd xy`k okle ,mixg`l dliap lik`dl miceyg

.dliap `idy miyyeg lke` epi` m`e ,dti dhgypyBa àöBik- ©¥
,ztqep `nbeca d`xed dze`Bãéa àöîizekd ly ¨¨§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120



קני oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

øúåî äôé åðéëñ úàöîð.oizipznc caric epiide Ðåìéôàã ïè÷å äèåù ùøçî õåç
irci `lc ,dclg dqxc diidy :`pixg` `lewlw `ki`c ,`l dti epikq z`vnp Ð

,`l dti epikq z`vnp elit` Ð qirkdl la` ,oea`izl lke` `wece .eda ixedcf`l

.micia dpeeka lapl crencäìçúëì èçåù.eze` oi`ex mixg` `la elit` Ð

àúùä äé÷ãáéìoi`ex mixg` il dnl Ð?
éåä éàî!oikqd ewca `l `d ÐïéçîåîÐ

.dhigy zekld oirceieïéàù éô ìò óàå
ïé÷æçåî,minrt yly epiptl ehgy `ly Ð

oitlrzn opi`y gk mda yi m` ze`xl

oircei oi` e` ,diidy icil e`aiy ,dhigya

.jkl mdici z` on`líéøåîà íéøáã äîá
oignen iaiygc Ð?åìà Z åá ïéòãåéù

,åá ïéøéëî èåçùì äîäá åì íéøñåîä
.äèéçù úåëìä òãåéù åäå÷ãáååìéôàã

ãáòéã,`l Ð dhigy zekld oirceie Ð

.zrc oda oi`y ,lwlwl miwfgen md cinzc

íé÷æçåîminrt dnk ehgyy epi`xy Ð

.elwlw `le ,dtiïéçîåî ïéàù éô ìò óàåÐ

zekld xnel mirceiy eda opirci `lc

.`l m` dhigyóìòúðzetiir oeyl Ð

axg zkn ze`xl leki oi`y ,ald zeyilge

dptlrzz" :enk ,dndaa elit` oikqe

.(g qenr) "zelezadéùà áøå àáøå ééáàÐ

.oizipznc "oleke" lirl ivexzl evn `l

ø÷éò íúä äáøãàdil irai` `le Ð

.`kd diipznløîà÷ãå.'ek `pzc icii` Ð

åîã ùã÷ë åàì,eda xdfil aiig oi`e Ð

.dlgzkl mi`nh oihgeyc `hiyteïéçîåî
ïä.diwcainl ira `l jkld Ðäééùå÷ éë

.ezepga ieb gipndn diaze`c Ðàì ééáàå
àáøë øîàzepgd z` xneydn silic Ð

.dlgzkl qpkpe `veicòâð àì íúäÐ

.epnn yxet `edy drya oiia ieb `eddàëä
oir sxdk ,dpezp izekd cia ef dnda Ð

`vei` opiknq `l jkld .qxec e` ddey

.qpkpeàáøã àä äéì àøéáñ àìxn`c Ð

dlgzkl hgey cneyn l`xyi `dic

.oikq zwicaaàáø àìàxn`c oeik Ð

.oikq zwicaa dlgzkl xzen cneyn l`xyi

äéúòîùë øîà àì éàîà`l i`n` Ð

dlgzkle ,cneyn l`xyia oizipzn dinwe`

`lya Ð ipzwc carice ,oikq wcaa Ð ipzwc

!`axc dizrny xza iy` ax dnwe`ck ,wca

ééáàã åéøáãì`axc `d dil `xiaq `lc Ð

l`xyia dlgzkl iwe`e ,izeka dnwe`e

.qpkpe `veia caric iwe`e ,eiab lr cner

jl zxiaq `lc jcicl :`ax dil xn`e

`veia elit` Ð ikd dil znwene ,cneyna

iwe` carice ,dlgzkl inewe`l zivn qpkpe

.hgyy e`vne `aaøúåî.dlgzkl Ð
àéøå÷ã
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÷ãåálik`e `xizid wiay `lc ,qexcie ddyi `ny opiyiig `le Ð el ozepe oikq

oi` elit` ,"leykn ozz `l xer iptl"` yiigc ,dpnn lk`i `l elit`e ,`xeqi`

Ð qpkpe `vei l`xyi i`c ,xg` oic el yi izek la` .qpkpe `vei `le ,eiab lr cner xg`

.oikq zwica jixv `diy izek iab mewn meya epivn `lc ,zzxnc ,oikq zwica ira `l

oikq wca elit` Ð qpkpe `vei l`xyi oi` i`e

`lc ,qxc `nye ddy `ny opiyiigc ,ipdn `l

:dnize ."leykn ozz `l xer iptl"` yiig

enk qpkpe `vei cneyna inp ipdn `l i`n`c

ik oikql `zilc i` :jenqa xn`wc ?izeka

l`xyic :xnel yie !ied i`n eze` oi`ex mixg`

oikqd ewcaiy xeaq oi`c ,zzxin `l cneyn

lkl l`xyik envr wifgn `edy itl ,eixg`

dlgzkl jixv i`n`c :zeywdl oi`e .eixac

iab qpkpe `vei zeidle ,cneyna oikqd wecal

wecai ok ixg`e ,dlgzkl hegyl epgipi ?izek

:xnel yie !xya zifk ozi izekl e` ,oikqd

yxity enk ,lik`e ilzyn `nlc opiyiigc

odl mixqen oi`c ,ohwe dhey yxg iab mz epiax

.dlgzkl oilegíàås`e Ð eze` oiwcea hgy

aexc xaqc (`,ai) onwl `ziixa `ki`c ab lr

`vn iab ,od oignen dhigy lv` oiievn

,ikd xza i`pz iziin `d Ð dhegy zlebpxz
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îàlà .déì éòaéxfegy yxtpàmihgey,ïé÷æçeî ïéàMdyw j` ¦¨¥¥¤¨©¤¥§¨¦
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eli`e ,'oze` oi`ex mixg`' ly xykda mitqep mihgey lelkl `ay
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déì àëéøèöéà àì déôeb ïéleçay oeik ,eprinydleNòpL ïéleç §¦¥Ÿ¦§§¦¨¥¦¤©£
,eîc Lã÷k åàì Lã÷ úøäè ìò,m`nhl `ly xdfil aiig oi`e ©¨¢©Ÿ¤¨§Ÿ¤¨

.`nha dpynd yecig cinrdl oi` okle
,éøîà àì àðéáøk eälek,mnrhe ,enya exn`py zepeyld ipyke §§¨¦¨Ÿ¨§¥
ïéçîeî øîàc àðMéì Cäìdhigy zekldaïéàhegyl mixyk ± §©¦§¨§¨©§¦¥

e ,dligzklàì ïéçîeî ïéàLepipy el` lre ,dligzkl ehgyi ¤¥§¦Ÿ
,mi`xen`d mipreh ,dwica ici lr carica 'dxiyk ozhigy'yáBø
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,mi`xen`d mipreh ,'iztlrzpïðéLééç àì éôelòìxzen okle ,llk §©¥Ÿ©§¦¨
i`y inl.dligzkl hegyl wfgen ep

,éiaàk øîà àì àáøwx xyk qpkpe `vei l`xyie hgey izeky ¨¨Ÿ¨©§©©¥
,caricadééLe÷ éklr jenql xzeny gikedy ,eziiyew zngn - ¦§¥

.dligzkl qpkpe `vei
e,àáøk øîà àì éiaà`veia s` dligzkl izek zhigy xiykdl ©©¥Ÿ¨©§¨¨

oicn dhigy oic welgy xaeqy meyn ,oiid oica enk ,l`xyid qpkpe
c ,oii ly zepga ieb gipndòâð àì íúäoky oiia rbep epi` iebd - ¨¨Ÿ¨©

j` ,ezlwlwa qtzi ot `ed cgetàëäizekl dnda ozepyk ¨¨
,dhgeylòâð,dndaa zewqrzdd mvra qtzidl yyeg epi` - ¨©

yyeg epi` jk lry ,qexcl e` zedyl lelre ,zeyx el yi jk lry
lr jenql oi`y iia` xaeq okle ,oir sxdk miyrpy oeik ,qtzidl

.izek zhigya qpkpe `vei
eäééåøúk øîà àì éMà áøiia`k -xzidd z` eyxity `axe ©©¦Ÿ¨©§©§©§

,izek zhigyaïä úBéøà éøb íéúek øáñ÷,dlg `l mzexibe ¨¨©¦¥¥£¨¥
.dleqt `idy ieb zhigyk mzhigye

éMà áøk øîà àì éiaàici lr hegyl ,xnena xzidd z` yxity ©©¥Ÿ¨©§©©¦
ik ,oikq zwicaàáøc àä déì àøéáñ àì`ax lr wleg iia` - Ÿ§¦¨¥¨§¨¨

.dligzkl hegyl xnenl zzle oikq wecal xizdy
àlà,dyw z`fdézòîLk øîà àì àîòè éàî àáø,iy` axk - ¤¨¨¨©©§¨Ÿ¨©¦§©§¥

caricae ,hegyl el zzle oikq wecal dligzkl xzeny ,xnena
ly ezreny lr dfa jnqp iy` ax `lde ,dhigyd xg` oikqd wcea

.`ax:`xnbd zvxzndéì àøéáñ àì déìå øîà÷ éiaàc åéøáãì¦§¨¨§©©¥¨¨©§¥Ÿ§¦¨¥
z` xn`y dne ,iy` axk ,xnena dpynd cinrdl leki `ax ok` -
izeka dpynd cinrne ,xnena xizn epi`y iia` itl wx `ed ,eixac
xn` ezhiyl ,qpkpe `veia caricae eiab lr cnera dligzkly
wxe ,qpkpe `vei l`xyia mb dligzkl xiykdl yi izeka s`y `ax

.dwica ici lr carica xyk 'e`vne `a'a
`axe iia` dfa ewlgpy ,izek zhigy oica `ziixa d`ian `xnbd

:lirlúèéçL ,ïðaø eðzici lrdndaúøzeî ,éúek.dligzkläna ¨©¨¨§¦©¦¤¤©¤
,åéab ìò ãîBò ìàøNiLk ,íéøeîà íéøác,dhigyd onf lk gibyne §¨¦£¦§¤¦§¨¥¥©©¨

èçML Bàöîe àa ìáà,xak,cvik ,dwica lr jenql leki carica £¨¨§¨¤¨©
,Bì ïúBðå úéæk CúBçm`BúèéçMî ìBëàì øzeî ,Bìëà,åàì íàå . ¥©©¦§¥£¨¨¤¡¦§¦¨§¦¨

.BúèéçMî ìBëàì øeñàj` ,dhigy zevna mixdfp mizekdy ¨¤¡¦§¦¨
giken df ,lke` izekd xy`k okle ,mixg`l dliap lik`dl miceyg

.dliap `idy miyyeg lke` epi` m`e ,dti dhgypyBa àöBik- ©¥
,ztqep `nbeca d`xed dze`Bãéa àöîizekd ly ¨¨§¨
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`oifgeקנב mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

àéøå÷ã.frla h"yiix* .oihegy mixtv ly zefexgn Ðééáà`vei :lirl xn`c Ð

.`yixn wiic ,dhigy iab opixy `l dlgzkl qpkpeàáøå,`tiqn wiic ,ixyc Ð

.e`vne `ac `kid `l` dwica `pz jixvn `lcéîã åéáâ ìò ãîåòëlr cnere Ð

.qpkpe `vei epiid `pz ipzwc eiabøéôù èéçù éåäã àåä éàäecal ser eze` Ð

ikid op`e .elk`e exikn did dfe ,dti hegy

mixg`d lek`l jenqp?úçú ïñéðëîá
åéôðëlk qipkn ewcead df l`xyi Ð

xikn izekd oi`e ,ezeqk itpk zgz mixtvd

.el ozp dfi`ñîñîî.eyzkne ekrnn Ðïéà
äøåúä ïî óåòì äèéçùaizk `lc meyn Ð

:aizkc ,o`ve xwaa `l` `icda dgiaf

op`e .[ai mixac] "jp`vne jxwan zgafe"

zxez z`f"n (a,fk) onwl `yiwda opitli

.[`i `xwie] "serde dndadêéîòèìåjd Ð

oyxtn in ,o`vae xwaa aizkc dgiaf

dxeza dizekld?ediilr iknq ikd elit`e

.da ewifg`c edl wifg`c meynàìå ÷åæçàå
àéä éàðú àáéúë àìãá ÷åæçàdevn Ð

epi`xe ,dxeza yexita daezk dpi`y

edcicl wefg`c oeik :opixn` i` ,da ewifgdy

icar ik ediilr jenql ocicl inp wefg` Ð

ab lr s` :opixn` i` e` ,onvr jxevl

,xnelk ,ocicl wefg` `l Ð edcicl wefg`c

i`pz ,ediilr jnqnl dwfg dil opiayg `l

biltdwfg :xnelk ,wefg` `le wefg` .da i

.dwfg dpi` e`øúåî`le ,dlke`l Ð

.gqta ungl opiyiigåúáåç éãé àöåé íãàå
dlila dvn lek`l daeg eraw aezkdy Ð

elk`z axra" :(ai zeny) aizkc ,dpey`x

.dyra xar Ð lk` `le ayi m`e ,"zevn

`hiyt Ð xzen `pzc oeik :jixt onwle

!da `veicøåñà.dlke`l elit` Ðïéàù
ïéàé÷áoia oigadle dxneyl oircei oi` Ð

etiqkd `ll eipt etiqkd oia ,weciql xe`iy

.eiptàèéùô.zxzenc oeik ,da `veic Ð

àîéúã åäî`lc ol `hiytc ab lr s` Ð

`l edin ,dlik`a zxzene uingdl degipd

dvn myl xeniy carinl irac `da i`iwa

`l Ð xeniy da ciar `lc oeike .devn ly

ly zewvae oignw` dedc icin .da opiwtp

epi`xe ,ieb d`t`y mcew epiptl mi`ad mieb

opiwtp `le ,xzenc ol `niiwc ,uingd `ly

mc` Ð mieb ly zewvae oignwd :opzc ,eda

dvn zifk lk`iy calae ,mdn eqixk `lnn

.dpexg`aøñåà øæòéìà éáøåelit` Ð

.dlke`løåîéùá éàé÷á àì øáñ÷`l Ð

qixbc o`nle .uenig meyn enrhe .opiqxb

.xeqi` oeyl df oi`y ,`id `zlin e`le .gqta ezaeg ici da z`vl xqe` xfrl` iaxe :miyxtn yie .uingdln exneyl i`iwa `l :yxtn ikd Ð dilåäééðéá àëéàÐ

.da ewifg`c eda opirci `le ,`ziixe`a `aizkc `zlinàî÷ àðús` ,dxeza miaezkd lkl oicd `ede dvn `pze ,citw `ziixe`c `aizk` Ð llk dwfga ixii` `lc Ð

.zevn iwecwca oi`iwa mpi` `dc ,da ewifg` elit` xqe` xfrl` iaxe .da wefg` i`ce Ð `aizkc oeikc ,ediilr opiknq Ð wefg` `l i` da ewifg` i` opirci `lc ab lr

.`zlinc `pwqn cr ,lirl xn`c i`pz epiid e`le .`l Ð wefg` `l ,oi` Ð wefg` :xninl `z` l`ilnb oa oerny oaxeäåöî ìëjpd elit` ,`z` iieaxlc rnyn Ð

.`z` ihernl ,iaizkca epiidc ,i`w lirl eda ixii`c ipd`c onwe`c oeike .eda ixii` `lcäéì éòáéî å÷éæçä íà`nw `pzl ,ediiexz` biltc xity rnyn ied `zydc Ð

`nw `pzk `lce ,xeq` Ð ewifg` `l `d ,xfrl` iaxk `lce ,xzene da oiwcwcn Ð ewifgd m` :xninl edi` `z`e .ewifgd elit` xqe`c xfrl` iaxle ,dwfg `la ixyc

.ediiwfg` opiknqc ,xn`w inp oiaizk `lc jpd elit`c rnyn "lk" ipzwc `zyd la` .ewifg` `la ixycøáñ àî÷ àðú äá ÷åæçàå àáéúë àìã åäééðéá àëéà àìà
wefg`e `aizk elit` :xaq xfrl` iaxe .wefg` elit`e ,ediilr opiknq `l Ð `aizk `lce .wefg` `l oia wefg` oia ,ediilr opiknq Ð `aizkc dil `incc lke dvn Ð

oaxe `nw `pz ,lirlc i`pz epiide .wefg` wefg`c oeik ,ediilr opiknq Ð `aizk `lc ab lr s`e ,ewifgdy devn lk :xaq l`ilnb oa oerny oaxe .ediilr opiknq `l

.l`ilnb oa oernyàøåñéàå àøéúä àëéàã ïåéë.dlapl eciae dxiykdl eciay ,dinw Ðçøè àì çøèî.zxg` oikq xg` xefgi `l Ð dti dp`vni `l m` Ðàéðú
êì òééñîã.`xeqi` lik`e `xizd wiay `l Ð dinw `xizd `ki`e qirkdl dyer epi`y in lkc Ðäøéáò éøáåò ìù.dciqtd iptn gqta ung oixran oi`y Ð
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àéøå÷ã(`,ct `rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxtc "`ixewc" enk ,lq Ð

.(`,fkw zay) "oiptn"ceñéðëîaxc `zzrny ipniq Ð mixkfa lnfi`

oi`y lnfi` (`,`l) ipy wxta onwle ,eitpk zgz qipknc jd .od `zlikn `dc dypn

weqixl oiyyeg oi` iapb iapbc ixkic edpd (`,`p onwl) "zetxh el`" wxtae ,mipxw el

,yi mixg` zenewna mb ,edin .mixa`

ax xn`c (`,dk) zenaic ipy wxta `pgky`ck

wxtae .dy` zecrl xyk mdixacc olfb :dypn

:dypn ax xn` (`,epw zay) "jiygdy in"

.inc xity Ð ixz inw ixz ,`cg inw `cg

úöîexfb `lde :xn`z m`e Ð zxzen izek

ycwnd zia oipa oilhan eidy itl ,ozt lr

wxt) xfril` iaxc oiwxita xn`ck ,`xfr inia

mipey`x mizeka epiidc xninl `kile !(gl

`dc ,"micaer eid mdidl` z`e" mda aizkc

lke`d lk :xfril` iax xn` o`kn ,mzd xn`w

inp `pipze .xifg xya lke` eli`k izek zt

ezt ,dxf dcearl Ð oin zhigy :(`,bi) onwl

`kd ixiinc :mz epiax xne`e !izek zt Ð

m`e .dvn dpnn izekd dyry l`xyic dqira

xny `l `ed `nye ?da `vei j`ide :xn`z

ozz `l xer iptl"` iciyg `dc ,dvn myl

dvn izekd lk` `ly oebk :xnel yie !"leykn

.dlild lk zxg`àëéà`aizk `lc ediipia

gken (`,i) oihibc `nw wxta Ð 'ek da ewifg`e

,ediipia `ki` inp da ewifg` `le `aizkc

`l l`ilnb oa oerny oaxle ,ipdn `nw `pzlc

ewifg`e `aizk `l `l` hwp `l `kde .ipdn

i` .i`pz iiez`l ira izek zhigy`c meyn ,da

m`" :dywdy dn `l` iiepyl `z` `lc ,inp

.epyxit mye .dil iran "da ewifgd
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íéøtö ìL àéøe÷c¯ïúBðå ïäî ãçà ìL BLàø òèB÷ ¥§¨¤¦¢¦¥©Ÿ¤¤¨¥¤§¥
Bìëà ,Bì¯åàì íàå ,BúèéçMî ìBëàì øzeî¯øeñà £¨¨¤¡¦§¦¨§¦¨¨

.àôéqî ÷ééc àáø ,àLéøî ÷ééc ééaà .BúèéçMî ìBëàì¤¡¦§¦¨©©¥¨¥¥¥¨¨¨¨¥¦¥¨
àîòè :àLéøî ÷ééc ééaà¯ìáà ,åéab ìò ãîBò ìàøNéc ©©¥¨¥¥¥¨©§¨§¦§¨¥¥©©¨£¨

ñðëðå àöBé¯àîòè :àôéqî ÷ééc àáø .àì¯Bàöîe àác ¥§¦§¨¨¨¨¨¥¦¥¨©§¨§¨§¨
ñðëðå àöBé ìáà ,èçML¯àéL÷ ééaàìe .éîc øétL ¤¨©£¨¥§¦§¨©¦¨¥§©©¥©§¨

!àôéñ¯.äéì éø÷ "Bàöîe àa" éîð ñðëðå àöBé :Cì øîà ¥¨¨©¨¥§¦§¨©¦¨§¨¨¥¥
!àLéø àéL÷ àáøìe¯ãîBòk éîð ñðëðå àöBé :Cì øîà §¨¨©§¨¥¨¨©¨¥§¦§¨©¦§¥

ïéøtö ìL àéøe÷c Bãéa àöî ,Ba àöBik .éîc åéab ìò¯ ©©¨¨¥©¥¨¨§¨¥§¨¤¦¢¦
äåäc àeä éàä àîìc Leçéì ?éànà .'åë BLàø òèB÷¥©Ÿ©©¥¦§¨©©£¨
ì"îæéà ñ"éðëî :ïîéñ) :äMðî áø øîà !øétL èéçL̈¥©¦£©©§©¤

.åéôðk úçz ïñéðëîa (í"éøëæá¯äåä àðîéñ àîìãå §©§¦¨©©§¨¨§¦§¨¦¨¨£¨
äéì ñîñîîc :àiLøLî áø øîà !déeâa déì áéäé̈¥¥§©¥£©©§¨§¦¨¦§©§¥¥

.éñeîñîïî óBòì äèéçL ïéà :íéúek éøáñ÷ àîìãå ©§¥§¦§¨¨¨§¦¦¥§¦¨¨¦
!äøBzä¯éîòèìe,äîøâä ,äãìç ,äñøc ,äéiäL ,C ©¨§©£¥§¦¨§¨¨£¨¨©§¨¨

eäa e÷éæçàc ïåék àlà ?ïáéúk éî ,øewéòå¯e÷éæçà §¦¦§¦¨¤¨¥¨§©£¦§©£¦
e÷éæçàc ïåék éîð àëä ,eäa¯àìå ÷eæçàå .e÷éæçà §¨¨©¦¥¨§©£¦©£¦§©£§¨

àáéúk àìãa ÷eæçà¯éúek úvî :àéðúc ,àéä éàðz ©£¦§¨§¦¨©¨¥¦§©§¨©©¦
øæòìà éaø .çñôa BúáBç éãé da àöBé íãàå ,úøzeî¤¤§¨¨¥¨§¥¨§¤©©¦¤§¨¨
ïaø .ìàøNék úåöî é÷ec÷ãa ïéàé÷a ïéàL éôì ,øñBà¥§¦¤¥§¦¦§¦§¥¦§Ÿ§¦§¨¥©¨

,íéúek da e÷éæçäL äåöî ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL.ìàøNiî øúBé da ïé÷c÷ãî äaøä ¦§¤©§¦¥¥¨¦§¨¤¤§¦¨¦©§¥§©§§¦¨¥¦¦§¨¥
!àèéLt .çñôa BúáBç éãé da àöBé íãàå ,úøzeî éúek úvî :øî øîà¯àì :àîéúc eäî ¨©¨©©¦¤¤§¨¨¥¨§¥¨§¤©§¦¨©§¥¨¨

àì :øáñ÷ .úåöî é÷ec÷ãa ïéàé÷a ïéàL éôì ,øñBà øæòìà éaø .ïì òîLî à÷ ,øenéLa éàé÷a§¦¦§¦¨©§©¨©¦¤§¨¨¥§¦¤¥§¦¦§¦§¥¦§Ÿ¨¨©¨
ïé÷c÷ãî äaøä ,íéúek äa e÷éæçäL äåöî ìk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .øenéLa éàé÷a§¦¦§¦©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦§¨¤¤§¦¨¦©§¥§©§§¦

!àn÷ àpz eðééä .ìàøNiî øúBé da¯:øáñ àn÷ àpz ;da e÷éæçà àìå àáéúëc eäééðéa àkéà ¨¥¦¦§¨¥©§©¨©¨¦¨¥©§¦§¦¨§¨©£¦¨©¨©¨¨©
÷eæçà éà :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå ;da e÷éæçà àìc áb ìò óà ,àáéúëc ïåék¯éà ,ïéà ¥¨¦§¦¨©©©§¨©£¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©¦©£¦¦

÷eæçà àì¯.àì¯,àlà !déì éòaéî "e÷éæçä íà" ,"íéúek äa e÷éæçäL äåöî ìk" ,éëä éà ¨©£¨¦¨¦¨¦§¨¤¤§¦¨¦¦¤§¦¦¨¥¥¤¨
e÷éæçàc áb ìò óà ,àáéúk àìc ïåék :øáñ àn÷ àpz ;da e÷éæçàå àáéúk àìc eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨§¦¨§©£¦¨©¨©¨¨©¥¨§¨§¦¨©©©§©£¦
ãneLî ìàøNé :àáø øîà ,àôeb .÷eæçà ÷eæçàc ïåék :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;àì éîð dä©¦¨©¨¦§¤©§¦¥¨©¥¨§©£©£¨¨©¨¨¦§¨¥§¨

ïBáàéúì úBìéáð ìëBà¯àkéàc ïåék ?àîòè éàî .BúèéçMî ìBëàì øzeîe ,Bì ïúBðå ïékñ ÷ãBa ¥§¥§¥¨¥©¦§¥¨¤¡¦§¦¨©©§¨¥¨§¦¨
.àøeqéà ìéëàå àøézä ÷éáL àì ,àøeqéàå àøézä¯!éîð ÷ãa àì ék ,éëä éà¯àì çøèéî ¤¥¨§¦¨¨¨¥¤¥¨§¨¥¦¨¦¨¦¦¨¨©©¦¦§©¨

çñtä øçà äøéáò éøáBò ìL ïöîç :Cì òéiñîc àéðz ,àáøì ïðaø äéì eøîà .çøè̈©£©¥©¨©§¨¨©§¨¦§©©©¨£¥¨¤§¥£¥¨©©©¤©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oileg(iying meil)

àéøe÷czfexgn -íéøtö ìLizekd mhgy m` rcei epi`e ,mihegy §§¨¤¦¨¦
,ie`xk,Bì ïúBðå ïäî ãçà ìL BLàø òèB÷m`Bìëàgken ,izekd ¥©Ÿ¤¤¨¥¤§¥£¨

e ie`xk mhgyyåàì íàå ,BúèéçMî ìBëàì øzeîdvx `ly - ¨¤¡¦§¦¨§¦¨
,elke`l.BúèéçMî ìBëàì øeñà̈¤¡¦§¦¨

ezhiy z` mi`xen`dn cg` lk wiicn xvik zx`an `xnbd
:`ziixadn÷ééc éiaàezrcàLéøî,`ziixad ly÷ééc àáø ©©¥©¥¥¥¨¨¨©¥

,àLéøî ÷ééc éiaà .àôéqîzxzen izek zhigy ,epipy jky ¦¥¨©©¥©¥¥¥¨
,wiicl yie ,eiab lr cner l`xyiykàîòè,dligzkl xzeny ©§¨

meynìáà ,åéab ìò ãîBò ìàøNécdid wx m`àì ,ñðëðå àöBé §¦§¨¥¥©©¨£¨¥§¦§¨Ÿ
.`ziixad dxizd

,àôéqî ÷ééc àáøe`vne `a m` ,epipy jkylr wx xzen hgyy ¨¨©¥¦¥¨
wiicl yie ,dwica iciàîòè,dhigyd xizdl ick dwica jixvy ©§¨

meynèçML Bàöîe àác,dhigyd z` llk d`x `le ,xakìáà §¨§¨¤¨©£¨
didy ote`a hrn d`x m`,éîc øétL ,ñðëðå àöBéxyad xzene ¥§¦§¨©¦¨¥
.dwica `la s` dlik`l

:`xnbd dywn,àôéñ àéL÷ éiaàìeqpkpe `vei did m`y rnyny §©©¥©§¨¥¨
:`xnbd zvxzn .dwica jixv oi`Cì øîà,iia`énð ñðëðå àöBé ¨©¨¥§¦§¨©¦

déì éø÷ Bàöîe àa`vei s` 'hgyy e`vne `a' `tiqa xn`py dn - ¨§¨¨¥¥
`ly itl 'e`vne `a' qpkpe `veil s` `xew `pzdy ,dfa llkp qpkpe
.dwica jixv df ote`a s` ok`e ,ynn eiab lr dhigyd zrya did

:`xnbd dywn,àLéø àéL÷ àáøìel`xyiy jixvy rnyny §¨¨©§¨¥¨
:`xnbd zvxzn .qpkpe `veia ic oi`e ,eiab lr cenriàöBé ,Cì øîà̈©¨¥

éîc åéab ìò ãîBòk énð ñðëðålr cnerk aygp qpkpe `vei s` - §¦§¨©¦§¥©©¨¨¥
.zxzen ezhigy eiab lr cneray xn`yk `pzd oeeik jkl s`e ,eiab

:`ziixaa epipy .`ziixad jynd xe`iaa dpc `xnbdBa àöBik©¥
.'åë BLàø òèB÷ ïéøtö ìL àéøe÷c Bãéa àöî:`xnbd dywn ¨¨§¨§§¨¤¦¨¦¥©Ÿ

éànàlk zlik`a xzen zg`d xetv ly ey`x zlik`a recn - ©©
,mixtvdéàä àîìc Leçéìrhw epnny ecal serd eze` `ny ± ¥¦§¨©

ey`x,øétL èéçL äåäc àeäzeterd x`y j` ,izekd elk` jkle ©£¨¨¦©¦
zvxzn .mdn izekd lk`y epi`x `l ixdy mpick `ly ehgyp

:`xnbd,(í"éøëæa ì"îæéà ñ"éðëî ïîéñ) äMðî áø øîà`ziixad ¨©©§©¤¦¨©§¦¦§¥¦§¨¦
xacnzawcead l`xyidy ote`ïñéðëîmixtvd lklåéôðk úçz §©§¦¨©©§¨¨

m` ,y`xd jzg ser dfi`n d`ex izekd oi`y oeike ,ezeqk itpk -
.mpick ehgyp mleky dgked df ixd izekd lke`

:`xnbd dywndéeâa déì áéäé äåä àðnéñ àîìãådid `nye - §¦§¨¦¨¨£¨¨¦¥§©¥
zvxzn .ef xetvn `edy el ozepy y`xd xikne ef xetva oniq izekl

:`xnbdéñeîñî déì ñîñîîc ,àiLøLî áø øîàjixv ok` - ¨©©§©§¦¨¦§©§¥¥©§¥
,oniq mey ea xkip didi `ly y`xd z` yezkle jernl l`xyid

.mpick ehgyp mleky dgked df ixd ,izekd lke` m` jkae
,opick zeterd ehgypy izekd zlik`n gken cvik :`xnbd zl`ey

ïéà íéúek éøáñ÷ àîìãåzevn,äøBzä ïî óBòì äèéçLixdy §¦§¨¨¨§¥¦¥§¦¨§¦©¨
,ywida zcnlp `l` ser lv` dxeza zyxetn dpi` dhigy zevn
mixtvdy yeygl yi ok m`e ,df ywid miyxec mpi` mizekd `nye

.odn lke` izekdy s` zehegy opi`
:`xnbd daiynéîòèìeCixde ,ser lr l`ey dz`y jzrcl s`e ± §©§¥

zyxetn dnvr dhigyd zevn mpn`y ,ok le`yl yi dndaa mb
ody dizekld yng mewn lkn ,dxezaäîøâä äãìç äñøc äéiäL§¦¨§¨¨£¨¨©§¨¨

øewéòå,ikeïáéúk éî,dt lra ipiqn dynl exqnp od `lde ,dxeza §¦¦§¦¨
zlik` lr jenql ozip ji`e,dndadn izekdàlàgxkdaïåék ¤¨¥¨

eäa e÷éæçàc,el` zeklda ewifgd mizekdy epl xxazpy -e÷éæçà §©£¦§©£¦
eäa,mdilr jenql mda minkgd s` ewifgd -énð éëäiabl §¨¦©¦

dxeza zyxetn dpi`y s` ,serd zhigye÷éæçàc ïåékmizekd da ¥¨§©£¦
e÷éæçà.minkgd mdilr eknqe ©£¦

:df oipra mi`pz ewlgpy d`ian `xnbdàìãa ÷eæçà àìå ÷eæçàå§©£§Ÿ©£¦§Ÿ
àáéúkxaca mdilr mikneqe mizekd z` miwifgn m`d df xace - §¦¨

,jka md miwifgn j` yexita dxeza aezk epi`yàéä éàpz- ©¨¥¦
,mi`pzd dfa ewlgpéúek úvî ,àéðúc`ll izek d`t`y dvn - §©§¨©©¦

,l`xyi zgbydúøzeî`ny miyyeg oi`e ,gqta dlik`l ¤¤
dvingd,çñta BúáBç éãé da àöBé íãàåzlik`a miiwn s`e - §¨¨¥¨§¥¨©¤©

xn`py ,gqt ly oey`xd dlila dvn zlik` zaeg z` ef dvn

ai zeny)(gi.'zvn Elk`z axrA'øñBà øæòéìà éaø,llk dlke`l ¨¤¤Ÿ§©Ÿ©¦¡¦¤¤¥
ïéàL éôìmizekd,ìàøNék úBöî é÷ec÷ãa ïéàé÷amircei mpi`y §¦¤¥§¦¦§¦§¥¦§§¦§¨¥

.uingz `ly dvnd z` xenylìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¨
,ìàøNiî øúBé da ïé÷c÷ãî äaøä ,íéúek da e÷éæçäL äåöî¦§¨¤¤§¦¨¦©§¥§©§§¦¨¥¦¦§¨¥

.mnvr jxevl ef devn eyryk mdilr jenql ozipe
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdúøzeî éúek úvî ,øî øîà̈©©©©¦¤¤
.çñta BúáBç éãé da àöBé íãàå:`xnbd zl`eyàèéLt`veiy §¨¨¥¨§¥¨©¤©§¦¨

zayiin .dvingd `ly `id dxenb dvn ixdy ,ezaeg ici da
:`xnbdàîéúc eäîmewn lkn ,ungn mizekd mixdfpy s`àì ©§¥¨Ÿ

øenéLa éàé÷a`vei oi` jkle ,devn zvn myl xeniy jixvy - §¦¥§¦
,dvn zlik` zaeg ici ef dvnaïì òîLî à÷mi`iwa df xaca s`y ¨©§©¨

.ezaeg ici izek zvna `vei mc`e mizekd
:`ziixaa epipy ceré÷ec÷ãa ïéàé÷a ïéàL éôì øñBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¤¥§¦¦§¦§¥

.úBöî:`xnbd zx`anøáñ÷mizekdy ,xfrl` iaxéàé÷a àì ¦§¨¨©Ÿ§¦¥
øenéLa.gqta dlke`l xeq` jkle ,uingz `ly dvnd §¦

:epipy cerda e÷éæçäL äåöî ìk øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦§¨¤¤§¦¨
.ìàøNiî øúBé da ïé÷c÷ãî äaøä ,íéúek:`xnbd dywneðééä ¦©§¥§©§§¦¨¥¦¦§¨¥©§

,àn÷ àpz.ewlgp dnae ,mizekd lr ep` mikneq ezrcl s` ixdy ©¨©¨
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàdevna `ed mdipia zwelgnd - ¦¨¥©§

àáéúëcdxezae÷éæçà àìåewifgd mizekdy reci oi` j` -da, ¦§¦¨§Ÿ©£¦¨
àáéúëc ïåék ,øáñ àn÷ àpzdxezaàìc áb ìò óàep` mircei ©¨©¨¨©¥¨¦§¦¨©©©§Ÿ

c,da e÷éæçàlka mdilr jenql ozip jkle ,mizekd da ewifgd i`ce ©£¦¨
,dxeza yxetnd xac,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåxaca s` §©¨¦§¤©§¦¥¨©

,dxeza yxetndïéà ,÷eæçà éà,mdilr jenql ozip ok` ±àì éà ¦©£¥¦Ÿ
àì ,÷eæçà.mdilr jenql oi` - ©£Ÿ

:`xnbd dywnéëä éàoa oerny oaxy `vnp ,df ote`a mzwelgny ¦¨¦
eixaca oeyld edn ok m`e ,`nw `pz ixac lr xingn l`ilnbìk̈

,íéúek da e÷éæçäL äåöîzeaxl `ay df oeyl zernyn ixd ¦§¨¤¤§¦¨¦
,hrnl ezpeek m`e ,`nw `pz zrcn xzei mizekd lr jenqleíà'¦

déì éòaéî 'e÷éæçäxizdy ote`a s`y ezernyny ,xnel jixv did ± ¤§¦¦¨¥¥
.ewifgd m` `l` df oi` ,dxeza daezkd devn lka epiidc `nw `pz

:xg` ote`a mzwelgn zx`an `xnbdeäééðéa àkéà ,àlàdevna ¤¨¦¨¥©§
àáéúk àìcdxeza yexitada e÷éæçàå,dniiwl mizekdàpz §Ÿ§¦¨§©£¦¨©¨

àáéúk àìc ïåék ,øáñ àn÷dxza yxetnda e÷éæçàc áb ìò óà ©¨¨©¥¨§Ÿ§¦¨©©©§©£¦¨
mizekdàì énð,jka mdilr mikneq,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¨©

÷eæçà ÷eæçàc ïåéks` ,jka ewifgdy ep` mi`exy xg`n - ¥¨§©£©£
.df xaca mdilr eknqe ewifgd minkgd

ea ewifgdy xaca mi`pzd ewlgpy `xnbd zpwqnl x`eane
yxetn epi`y ser zhigy s`e ,dxeza yxetn epi` j` mizekd
mi`pz zwelgna ielz df xac didi ,mizekd ea ewifgd j` dxeza
`id lirl `ziixade ,jka mdilr jenql oi` `nw `pz zrcle ,ef

.l`ilnb oa oerny oax zrck
lirl `ax ixaca oecl zxfeg `xnbd(.b):ìàøNé ,àáø øîà ,àôeb¨¨©¨¨¦§¨¥

ìBëàì øzeîe ,Bì ïúBðå ïékñ ÷ãBa ,ïBáàéúì úBìéáð ìëBà øîeî¨¥§¥§¥¨¥©¦§¥¨¤¡
.BúèéçMî:`xnbd zx`anàkéàc ïåék ,àîòè éàîeiptl yi ± ¦§¦¨©©§¨¥¨§¦¨

,àøeqéàå àøézäehgeyle xzida xacd zeyrl eciay epiidc ¤¥¨§¦¨
epick `ly ehgeyl eciae ,epickxnen eze`y oeike ,xeqi`a elke`le

c ep` mixne` jkl ,oea`izl `l` xeqi` lr xaer epi`÷éáL àìŸ¨¦
àøeqéà ìéëàå àøézäonefnd xzidd z` df mc` aefri `ly - ¤¥¨§¨¦¦¨
xeqi`d z` lk`ie eiptl.ezhigy lr jenql ozip jkle ,

:`xnbd zl`eyéëä éà,ezhigy z` `ax xiykn df mrhn m` - ¦¨¦
÷ãa àì ék,oikqd z` l`xyiénðzwica lr jenql yi dfa s` ± ¦Ÿ¨©©¦

`eai `l ,xzida zpwezn oikqa hegyl lekiy oeik ixdy ,xnend
:`xnbd daiyn .dnebt oikqa hegylçøè àì çøèéîoi` gexhl - ¦§©Ÿ¨©

da hegyi ,dnebt `idy `vni m` ,oikqd wecaiy s`e ,oken xnend
.zxg` oikq biydl jlil e` dpwzl gxhi `le `idy zenk

Cì òéiñîc àéðz ,àáøì ïðaø déì eøîàixacn gikedl ozip - ¨§¥©¨¨§¨¨©§¨¦§©©¨
,`ziixaa epipyy ,jzrck `ziixadïöîç-ungd ilk`nìL £¥¨¤

l`xyi,äøéáò éøáBòmeyn ,gqta ungd z` mixran mpi`y §¥£¥¨
,oenn cqtdçñtä øçà©©©¤©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120



קנג oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

àéøå÷ã.frla h"yiix* .oihegy mixtv ly zefexgn Ðééáà`vei :lirl xn`c Ð

.`yixn wiic ,dhigy iab opixy `l dlgzkl qpkpeàáøå,`tiqn wiic ,ixyc Ð

.e`vne `ac `kid `l` dwica `pz jixvn `lcéîã åéáâ ìò ãîåòëlr cnere Ð

.qpkpe `vei epiid `pz ipzwc eiabøéôù èéçù éåäã àåä éàäecal ser eze` Ð

ikid op`e .elk`e exikn did dfe ,dti hegy

mixg`d lek`l jenqp?úçú ïñéðëîá
åéôðëlk qipkn ewcead df l`xyi Ð

xikn izekd oi`e ,ezeqk itpk zgz mixtvd

.el ozp dfi`ñîñîî.eyzkne ekrnn Ðïéà
äøåúä ïî óåòì äèéçùaizk `lc meyn Ð

:aizkc ,o`ve xwaa `l` `icda dgiaf

op`e .[ai mixac] "jp`vne jxwan zgafe"

zxez z`f"n (a,fk) onwl `yiwda opitli

.[`i `xwie] "serde dndadêéîòèìåjd Ð

oyxtn in ,o`vae xwaa aizkc dgiaf

dxeza dizekld?ediilr iknq ikd elit`e

.da ewifg`c edl wifg`c meynàìå ÷åæçàå
àéä éàðú àáéúë àìãá ÷åæçàdevn Ð

epi`xe ,dxeza yexita daezk dpi`y

edcicl wefg`c oeik :opixn` i` ,da ewifgdy

icar ik ediilr jenql ocicl inp wefg` Ð

ab lr s` :opixn` i` e` ,onvr jxevl

,xnelk ,ocicl wefg` `l Ð edcicl wefg`c

i`pz ,ediilr jnqnl dwfg dil opiayg `l

biltdwfg :xnelk ,wefg` `le wefg` .da i

.dwfg dpi` e`øúåî`le ,dlke`l Ð

.gqta ungl opiyiigåúáåç éãé àöåé íãàå
dlila dvn lek`l daeg eraw aezkdy Ð

elk`z axra" :(ai zeny) aizkc ,dpey`x

.dyra xar Ð lk` `le ayi m`e ,"zevn

`hiyt Ð xzen `pzc oeik :jixt onwle

!da `veicøåñà.dlke`l elit` Ðïéàù
ïéàé÷áoia oigadle dxneyl oircei oi` Ð

etiqkd `ll eipt etiqkd oia ,weciql xe`iy

.eiptàèéùô.zxzenc oeik ,da `veic Ð

àîéúã åäî`lc ol `hiytc ab lr s` Ð

`l edin ,dlik`a zxzene uingdl degipd

dvn myl xeniy carinl irac `da i`iwa

`l Ð xeniy da ciar `lc oeike .devn ly

ly zewvae oignw` dedc icin .da opiwtp

epi`xe ,ieb d`t`y mcew epiptl mi`ad mieb

opiwtp `le ,xzenc ol `niiwc ,uingd `ly

mc` Ð mieb ly zewvae oignwd :opzc ,eda

dvn zifk lk`iy calae ,mdn eqixk `lnn

.dpexg`aøñåà øæòéìà éáøåelit` Ð

.dlke`løåîéùá éàé÷á àì øáñ÷`l Ð

qixbc o`nle .uenig meyn enrhe .opiqxb

.xeqi` oeyl df oi`y ,`id `zlin e`le .gqta ezaeg ici da z`vl xqe` xfrl` iaxe :miyxtn yie .uingdln exneyl i`iwa `l :yxtn ikd Ð dilåäééðéá àëéàÐ

.da ewifg`c eda opirci `le ,`ziixe`a `aizkc `zlinàî÷ àðús` ,dxeza miaezkd lkl oicd `ede dvn `pze ,citw `ziixe`c `aizk` Ð llk dwfga ixii` `lc Ð

.zevn iwecwca oi`iwa mpi` `dc ,da ewifg` elit` xqe` xfrl` iaxe .da wefg` i`ce Ð `aizkc oeikc ,ediilr opiknq Ð wefg` `l i` da ewifg` i` opirci `lc ab lr

.`zlinc `pwqn cr ,lirl xn`c i`pz epiid e`le .`l Ð wefg` `l ,oi` Ð wefg` :xninl `z` l`ilnb oa oerny oaxeäåöî ìëjpd elit` ,`z` iieaxlc rnyn Ð

.`z` ihernl ,iaizkca epiidc ,i`w lirl eda ixii`c ipd`c onwe`c oeike .eda ixii` `lcäéì éòáéî å÷éæçä íà`nw `pzl ,ediiexz` biltc xity rnyn ied `zydc Ð

`nw `pzk `lce ,xeq` Ð ewifg` `l `d ,xfrl` iaxk `lce ,xzene da oiwcwcn Ð ewifgd m` :xninl edi` `z`e .ewifgd elit` xqe`c xfrl` iaxle ,dwfg `la ixyc

.ediiwfg` opiknqc ,xn`w inp oiaizk `lc jpd elit`c rnyn "lk" ipzwc `zyd la` .ewifg` `la ixycøáñ àî÷ àðú äá ÷åæçàå àáéúë àìã åäééðéá àëéà àìà
wefg`e `aizk elit` :xaq xfrl` iaxe .wefg` elit`e ,ediilr opiknq `l Ð `aizk `lce .wefg` `l oia wefg` oia ,ediilr opiknq Ð `aizkc dil `incc lke dvn Ð

oaxe `nw `pz ,lirlc i`pz epiide .wefg` wefg`c oeik ,ediilr opiknq Ð `aizk `lc ab lr s`e ,ewifgdy devn lk :xaq l`ilnb oa oerny oaxe .ediilr opiknq `l

.l`ilnb oa oernyàøåñéàå àøéúä àëéàã ïåéë.dlapl eciae dxiykdl eciay ,dinw Ðçøè àì çøèî.zxg` oikq xg` xefgi `l Ð dti dp`vni `l m` Ðàéðú
êì òééñîã.`xeqi` lik`e `xizd wiay `l Ð dinw `xizd `ki`e qirkdl dyer epi`y in lkc Ðäøéáò éøáåò ìù.dciqtd iptn gqta ung oixran oi`y Ð
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àéøå÷ã(`,ct `rivn `aa) "milretd z` xkeyd" wxtc "`ixewc" enk ,lq Ð

.(`,fkw zay) "oiptn"ceñéðëîaxc `zzrny ipniq Ð mixkfa lnfi`

oi`y lnfi` (`,`l) ipy wxta onwle ,eitpk zgz qipknc jd .od `zlikn `dc dypn

weqixl oiyyeg oi` iapb iapbc ixkic edpd (`,`p onwl) "zetxh el`" wxtae ,mipxw el

,yi mixg` zenewna mb ,edin .mixa`

ax xn`c (`,dk) zenaic ipy wxta `pgky`ck

wxtae .dy` zecrl xyk mdixacc olfb :dypn

:dypn ax xn` (`,epw zay) "jiygdy in"

.inc xity Ð ixz inw ixz ,`cg inw `cg

úöîexfb `lde :xn`z m`e Ð zxzen izek

ycwnd zia oipa oilhan eidy itl ,ozt lr

wxt) xfril` iaxc oiwxita xn`ck ,`xfr inia

mipey`x mizeka epiidc xninl `kile !(gl

`dc ,"micaer eid mdidl` z`e" mda aizkc

lke`d lk :xfril` iax xn` o`kn ,mzd xn`w

inp `pipze .xifg xya lke` eli`k izek zt

ezt ,dxf dcearl Ð oin zhigy :(`,bi) onwl

`kd ixiinc :mz epiax xne`e !izek zt Ð

m`e .dvn dpnn izekd dyry l`xyic dqira

xny `l `ed `nye ?da `vei j`ide :xn`z

ozz `l xer iptl"` iciyg `dc ,dvn myl

dvn izekd lk` `ly oebk :xnel yie !"leykn

.dlild lk zxg`àëéà`aizk `lc ediipia

gken (`,i) oihibc `nw wxta Ð 'ek da ewifg`e

,ediipia `ki` inp da ewifg` `le `aizkc

`l l`ilnb oa oerny oaxle ,ipdn `nw `pzlc

ewifg`e `aizk `l `l` hwp `l `kde .ipdn

i` .i`pz iiez`l ira izek zhigy`c meyn ,da

m`" :dywdy dn `l` iiepyl `z` `lc ,inp

.epyxit mye .dil iran "da ewifgd
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`oifgeקנד mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ãéî øúåîxzen Ð gqtd dilr xar i`cec ,zet`l ick ddy `lc ab lr s`e Ð

.cin ovngn lek`l mixyklïéôéìçî ïäù éðôîlek`l ivnc oeikc .mieb lya Ð

l`xyi ly ungc ,dicic lik` `l Ð xzen gqtd eilr xary ieb ly ungc ,`xizd

ipdzn `dc ,diabl `ed xeqi` inp `zydc ab lr s`e .xeq` gqtd eilr xary

dil aidic `l i`c ,gqtd eilr xary ungn

lk ,ikd elit` ,dicic dil aidi ded `l iebl

.ciar `zxet `xizida carnl ivnc dn

d`pd xeqi` jl oi`c ,ixy `din ocicle

ycwde dxf dcearn ueg oitilg qtez

.xzen envrl s`y mixne` yie .ziriaye

ungl minc epivn ok m`c ,mcia `ed zerhe

,iebl exken dvx m`y ,lwqpd xeyle gqta

on xeht Ð gqta ung znexz lke`d :opze

.mivr incne oinelyzdäãåäé éáøëÐ

.(a,gk migqt) "dry lk" wxtaøåñéà
àúééøåàã,`id `ziixe`c ab lr s`e Ð

.etilgd` opiknqïðéìé÷î àì àúééøåàãáÐ

.dlap oebkåôéìçä øîåà éðàù éðú÷ éîÐ

op`e ,etilgdc ol `hiyt `lc rnyn iedc

opaxc xeqi`c meyn `lewl opilzc `ed

.`edéàãåã éðú÷ ïéôéìçî ïäù éðôî
ïéôéìçîoerny iaxk dl opinwe` inp i`e Ð

,`zydc ,`axl ith dil riiqnc oky lk Ð

eda opirci Ð `xeqi` `liwc opaxca dne

`xeqi` lk` `l `xizid gkync `kidc

.`ziixe`c dlap oky lk ,opaxcòééñî àîéì
äéì.`axl Ðúåìøòì ãîåùîhran Ð

.ef devnaäìåë äøåúä ìëì ãîåùî éåä àì
.xity higye Ðøçà øáãì ãîåùî éàÐ

edepi`x `le ,dhigyl `lc zxg` devnl

.zelapl cneynøáã åúåàìzeliapl Ð

elit`c opireny`l jixhvi`e .oea`izl

`xizid dil oipnfn ik ,dlr ciygc devnl

.dilr opiknq Ðäéì éîã àøéúéäë`kile Ð

,`xeqi` lik`e `xizid wiay `l xninl

.dil aiyg `xizid `dcãîåùî àìàÐ

,opireny`l jixhvi`e .dxf dcearl ,ipzwc

lky dxf dcear dxeng :xn xn`c meyn

elit`e ,dlek dxezd lka dcenk da xtekd

ezriqe a`g` .'ek opr axk dilr opiknq ikd

opifgdlapae ,eed dxf dcear icaerc eda

`xvic xninl `ki`e ,ixwtc eda ogky` `l

wicv htyedie .ediilr siwz dxf dcearc

.did xenbçáæ çáæéîlk`iy xeaq didy Ð

.enrìëà àì ìëéî.htyedi ÐåäúéñéåÐ

.crlb (ze`xl) zenx lr zelrläìòîì
éðàùjixvc mc` la` .eiptl dlik` oi`c Ð

dlik`a dicic dzqd xwir Ð dlik`l

.dizyeäéúù àðù éàî.`ed `vexiz Ð

éîð äìéëà.`zegipa Ðàåä íðéé íúñÐ

,xqzilc dxf dcearl ekqpy edepi`x `ly

elit`e ."mkiqp oii ezyi" :(al mixac) aizkc

Ð dlek dxezd lkl cneyn dil zayg

dpenync ,ieb ly mpii xq`p `l oiicrc ,ixy

.`ed llde i`ny icinlzc xac xyràì
÷éôñ äåähegyl ecal witqn did `l Ð

.mleklàì øùà íéëøáä íéôìà úòáù
ìòáì åòøë.aizk a`g`a Ðáàçàã éøáâ

eedc oeike .el oihgeye ezia lr mipennd Ð

`dc ,lafi`n oi`xi eed `l Ð a`g` ziaa

.did xenb wicve ,ezia lr dpenn dicaer
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øúåî,mieb milretl elik`dl e` exkenl ,d`pda xzen :yexit Ð oitilgn ody iptn cin

yxitck ,inp i` .mieb ly ozt lr exfbc ,dlik`a xeq` l`xyil la` .mialkl e`

`iz`c dexaq ikid :iywz `lc ,xity iz` `zyd .dlik`a xzenc ,ixii` wvaac :mz epiax

gqtd eilr xary ieb ly ungc (a,gk migqt) "dry lk" wxta dil zi` `d ?dcedi iaxk

wvaa itlgne ,ixii` wvaa `l` !d`pda xeq`

Ð xn`wc cin xzene .gqtd xg` eyly mieb ly

qxhpewa yxity dne .dyil xeriyk epiid

z` qtez oi`c ,ixy `din ociclc ,oigiexny

ung zngn el `ay xeq` dicicl `wecc ,einc

i`nl ,edcic iabl inp oigiexny d`xpe .gqta

oitilgac ,`ziixe`c iedc `zyd jzrc `wlqc

qxhpewa yxity enk .opaxcn `l` xeq` `l

ik" iab (a,cp) "l`rnyi iax" wxta dxf dceara

i`lke dlxr ihernl Ð "`ed" :yixce "`ed mxg

,zycewn Ð mdinca ycwe mxkn m`y ,mxkd

la` ,dy` iyecwa `wecc :qxhpewa yxite

el heyty d`xpe .opaxcn xeq` Ð oitilg x`ya

ok m`c ,o`k yxity mrhn opaxcn xeq`c i"yxl

elit`c ,`weic df oi`e .gqta ungl minc epivn

oeik mewn lkn ,oxknyk oixzen mincd eidi

.`ed minc xa e`l Ð xeknl xeq` dlgzklc

wxt mixcpac .opaxcn xeq`l yiy d`xp ,edine

zexit mpew" :`ng xa inx ira (a,fn) "oitzeyd"

ycwnd :rny `z ?oitilga edn "ipelt lr elld

.zycewn Ð odinca ycwe oxkn ,'ek dlxra

:igce .oixzen d`pd ixeqi` itilgc dpin rny

.car Ð caric `d ,`lc `ed dlgzkl `nlc

dy`a Ð xeq` oitilg x`yac ab lr s` ,edine

`l` exq` `l :inp i` .diaxe dixt meyn ixy

m`e .d`xpe xkipd xac `edy ,milke zexit oebk

dxf dcearc `xza wxt yixa jixt i`n :xn`z

jqp oii enr zeyrl lretd xkeyd iab (`,aq)

jqp oiic meyn `nili` ?`nrh i`n ,xeq` exky

dlxr ixde ,xeq` inp exky Ð d`pda xeq`

ycwe mxkn :opze ,d`pda xeq`c mxkd i`lke

dlgzkl `d ?`iyw i`ne !zycewn Ð mdinca

xeq` exky dil rnync :xnel yie !zepdil xeq`

,xity jixt ikdle .envr jqp oii enk mixg`l mb

i`n` Ð jqp oii enk mixg`l mb xeq` i`c

idpe .zepdil dxeq` `id mbc oeik ?zycewn

(a,`k migqt) "dry lk" yixa opixn`c

oiyyegc opaxc unge opaxc zerya ycwndc

,`ied `l dxenb zycewn mewn lkn ,oiyecwl

.mdipy iyeciwl oiyyeg Ð dycwe xg` `a m`c

åúîùodyk elenipy Ð dlin zngn eig`

`lc meyn `nlc Ð ipinya i`c .ezne milecb

.(`,clw) zay zkqna xn`ck ,mcd mda rlap

e`xe oda evivdy oebke ,ipinya elit` ,inp i`

.onc oda rlapyàìàÐ xac eze`l cneyn

.dleqtc `hiyt Ð qirkdl i`c ,oea`izle

ãîåùîezhigyn lek`l xzen dxf dcearl

da ibilt (`,`i) zeixedc `xza wxtac :dniz Ð

e` oin ied i` ,qirkdl cneyna `piaxe `g` ax

`nlr ilekl Ð dxf dcear caer la` .cneyn

dcearl oin zhigy :ipz (`,bi) onwle .oin ied

dcearl xnek epiid onwlc oinc :xnel yie !dxf

xf dcearl caery ,dxf.cinz d
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.äçéáæa ?Búéñä äîa ,áéúk¯!çáæ äéãáBò àîìãå¯ §¦©¤¥¦¦§¦¨§¦§¨©§¨§©

.÷étñ äåä àì äéãáBò ,áéúk "áBøì"¯úòáL àîìãå ¨§¦©§¨¨£¨©¥§¦§¨¦§©
íéôìà úòáL ìàøNéá ézøàLäå" :áéúëc ,çeáæ íéôìà£¨¦§¦§¦§¦§©§¦§¦§¨¥¦§©£¨¦

!'åâå "ìòaì eòøë àì øLà íékøaä ìk¯eåä éøenè ¨©¦§©¦£¤Ÿ¨§©©©©¥¨
.ìáæéàî éøîhéî¯!elòî eåä áàçàc éøáb àîìãå¯àì ¦©§¦¥¦¤¤§¦§¨©§¥§©§¨£§©¨

ìk ø÷L øác ìò áéL÷î ìLî" :áéúëc ,Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¦§¦Ÿ¥©§¦©§©¨¤¨
."íéòLø åéúøLî¯eåä àì éîð èôLBäéc éøáb àîìãå §¨§¨§¨¦§¦§¨©§¥¦¨¨©¦¨£

áàçàc éøáb çeáæ ,elòî¯äéãáBò çeáæ ,èôLBäéc éøáb ìeëà¯!èôLBäé ìëà¯à÷ìñ àì §©§©§¥§©§¨£©§¥¦¨¨§©§¨£©§¨¨¨¨§¨
úîà øáãì àä ,íéòLø åéúøLî ìk ø÷L øác ìò áéL÷î ìLBîãî ,Czòc¯.íé÷écö åéúøLî ©§¨¦§¥©§¦©§©¤¤¨§¨§¨§¨¦¨¦§©¡¤§¨§¨©¦¦
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קנה oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ãéî øúåîxzen Ð gqtd dilr xar i`cec ,zet`l ick ddy `lc ab lr s`e Ð

.cin ovngn lek`l mixyklïéôéìçî ïäù éðôîlek`l ivnc oeikc .mieb lya Ð

l`xyi ly ungc ,dicic lik` `l Ð xzen gqtd eilr xary ieb ly ungc ,`xizd

ipdzn `dc ,diabl `ed xeqi` inp `zydc ab lr s`e .xeq` gqtd eilr xary

dil aidic `l i`c ,gqtd eilr xary ungn

lk ,ikd elit` ,dicic dil aidi ded `l iebl

.ciar `zxet `xizida carnl ivnc dn

d`pd xeqi` jl oi`c ,ixy `din ocicle

ycwde dxf dcearn ueg oitilg qtez

.xzen envrl s`y mixne` yie .ziriaye

ungl minc epivn ok m`c ,mcia `ed zerhe

,iebl exken dvx m`y ,lwqpd xeyle gqta

on xeht Ð gqta ung znexz lke`d :opze

.mivr incne oinelyzdäãåäé éáøëÐ

.(a,gk migqt) "dry lk" wxtaøåñéà
àúééøåàã,`id `ziixe`c ab lr s`e Ð

.etilgd` opiknqïðéìé÷î àì àúééøåàãáÐ

.dlap oebkåôéìçä øîåà éðàù éðú÷ éîÐ

op`e ,etilgdc ol `hiyt `lc rnyn iedc

opaxc xeqi`c meyn `lewl opilzc `ed

.`edéàãåã éðú÷ ïéôéìçî ïäù éðôî
ïéôéìçîoerny iaxk dl opinwe` inp i`e Ð

,`zydc ,`axl ith dil riiqnc oky lk Ð

eda opirci Ð `xeqi` `liwc opaxca dne

`xeqi` lk` `l `xizid gkync `kidc

.`ziixe`c dlap oky lk ,opaxcòééñî àîéì
äéì.`axl Ðúåìøòì ãîåùîhran Ð

.ef devnaäìåë äøåúä ìëì ãîåùî éåä àì
.xity higye Ðøçà øáãì ãîåùî éàÐ

edepi`x `le ,dhigyl `lc zxg` devnl

.zelapl cneynøáã åúåàìzeliapl Ð

elit`c opireny`l jixhvi`e .oea`izl

`xizid dil oipnfn ik ,dlr ciygc devnl

.dilr opiknq Ðäéì éîã àøéúéäë`kile Ð

,`xeqi` lik`e `xizid wiay `l xninl

.dil aiyg `xizid `dcãîåùî àìàÐ

,opireny`l jixhvi`e .dxf dcearl ,ipzwc

lky dxf dcear dxeng :xn xn`c meyn

elit`e ,dlek dxezd lka dcenk da xtekd

ezriqe a`g` .'ek opr axk dilr opiknq ikd

opifgdlapae ,eed dxf dcear icaerc eda

`xvic xninl `ki`e ,ixwtc eda ogky` `l

wicv htyedie .ediilr siwz dxf dcearc

.did xenbçáæ çáæéîlk`iy xeaq didy Ð

.enrìëà àì ìëéî.htyedi ÐåäúéñéåÐ

.crlb (ze`xl) zenx lr zelrläìòîì
éðàùjixvc mc` la` .eiptl dlik` oi`c Ð

dlik`a dicic dzqd xwir Ð dlik`l

.dizyeäéúù àðù éàî.`ed `vexiz Ð

éîð äìéëà.`zegipa Ðàåä íðéé íúñÐ

,xqzilc dxf dcearl ekqpy edepi`x `ly

elit`e ."mkiqp oii ezyi" :(al mixac) aizkc

Ð dlek dxezd lkl cneyn dil zayg

dpenync ,ieb ly mpii xq`p `l oiicrc ,ixy

.`ed llde i`ny icinlzc xac xyràì
÷éôñ äåähegyl ecal witqn did `l Ð

.mleklàì øùà íéëøáä íéôìà úòáù
ìòáì åòøë.aizk a`g`a Ðáàçàã éøáâ

eedc oeike .el oihgeye ezia lr mipennd Ð

`dc ,lafi`n oi`xi eed `l Ð a`g` ziaa

.did xenb wicve ,ezia lr dpenn dicaer
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øúåî,mieb milretl elik`dl e` exkenl ,d`pda xzen :yexit Ð oitilgn ody iptn cin

yxitck ,inp i` .mieb ly ozt lr exfbc ,dlik`a xeq` l`xyil la` .mialkl e`

`iz`c dexaq ikid :iywz `lc ,xity iz` `zyd .dlik`a xzenc ,ixii` wvaac :mz epiax

gqtd eilr xary ieb ly ungc (a,gk migqt) "dry lk" wxta dil zi` `d ?dcedi iaxk

wvaa itlgne ,ixii` wvaa `l` !d`pda xeq`

Ð xn`wc cin xzene .gqtd xg` eyly mieb ly

qxhpewa yxity dne .dyil xeriyk epiid

z` qtez oi`c ,ixy `din ociclc ,oigiexny

ung zngn el `ay xeq` dicicl `wecc ,einc

i`nl ,edcic iabl inp oigiexny d`xpe .gqta

oitilgac ,`ziixe`c iedc `zyd jzrc `wlqc

qxhpewa yxity enk .opaxcn `l` xeq` `l

ik" iab (a,cp) "l`rnyi iax" wxta dxf dceara

i`lke dlxr ihernl Ð "`ed" :yixce "`ed mxg

,zycewn Ð mdinca ycwe mxkn m`y ,mxkd

la` ,dy` iyecwa `wecc :qxhpewa yxite

el heyty d`xpe .opaxcn xeq` Ð oitilg x`ya

ok m`c ,o`k yxity mrhn opaxcn xeq`c i"yxl

elit`c ,`weic df oi`e .gqta ungl minc epivn

oeik mewn lkn ,oxknyk oixzen mincd eidi

.`ed minc xa e`l Ð xeknl xeq` dlgzklc

wxt mixcpac .opaxcn xeq`l yiy d`xp ,edine

zexit mpew" :`ng xa inx ira (a,fn) "oitzeyd"

ycwnd :rny `z ?oitilga edn "ipelt lr elld

.zycewn Ð odinca ycwe oxkn ,'ek dlxra

:igce .oixzen d`pd ixeqi` itilgc dpin rny

.car Ð caric `d ,`lc `ed dlgzkl `nlc

dy`a Ð xeq` oitilg x`yac ab lr s` ,edine

`l` exq` `l :inp i` .diaxe dixt meyn ixy

m`e .d`xpe xkipd xac `edy ,milke zexit oebk

dxf dcearc `xza wxt yixa jixt i`n :xn`z

jqp oii enr zeyrl lretd xkeyd iab (`,aq)

jqp oiic meyn `nili` ?`nrh i`n ,xeq` exky

dlxr ixde ,xeq` inp exky Ð d`pda xeq`

ycwe mxkn :opze ,d`pda xeq`c mxkd i`lke

dlgzkl `d ?`iyw i`ne !zycewn Ð mdinca

xeq` exky dil rnync :xnel yie !zepdil xeq`

,xity jixt ikdle .envr jqp oii enk mixg`l mb

i`n` Ð jqp oii enk mixg`l mb xeq` i`c

idpe .zepdil dxeq` `id mbc oeik ?zycewn

(a,`k migqt) "dry lk" yixa opixn`c

oiyyegc opaxc unge opaxc zerya ycwndc

,`ied `l dxenb zycewn mewn lkn ,oiyecwl

.mdipy iyeciwl oiyyeg Ð dycwe xg` `a m`c

åúîùodyk elenipy Ð dlin zngn eig`

`lc meyn `nlc Ð ipinya i`c .ezne milecb

.(`,clw) zay zkqna xn`ck ,mcd mda rlap

e`xe oda evivdy oebke ,ipinya elit` ,inp i`

.onc oda rlapyàìàÐ xac eze`l cneyn

.dleqtc `hiyt Ð qirkdl i`c ,oea`izle

ãîåùîezhigyn lek`l xzen dxf dcearl

da ibilt (`,`i) zeixedc `xza wxtac :dniz Ð

e` oin ied i` ,qirkdl cneyna `piaxe `g` ax

`nlr ilekl Ð dxf dcear caer la` .cneyn

dcearl oin zhigy :ipz (`,bi) onwle .oin ied

dcearl xnek epiid onwlc oinc :xnel yie !dxf

xf dcearl caery ,dxf.cinz d
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éaø ?épî àä ,äeøáñ .ïéôéìçî ïäL éðtî ,ãiî øzeî¨¦¨¦§¥¤¥©£¦¦©§¨¨©¦©¦
:éðú÷å ;àúééøBàc çñtä øçà õîç :øîàc ,àéä äãeäé§¨¦§¨©¨¥©©©¤©§©§¨§¨¨¥
ìéëàå àøézä ÷éáL àì àîìà ,ïéôéìçî ïäL éðtî¦§¥¤¥©£¦¦©§¨¨¨¥¤¥¨§¨¥

.àøeqéà¯õîç :øîàc ,àéä ïBòîL éaø àîìc ?éànî ¦¨¦©¦§¨©¦¦§¦§¨©¨¥
ïðéìé÷î éëå ,ïðaøc çñtä øçà¯àì àúééøBàãa ,ïðaøãa ©©©¤©§©¨©§¦§¦¦©¦§©¨©¦§©§¨¨

!ïðéìé÷î¯øîBà éðàL" :éðú÷ éî ,ïBòîL éaø éîð éåäéúå §¦¦©§¤¡¥©¦©¦¦§¦¨¨¥¤£¦¥
äîe ;ïéôéìçî éàcåc ,éðú÷ "ïéôéìçnL éðtî" ?"eôéìçä¤¡¦¦§¥¤©£¦¦¨¨¥§©©©£¦¦©
àì àúééøBàãa ,àøeqéà ìéëàå àøézä ÷éáL àì ïðaøãa¦§©¨©¨¨¥¤¥¨§¨¥¦¨¦§©§¨Ÿ
éúek eléôàå ,ïéèçBL ìkä :äéì òéiñî àîéì ?ïkL ìk̈¤¥¥¨§©©¥©Ÿ£¦©£¦¦
?éîc éëéä ìøò éàä .ãneLî ìàøNé eléôàå ìøò eléôàå©£¦¨¥©£¦¦§¨¥§¨©¨¥¥¦¨¥

äìéî úîçî åéçà eúî àîéìéà¯àélòî ìàøNé éàä ¦¥¨¥¤¨¥£©¦¨©¦§¨¥§©§¨
ãneLî :øáñ à÷å ,úeìøòì ãneLî àèéLt àlà !àeä¤¨§¦¨§¨©£¥§¨¨©§¨
àîéà .älek äøBzä ìëì ãneLî éåä àì ãçà øáãì§¨¨¤¨¨¨¥§¨§¨©¨¨¥¨
éà ?éîc éëéä ãneLî éàä ;ãneLî ìàøNé eléôàå :àôéñ¥¨©£¦¦§¨¥§¨©§¨¥¦¨¥¦

øçà øáãì ãneLî¯!úeìøòì ãneLî eðééäåàì àlà §¨§¨¨©¥©§§¨©£¥¤¨¨
.àáøãëå ,øác BúBàì ãneLî¯:Cì àîéà íìBòì ,àì §¨§¨¨§¦§¨¨¨§¨¥¨¨

déa Lãc ïåék ?àîòè éàî ,àì øác BúBàì ãneLî¯ §¨§¨¨¨©©§¨¥¨§¨¥
,ïðò áøãëå ,äøæ äãBáòì ãneLî àlà .äéì éîc àøézäk§¤¥¨¨¥¥¤¨§¨©£¨¨¨§¦§©¨¨
äøæ äãBáòì ãneLî ìàøNé :ìàeîL øîà ïðò áø øîàc¯ §¨©©¨¨¨©§¥¦§¨¥§¨©£¨¨¨
:ìàeîL øîà ,ïðò áø øîà ,àôeb .BúèéçMî ìBëàì øzeî¨¤¡¦§¦¨¨¨©©¨¨¨©§¥

äøæ äãBáòì ãneLî ìàøNé¯,BúèéçMî ìBëàì øzeî ¦§¨¥§¨©£¨¨¨¨¤¡¦§¦¨
,áàçà úãeòqî äðäpL äãeäé Cìî èôLBäéa eðéöî ïkL¤¥¨¦¦¨¨¤¤§¨¤¤¡¨¦§©©§¨
Bnò øLà íòìå áøì ø÷áe ïàö áàçà Bì çaæiå" :øîàpL¤¤¡©©¦§©©§¨Ÿ¨¨¨Ÿ§¨¨£¤¦

."ãòìb úîø ìà úBìòì eäúéñéå¯,çáæ çaæéî àîìãå ©§¦¥©£¤¨Ÿ¦§¨§¦§¨¦§©§©
!ìëà àì ìëéî¯.áéúk "eäúéñéå"¯!íéøáãa àîìãå¯ ¥©¨£©©§¦¥§¦§¦§¨¦§¨¦

.íéøáãa äúqä ïéà¯éçà Eúéñé ék" :áéúëäå ?àìå!"E ¥©¨¨¦§¨¦§¨§¨§¦¦§¦§¨¦
¯.äiúLáe äìéëàa¯!"ípç Bòláì Ba éðúéñzå" :áéúëäå ©£¦¨¦§¦¨§¨§¦©§¦¥¦§©§¦¨
¯.éðàL äìòîì¯!ìëà àì ìëéî ,éúLà àzLî àîìãå¯ §©§¨¨¥§¦§¨¦§¨¦§¥¥©¨£©

éåä àì äøæ äãBáòì ãneLî :ïðéøîàc ?äiúL àðL éàî©§¨§¦¨§¨§¦©§¨©£¨¨¨¨¨¥
äãBáòì ãneLî ,éîð äìéëà ;älek äøBzä ìëì ãneLî§¨§¨©¨¨£¦¨©¦§¨©£¨

.älek äøBzä ìëì ãneLî éåä àì äøæ¯!?àzLä éëä ¨¨¨¨¥§¨§¨©¨¨¨¦¨§¨
äiúL¯,íéBb ìL ïðéé øñàð àì ïééãòå ,àeä ïðéé íúñ §¦¨§¨¥¨©£©¦Ÿ¤¡¨¥¨¤¦

äìéëà ìáà¯ãneLî éåä äøæ äãBáòì ãneLî :Cì àîéà £¨£¦¨¥¨¨§¨©£¨¨¨¨¥§¨
!dlek äøBzä ìëì¯àkìîc déçøBà åàì :àîéà úéòaéà §¨©¨¨¦¨¥¥¨¨§¥§©§¨

"eäúéñéå ...çaæiå" :àîéà úéòaéàå .àìëéî àìa àézLî¦§§¨§¨¥§¨§¦¨¥¥¨©¦§©©§¦¥
.äçéáæa ?Búéñä äîa ,áéúk¯!çáæ äéãáBò àîìãå¯ §¦©¤¥¦¦§¦¨§¦§¨©§¨§©

.÷étñ äåä àì äéãáBò ,áéúk "áBøì"¯úòáL àîìãå ¨§¦©§¨¨£¨©¥§¦§¨¦§©
íéôìà úòáL ìàøNéá ézøàLäå" :áéúëc ,çeáæ íéôìà£¨¦§¦§¦§¦§©§¦§¦§¨¥¦§©£¨¦

!'åâå "ìòaì eòøë àì øLà íékøaä ìk¯eåä éøenè ¨©¦§©¦£¤Ÿ¨§©©©©¥¨
.ìáæéàî éøîhéî¯!elòî eåä áàçàc éøáb àîìãå¯àì ¦©§¦¥¦¤¤§¦§¨©§¥§©§¨£§©¨

ìk ø÷L øác ìò áéL÷î ìLî" :áéúëc ,Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¦§¦Ÿ¥©§¦©§©¨¤¨
."íéòLø åéúøLî¯eåä àì éîð èôLBäéc éøáb àîìãå §¨§¨§¨¦§¦§¨©§¥¦¨¨©¦¨£

áàçàc éøáb çeáæ ,elòî¯äéãáBò çeáæ ,èôLBäéc éøáb ìeëà¯!èôLBäé ìëà¯à÷ìñ àì §©§©§¥§©§¨£©§¥¦¨¨§©§¨£©§¨¨¨¨§¨
úîà øáãì àä ,íéòLø åéúøLî ìk ø÷L øác ìò áéL÷î ìLBîãî ,Czòc¯.íé÷écö åéúøLî ©§¨¦§¥©§¦©§©¤¤¨§¨§¨§¨¦¨¦§©¡¤§¨§¨©¦¦

¯áàçàc éøáb çeáæ àîìãå¯èôLBäéc éøáb çeáæ ,déøáâå áàçà ìëà¯!déøáâå èôLBäé ìëà §¦§¨§©§¥§©§¨£©©§¨§©§¥§©§¥¦¨¨£©§¨¨§©§¥
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המשך בעמוד דסד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oileg(iying meil)

øzeîdlik`aãiîxar i`ce df ungy s`e ,mixykd mil`xyil ¨¦¨
,exqe`l oi` gqtd eilrïéôéìçî ïäL éðtîz` gqtd xg`l cin ¦§¥¤¥©£¦¦

r ly unga ovngxac `le xzend xac lek`l ick ,miakek icae
.xeq`däeøáñixacl `ziixadn riiql evxy minkgd mze` - §©¨

,exaq ,`axépî àäzrck ,diepy `id in zrck ef `ziixay -éaø ¨©¦©¦
çñtä øçà õîç øîàc ,àéä äãeäén xeq`éðz÷å ,àúééøBàc §¨¦§¨©¨¥©©©¤©§©§¨§¨¨¥

gqtd xg`l ungd xzeny `ziixaaàîìà ,ïéôéìçî ïäL éðtî- ¦§¥¤¥©£¦¦©§¨
,oea`izl xeqi` lr xearl libxd xnendy ,ef `ziixan gkenàìŸ

àøeqéà ìéëàå àøézä ÷éáL,xeqi`d dyere xzidd gipn epi` - ¨¦¤¥¨§¨¦¦¨
yiy `ax ixack gkene ,`ziixe`c xeqi`a s` jk lr jenql yie

.oea`izl zeliap lek`l xnen l`xyi lr dhigya jenql
:`xnbd dgecéànî,dcedi iax zrck `ziixady oipn ±éaø àîìc ¦©¦§¨©¦

çñtä øçà õîç øîàc ,àéä ïBòîLn `l` xeq` epi`éëå ,ïðaøc ¦§¦§¨©¨¥©©©¤©§©¨¨§¦
ïðéìé÷îxnele xnena lwdl yiy ef `ziixan gikedl ozipy dne - §¦¦¨

`l` df oi` ,xzidn lke`y,ïðaøãaj`,ïðéìé÷î àì àúééøBàãa ¦§©¨¨¦§©§¨Ÿ§¦¦¨
.ezhigy lr jenql ozip didi `le

:ef diigc zlawn dpi` `xnbdïBòîL éaø énð éåäéúåm` s` - §¤¡¥©¦©¦¦§
gikedl yi mewn lkn ,`id oerny iax zrck ef `ziixay xn`z

ixdy ,`ax ixackéðz÷ éî`ziixaa,'eôéìçä øîBà éðàL' ¦¨¨¥¤£¦¥¤§¦
xn`p did m`y ,lwdl milezy `l` `ed wtq df xacy rnyny

ixd j` ,opaxcl `ziixe`c oia wlgl mewn did jk'ïéôéìçnL éðtî'¦§¥¤©£¦¦
,éðz÷rnyneïéôéìçî éàcåccenll yi ok m`e ,wtq xaca oi`e ¨¨¥§©©©£¦¦

,xnege lwn jtidlïðaøãa äîelkn ,xnend ipira lw xeqi` `edy ©¦§©¨¨
y i`ce mewn,àøeqéà ìéëàå àøézä ÷éáL àìy ixdàúééøBàãa Ÿ¨¦¤¥¨§¨¦¦¨¦§©§¨

,xnend lr xzei exeqi` xengyïkL ìk àìdyri i`ceay xn`py Ÿ¨¤¥
oeik xzida hgeyy `ax ixacke ,eiptl onefn xacdyk xzend ote`a

.eiptl onefn xacdy
:`ax ixacl di`x d`ian `xnbd,déì òéiñî àîéì,`ziixaa epipy ¥¨§©©¥

.øîeî ìàøNé eléôàå ìøò eléôàå éúek eléôàå ,ïéèçBL ìkäyie ©Ÿ£¦©£¦¦©£¦¨¥©£¦¦§¨¥¨
,le`ylìøò éàädxiyk ezhigyyàîéìéà ,éîc éëéä`ly lxra ©¨¥¥¦¨¦¦¥¨

meyne dpkqd iptn edeln.äìéî úîçî åéçà eúnLok m`éàä ¤¥¤¨¥£©¦¨©
,àeä àélòî ìàøNéezhigyy ycgl `ziixad dkxved recne ¦§¨¥§©§¨

,dxiykàèéLt àlàa zxacn `ziixady,úeìøòì øîeî`edy ¤¨§¦¨¨©£¥
itl dxiyk ezhigy mewn lkne ,cifna ln epi`e ef devna hran

,df xacl wx xnenyøáñ à÷åy zxaeq ef `ziixae -øáãì øîeî §¨¨©¨§¨¨
,dlek äøBzä ìëì øîeî éåä àì ãçàhegyiy jenql yi jkle ¤¨Ÿ¨¥¨§¨©¨¨

.dhigyd lwlwi `le dtiàôéñ àîéà,`ziixad lyeléôàå' ¥¨¥¨©£¦
,'øîeî ìàøNé,zeywdl yieøáãì øîeî éà ,éîc éëéä øîeî éàä ¦§¨¥¨©¨¥¦¨¥¦¨§¨¨

øçà,dnvr dhigyl `le dxezd zeevnn zg` devnl -eðééä ©¥©§
úeìøòì øîeî,`yixa xen`dåàì àlàzpeeky xnel gxkda ¨©£¥¤¨¨

`edy df ote`a siqedl `ziixadøác BúBàì øîeîzevnl - ¨§¨¨
oea`izl `l` xnen epi` j` ,dnvr dhigyd,ågkenàáøãë §¦§¨¨

.dxiyk ezhigyy
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì ,àìyàì øác BúBàì øîeîoi` - Ÿ§¨¥¨¨¨§¨¨Ÿ

e ,`ax ixack `lye ,dxiyk ezhigydéa Lãc ïåék ,àîòè éàî©©§¨¥¨§¨¥
déì éîc àøézäkdliap xeqi` lr xearl lbxzdy xg`ny - §¤¥¨¨¥¥

xacd z` zeyrl ezexyt`a yi m` s`e ,xzidk elv` xacd dyrp
.eipira xzidk dliapd mb ixdy ,jka citwn epi` ,xzidaàlà¤¨

epiid ,'xnen'a `ziixad zpeekíéáëBk úãBáòì øîeî,drinyne ¨©£©¨¦
,dxiyk ezhigyy `ziixadïðò áøãëå,ok xaeqdïðò áø øîàc §¦§©¨¨§¨©©¨¨

ì øîeî ìàøNé ,ìàeîL øîàcearìBëàì øzeî ,íéáëBk úãBáò ¨©§¥¦§¨¥¨©£©¨¦¨¤¡
.BúèéçMî`l` xnen epi`y s` dnvr dhigyl xnend j` ¦§¦¨

.`ax ixack `lye ,dxiyk ezhigy oi`y xnel yi oea`izl
:lirl `aedy opr ax ly epica dpc `xnbdøîà ïðò áø øîà ,àôeb¨¨©©¨¨¨©

,BúèéçMî ìBëàì øzeî íéáëBk úãBáòì øîeî ìàøNé ,ìàeîL§¥¦§¨¥¨©£©¨¦¨¤¡¦§¦¨
øîàpL ,áàçà úceòñî äðäpL äãeäé Cìî èôLBäéa eðéöî ïkL¤¥¨¦¦¨¨¤¤§¨¤¤¡¨¦§©©§¨¤¤¡©

(a gi 'a minid ixac),Bnò øLà íòìå áøì ø÷áe ïàö áàçà Bì çaæéå'©¦§©©§¨Ÿ¨¨¨Ÿ§¨¨£¤¦
'ãòìb úBîø ìà úBìòì eäúéñéå,,htyedil hgy a`g`y x`eane ©§¦¥©£¤¨¦§¨

ehgy mewn lkne ,dxf dcear icaer eid ezriqe a`g` `lde
dxf dcearl xnend l`xyiy ixd ,xenb wicv didy htyedil

.zxzen ezhigy
:`xnbd dywnàîìãåwx a`g`,çáæ çaæéîzn`a htyedi j` §¦§¨¦§©¨©
,ìëà àì ìëéî:`xnbd zvxzn .dleqt ezhigyy meyne'eäúéñéå' ¥©Ÿ¨©©§¦¥

,áéúkdzqddy xazqne ,dnglnl zelrl eziqdl ecia dlry §¦
:`xnbd dywn .cgi elk`y ici lr ziyrpàîìãåeziqdíéøáãa §¦§¨¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .calaäúñä ïéàziyrpíéøáãa.cala ¥£¨¨¦§¨¦
:`xnbd dywnàìåmixaca `l` dpi`y dzqd epivn `l ike - §Ÿ

,calaáéúëäå(f bi mixac)éçà Eúéñé ék'E'ebedcarpe dklp xn`l §¨§¦¦§¦§¨¦¥Ÿ¥§¨§©£§¨
zvxzn .cala mixac lr dzqd oeyl xn`py ixd ,'mixg` midl ¤̀Ÿ¦©¥¦

eziqdy xaecn my s` ok` :`xnbd.äiúLáe äìéëàadywn ©£¦¨¦§¦¨
:cer `xnbdáéúëäåohyl 'd xn`y ,aei`a(b a aei`)Ba éðúéñzå' §¨§¦©§¦¥¦
,'ípç Bòláìgxkdae ,dizye dlik`a dzqd jiiy oi` 'd iabl ixde §©§¦¨

:`xnbd zvxzn .cala mixaca df didyéðàL äìòîìdzqdd - §©§¨©¦
,dizye dlik`l jixv epi`y oeiky ,`id dpey 'd itlk dxn`py my
xwir ,dlik`l jixvy mc` j` ,cala mixaca `id eitlk dzqdd

.dizye dlik` ici lr ziyrp ezzqd
:`xnbd dywnézLà àzLî àîìãådzy wx htyedi `nye - §¦§¨¦§¨¦§¦

` ly epiinj` ,zqed jkae ,a`gìëà àì ìëéîezhigyy meyne ¥©Ÿ¨©
:`xnbd zvxzn .dxeq`äiúL àðL éàîzxzeny a`g` ly epiin ©§¨§¦¨

meyn ,miakek zcearl xnen didy s`úãBáòì øîeî ïðéøîàc§©§¦¨¨©£©
,dlek äøBzä ìëì øîeî éåä àì íéáëBklyk xeq` epii oi` jkle ¨¦Ÿ¨¥¨§¨©¨¨

ok m` ,iebénð äìéëàmrh eze`n xizdl yiyúãBáòì øîeî £¦¨©¦¨©£©
.dlek äøBzä ìëì øîeî éåä àì íéáëBk¨¦Ÿ¨¥¨§¨©¨¨

:`xnbd dgecàzLä éëäepii ziizy xeqi` z` zencl ozip ike - ¨¦©§¨
d ixd ,ezhigyn dlik` xeqi`l xnend lyäiúLepic m` s` ,epiin §¦¨

zcearl jqpzpy epi`xy oii df oi` oiicr ,iebke dxezd lkl xnenk
`l` ,miakek,àeä ïðéé íúñ,mpii mzq z` s` exq`e exfb minkgy §¨¥¨

ïééãòåhtyedi inia,íéáëBk éãáBò ìL ïðéé [íúñ] øñàð àìjkle ©£©¦Ÿ¤¡©§¨¥¨¤§¥¨¦
,a`g` ly epiin dzyúãBáòì øîeî Cì àîéà ,äìéëà ìáà£¨£¦¨¥¨¨¨©£©

øîeî éåä íéáëBkdlek äøBzä ìëì`l jkle ,dxeq` ezhigye ¨¦¨¥¨§¨©¨¨
.dpnn lk`

:`xnbd zvxznàìa àézLî àkìîc déçøBà åàì ,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¨§¥§©§¨¦§§¨§Ÿ
àìëéîdzyy oeike ,dlik` `la dizya jln ly ekxc oi` - ¥§¨

.lk` mby gxkdaçaæéå' ,àîéà úéòaéàå,'ebe a`g` Fl'eäúéñéå §¦¨¥¥¨©¦§©©§¨©§¦¥
,áéúky rnyneäçéáæa ,Búéñä äna.elik`de el hgyy §¦©¤¥¦¦§¦¨

:cer `xnbd dywnäéãáBò àîìãåa`g` zia lr dpenn didy §¦§¨©§¨
`ed,çáælk` jkle xenb wicv did dicaere ,envr a`g` `le ¨©

:`xnbd zvxzn .a`g` zhigyn lke` did `l j` ,epnn htyedi
xwae o`v a`g` el gafie'äéãáBòå ,áéúk 'áBøìecaläåä àì ¨§¦§©§¨Ÿ£¨

÷étñiyp` x`y s`y gxkdae ,mlekl hegyl witqn did `l - ©¥
.miryx eidy ehgy a`g`

:`xnbd dywníéôìà úòáL àîìãåzklnna eidy miwicvd §¦§¨¦§©£¨¦
a`g`çeáæ,`edd onfa eidy epivn oky ,ehgy -áéúëc'` mikln) ¨©¦§¦
(gi hiàì øLà íékøaä ìk ,íéôìà úòáL ìàøNéá ézøàLäå'§¦§©§¦§¦§¨¥¦§©£¨¦¨©¦§©¦£¤Ÿ

.'Bâå 'ìòaì eòøëmiwicvd mze` :`xnbd zvxzneåä éøenè ¨§©©©§©¥£
ìáæéàî éønhéîdzidy a`g` zy` lafi` dklndn mi`agp eid - ¦©§¥¥¦¤¤

jxevl a`g`l zendad z` ehgy mdy xnel oi`e ,mztcex
.htyedi

:cer `xnbd dywnelòî eåä áàçàc éøáb àîìãåiyp` `nye - §¦§¨©§¥§©§¨£§©
mzhigy dzid jkle ,dxf dcear ecar `le eid mixyk a`g`

:`xnbd zvxzn .dxiykCzòc à÷ìñ àìryxd a`g` iyp` eidy Ÿ¨§¨©§¨
,miwicváéúëc(ai hk ilyn)ìk ø÷L øác ìò áéL÷î ìLBî' ¦§¦¥©§¦©§©¨¤¨

,'íéòLø åéúøLîs` gxkda ,ryx did a`g` jlndy oeike §¨§¨§¨¦
.ezenk miryx eid eizxyn

:cer `xnbd dywnelòî eåä àì énð èôLBäéc éøáb àîìãå- §¦§¨©§¥¦¨¨©¦Ÿ£§©
,xnel yi ok m`e ,mixyk eid `l htyedi iyp` mb `nyeéøáb çeáæ̈©©§¥
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`oifgeקנו mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

äéðéî äéùôð âéìôî äåä àìcyg meyn epnn lcape xdfp htyedi did `l Ð

dxezd lkl cneyn ied `l did dxf dcearl cneync ab lr s` ,`nl` .llk

.dlekêîòë éîòë.ediilr oikneqc ,epizenk dz` ixd :rnync Ðêéñåñë éñåñë
éîð éëäxn`w xzide xeqi` oiprlc Ð?xn`w dnglnd oiprl jgxk lr `l`

.dilïøåâádaiga ,miayei eid oxeb ik Ð

oi`y oixcdpqk ,zg` dceb`ae zerixae

.df z` df oicyegäæ úà äæ ïéàåø åäéù
oigkeezne exiag z` yi` oirney zeidl Ð

eli`y .dkldk d`xed `vzy cr df mr df

ipa oi` Ð dlebra `ly dxeyk oiayei eid

dlebrke .ezxey seq ipa oi`ex dxeyd y`x

mewn `diy ick Ð oiayei eid `l dnily

.`ale z`vläéì òééñî.opr axl Ðéô ìò
éðàù øåáãäexizd `ed jexa yecwdy Ð

z`e" :(fi ` mikln) aizkc ,dry itl

."jlklkl my iziev miaxerdéîøúàå
'åë àúìéî.ddinza Ðíù ìò àîìãå

ïîå÷î.axer xevn eidy Ðáéúë àì éî
,cigi elit`e enewn my lr `xwp mc`y Ð

mewnd iyp` lka xacn oi`y it lr s`e

g` yi`a `l` ,"miperab" "mizylt" oebk,c

."dphw dxrp" :aizkckäì éø÷ ïì àéù÷å
äøòðdl ixwe ,zexry izy d`iadc Ð

.zexry izy d`iad `ly rnync dphw

úãô éáø øîàådxrp e`l "dxrp" i`d Ð

.oxerp onc ,dnewn my lr `l` ,ynn

mewnd ipa lka e`lc ab lr s` ,inp `kde

ixdy ,dlib `l olekl i`ce ixdy ,xn`w

ixzc xninl `ki` mewn lkn Ð did `agp

xikfn oi`e ,onewn my lr o`xwe ,eed ixab

.mnyäéì éòáî íééáøåòiz` `lc Ð

.ynn miaxera irhnlàåä àéìòî ìàøùé
.`ed qep`c Ðãçà øáãì ãîåùî àîéð éà

ded `lc opireny`l ,zevnd lkn cg`l Ð

.dlek dxezd lkl cneynäá øôåëä ìëù
äøåúä ìëá äãåîë:(eh xacna) aizkck Ð

"dl`d zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike"

dxf dcearac (`,g) zeixeda opitlie ,'ebe

.ixiinøáã åúåàì ãîåùî,dhigyl Ð

`lc ,opireny`l jixhvi`e .oea`izle

.dil inc `xizidk Ð dia ycc oeik :`niz

`ed oea`izle ,dil inc `xeqi`k i`ce `l`

`l Ð oikq dil opipnfn ike ,dilr xarc

.`xeqi` lik`e `xizid wiayíëîmc`" Ð

dacp e` xcp iabe ."oaxw mkn aixwi ik

evxiyk ,rnyn "aixwi ik" `dc ,aizk

.aixwdlãîåùîä àéöåäìoilawn oi`y Ð

.ezacpéú÷ìéç íëá íëî,xnelk Ð

,zene`a `le l`xyia `herin i`d aizkcn

aixwi xy` l`xyi zian yi` yi`" aizkc

oinen zyxta 'ebe "mkixcp lkl oaxw

:(a,bi) oiwxita onwl `ipze ,(ak `xwie)

`le rnync ,"oaxw aixwi ik mc`d on" aezklc ,`herin aizk `l edcic iabe .l`xyik zeacpe mixcp mixcepy miebd zeaxl Ð "yi` yi`" xnel cenlz dn ,"yi`"

.mdn oilawn oiacpzn oleky ,zene`a `le ,oicneynd `le oi`ian oixyky ,izwlg mka :dpin rny Ð mc`d lkäîäáì äîåãä íò.zevnd z` oiniiwn oi`y Ð

.(`,gk) dxenzae (`,`n) zexekaae (a,n) `nw `aaa dil yixc ikd ,raxpe raex ihernl Ð dnda iab aizkc "on"ìàøùé éòùåôîzkqna `ipzck ,oicifn rnyn Ð

.lif`e dl yxtn onwle .cneyn epiide ,"ia ryt a`en jln" :xne` `ed oke ,micxnd el` Ð miryt :(a,el) `neiîåïééä úà êñð.dxf dcearl Ðøáãì ãîåùî éà
àúòéöî àéù÷ ãçà.`tiq` ,oilawn :ipzwc Ðøîà÷ éëä åàì àìàllgle oiid z` jqpl cneynd on ueg ,cg` xacl cneyna l`xyi iryetn zepaxw oilawn Ð

jexa yecwda xtek dxf dcear caerdc ,dxf dceark zay dil `xing `pz i`d !inc dlek dxezd lkl cneynk dxf dcearl cneyn `nl` .ixing ipdc ,zezay

.ziy`xa dyrna `ed jexa yecwd zay `ly ,xwy cirne eiyrna xtek zay llgnde ,`edà÷ôð íúäî à÷ôð àëäî àäå.oicneynd on oaxw oilawn oi`c Ð
íòî
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ìò,iywz ,xeacd it lr ied `lc oizrc `wlqc i`nle :xn`z m`e Ð ip`y xeacd it

,rcei did dfc :xnel yie !(`,dv) onwl xeq` oird on mlrzpy xya :ax xn` `dc

xeacd `ay oizrc `wlq `l la` ,iziin `w ieb lyn e`lc xeacd it lr jneq didy

.a`g`c migah zhigy xeqi`d xizdl

éø÷`xza wxta Ð dphw dl ixwe dxrp dl

on mixrepn eidy Ð "mixrp" yixc (a,en) dheqc

.ikd yxcnl jiiy `l `kde .zevnd

ïîã` minia ixaca) aizkc ,mewn my Ð oxerp

."xfb axrnle oxrp gxfnl" :(fíééáøåòiran

`le "mixvn" "mixar" aizkc ab lr s`e Ð dil

.irhinl `kil mzd Ð "miixvn" "miixar" aizk

íëîÐ cneynd z` `ivedl mklek `le

alel" yixa opiyxcckl jixhvi` `dc :dniz

ik mc`" Ð ye`i iptl i` :(`,l dkeq) "lefbd

!`ed dicic e`l i`de ,`pngx xn` "mkn aixwi

i`dn ol wetizc meyn e`l mzdc :xnel yie

.`wtp "ezia"n i`dc ,ye`i iptl lefb `xw

Ð "epaxw" :(a,fq `nw `aa) "daexn"a opixn`ck

il dnl Ð ye`i iptl `nili` ?zni` .lefbd `le

xn` "ezia" ?yicwdl leki ike ,xnelk ?`xw

`l` "aixwi ik"c `xw mzd iziin `le !`pngx

,`ed oaxw e`l i`de ,`pngx xn` oaxwc xnel

:xnel yi cere .ye`i iptl eyicwdl ecia oi`y

zycewn dlifble ,"mkn"n opirny izxzc

dzlr `ly `l` `wtp `l "ezia"ne .jixhvi`

.daeg myléãëe`l Ð daeyza mda exfgiy

,xacl mrh ozep `l` ,yixc `w `xwc `nrh

cneyn ith cg` xacl cneyn `dn opiaxcn

`zlina `xw opinwen `le ,dlek dxezd lkl

xefgi lwa cg` xacl cneync xn`we .izixg`

.exfgiy ick mdn oilawn jkle ,daeyza
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.dépéî déLôð âéìôî äåä àì¯áéúëcî àîéìéà ?ïìðî ¨£¨©§¦©§¥¦¥§¨©¦¥¨¦¦§¦
éñeñk" ,äzòî àlà ,"Enòë énòk EBîë éðBîk"¨¦¨§©¦§©¤¤¨¥©¨§©

éñeñkéñeqà éåäc äî àlà !?éîð éëä "Eéåäz E §¤¨¦©¦¤¨©§¨¥©¤¤¡¥
éîð éëä ,éñeqà¯éåäéz Cnò éåìéòå Cìò éåäc éàî ©©¨¦©¦©§¨¥£¨§¦¨¥¨¨¤¡¥

!énò éåìéòå éìò¯ìàøNé Cìîe" :àëäî àlà ¨©§¦¨¥©¦¤¨¥¨¨¤¤¦§¨¥
íéLaìî Bàñk ìò Léà íéáLé äãeäé Cìî èôLBäéå¦¨¨¤¤§¨§¦¦©¦§§ª¨¦
àîéìéà ?ïøBb éàî ,"ïBøîL øòL çút ïøâa íéãâa§¨¦§Ÿ¤¤©©©Ÿ§©¤¦¥¨
,ïøBb ék àlà ?äåä ïøBb ïBøîBL øòL ehà ,Lnî ïøBb¤©¨©©©§¤£¨¤¨¦¤
eäiL éãk ,äleâò ïøBb éöçk äúéä ïéøãäðñ :ïðúc¦§©©§¤§¦¨§¨©£¦¤£¨§¥¤§
íéàéáî íéáøòäå" :äéì òéiñî àîéì .äæ úà äæ ïéàBø¦¤¤¤¥¨§©©¥§¨Ÿ§¦§¦¦
áø øîàå ,"áøòa øNáe íçìå ø÷aa øNáe íçì Bì¤¤¨¨©Ÿ¤§¤¤¨¨¨¨¤©£©©

!áàçàc éçaè éaî :áø øîà äãeäé¯øeacä ét ìò §¨£©©¦¥©¨¥§©§¨©¦©¦
øîà .Lnî íéáøBò :àðéáø øîà ?"íéáøBò" éàî .éðàL̈¥©§¦£©¨¦¨§¦©¨£©
éåäc éøáb éøz àîìãå :éîeéðî øa àcà áø äéì¥©©¨©©§¥§¦§¨§¥©§¥§¨¥
øeöa áøBò úà eâøäiå" :áéúk àì éî !íéáøBò eäééîL§©§§¦¦¨§¦©©©§¤¥§

?'åâå "áàæ úàå áøBò¯àúìéî éàîøúéà :äéì øîà ¥§¤§¥£©¥¦§§©¦§¨
!?íéáøBò eäééîL äåä eäééåøúc¯íL ìò àîìãå §©§©§£¨§©§§¦§¦§¨©¥

õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå" :áéúk àì éî !ïîB÷î§¨¦¨§¦©£¨¨§§¦©¦§¥¤¤
éø÷å "äøòð" dì éø÷ :ïì àéL÷å ,"äpè÷ äøòð ìàøNé¦§¨¥©£¨§©¨§©§¨¨¨¥¨©£¨§¨¥

!ïøBòð ïîc äpè÷ :úãt éaø øîàå ;"äpè÷" dì¯íà ¨§©¨©£©©¦§¨§©¨§¦§¨¦
ìkä :déì òéiñî àîéì .äéì éòaéî "íiéáøBò" ,ïk¥§¦¦¦¨¥¥¥¨§©©¥©Ÿ

àîéìéà ?éîc éëéä ìøò éàä .ãneLî ìàøNé eléôàå ìøò eléôàå éúek eléôàå ,ïéèçBL£¦©£¦¦©£¦¨¥©£¦¦§¨¥§¨©¨¥¥¦¨¥¦¥¨
àîéà .úeìøòì ãneLî àèéLt àlà !àeä àélòî ìàøNé éàä ,äìéî úîçî åéçà eúnL¤¥¤¨¥£©¦¨©¦§¨¥§©§¨¤¨§¦¨§¨©£¥¥¨

ãçà øáãì ãneLî éà ?éîc éëéä ,ãneLî ìàøNé eléôàå :àôéñ¯!úeìøòì ãneLî eðééä ¥¨©£¦¦§¨¥§¨¥¦¨¥¦§¨§¨¨¤¨©§§¨©£¥
!ïðò áøãëå ,äøæ äãBáòì ãneLî åàì àlà¯,àìäøæ äãBáòì ãneLî :Cì øîéà íìBòì ¤¨¨§¨©£¨¨¨§¦§©¨¨¨§¨¥©¨§¨©£¨¨¨

¯àlà ;dlek äøBzä ìëa äãBîk äa øôBkä ìkL ,äøæ äãBáò äøeîç :øî øîàc ,àì̈§¨©¨£¨£¨¨¨¤¨©¥¨§¤§¨©¨¨¤¨
"íkî" :éáéúéî .àáøãëå ,øác BúBàì ãneLî¯"íkî" .ãneLîä úà àéöBäì ,íëlek àìå §¨§¨¨§¦§¨¨¥¦¥¦¤§Ÿ§¤§¦¤©§¨¦¤

¯"äîäaä ïî" .úBneàa àìå éz÷lç íëa¯:eøîà ïàkî ;äîäáì íéîBcL íãà éða àéáäì ¨¤¦©§¦§Ÿ¨¦©§¥¨§¨¦§¥¨¨¤¦¦§¥¨¦¨¨§
úà Cqðîe ,ãneLîä ïî õeç ,äáeLúa ïäa eøæçiL éãk ìàøNé éòLBtî úBðaø÷ ïéìa÷î§©§¦¨§¨¦§¥¦§¨¥§¥¤©§§¨¤¦§¨¦©§¨§©¥¤

"íkî" :zøîà ,àéL÷ àôeb àä .àéñäøôa úBúaL ìlçîe ,ïéiä¯àéöBäì ,íëlek àìå ©©¦§©¥©¨§©§¤§¨¨¨©§¨¨§©§¦¤§Ÿ§¤§¦
!ìàøNé éòLBtî úBðaø÷ ïéìa÷î :éðz øãäå ,ãneLîä úà¯àLéø :àéL÷ àì àä¯ãneLî ¤©§¨§¨©¨¥§©§¦¨§¨¦§¥¦§¨¥¨¨©§¨¥¨§¨

àúòéöî ,dlek äøBzä ìëì¯Cqðîe ãneLîä ïî õeç :àôéñ àîéà .ãçà øáãì ãneLî §¨©¨¨§¦¨¨§¨§¨¨¤¨¥¨¥¨¦©§¨§©¥
dlek äøBzä ìëì ãneLî éà ?éîc éëéä ãneLî éàä ;àéñäøôa úaL ìlçîe ïéiä úà¯ ¤©©¦§©¥©¨§©§¤§¨©§¨¥¦¨¥¦§¨§¨©¨¨

ãçà øáãì ãneLî éàå !àLéø eðééä¯ïî õeç :øîà÷ éëä åàì àlà !àúòéöî àéL÷ ©§¥¨§¦§¨§¨¨¤¨©§¨§¦¨¨¤¨¨¨¦¨¨©¦
ãneLî äåä äøæ äãBáòì ãneLî àîìà .àéñäøôa úBúaL ìlçìe ïéiä úà Cqðì ãneLîä©§¨§©¥¤©©¦§©¥©¨§©§¤§¨©§¨§¨©£¨¨¨£¨§¨
:à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî àäå .àzáeéz !ïðò áøc àzáeéúe ,dlek äøBzä ìëì§¨©¨¨§§¨§©¨¨§§¨§¨¥¨¨©§¨¥¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oileg(iyiy meil)

c rnyn weqtdn :`xnbd zvxzndépéî déLôð âéìôî äåä àì- Ÿ£¨©§¦©§¥¦¥
x`ean m`e ,llk cyg meyn a`g`n lcape xdfp htyedi did `ly
jkle ,zexidf ixcb lk `ll df didy gxkda ,a`g` mr lk`y

.dxiyk ezhigy dxf dcearl xnend s`y opr ax giked
:`xnbd zxxanïìðî,a`g`n lcap htyedi did `lyàîéìéà §¨¨¦¥¨

áéúëcîweqta(c ak '` mikln),a`g`l htyedi xn`yEBîë éðBîk' ¦¦§¦¨¦¨
'Enòë énòk,xzide xeqi` oiprl ezpeekeizenk dz` el xn`y §©¦§©¤

,dyw .jilr jenql lke`e,äzòî àlàweqtd jynda xn`py dn ¤¨¥©¨
éñeñk éñeñk'énð éëä ,'E,xzide xeqi` oiprl eyxtp m`dàlà §©§¤¨¦©¦¤¨

cgi enr `viy a`g` ly ezywal aiydl dzid ezpeek gxkda
htyedi el xn`e ,dnglnléñeqà éåäc äîéñeqà éåäz Edn - ©§¨¥©¤¤¡¥©©

mgldl mikqdy epiide ,iqeql mb dxwi jiqeql dnglna dxwiy
e ,eicgi enrénð éëäezpeek ,'LOrk iOrM LFnk ipFnM' el xn`y dn ¨¦©¦¨¦¨§©¦§©¤

cénò éåléòå éìò éåäéz Cnò éåléòå Cìò éåäc éàîdxwiy dny - ©§¨¥£¨§¦¨¥©¨¤¡¥¨©§¦¨¥©¦
weqtdn oi` df xe`iale .inrle il mb dxwi jnrle jl dnglna

.xzide xeqi` ipiipra a`g`n lcap did `l htyediy dgked
àlàok gikedl yiäãeäé Cìî èôLBäéå ìàøNé Cìîe' ,àëäî ¤¨¥¨¨¤¤¦§¨¥¦¨¨¤¤§¨

íéãâa íéLaìî Bàñk ìò Léà íéáLé'ïBøîL øòL çút ïøâamy) Ÿ§¦¦©¦§§ª¨¦§¨¦§Ÿ¤¤©©©Ÿ§
(i ake ,éàîeze` edn -,Lnî ïøBb àîéìéà ,ïøBbz` ea miycy ©¤¦¥¨¤©¨

,d`eazdäåä ïøBb ïBøîBL øòL eèàxryay xnel xazqn ike - ¨©©§¤£¨
,oxeb did oexneyàlàdzid gzta mzaiyiy dpeekd i`ceékenk ± ¤¨¦

zxev,ïøBbenke ,lebir ivga epiideïðúcoixcdpqd zaiyi oipra ¤¦§©
(:el oixcdpq),äúéä ïéøãäðñdzaiyieäiL éãk ,äìeâò ïøBb éöçk ©§¤§¦¨§¨©£¦¤£¨§¥¤§

äæ úà äæ ïéàBøcr df mr df migkeezne ,exiag ixac yi` mirneye ¦¤¤¤
daiga mdipia eayi elld miklnd s`e .dkldk d`xed `vzy

ick ,zg` dceb`ae zerixae.df z` df micyeg mpi`y oixcdpqd ipi
xnen zhigyn lek`l xzeny opr ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:miakek zcearl,déì òéiñî àîéìweqta xn`p(e fi '` mikln)iabl ¥¨§©©¥
a`g` iptn `agzdy drya edil`íçì Bì íéàéáî íéáøòäå'§¨Ÿ§¦§¦¦¤¤

,áø øîà äãeäé áø øîàå ,'áøòa øNáe íçìå ø÷aa øNáelke` ¨¨©Ÿ¤§¤¤¨¨¨¨¤§¨©©§¨¨©©
miaxerd e`iad df,áàçàc éçaè éaîxya edil` lk`y `vnp ¦¥©¨¥§©§¨

x`eane ,dxf dcearl mixnen eidy a`g` icar zhigyn
.opr ax ixack dxiyk mzhigyy

:`xnbd dgecéðàL øeacä ét ìòz`xed ef dzidy my `ed dpey - ©¦©¦©¦
el xn`y ,'d z`n dry(c fi my),'mW LlMlkl iziev miaxFrd z`e'§¤¨§¦¦¦¦§©§¤§¨

.dxeq` dhigyn df didy s` ,lek`l edil` jnq jkle
,edil`l oefn e`iady miaxerd oipra weqtd `xnbd d`iady oeik

:`xnbd zx`an .weqtd xe`iaa `xnbd dpcøîà ,íéáøBò éàî©§¦¨©
,Lnî íéáøBò ,àðéáø.miaxer mi`xwpd mixegyd zeterdøîà ¨¦¨§¦©¨¨©

éîeéðî øa àcà áø déì,`piaxleäééîL éåäc éøáb éøz àîìãå ¥©©¨©©§¥§¦§¨§¥©§¥©£¥§©§
íéáøBò,'axer' mdn cg` lk my didy miyp` ipy dl` eid `ny - §¦

áéúk àì éî(dk f mihtey)'áàæ úàå áøBò øeöa áøBò úà eâøäiå' ¦Ÿ§¦©©©§¤¥§¥§¤§¥
,'Bâå.df mya e`xwpy miyp` yiy ixddéì øîàjixacl ,`piax §¨©¥
åikíéáøBò eäééîL äåä eäééåøúc àúléî éànøúéàxazqn ike - §¦§©©¦§¨§©§©§£¨§©§§¦

gxkdae ,my eze` did miyp` ipy mze`ly rx` dxwnay xnel
.ynn miaxerl weqtd yexit

:`piaxl ineipn xa `c` ax cer l`yàîìãå,miyp` el` eid ok` §¦§¨
ok e`xwpy `l`ïîB÷î íL ìòoky ,'axer xev' `xwp didyàì éî ©¥§¨¦Ÿ

áéúk(a d 'a mikln)äøòð ìàøNé õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå' §¦©£¨¨§§¦©¦§¥¤¤¦§¨¥©£¨
ïì àéL÷å ,'äpè÷dligzay ,df weqt yexita,äøòð dì éø÷ §©¨§©§¨¨¨¥¨©£¨

,dlecb dzidy rnyneeokn xg`l cinéaø øîàå ,äpè÷ dì éø÷̈¥¨§©¨§¨©©¦
úãtdzid ok`y ,x`al,äpè÷dzidy epiid dxrp xn`py dne §¨§©¨
ïîcenyy mewnn -,ïøBòð`xew cigi mc`l s`y epivny ixd §¦§¨

'miaxer' o`k xn`py dn s` yxtl yi ok m`e ,enewn my lr weqtd
.'axer xev' `xwpy mewnn miyp` ipyl dpeekdy:`piax aiydíà¦

ïk,mnewn my lr e`xwpy'íéiáøBò'o''icei ipyadéì éòaéîweqtl ¥§¦¦¦¨¥¥
'miaxer' j` ,axer enyy mewnn e`ay ezernyn df ote`ay ,xnel

.ynn miaxerl ezernyn zg` c"eia
miakek zcearl xneny opr ax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbd

:dxiyk ezhigy,déì òéiñî àîéì`ziixaa epipy(:c lirl),ìkä ¥¨§©©¥©Ÿ
.øîeî ìàøNé eléôàå ìøò eléôàå éúek eléôàå ïéèçBLyie £¦©£¦¦©£¦¨¥©£¦¦§¨¥¨

,le`ylìøò éàädxiyk ezhigyyàîéìéà ,éîc éëéä`ly lxra ©¨¥¥¦¨¥¦¥¨
meyne dpkqd iptn edeln,äìéî úîçî åéçà eúnLok m`éàä ¤¥¤¨¥£©¦¨©

,àeä àélòî ìàøNé,dxiyk ezhigyy heyte ,`ed qep` okyàlà ¦§¨¥§©§¨¤¨
àèéLta zxacn `ziixady,úeìøòì øîeîzevna hrany §¦¨¨©£¥

cg` xacl xneny meyn ,dxiyk ezhigy mewn lkne ,dlind
,dxiyk ezhigy,øîeî ìàøNé eléôàå ,àôéñ àîéàle`yl yie ¥¨¥¨©£¦¦§¨¥¨

ãçà øáãì øîeî éà ,éîc éëéä`ziixad zpeeke ,dxezd zeevnn ¥¦¨¥¦¨§¨¨¤¨
`ld ,dyw ,dxiyk ezhigy mewn lkny rinydløîeî eðééä©§¨

úeìøòìxnen `ed s`y ,dligza `ziixad ixaca dpyp xaky ©£¥
,dxiyk ezhigye cg` xaclåàì àlàxnel gxkda `l m`d - ¤¨¨
a o`k zxacn `ziixady,íéáëBk úãBáòì øîeîdrinyne ¨©£©¨¦

,dxiyk ezhigy df xnen s`y `ziixad.ïðò áøãëå§¦§©¨¨
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì ,àìyîeîàì íéáëBk úãBáòì ø Ÿ§¨¥¨¨¨©£©¨¦Ÿ

,dxiyk ezhigy cg` xacl xneny s`e ,dxiyk dpi` ezhigy -
meyn miakek zcearl xnen dpeyúãBáò äøeîç ,øî øîàc§¨©©£¨£©

àlà ,dlek äøBzä ìëa äãBîk da øôBkä ìkL íéáëBkzpeek ¨¦¤¨©¥¨§¤§¨©¨¨¤¨
l `ziixadøác BúBàì øîeîlek`le dnvr dhigyd zevnl - ¨§¨¨

zxzen ezhigy mewn lkny `ziixad drinyne ,oea`izl zeliap
,hegyl el epzpe oikq ewca m`àáøãëå(.c lirl)lke`y xneny §¦§¨¨
.dxiyk ezhigy oea`izl zeliap

:opr ax lr dywn `xnbd,éáéúéîweqta xn`p ,`ziixaa epipy ¥¦¥
dacpa e` xcpa dler `iadl acpzny mc` iabl(a ` `xwie)iM mc`'¨¨¦

xn`py dn yexcl yie ,'ebe 'dndAd on 'dl oAxw mMn aixwi'íkî' ©§¦¦¤¨§¨©¦©§¥¨¦¤
,l`xyi mrn wlg xnelk ,mkn wlg rnyne,íëlek àìålk oi`y §Ÿ§¤

epiide ,oaxw acpzdl mileki l`xyi mrøîenä úà àéöBäìoi`y §¦¤©¨
,cer yexcl yie .ezacp z` milawn,'íkî'`ly hrnzpy dn ¦¤

`weec ,acpzdl mileki mlekíëal`xyia ±úBneàa àìå éz÷lç, ¨¤¦©§¦§Ÿ¨
weqtd jyndne .mday miryxdn s` oaxw lawl ozip mdnyïî'¦

'äîäaä,yexcl yi,äîäaì íéîBcL íãà éða àéáäìepiide ©§¥¨§¨¦§¥¨¨¤¦©§¥¨
.zepaxw mi`ian md s`y ,zeevnd z` miniiwn mpi`yïàkî¦¨

ìàøNé éòLBtî úBðaø÷ ïéìa÷î ,eøîà,cifna zexiar mixaerd ¨§§©§¦¨§¨¦§¥¦§¨¥
ïéiä úà Cqðîe øîenä ïî õeç ,äáeLúa ïäa eøæçiL éãkdcearl §¥¤©§§¨¤¦§¨¦©¨§©¥¤©©¦

dxfàéñäøôa úBúaL ìlçîe.x`aziy enke ,mdn milawn oi`y §©¥©¨§©§¤§¨
:`xnbd dywn .`ziixad ixac z` `xnbd zx`an dligzàôeb àä̈¨

àéL÷,dnvr ixac zxzeq ef `ziixa -íëlek àìå 'íkî' zøîà ©§¨¨§©§¦¤§Ÿ§¤
,øîenä úà àéöBäì,oaxw epnn milawn oi`yéðz øãäåcine - §¦¤©¨§¨©¨¥

,`ziixad zxne` ok ixg`.ìàøNé éòLBtî úBðaø÷ ïéìa÷î§©§¦¨§¨¦§¥¦§¨¥
:`xnbd zvxznàLéø ,àéL÷ àì àä,xnend zepaxw z` zlqetd ¨Ÿ©§¨¥¨

a zxacn,dlek äøBzä ìëì øîeîeli`eàúòéöîz` dxiyknd ¨§¨©¨¨§¦£¨
a zxacn ,l`xyi iryet zepaxwãçà øáãì øîeî. ¨§¨¨¤¨

:cer `xnbd dywnïéiä úà Cqðîe øîenä ïî õeç ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¦©¨§©¥¤©©¦
,àéñäøôa úaL ìlçîe,zeywdl yieéà ,éîc éëéä øîeî éàä §©¥©¨§©§¤§¨©¨¥¦¨¥¦
,dlek äøBzä ìëì øîeî,dyw,àLéø eðééäxnena epcnrdy itke ¨§¨©¨¨©§¥¨

,dxezd lkléàål o`k `ziixad zpeekãçà øáãì øîeîepnn s`y §¦¨§¨¨¤¨
,zepaxw milawn oi`àúòéöî àéL÷zepaxw milawny x`eany ©§¨§¦£¨

,cg` xacl xnena epcnrde ,l`xyi iryetn,åàì àlàoi` gxkda ¤¨¨
,mipte` ipy rnyny 'oiid z` jqpne xnend on ueg' `ziixaa qexbl

`l`øîà÷ éëä,jk qexbl yi -ïéiä úà Cqðì øîenä ïî õeç' ¨¦¨¨©¦©¨§©¥¤©©¦
,'àéñäøôa úBúaL ìlçìee` miakek zcearl xnendy dpeekde §©¥©¨§©§¤§¨

.oaxw epnn milawn oi` ,cg` xacl xnen `edy s` ,zay llgl
:`xnbd dgikenàîìà,`tiqa `ziixad ixacn gken ixd - ©§¨

y,dlek äøBzä ìëì øîeî äåä íéáëBk úãBáòì øîeîleqtl yie ¨©£©¨¦£¨¨§¨©¨¨
,dxezd lkl xnenk ezhigy z`ïðò áøc àzáeéúez` xiykdy §§¨§©¨¨

,ezhigy.àzáeéz§§¨
'mkn' :`ziixaa epipy .lirl `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .xnend z` `ivedlåikàädf oic -à÷ôð àëäî §¨¥¨¨©§¨
`ld ,cnlp df weqtn -à÷ôð íúäî,cnlp `ed xg` weqtn - ¥¨¨©§¨
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קנז oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

äéðéî äéùôð âéìôî äåä àìcyg meyn epnn lcape xdfp htyedi did `l Ð

dxezd lkl cneyn ied `l did dxf dcearl cneync ab lr s` ,`nl` .llk

.dlekêîòë éîòë.ediilr oikneqc ,epizenk dz` ixd :rnync Ðêéñåñë éñåñë
éîð éëäxn`w xzide xeqi` oiprlc Ð?xn`w dnglnd oiprl jgxk lr `l`

.dilïøåâádaiga ,miayei eid oxeb ik Ð

oi`y oixcdpqk ,zg` dceb`ae zerixae

.df z` df oicyegäæ úà äæ ïéàåø åäéù
oigkeezne exiag z` yi` oirney zeidl Ð

eli`y .dkldk d`xed `vzy cr df mr df

ipa oi` Ð dlebra `ly dxeyk oiayei eid

dlebrke .ezxey seq ipa oi`ex dxeyd y`x

mewn `diy ick Ð oiayei eid `l dnily

.`ale z`vläéì òééñî.opr axl Ðéô ìò
éðàù øåáãäexizd `ed jexa yecwdy Ð

z`e" :(fi ` mikln) aizkc ,dry itl

."jlklkl my iziev miaxerdéîøúàå
'åë àúìéî.ddinza Ðíù ìò àîìãå

ïîå÷î.axer xevn eidy Ðáéúë àì éî
,cigi elit`e enewn my lr `xwp mc`y Ð

mewnd iyp` lka xacn oi`y it lr s`e

g` yi`a `l` ,"miperab" "mizylt" oebk,c

."dphw dxrp" :aizkckäì éø÷ ïì àéù÷å
äøòðdl ixwe ,zexry izy d`iadc Ð

.zexry izy d`iad `ly rnync dphw

úãô éáø øîàådxrp e`l "dxrp" i`d Ð

.oxerp onc ,dnewn my lr `l` ,ynn

mewnd ipa lka e`lc ab lr s` ,inp `kde

ixdy ,dlib `l olekl i`ce ixdy ,xn`w

ixzc xninl `ki` mewn lkn Ð did `agp

xikfn oi`e ,onewn my lr o`xwe ,eed ixab

.mnyäéì éòáî íééáøåòiz` `lc Ð

.ynn miaxera irhnlàåä àéìòî ìàøùé
.`ed qep`c Ðãçà øáãì ãîåùî àîéð éà

ded `lc opireny`l ,zevnd lkn cg`l Ð

.dlek dxezd lkl cneynäá øôåëä ìëù
äøåúä ìëá äãåîë:(eh xacna) aizkck Ð

"dl`d zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike"

dxf dcearac (`,g) zeixeda opitlie ,'ebe

.ixiinøáã åúåàì ãîåùî,dhigyl Ð

`lc ,opireny`l jixhvi`e .oea`izle

.dil inc `xizidk Ð dia ycc oeik :`niz

`ed oea`izle ,dil inc `xeqi`k i`ce `l`

`l Ð oikq dil opipnfn ike ,dilr xarc

.`xeqi` lik`e `xizid wiayíëîmc`" Ð

dacp e` xcp iabe ."oaxw mkn aixwi ik

evxiyk ,rnyn "aixwi ik" `dc ,aizk

.aixwdlãîåùîä àéöåäìoilawn oi`y Ð

.ezacpéú÷ìéç íëá íëî,xnelk Ð

,zene`a `le l`xyia `herin i`d aizkcn

aixwi xy` l`xyi zian yi` yi`" aizkc

oinen zyxta 'ebe "mkixcp lkl oaxw

:(a,bi) oiwxita onwl `ipze ,(ak `xwie)

`le rnync ,"oaxw aixwi ik mc`d on" aezklc ,`herin aizk `l edcic iabe .l`xyik zeacpe mixcp mixcepy miebd zeaxl Ð "yi` yi`" xnel cenlz dn ,"yi`"

.mdn oilawn oiacpzn oleky ,zene`a `le ,oicneynd `le oi`ian oixyky ,izwlg mka :dpin rny Ð mc`d lkäîäáì äîåãä íò.zevnd z` oiniiwn oi`y Ð

.(`,gk) dxenzae (`,`n) zexekaae (a,n) `nw `aaa dil yixc ikd ,raxpe raex ihernl Ð dnda iab aizkc "on"ìàøùé éòùåôîzkqna `ipzck ,oicifn rnyn Ð

.lif`e dl yxtn onwle .cneyn epiide ,"ia ryt a`en jln" :xne` `ed oke ,micxnd el` Ð miryt :(a,el) `neiîåïééä úà êñð.dxf dcearl Ðøáãì ãîåùî éà
àúòéöî àéù÷ ãçà.`tiq` ,oilawn :ipzwc Ðøîà÷ éëä åàì àìàllgle oiid z` jqpl cneynd on ueg ,cg` xacl cneyna l`xyi iryetn zepaxw oilawn Ð

jexa yecwda xtek dxf dcear caerdc ,dxf dceark zay dil `xing `pz i`d !inc dlek dxezd lkl cneynk dxf dcearl cneyn `nl` .ixing ipdc ,zezay

.ziy`xa dyrna `ed jexa yecwd zay `ly ,xwy cirne eiyrna xtek zay llgnde ,`edà÷ôð íúäî à÷ôð àëäî àäå.oicneynd on oaxw oilawn oi`c Ð
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ìò,iywz ,xeacd it lr ied `lc oizrc `wlqc i`nle :xn`z m`e Ð ip`y xeacd it

,rcei did dfc :xnel yie !(`,dv) onwl xeq` oird on mlrzpy xya :ax xn` `dc

xeacd `ay oizrc `wlq `l la` ,iziin `w ieb lyn e`lc xeacd it lr jneq didy

.a`g`c migah zhigy xeqi`d xizdl

éø÷`xza wxta Ð dphw dl ixwe dxrp dl

on mixrepn eidy Ð "mixrp" yixc (a,en) dheqc

.ikd yxcnl jiiy `l `kde .zevnd

ïîã` minia ixaca) aizkc ,mewn my Ð oxerp

."xfb axrnle oxrp gxfnl" :(fíééáøåòiran

`le "mixvn" "mixar" aizkc ab lr s`e Ð dil

.irhinl `kil mzd Ð "miixvn" "miixar" aizk

íëîÐ cneynd z` `ivedl mklek `le

alel" yixa opiyxcckl jixhvi` `dc :dniz

ik mc`" Ð ye`i iptl i` :(`,l dkeq) "lefbd

!`ed dicic e`l i`de ,`pngx xn` "mkn aixwi

i`dn ol wetizc meyn e`l mzdc :xnel yie

.`wtp "ezia"n i`dc ,ye`i iptl lefb `xw

Ð "epaxw" :(a,fq `nw `aa) "daexn"a opixn`ck

il dnl Ð ye`i iptl `nili` ?zni` .lefbd `le

xn` "ezia" ?yicwdl leki ike ,xnelk ?`xw

`l` "aixwi ik"c `xw mzd iziin `le !`pngx

,`ed oaxw e`l i`de ,`pngx xn` oaxwc xnel

:xnel yi cere .ye`i iptl eyicwdl ecia oi`y

zycewn dlifble ,"mkn"n opirny izxzc

dzlr `ly `l` `wtp `l "ezia"ne .jixhvi`

.daeg myléãëe`l Ð daeyza mda exfgiy

,xacl mrh ozep `l` ,yixc `w `xwc `nrh

cneyn ith cg` xacl cneyn `dn opiaxcn

`zlina `xw opinwen `le ,dlek dxezd lkl

xefgi lwa cg` xacl cneync xn`we .izixg`

.exfgiy ick mdn oilawn jkle ,daeyza
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.dépéî déLôð âéìôî äåä àì¯áéúëcî àîéìéà ?ïìðî ¨£¨©§¦©§¥¦¥§¨©¦¥¨¦¦§¦
éñeñk" ,äzòî àlà ,"Enòë énòk EBîë éðBîk"¨¦¨§©¦§©¤¤¨¥©¨§©

éñeñkéñeqà éåäc äî àlà !?éîð éëä "Eéåäz E §¤¨¦©¦¤¨©§¨¥©¤¤¡¥
éîð éëä ,éñeqà¯éåäéz Cnò éåìéòå Cìò éåäc éàî ©©¨¦©¦©§¨¥£¨§¦¨¥¨¨¤¡¥

!énò éåìéòå éìò¯ìàøNé Cìîe" :àëäî àlà ¨©§¦¨¥©¦¤¨¥¨¨¤¤¦§¨¥
íéLaìî Bàñk ìò Léà íéáLé äãeäé Cìî èôLBäéå¦¨¨¤¤§¨§¦¦©¦§§ª¨¦
àîéìéà ?ïøBb éàî ,"ïBøîL øòL çút ïøâa íéãâa§¨¦§Ÿ¤¤©©©Ÿ§©¤¦¥¨
,ïøBb ék àlà ?äåä ïøBb ïBøîBL øòL ehà ,Lnî ïøBb¤©¨©©©§¤£¨¤¨¦¤
eäiL éãk ,äleâò ïøBb éöçk äúéä ïéøãäðñ :ïðúc¦§©©§¤§¦¨§¨©£¦¤£¨§¥¤§
íéàéáî íéáøòäå" :äéì òéiñî àîéì .äæ úà äæ ïéàBø¦¤¤¤¥¨§©©¥§¨Ÿ§¦§¦¦
áø øîàå ,"áøòa øNáe íçìå ø÷aa øNáe íçì Bì¤¤¨¨©Ÿ¤§¤¤¨¨¨¨¤©£©©

!áàçàc éçaè éaî :áø øîà äãeäé¯øeacä ét ìò §¨£©©¦¥©¨¥§©§¨©¦©¦
øîà .Lnî íéáøBò :àðéáø øîà ?"íéáøBò" éàî .éðàL̈¥©§¦£©¨¦¨§¦©¨£©
éåäc éøáb éøz àîìãå :éîeéðî øa àcà áø äéì¥©©¨©©§¥§¦§¨§¥©§¥§¨¥
øeöa áøBò úà eâøäiå" :áéúk àì éî !íéáøBò eäééîL§©§§¦¦¨§¦©©©§¤¥§

?'åâå "áàæ úàå áøBò¯àúìéî éàîøúéà :äéì øîà ¥§¤§¥£©¥¦§§©¦§¨
!?íéáøBò eäééîL äåä eäééåøúc¯íL ìò àîìãå §©§©§£¨§©§§¦§¦§¨©¥

õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå" :áéúk àì éî !ïîB÷î§¨¦¨§¦©£¨¨§§¦©¦§¥¤¤
éø÷å "äøòð" dì éø÷ :ïì àéL÷å ,"äpè÷ äøòð ìàøNé¦§¨¥©£¨§©¨§©§¨¨¨¥¨©£¨§¨¥

!ïøBòð ïîc äpè÷ :úãt éaø øîàå ;"äpè÷" dì¯íà ¨§©¨©£©©¦§¨§©¨§¦§¨¦
ìkä :déì òéiñî àîéì .äéì éòaéî "íiéáøBò" ,ïk¥§¦¦¦¨¥¥¥¨§©©¥©Ÿ

àîéìéà ?éîc éëéä ìøò éàä .ãneLî ìàøNé eléôàå ìøò eléôàå éúek eléôàå ,ïéèçBL£¦©£¦¦©£¦¨¥©£¦¦§¨¥§¨©¨¥¥¦¨¥¦¥¨
àîéà .úeìøòì ãneLî àèéLt àlà !àeä àélòî ìàøNé éàä ,äìéî úîçî åéçà eúnL¤¥¤¨¥£©¦¨©¦§¨¥§©§¨¤¨§¦¨§¨©£¥¥¨

ãçà øáãì ãneLî éà ?éîc éëéä ,ãneLî ìàøNé eléôàå :àôéñ¯!úeìøòì ãneLî eðééä ¥¨©£¦¦§¨¥§¨¥¦¨¥¦§¨§¨¨¤¨©§§¨©£¥
!ïðò áøãëå ,äøæ äãBáòì ãneLî åàì àlà¯,àìäøæ äãBáòì ãneLî :Cì øîéà íìBòì ¤¨¨§¨©£¨¨¨§¦§©¨¨¨§¨¥©¨§¨©£¨¨¨

¯àlà ;dlek äøBzä ìëa äãBîk äa øôBkä ìkL ,äøæ äãBáò äøeîç :øî øîàc ,àì̈§¨©¨£¨£¨¨¨¤¨©¥¨§¤§¨©¨¨¤¨
"íkî" :éáéúéî .àáøãëå ,øác BúBàì ãneLî¯"íkî" .ãneLîä úà àéöBäì ,íëlek àìå §¨§¨¨§¦§¨¨¥¦¥¦¤§Ÿ§¤§¦¤©§¨¦¤

¯"äîäaä ïî" .úBneàa àìå éz÷lç íëa¯:eøîà ïàkî ;äîäáì íéîBcL íãà éða àéáäì ¨¤¦©§¦§Ÿ¨¦©§¥¨§¨¦§¥¨¨¤¦¦§¥¨¦¨¨§
úà Cqðîe ,ãneLîä ïî õeç ,äáeLúa ïäa eøæçiL éãk ìàøNé éòLBtî úBðaø÷ ïéìa÷î§©§¦¨§¨¦§¥¦§¨¥§¥¤©§§¨¤¦§¨¦©§¨§©¥¤

"íkî" :zøîà ,àéL÷ àôeb àä .àéñäøôa úBúaL ìlçîe ,ïéiä¯àéöBäì ,íëlek àìå ©©¦§©¥©¨§©§¤§¨¨¨©§¨¨§©§¦¤§Ÿ§¤§¦
!ìàøNé éòLBtî úBðaø÷ ïéìa÷î :éðz øãäå ,ãneLîä úà¯àLéø :àéL÷ àì àä¯ãneLî ¤©§¨§¨©¨¥§©§¦¨§¨¦§¥¦§¨¥¨¨©§¨¥¨§¨

àúòéöî ,dlek äøBzä ìëì¯Cqðîe ãneLîä ïî õeç :àôéñ àîéà .ãçà øáãì ãneLî §¨©¨¨§¦¨¨§¨§¨¨¤¨¥¨¥¨¦©§¨§©¥
dlek äøBzä ìëì ãneLî éà ?éîc éëéä ãneLî éàä ;àéñäøôa úaL ìlçîe ïéiä úà¯ ¤©©¦§©¥©¨§©§¤§¨©§¨¥¦¨¥¦§¨§¨©¨¨

ãçà øáãì ãneLî éàå !àLéø eðééä¯ïî õeç :øîà÷ éëä åàì àlà !àúòéöî àéL÷ ©§¥¨§¦§¨§¨¨¤¨©§¨§¦¨¨¤¨¨¨¦¨¨©¦
ãneLî äåä äøæ äãBáòì ãneLî àîìà .àéñäøôa úBúaL ìlçìe ïéiä úà Cqðì ãneLîä©§¨§©¥¤©©¦§©¥©¨§©§¤§¨©§¨§¨©£¨¨¨£¨§¨
:à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî àäå .àzáeéz !ïðò áøc àzáeéúe ,dlek äøBzä ìëì§¨©¨¨§§¨§©¨¨§§¨§¨¥¨¨©§¨¥¨¨©§¨
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oileg(iyiy meil)

c rnyn weqtdn :`xnbd zvxzndépéî déLôð âéìôî äåä àì- Ÿ£¨©§¦©§¥¦¥
x`ean m`e ,llk cyg meyn a`g`n lcape xdfp htyedi did `ly
jkle ,zexidf ixcb lk `ll df didy gxkda ,a`g` mr lk`y

.dxiyk ezhigy dxf dcearl xnend s`y opr ax giked
:`xnbd zxxanïìðî,a`g`n lcap htyedi did `lyàîéìéà §¨¨¦¥¨

áéúëcîweqta(c ak '` mikln),a`g`l htyedi xn`yEBîë éðBîk' ¦¦§¦¨¦¨
'Enòë énòk,xzide xeqi` oiprl ezpeekeizenk dz` el xn`y §©¦§©¤

,dyw .jilr jenql lke`e,äzòî àlàweqtd jynda xn`py dn ¤¨¥©¨
éñeñk éñeñk'énð éëä ,'E,xzide xeqi` oiprl eyxtp m`dàlà §©§¤¨¦©¦¤¨

cgi enr `viy a`g` ly ezywal aiydl dzid ezpeek gxkda
htyedi el xn`e ,dnglnléñeqà éåäc äîéñeqà éåäz Edn - ©§¨¥©¤¤¡¥©©

mgldl mikqdy epiide ,iqeql mb dxwi jiqeql dnglna dxwiy
e ,eicgi enrénð éëäezpeek ,'LOrk iOrM LFnk ipFnM' el xn`y dn ¨¦©¦¨¦¨§©¦§©¤

cénò éåléòå éìò éåäéz Cnò éåléòå Cìò éåäc éàîdxwiy dny - ©§¨¥£¨§¦¨¥©¨¤¡¥¨©§¦¨¥©¦
weqtdn oi` df xe`iale .inrle il mb dxwi jnrle jl dnglna

.xzide xeqi` ipiipra a`g`n lcap did `l htyediy dgked
àlàok gikedl yiäãeäé Cìî èôLBäéå ìàøNé Cìîe' ,àëäî ¤¨¥¨¨¤¤¦§¨¥¦¨¨¤¤§¨

íéãâa íéLaìî Bàñk ìò Léà íéáLé'ïBøîL øòL çút ïøâamy) Ÿ§¦¦©¦§§ª¨¦§¨¦§Ÿ¤¤©©©Ÿ§
(i ake ,éàîeze` edn -,Lnî ïøBb àîéìéà ,ïøBbz` ea miycy ©¤¦¥¨¤©¨

,d`eazdäåä ïøBb ïBøîBL øòL eèàxryay xnel xazqn ike - ¨©©§¤£¨
,oxeb did oexneyàlàdzid gzta mzaiyiy dpeekd i`ceékenk ± ¤¨¦

zxev,ïøBbenke ,lebir ivga epiideïðúcoixcdpqd zaiyi oipra ¤¦§©
(:el oixcdpq),äúéä ïéøãäðñdzaiyieäiL éãk ,äìeâò ïøBb éöçk ©§¤§¦¨§¨©£¦¤£¨§¥¤§

äæ úà äæ ïéàBøcr df mr df migkeezne ,exiag ixac yi` mirneye ¦¤¤¤
daiga mdipia eayi elld miklnd s`e .dkldk d`xed `vzy

ick ,zg` dceb`ae zerixae.df z` df micyeg mpi`y oixcdpqd ipi
xnen zhigyn lek`l xzeny opr ax ixacl di`x d`ian `xnbd

:miakek zcearl,déì òéiñî àîéìweqta xn`p(e fi '` mikln)iabl ¥¨§©©¥
a`g` iptn `agzdy drya edil`íçì Bì íéàéáî íéáøòäå'§¨Ÿ§¦§¦¦¤¤

,áø øîà äãeäé áø øîàå ,'áøòa øNáe íçìå ø÷aa øNáelke` ¨¨©Ÿ¤§¤¤¨¨¨¨¤§¨©©§¨¨©©
miaxerd e`iad df,áàçàc éçaè éaîxya edil` lk`y `vnp ¦¥©¨¥§©§¨

x`eane ,dxf dcearl mixnen eidy a`g` icar zhigyn
.opr ax ixack dxiyk mzhigyy

:`xnbd dgecéðàL øeacä ét ìòz`xed ef dzidy my `ed dpey - ©¦©¦©¦
el xn`y ,'d z`n dry(c fi my),'mW LlMlkl iziev miaxFrd z`e'§¤¨§¦¦¦¦§©§¤§¨

.dxeq` dhigyn df didy s` ,lek`l edil` jnq jkle
,edil`l oefn e`iady miaxerd oipra weqtd `xnbd d`iady oeik

:`xnbd zx`an .weqtd xe`iaa `xnbd dpcøîà ,íéáøBò éàî©§¦¨©
,Lnî íéáøBò ,àðéáø.miaxer mi`xwpd mixegyd zeterdøîà ¨¦¨§¦©¨¨©

éîeéðî øa àcà áø déì,`piaxleäééîL éåäc éøáb éøz àîìãå ¥©©¨©©§¥§¦§¨§¥©§¥©£¥§©§
íéáøBò,'axer' mdn cg` lk my didy miyp` ipy dl` eid `ny - §¦

áéúk àì éî(dk f mihtey)'áàæ úàå áøBò øeöa áøBò úà eâøäiå' ¦Ÿ§¦©©©§¤¥§¥§¤§¥
,'Bâå.df mya e`xwpy miyp` yiy ixddéì øîàjixacl ,`piax §¨©¥
åikíéáøBò eäééîL äåä eäééåøúc àúléî éànøúéàxazqn ike - §¦§©©¦§¨§©§©§£¨§©§§¦

gxkdae ,my eze` did miyp` ipy mze`ly rx` dxwnay xnel
.ynn miaxerl weqtd yexit

:`piaxl ineipn xa `c` ax cer l`yàîìãå,miyp` el` eid ok` §¦§¨
ok e`xwpy `l`ïîB÷î íL ìòoky ,'axer xev' `xwp didyàì éî ©¥§¨¦Ÿ

áéúk(a d 'a mikln)äøòð ìàøNé õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå' §¦©£¨¨§§¦©¦§¥¤¤¦§¨¥©£¨
ïì àéL÷å ,'äpè÷dligzay ,df weqt yexita,äøòð dì éø÷ §©¨§©§¨¨¨¥¨©£¨

,dlecb dzidy rnyneeokn xg`l cinéaø øîàå ,äpè÷ dì éø÷̈¥¨§©¨§¨©©¦
úãtdzid ok`y ,x`al,äpè÷dzidy epiid dxrp xn`py dne §¨§©¨
ïîcenyy mewnn -,ïøBòð`xew cigi mc`l s`y epivny ixd §¦§¨

'miaxer' o`k xn`py dn s` yxtl yi ok m`e ,enewn my lr weqtd
.'axer xev' `xwpy mewnn miyp` ipyl dpeekdy:`piax aiydíà¦

ïk,mnewn my lr e`xwpy'íéiáøBò'o''icei ipyadéì éòaéîweqtl ¥§¦¦¦¨¥¥
'miaxer' j` ,axer enyy mewnn e`ay ezernyn df ote`ay ,xnel

.ynn miaxerl ezernyn zg` c"eia
miakek zcearl xneny opr ax ixacl ztqep di`x d`ian `xnbd

:dxiyk ezhigy,déì òéiñî àîéì`ziixaa epipy(:c lirl),ìkä ¥¨§©©¥©Ÿ
.øîeî ìàøNé eléôàå ìøò eléôàå éúek eléôàå ïéèçBLyie £¦©£¦¦©£¦¨¥©£¦¦§¨¥¨

,le`ylìøò éàädxiyk ezhigyyàîéìéà ,éîc éëéä`ly lxra ©¨¥¥¦¨¥¦¥¨
meyne dpkqd iptn edeln,äìéî úîçî åéçà eúnLok m`éàä ¤¥¤¨¥£©¦¨©

,àeä àélòî ìàøNé,dxiyk ezhigyy heyte ,`ed qep` okyàlà ¦§¨¥§©§¨¤¨
àèéLta zxacn `ziixady,úeìøòì øîeîzevna hrany §¦¨¨©£¥

cg` xacl xneny meyn ,dxiyk ezhigy mewn lkne ,dlind
,dxiyk ezhigy,øîeî ìàøNé eléôàå ,àôéñ àîéàle`yl yie ¥¨¥¨©£¦¦§¨¥¨

ãçà øáãì øîeî éà ,éîc éëéä`ziixad zpeeke ,dxezd zeevnn ¥¦¨¥¦¨§¨¨¤¨
`ld ,dyw ,dxiyk ezhigy mewn lkny rinydløîeî eðééä©§¨
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`oifgeקנח mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

íòî.bbeyd ici lr `ay ,aizk z`hg iabe .mr lk `le Ðøîåà éñåé ïá ïåòîù éáø
.cnl dz` o`kn Ðíùàå äââùá äðéùòú àì øùàeil` rced e`" :dil jinqe Ð

rcei did m` Ð "dpiyrz `l xy`" :rnync ,"eny` `iade `hg xy` ez`hg

.`iai `ed Ð my`e `hge ,el dzid dbbye ,xeq` `edyåúòéãéî áùädid m`y Ð

dxiarn lhane ayei did Ð alg `edy rcei

lcape yxetd inp `ede .ayd :qixbc zi`e .ef

.xeq` `edy rcei did m` xaer oi`e ,dlgzn

."ayeid" :qxb mipdk zxezaeåäééðéá éàîÐ

oia ,dipin opilawn `l cneyn mewn lkn

did eli` `dc ,bbey elit`e ,xnl oia xnl

ay oi`e ,elke` did inp Ð dlgzn rcei

!ezriciníãä ìò ïáø÷ àéáäå,ea bbyy Ð

.elke` did `l Ð mc `edy rcei did eli`e

.dipin opilawn `le ,eny cneyn `nw `pzl

,mca `ed ezricin ay oerny iaxle

.dipin opilawneíëìåë àìå íëîlirlc Ð

:dixza aizkc ,`xw irzyn dacp zlera

.'ebe "epaxw dler m`"àåä äøôëìãoeike Ð

`din `dae ,ezxiar lr xefgle cifdl ezrcc

lawp i`n` ok m` ,cifd `le bbyc inxz`

dipin?.`ed dxtk xa e`l `dàáåéç åàìã
,dipin oexec ileawl `rx` gxe` e`le Ð

.(`k ilyn) "darez miryx gaf" :aizkc

äáåçã úàèç ìáà.dilr `inx Ðàîéà
äéðéî ìá÷ð.xkyp `heg `di `ly Ð

àåä àúåòéøâixw miryetc lirl znwe`c Ð

.dndaúòãá íéîåøò ïäùmc`k Ð

.gex i`kc dndak onvr oiniyne ,oey`xd

dnda rxfedheq zkqna dl opinwene Ð

icinlz yny `le dpy `le `xw `l :(`,ak)

z` izrxfe" :xne` aezkd eilr Ð minkg

,xnelk ."dnda rxfe mc` rxf l`xyi zia

mzextl mrxf` mlek mixeade minkgd

.mzeaxleìàéìîâ ïáødcedi iax ly epa Ð

epnp ,epic ziae ,mipexg`d on didy ,`iypd

epizpyn zipypy xg`l ,izek zhigy lr

.dexq`e ,izek elit`e oihgey lkdcòîù àì
'åë éáø.oizipzn ik inp epiide Ðàøîéîì

éòáxer iptl" edl zilc ol `hiyt `l ike Ð

(hi `xwie) "leykn ozz `läéðéî äìá÷ ?Ð

l`xyiyk elit`c ,awri iaxn `xif iax

dlaw `l e` ,xeq` eiab lr cner?ìëà
éúåë úèéçùîe` ,eiab lr cner l`xyia Ð

s`e .lk`e el ozpe xya zifk jzgy ici lr

.lk` iq` iaxàøéæ éáø äá éäúå.opiqxb Ð

diala dil `irane ,delk`y odilr dinzn

.ikdåäì òéîù àì,l`ilnb oax epnpc `d Ð

riny `nlc e` .ilawn eed Ð edl riny i`c

delaw `le?èéùô øãäå.diytpl `xif iax Ðäåìá÷ àìå åäì òéîù àøáúñîÐ

.dl ilawn eed edl riny i`e edl riny `l jzrc `wlq i`càúìéî òééúñî éëéä
'åë ìëéîì.oer xac mey bbey ici lr miwicv iptl ohy mey mexbi j`id Ðàúùä

íé÷éãö ìù ïúîäá.[`,f] onwl ,xi`i oa qgpt iaxc `xng Ðàåä êåøá ùåã÷ä ïéà
ïãé ìò äì÷ú àéáî.dl xeq`d xac dndad lk`zy Ð
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íòî`d ?`wtp mzdn `wtp `kdn `d :xn`w i`nc ,dniz Ð cneynl hxt ux`d

opinwen `dc ,oilawn oi`c `nw `pz xn`w cg` xacl cneyn elit`c ,`bilt jd ,daxc`

epiax yxtne !oerny iaxcn jixtc xnel wgece !mcd lr oaxw yixtde alg lke`a ibiltc

lk lleky ogky`ck ,mcn ueg dxezd lkl cneyn epiid Ð alg lek`l cneync :mz

zegpnc `nw wxta alg z`hg llka ze`hgd

:xn`c ,(`,eh dheq) "`ian did" wxtae ,(`,e)

`zyde .mikqp dperh alg z`hg `dzy oica

dxezd lkl cneyn `edyk `nw `pzlc xn`w

,mcd lr oaxw `ian epi` Ð mcn ueg dlek

ezricin ay `edy oeik ,`ian oerny iaxle

lkd ixac Ð cg` xacl cneyn la` .mcn

,ibilt mce alga `wecc :xnel yi cere .`ian

,deabl oilere odipya zxk yiy ,oiey mdy itl

`l mc lke alg lk" :cg` e`la exn`pe

eze`l cneyn dil aiyg `nw `pzlc ,"elk`z

gipn epi`e ,envr mcl cneyn `ed eli`k ,xac

lek`l dvw eytpc meyn `l` xeqi`d liaya

Ð mixeqi` x`yn cg`l cneyn la` .mc

oerny iaxle .mcd lr oaxw `ianc `hiyt

.mcd lr oaxw `ian alg lek`l cneyn elit`

åðéàezbby lr oaxw `ian epi` ezricin ay

ay epi`l hrnl `xw jixv dn :dniz Ð

,miryx gaf ied `d ?eryxa cnere ezricin

:xnel yie ?`ianc xnel oizrc` wqiz ikide

,jk xg` daeyza xfgc `kidl jixhvi`c

.ezricin ay did `l lk`y dryaeïáø
dexq`e izek zhigy lr epnp epic ziae l`ilnb

iax ly epa l`ilnb oax :qxhpewa yxit Ð

,zvw rnyn oke .oexg` didy `iypd dcedi

iaxk epic ziae l`ilnb oax :jenqa xn`wc

rnyn .`herinl yiigc ,dil `xiaq xi`n

iax xg` didy ,oexg` l`ilnb oax `edy

iyextl dil `ied ok m`c :dyw ,edine .xi`n

dcedi iax ly epa l`ilnb oax" `icda

(a dpyn k wxt) zea` zkqna opzck ,"`iypd

:xne` `iypd dcedi iax ly epa l`ilnb oax

:dniz cere !ux` jxc mr dxez cenlz dti

lr xfb `le mpii mzq lr xi`n iax xfbc

l`ilnb oax `ed m` la` !`ziixe`c dhigy

`xiaq xi`n iaxk :xn`wc `de .`gip Ð dpaic

ikd dil `xiaq xi`n iaxc meyn Ð edl

l`ilnb oax xaq ok m`c :dyw la` .`icda

`ied ozhigyc oeik ,od zn` ixb mizekc dpaic

(`,`q oiaexir) "xcd" yixae .dxifb mcew `ixy

dcen epi`y in mr e` iebd mr xcd :opz

dcen epi` :yexit .xeq` df ixd Ð aexira

lka" wxta xn`ck ,izek epiid Ð aexira

awri iax oa xfrl` iax (a,`l my) "oiaxrn

.iebk epi` iwecv :xne` l`ilnb oax .df lr df mixqe` mil`xyi ipy eidiy cr :xne`

i` jgxk lr ,edin !od zeix` ixb mizek xaqwc ,iebk ied izek la` :qxhpewa yxite

`nw wxta `icda dil zi` dpaic l`ilnb oax `dc ,qxhpewd yexitk xnel xyt`

izek la` :yxtl oileki epiide .mizek icr eicry hb xiykdy ,od zn` ixbc (`,i) oihibc

iax `edy ,xq`c `nw `pzc `nrh inp epiidc .aexira dcen epi`c meyn Ð iebk ied

.od zn` ixb mizekc (zexekaa) mzd dil zi` xi`n iaxe ,`xnba mzd gkenck xi`n

`d ?zeyx ozile zeyx lhal oixenb mieb me`yry [`,e oileg] iq` iaxe in` iax ycgl e`a dn ok m` Ð od zn` ixbc ab lr s` ,xqe` izek `nlr ileklc oeik :dyw la`

oaxk ,od zn` ixbc oixeaq eide .od zn` ixbc ,mizekl oicd `ede Ð iebk epi` iwecv opze ,iebk epi` inp izek l`ilnb oaxlc :xnel yi `l` !`nlr ilekl ded ikd inp `xwirn

opgei iax Ð izek xqe`y `nw `pz` bilt `l awri iaxa xfril` iaxe ,awri iaxa xfril` iaxk wqt opgei iaxc ab lr s` .oixenb mieb iq` iaxe in` iax me`yry cr ,l`ilnb

.df lr df mixqe` mil`xyi ipy ediy jixvy dna `l` ezenk weqtl `a `líé÷éãözeknc `nw wxta mnef cr bxdy i`ah oa dcedi ogky` `dc :dniz Ð oky lk `l onvr

xac lke`y wicvl `ed i`pby ,oci lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi` dlik`c icina `wecc :wgvi epiax xne`e !(a,ai) zayc `nw wxta dhde `xwy l`rnyi iaxe ,(a,d sc)

z`ypy l`xyi za lik`ny ,xeqi` zlik` icil iz`c meyn Ð 'ek miwicv ly oznda `zyd ,eit lr dpedkl car dlrd iab (a,gk) zeaezkc (`nw wxta) iqxbc mixtqle .xeqi`

dnk" :xn`c (`,`k) dpyd y`xae .xeqi`d lke` envr wicvdyk `l` jxtnl `kilc meyn epiide .dil opiqxb `l mixtq aexa ,edine .oiyecw da el oi`e ,car `ede ,dnexza el

mzd Ð dxkq`a ezzinc ab lr s` ,dlcad mcew mrhe ilzy`e iq` ax ial rlwi` `a` xa dinxi iax :(a,ew) "migqt iaxr"ae ,"`axrnc `ax `neva i`laac `liyaz miqa

ia ,ixitc dlklk `xif iaxl xcyc dinxi iax :qxb dax ziy`xaae .dxeq`d drya lke`y `l` ,`ed xzid zlik``zi` `caer `edd ,edine .ediilaha ixit lik`z` oicl oic o

.xi`i oa qgpt iaxc exengk `le ,mixengk ep` Ð ypi` ipak mipey`xd m`e ,ypi` xak ep` mik`lnk mipey`xd m` :`xif iax dlr xn`we (`,g) milwy `zkqna
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ïðçBé éaø úà éúéàø éðà :éñà éaø øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©©¦©¦£¦¨¦¦¤©¦¨¨
;éúek úèéçMî ìëà éñà éaø óà ,éúek úèéçMî ìëàL¤¨©¦§¦©¦©©¦©¦¨©¦§¦©¦
àòéîL äåä éàc ,eäì àòéîL àì :àøéæ éaø äa éäúå§¨¥¨©¦¥¨¨§¦¨§§¦£¨§¦¨
?äeìa÷ àìå eäì òéîL àîìc Bà ,dì éìa÷î eåä eäì§£§©§¦¨¦§¨§¦©§§¨¦§¨
,äeìa÷ àìå eäì òéîLc àøazñî :déLôðì èéLt øãä£©¨¥§©§¥¦§©§¨¦§¦©§§¨¦§¨
eåä eäì òéîL äåä éàå ,eäì òéîL àì Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¨§¦©§§¦£¨§¦©§£

,dì éìa÷î?àøeqéà ìëéîì àúléî àòéizñî éëéä §©§¦¨¥¦¦§©§¨¦§¨§¥©¦¨
àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL ïzîäa àzLä̈§¨§¤§¨¤©¦¦¥©¨¨

àéáî?ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö ,ïãé ìò äìwz ¥¦©¨¨©¨¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oileg(iyiy meil)

dbbya `hgy in lr xtkl `ad z`hg oaxw iabl xn`py(fk c `xwie),
dbbWa `hgY zg` Wtp m`e','õøàä íòîxn`py dnn wiicl yie §¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤

xnel ,ux`d mr lk `le ux`d mrn wlg rnyne ,ux`d 'mrn'èøt§¨
,øîeîì.oaxw epnn milawn oi`yíeMî øîBà éñBé ïa ïBòîL éaø §¨©¦¦§¤¥¥¦

,ïBòîL éaøxn`py dnn cenll yi df oic(ak c my)àì øLà' ©¦¦§£¤Ÿ
'íLàå äââLa äðéNòúxn`p ok ixg` cine(bk c my)eil` rcFd F`' ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥©¥¨

`weecy rnyne ,'FpAxw z` `iade `hg xW` Fz`HgBúòéãéî áMä ©¨£¤¨¨§¥¦¤¨§¨©¨¦¦¨
`ed ,dzeyrln rpnp did dxiar df xacy rcei did eli`y mc` -

,BúââL ìò ïaø÷ àéáîm` j`,Búòéãéî áL Bðéàdid eli` s`y ¥¦¨§¨©¦§¨¥¨¦¦¨
,dzeyrln rpnp did `l dxiar df xacy rceiìò ïaø÷ àéáî Bðéà¥¥¦¨§¨©

ïðéøîàå .BúââL,`ziixad ixac xe`iaaeäééðéa éàîlcad dn ± ¦§¨§©§¦¨©¥©§
s` xnend on oaxw milawn oi` mdipyl ixd ,el` mi`pz oia yi
hrnzne xnen `edy meyn mrhd m` il dne ,bbeya xar xy`k

.'ezricin ay epi`y' meyn hrnzny e` ,'ux`d mrn'náø øîàå§¨©©
áìç ìBëàì øîeî ,àðeðîä,dbbya mc lk`y ,cifnaïaø÷ àéáäå ©§¨¨¤¡¥¤§¥¦¨§¨

,ícä ìòdf ote`,eäééðéa àkéà`ed xnen mewn lkn `nw `pzly ©©¨¦¨¥©§
iaxl j` ,xnen epi` eilry xac lr s` oaxw epnn milawn oi`e
milawn ,ezricin ay epi`y meyn `l` hrnzp `ly oeik oerny
zrya rcei did m`e ,xnen epi` mcd lr ixdy ,mcd lr oaxw epnn

.elke`ln rpnp did mc `edy ezlik`miweqtny x`ean mewn lkn
df xac hrnzp el`xn`pd lr dywe ,xnend on oaxw milawn oi`y

.'mkn'n hrnzn xnendy lirl `ziixaa
,md micenil ipy ok` :`xnbd zvxzn,äìBòa àãçå úàhça àãç£¨§©¨©£¨§¨

z`hga weqtd hrine ,z`hg oaxwa xacn o`k `ziixad ly weqtd
,dler oaxwa xacn 'mkn' lirl `ziixad ly weqtde ,xnend z`

éëéøöemeyn ,ipydn cg` cenll oi`y ,miherind ipyléàc §¦¥§¦
ïðéòîLàa wx df herin,úàhçoi` ea `weecy xnel mewn did ©§§¦¨©¨

,xnenn lawlc íeMîz`hg oaxwàeä äøtëìdfe ,e`hg lr `a ¦¦§©¨¨
zrky s` ,dxtk xa epi` ,cifna xearle xefgl ezrcy oeik xnend

,bbeya jk lr xarìáàoaxw,àeä ïBøBãc äìBòxtkl `a epi`y £¨¨§
,jlnl oexec aixwnk `l`àîéàozipy xn`p -,dépéî ìa÷ìjkl ¥¨§©¥¦¥

.dlera s` xnend z` hrnl weqtd jxvedïðéòîLà éàådf herin §¦©§§¦¨
a wx,äìBò,xnenn lawl oi` ea `weecy xnel mewn didíeMî ¨¦

àeä àáeiç åàìcoeike ,dler oaxw `iadl daeg eilr oi`y - §¨¦¨
didiy xnel d`xp oi` ,oexece dacp jxca oaxwd z` `iadl dvexy

,'darez miryx gaf' ixdy ,oexec epnn lawl xyt`úàhç ìáà£¨©¨
àeä àáeiçc,xary dxiar lr eilr zlheny `id daegy -àîéà §¦¨¥¨
,dépéî ìa÷ìjkl ,xkyp `hegd didi `ly ickàëéøöod aezkl §©¥¦¥§¦¨

.xnend on milawn oi` mdipyay xnel dlera ode z`hga
on' xn`pdn dyxcy lirl `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd
milawn exn` o`kn ,dndal minecy mc` ipa `iadl 'dndad

:`xnbd dywn .l`xyi iryetn zepaxwåikáéúëc àëéä ìk §¨¥¨¦§¦
x`ez weqtaäîäa,mc`l iepikkàéä àúeòéøbweqtd zpeek - §¥¨§¦¨¦

ebke ,mizegt mc` ipa zeaxl,mixnen oáéúëäåweqta(f el mildz) §¨§¦
áø øîà äãeäé áø øîàå ,''ä òéLBz äîäáe íãà',weqtd zyxca ¨¨§¥¨¦©§¨©©§¨¨©©

úòãa ïéîeøò ïäL íãà éða elàoey`xd mc`kïîöò ïéîéNîe ¥§¥¨¨¤¥£¦§©©§¦¦©§¨
,äîäákzaiz yxcpy ixd ,gex zeltyae depra mibdpzny ¦§¥¨

eyxc cvike ,dndak mnvr militynd miwicv miyp`l 'dndae'
.gayl minrte i`pbl minrt ef daiz

:`xnbd zvxznäîäáe íãà áéúk íúämiyxec xy`ke ,eicgi ¨¨§¦¨¨§¥¨
j` ,miwicv miyp`l weqtd zpeek x`al yi cgi mdipyäîäa àëä̈¨§¥¨

áéúk dãeçìmc` ipal dpeekdy yexcl yi jkle ,mc`l iepikk §¨§¦
.dndak mizegtd

:`xnbd dywnåikäîäáe íãà áéúëc àëéä ìkm`d ,eicgi §¨¥¨¦§¦¨¨§¥¨
àéä àúeélòî,miwicv miyp` lr eyxecl yieáéúk àäåweqta §©§¨¦§¨§¦

xg`(ek `l dinxi)zòøæå','äîäa òøæå íãà òøæ ìàøNé úéa úà é §¨©§¦¤¥¦§¨¥¤©¨¨§¤©§¥¨
mzextl l`xyi ipa z` rxfie enrl 'd aihii `eal cizrly epiide

`xnba eyxce ,dnda rxf ode mc` rxf od ,mzeaxle(.ak dheq)rxf'y
`le epy `le e`xw `ly ux`d inr mc` ipa mze` epiid 'dnda

ixd ,minkgd mc` ipa epiid 'mc` rxf'e ,minkg icinlz eyniy
.'mc`'l jenqa dazkpyk s` zezigt oeyll zyxcp 'dnda' zaizy

:`xnbd zvxznàø÷ dé÷lç àä íúäyexcl yi my weqta s` - ¨¨¨©§¥§¨
xn`p oky ,mc`n ewlg weqtd ixdy ,dcal dnda zaizíãà òøæ¤©¨¨

,ãeçì äîäa òøæå ãeçì'dnda'e ,envr ipta cg` lk yxcp jkl §§¤©§¥¨§
.zezigt oeyll zyxcp dcal

lirl(.b),'zn` ixb' md miaygpy itl dxiyk izek zhigyy x`azp
lr miceygy itl ,l`xyi ipta dhigyd dyrizy jixvy `l`
epizpyn z` `axe iia` jka eyxit s`e ,'leykn ozz `l xer iptl'
oipra dpc `xnbd .mizek s` zeaxl epiidc 'oihgey lkd' dazky

:dfd onfa mizekd zhigyóì÷ð ïîéñ)éaø øîà ïðç éaø øîà ,( ¦¨¦§¨¨©©¦¨¨¨©©¦
,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òés` ©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨

,lirl x`azpy enk zxzen izek zhigy oicd xwirnyìàéìîb ïaø©¨©§¦¥
Bðéc úéáe,dpynd zipypy xg`l xzei xge`n xeca eidyìò eðîð ¥¦¦§©

.äeøñàå éúek úèéçL§¦©¦©£¨¨
àøéæ éaø déì øîàéaø òîL àì ànL ,éãéà øa á÷òé éaøì ¨©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ©¦¦¤¨Ÿ¨©©¦

izek zhigy exq`y,åéab ìò ãîBò ìàøNé ïéàLa àlà¤¨§¤¥¦§¨¥¥©©¨
x`azpy enke ,dhigyd z` lwlw `ny yeygl yi df ote`ay
j` ,'leykn ozz `l xer iptl' lr mizekd miceygy lirl
s` dxiyk ezhigy eiab lr cnery l`xyid ipta hgey xy`k
oicdn l`ilnb oax dpiy `ly `vnpe ,epic ziae l`ilnb oaxl

epizpyna iepyd.déì øîà,ici` xa awri iaxïðaøî éàä éîã ¨©¥¨¥©¥©¨¨
àzòîL éLðéà éøéîb àìãkdl`y l`yy mkg eze` dnec - ¦§Ÿ§¦¥¦§¥§©§¨

ixdy ,einin `ibeq cnl `ly mc` enk ,`xif iax epiid ,efïéàLa§¤¥
éòa àøîéîì ,åéab ìò ãîBò ìàøNéoi`y xnel jixv ike - ¦§¨¥¥©©¨§¥§¨¨¥

df xac `ld ,eiab lr cner l`xyi oi`yk ezhigy z` xiykdl
dxiykd `l dpynd s`e ,'xer iptl' lr miceygy `ed heyt
ekxved recne ,ezhigy z` d`exe eiab lr cner l`xyiyk `l`
`ly gxkdae ,xeq`le jk lr zepnidl epic ziae l`ilnb oax
z` d`ex l`xyiyk s` izekd zhigy z` xeq`l `l` epnp

.ezhigy
:`xnbd zxxandépéî dìa÷ àì Bà dépéî dìa÷laiw ok` m`d - ©§¨¦¥Ÿ©§¨¦¥

z` xeq`l epnpy eixacl dcede awri iax ly ezaeyz z` `xif iax
d`ian .dlaiw `ly e` ,eiab lr cner l`xyiyk s` ezhigy

:xg` mewna `xif iax xn`y dnn di`x `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©
ìëàL ïðçBé éaø úà éúéàø éðà ,éqà éaø øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©©¦©¦£¦¨¦¦¤©¦¨¨¤¨©

éúek úèéçMîhgyy oebk ,'xer iptl' meyn ea ceygl oi`y ote`a ¦§¦©¦
dhigy dze`n lk`iy izek eze`l opgei iax ozpy e` ,l`xyi ipta

,elk`eéúek úèéçMî ìëà éqà éaø óàåiax dyry d`xy enk §©©¦©¦¨©¦§¦©¦
.eax opgeida éäúåeala dnz dide -àøéæ éaøiaxe opgei iax lr §¨¥¨©¦¥¨

z` exq`e epnp epic ziae l`ilnb oax ixdy ,jka xzid ebdpy iq`
m`d ,wtzqn dide ,mzhigyeäì àòéîL àìl`ilnb oaxy df xac Ÿ§¦¨§

,mzhigy z` exq`e epnp epic ziaeeåä eäì àòéîL äåä éàc§¦£¨§¦¨§£
dì éìa÷î,lek`ln mirpnpe ef dpwzleäì òéîL àîìc Bàepnpy §©§¥¨¦§¨§¦©§

,mzhigy z` exq`e epic ziae l`ilnb oaxäeìa÷ àìåxac mdilr §Ÿ©§¨
.xzid dfa ebdp jkle df

déLôðì èéLt øãäwtq envrl hyte `xif iax xfg okn xg`le - £©¨¦§©§¥
c ,dfeäì òéîLc àøazñî,mexq`y iq` iaxe opgei iaxàìå ¦§©§¨¦§¦©§§Ÿ

,äeìa÷,ef dpwz lr ewlgp `l`eäì òéîL àì Czòc à÷ìñ éàc ©§¨§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦©§
dì éìa÷î eåä eäì òéîL äåä éàådlrdy cvdk xn`p m`y - §¦£¨§¦©§£§©§¥¨

milke` eid `l mircei eid m` ok`e jkn erci `ly ezrca
,dywi ok m` ,ezhigynàøeqéà ìëéîì àúléî àòéizñî éëéä- ¥¦¦§©§¨¦§¨§¥©¦¨

,bbeya s` xeqi` xac lek`l jka elykpy df xac rxi` cvik
àzLäs`y epl reciy xg`n ,dzrn xn`p `lde -ìL ïzîäa ©§¨§¤§¨¤

ïãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écöxac elk`iy ©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨©¨¨
,jka elyki `ly odl riiqn `l` ,xeqi`ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥

,xeqi` zlik`a elyki `ly `ed jexa yecwd mdl riiqn i`cey
`l` ,xeqi` zlik`a iq` iaxe opgei iax elykp `ly xnel gxkdae

.zxzen izekd zhigyy exaqy
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קנט oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

íòî.bbeyd ici lr `ay ,aizk z`hg iabe .mr lk `le Ðøîåà éñåé ïá ïåòîù éáø
.cnl dz` o`kn Ðíùàå äââùá äðéùòú àì øùàeil` rced e`" :dil jinqe Ð

rcei did m` Ð "dpiyrz `l xy`" :rnync ,"eny` `iade `hg xy` ez`hg

.`iai `ed Ð my`e `hge ,el dzid dbbye ,xeq` `edyåúòéãéî áùädid m`y Ð

dxiarn lhane ayei did Ð alg `edy rcei

lcape yxetd inp `ede .ayd :qixbc zi`e .ef

.xeq` `edy rcei did m` xaer oi`e ,dlgzn

."ayeid" :qxb mipdk zxezaeåäééðéá éàîÐ

oia ,dipin opilawn `l cneyn mewn lkn

did eli` `dc ,bbey elit`e ,xnl oia xnl

ay oi`e ,elke` did inp Ð dlgzn rcei

!ezriciníãä ìò ïáø÷ àéáäå,ea bbyy Ð

.elke` did `l Ð mc `edy rcei did eli`e

.dipin opilawn `le ,eny cneyn `nw `pzl

,mca `ed ezricin ay oerny iaxle

.dipin opilawneíëìåë àìå íëîlirlc Ð

:dixza aizkc ,`xw irzyn dacp zlera

.'ebe "epaxw dler m`"àåä äøôëìãoeike Ð

`din `dae ,ezxiar lr xefgle cifdl ezrcc

lawp i`n` ok m` ,cifd `le bbyc inxz`

dipin?.`ed dxtk xa e`l `dàáåéç åàìã
,dipin oexec ileawl `rx` gxe` e`le Ð

.(`k ilyn) "darez miryx gaf" :aizkc

äáåçã úàèç ìáà.dilr `inx Ðàîéà
äéðéî ìá÷ð.xkyp `heg `di `ly Ð

àåä àúåòéøâixw miryetc lirl znwe`c Ð

.dndaúòãá íéîåøò ïäùmc`k Ð

.gex i`kc dndak onvr oiniyne ,oey`xd

dnda rxfedheq zkqna dl opinwene Ð

icinlz yny `le dpy `le `xw `l :(`,ak)

z` izrxfe" :xne` aezkd eilr Ð minkg

,xnelk ."dnda rxfe mc` rxf l`xyi zia

mzextl mrxf` mlek mixeade minkgd

.mzeaxleìàéìîâ ïáødcedi iax ly epa Ð

epnp ,epic ziae ,mipexg`d on didy ,`iypd

epizpyn zipypy xg`l ,izek zhigy lr

.dexq`e ,izek elit`e oihgey lkdcòîù àì
'åë éáø.oizipzn ik inp epiide Ðàøîéîì

éòáxer iptl" edl zilc ol `hiyt `l ike Ð

(hi `xwie) "leykn ozz `läéðéî äìá÷ ?Ð

l`xyiyk elit`c ,awri iaxn `xif iax

dlaw `l e` ,xeq` eiab lr cner?ìëà
éúåë úèéçùîe` ,eiab lr cner l`xyia Ð

s`e .lk`e el ozpe xya zifk jzgy ici lr

.lk` iq` iaxàøéæ éáø äá éäúå.opiqxb Ð

diala dil `irane ,delk`y odilr dinzn

.ikdåäì òéîù àì,l`ilnb oax epnpc `d Ð

riny `nlc e` .ilawn eed Ð edl riny i`c

delaw `le?èéùô øãäå.diytpl `xif iax Ðäåìá÷ àìå åäì òéîù àøáúñîÐ

.dl ilawn eed edl riny i`e edl riny `l jzrc `wlq i`càúìéî òééúñî éëéä
'åë ìëéîì.oer xac mey bbey ici lr miwicv iptl ohy mey mexbi j`id Ðàúùä

íé÷éãö ìù ïúîäá.[`,f] onwl ,xi`i oa qgpt iaxc `xng Ðàåä êåøá ùåã÷ä ïéà
ïãé ìò äì÷ú àéáî.dl xeq`d xac dndad lk`zy Ð
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íòî`d ?`wtp mzdn `wtp `kdn `d :xn`w i`nc ,dniz Ð cneynl hxt ux`d

opinwen `dc ,oilawn oi`c `nw `pz xn`w cg` xacl cneyn elit`c ,`bilt jd ,daxc`

epiax yxtne !oerny iaxcn jixtc xnel wgece !mcd lr oaxw yixtde alg lke`a ibiltc

lk lleky ogky`ck ,mcn ueg dxezd lkl cneyn epiid Ð alg lek`l cneync :mz

zegpnc `nw wxta alg z`hg llka ze`hgd

:xn`c ,(`,eh dheq) "`ian did" wxtae ,(`,e)

`zyde .mikqp dperh alg z`hg `dzy oica

dxezd lkl cneyn `edyk `nw `pzlc xn`w

,mcd lr oaxw `ian epi` Ð mcn ueg dlek

ezricin ay `edy oeik ,`ian oerny iaxle

lkd ixac Ð cg` xacl cneyn la` .mcn

,ibilt mce alga `wecc :xnel yi cere .`ian

,deabl oilere odipya zxk yiy ,oiey mdy itl

`l mc lke alg lk" :cg` e`la exn`pe

eze`l cneyn dil aiyg `nw `pzlc ,"elk`z

gipn epi`e ,envr mcl cneyn `ed eli`k ,xac

lek`l dvw eytpc meyn `l` xeqi`d liaya

Ð mixeqi` x`yn cg`l cneyn la` .mc

oerny iaxle .mcd lr oaxw `ianc `hiyt

.mcd lr oaxw `ian alg lek`l cneyn elit`

åðéàezbby lr oaxw `ian epi` ezricin ay

ay epi`l hrnl `xw jixv dn :dniz Ð

,miryx gaf ied `d ?eryxa cnere ezricin

:xnel yie ?`ianc xnel oizrc` wqiz ikide

,jk xg` daeyza xfgc `kidl jixhvi`c

.ezricin ay did `l lk`y dryaeïáø
dexq`e izek zhigy lr epnp epic ziae l`ilnb

iax ly epa l`ilnb oax :qxhpewa yxit Ð

,zvw rnyn oke .oexg` didy `iypd dcedi

iaxk epic ziae l`ilnb oax :jenqa xn`wc

rnyn .`herinl yiigc ,dil `xiaq xi`n

iax xg` didy ,oexg` l`ilnb oax `edy

iyextl dil `ied ok m`c :dyw ,edine .xi`n

dcedi iax ly epa l`ilnb oax" `icda

(a dpyn k wxt) zea` zkqna opzck ,"`iypd

:xne` `iypd dcedi iax ly epa l`ilnb oax

:dniz cere !ux` jxc mr dxez cenlz dti

lr xfb `le mpii mzq lr xi`n iax xfbc

l`ilnb oax `ed m` la` !`ziixe`c dhigy

`xiaq xi`n iaxk :xn`wc `de .`gip Ð dpaic

ikd dil `xiaq xi`n iaxc meyn Ð edl

l`ilnb oax xaq ok m`c :dyw la` .`icda

`ied ozhigyc oeik ,od zn` ixb mizekc dpaic

(`,`q oiaexir) "xcd" yixae .dxifb mcew `ixy

dcen epi`y in mr e` iebd mr xcd :opz

dcen epi` :yexit .xeq` df ixd Ð aexira

lka" wxta xn`ck ,izek epiid Ð aexira

awri iax oa xfrl` iax (a,`l my) "oiaxrn

.iebk epi` iwecv :xne` l`ilnb oax .df lr df mixqe` mil`xyi ipy eidiy cr :xne`

i` jgxk lr ,edin !od zeix` ixb mizek xaqwc ,iebk ied izek la` :qxhpewa yxite

`nw wxta `icda dil zi` dpaic l`ilnb oax `dc ,qxhpewd yexitk xnel xyt`

izek la` :yxtl oileki epiide .mizek icr eicry hb xiykdy ,od zn` ixbc (`,i) oihibc

iax `edy ,xq`c `nw `pzc `nrh inp epiidc .aexira dcen epi`c meyn Ð iebk ied

.od zn` ixb mizekc (zexekaa) mzd dil zi` xi`n iaxe ,`xnba mzd gkenck xi`n

`d ?zeyx ozile zeyx lhal oixenb mieb me`yry [`,e oileg] iq` iaxe in` iax ycgl e`a dn ok m` Ð od zn` ixbc ab lr s` ,xqe` izek `nlr ileklc oeik :dyw la`

oaxk ,od zn` ixbc oixeaq eide .od zn` ixbc ,mizekl oicd `ede Ð iebk epi` iwecv opze ,iebk epi` inp izek l`ilnb oaxlc :xnel yi `l` !`nlr ilekl ded ikd inp `xwirn

opgei iax Ð izek xqe`y `nw `pz` bilt `l awri iaxa xfril` iaxe ,awri iaxa xfril` iaxk wqt opgei iaxc ab lr s` .oixenb mieb iq` iaxe in` iax me`yry cr ,l`ilnb

.df lr df mixqe` mil`xyi ipy ediy jixvy dna `l` ezenk weqtl `a `líé÷éãözeknc `nw wxta mnef cr bxdy i`ah oa dcedi ogky` `dc :dniz Ð oky lk `l onvr

xac lke`y wicvl `ed i`pby ,oci lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi` dlik`c icina `wecc :wgvi epiax xne`e !(a,ai) zayc `nw wxta dhde `xwy l`rnyi iaxe ,(a,d sc)

z`ypy l`xyi za lik`ny ,xeqi` zlik` icil iz`c meyn Ð 'ek miwicv ly oznda `zyd ,eit lr dpedkl car dlrd iab (a,gk) zeaezkc (`nw wxta) iqxbc mixtqle .xeqi`

dnk" :xn`c (`,`k) dpyd y`xae .xeqi`d lke` envr wicvdyk `l` jxtnl `kilc meyn epiide .dil opiqxb `l mixtq aexa ,edine .oiyecw da el oi`e ,car `ede ,dnexza el

mzd Ð dxkq`a ezzinc ab lr s` ,dlcad mcew mrhe ilzy`e iq` ax ial rlwi` `a` xa dinxi iax :(a,ew) "migqt iaxr"ae ,"`axrnc `ax `neva i`laac `liyaz miqa

ia ,ixitc dlklk `xif iaxl xcyc dinxi iax :qxb dax ziy`xaae .dxeq`d drya lke`y `l` ,`ed xzid zlik``zi` `caer `edd ,edine .ediilaha ixit lik`z` oicl oic o

.xi`i oa qgpt iaxc exengk `le ,mixengk ep` Ð ypi` ipak mipey`xd m`e ,ypi` xak ep` mik`lnk mipey`xd m` :`xif iax dlr xn`we (`,g) milwy `zkqna
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"õøàä íòî"¯øîBà éñBé ïa ïBòîL éaø .ãneLîì èøt ¥©¨¨¤§¨¦§¨©¦¦§¤¥¥
"íLàå äââLa äðéNòú àì øLà" :ïBòîL éaø íeMî¯ ¦©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥

Búòéãéî áL Bðéà ,BúââL ìò ïaø÷ àéáî Búòéãéî áMä©¨¦¦¨¥¦¨§¨©¦§¨¥¨¦¦¨
øîàå ?eäééðéa éàî :ïðéøîàå ;BúââL ìò ïaø÷ àéáî Bðéà¥¥¦¨§¨©¦§¨§¨§¦©©¥©§©£©
ícä ìò ïaø÷ àéáäå áìç ìBëàì ãneLî :àðeðîä áø©©§¨§¨¤¡¥¤§¥¦¨§¨©©¨

!eäééðéa àkéà¯,éëéøöe .äìBòa àãçå ,úàhça àãç ¦¨¥©§£¨§©¨©£¨§¨§¦¦
úàhç ïðéòîLà éàc¯äìBò ìáà ,àeä äøtëìc íeMî §¦©§©¦©©¨¦¦§©¨¨£¨¨

àeä ïBøBãc¯äìBò ïðéòîLà éàå ;dépéî ìa÷ì àîéà §¥¨§©¥¦¥§¦©§©¦©¨
¯àeä àáeiçc úàhç ìáà ,àeä àáeiç åàìc íeMî¦§¨¦¨£¨©¨§¦¨
¯.àëéøö ,dépéî ìa÷ì àîéàäîäa áéúëc àëéä ìëå ¥¨§©¥¦¥§¦¨§¨¥¨¦§¦§¥¨

'ä òéLBú äîäáe íãà" :áéúëäå ?àéä àúeòéøb," §¦¨¦§¨§¦¨¨§¥¨¦©
ïéîeøò ïäL íãà éða elà :áø øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©©¥§¥¨¨¤¥£¦

!äîäák ïîöò ïéîéNîe úòãa¯íãà" áéúk íúä §©©§¦¦©§¨¦§¥¨¨¨§¦¨¨
.áéúk déãeçì äîäa àëä ,"äîäáe¯áéúëc àëéä ìëå §¥¨¨¨§¥¨§¥§¦§¨¥¨¦§¦

úà ézòøæå" :áéúk àäå ?àéä àúeélòî "äîäáe íãà"¨¨§¥¨©©§¨¦§¨§¦§¨©§¦¤
!"äîäa òøæå íãà òøæ ìàøNé úéa¯dé÷lç àä íúä ¥¦§¨¥¤©¨¨§¤©§¥¨¨¨¨©§¥

(óì÷ð :ïîéñ) .ãeçì äîäa òøæå ãeçì íãà òøæ ,àø÷§¨¤©¨¨§§¤©§¥¨§
òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà ïðç éaø øîà̈©©¦¨¨¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©
ìò eðîð Bðéc úéáe ìàéìîb ïaø :àøt÷ øa íeMî éåì ïa¤¥¦¦©©¨¨©¨©§¦¥¥¦¦§©
á÷òé éaøì àøéæ éaø äéì øîà .äeøñàå éúek úèéçL§¦©¦©£¨¨£©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ
ãîBò ìàøNé ïéàLa àlà éaø òîL àì ànL :éãéà øa©¦¦¤¨Ÿ¨©©¦¤¨§¤¥¦§¨¥¥
éLðéà éøéîb àìãk ïðaøî éàä éîc :äéì øîà ?åéab ìò©©¨£©¥¨¥©¥©¨©¦§¨§¦¦¡¨¥
!?éòa àøîéîì åéab ìò ãîBò ìàøNé ïéàLa !àúòîL§©£¨§¤¥¦§¨¥¥©©¨§¥§¨¨¥
áø øîàc ,òîL àz ?dépéî dìa÷ àì Bà dépéî dìa÷¦§¨¦¥¨¦§¨¦¥¨§©§¨©©
ïðçBé éaø úà éúéàø éðà :éñà éaø øîà ÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨©©¦©¦£¦¨¦¦¤©¦¨¨
;éúek úèéçMî ìëà éñà éaø óà ,éúek úèéçMî ìëàL¤¨©¦§¦©¦©©¦©¦¨©¦§¦©¦
àòéîL äåä éàc ,eäì àòéîL àì :àøéæ éaø äa éäúå§¨¥¨©¦¥¨¨§¦¨§§¦£¨§¦¨
?äeìa÷ àìå eäì òéîL àîìc Bà ,dì éìa÷î eåä eäì§£§©§¦¨¦§¨§¦©§§¨¦§¨
,äeìa÷ àìå eäì òéîLc àøazñî :déLôðì èéLt øãä£©¨¥§©§¥¦§©§¨¦§¦©§§¨¦§¨
eåä eäì òéîL äåä éàå ,eäì òéîL àì Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¨§¦©§§¦£¨§¦©§£

,dì éìa÷î?àøeqéà ìëéîì àúléî àòéizñî éëéä §©§¦¨¥¦¦§©§¨¦§¨§¥©¦¨
àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL ïzîäa àzLä̈§¨§¤§¨¤©¦¦¥©¨¨

àéáî?ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö ,ïãé ìò äìwz ¥¦©¨¨©¨¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥
éàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oileg(iyiy meil)

dbbya `hgy in lr xtkl `ad z`hg oaxw iabl xn`py(fk c `xwie),
dbbWa `hgY zg` Wtp m`e','õøàä íòîxn`py dnn wiicl yie §¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤

xnel ,ux`d mr lk `le ux`d mrn wlg rnyne ,ux`d 'mrn'èøt§¨
,øîeîì.oaxw epnn milawn oi`yíeMî øîBà éñBé ïa ïBòîL éaø §¨©¦¦§¤¥¥¦

,ïBòîL éaøxn`py dnn cenll yi df oic(ak c my)àì øLà' ©¦¦§£¤Ÿ
'íLàå äââLa äðéNòúxn`p ok ixg` cine(bk c my)eil` rcFd F`' ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥©¥¨

`weecy rnyne ,'FpAxw z` `iade `hg xW` Fz`HgBúòéãéî áMä ©¨£¤¨¨§¥¦¤¨§¨©¨¦¦¨
`ed ,dzeyrln rpnp did dxiar df xacy rcei did eli`y mc` -

,BúââL ìò ïaø÷ àéáîm` j`,Búòéãéî áL Bðéàdid eli` s`y ¥¦¨§¨©¦§¨¥¨¦¦¨
,dzeyrln rpnp did `l dxiar df xacy rceiìò ïaø÷ àéáî Bðéà¥¥¦¨§¨©

ïðéøîàå .BúââL,`ziixad ixac xe`iaaeäééðéa éàîlcad dn ± ¦§¨§©§¦¨©¥©§
s` xnend on oaxw milawn oi` mdipyl ixd ,el` mi`pz oia yi
hrnzne xnen `edy meyn mrhd m` il dne ,bbeya xar xy`k

.'ezricin ay epi`y' meyn hrnzny e` ,'ux`d mrn'náø øîàå§¨©©
áìç ìBëàì øîeî ,àðeðîä,dbbya mc lk`y ,cifnaïaø÷ àéáäå ©§¨¨¤¡¥¤§¥¦¨§¨

,ícä ìòdf ote`,eäééðéa àkéà`ed xnen mewn lkn `nw `pzly ©©¨¦¨¥©§
iaxl j` ,xnen epi` eilry xac lr s` oaxw epnn milawn oi`e
milawn ,ezricin ay epi`y meyn `l` hrnzp `ly oeik oerny
zrya rcei did m`e ,xnen epi` mcd lr ixdy ,mcd lr oaxw epnn

.elke`ln rpnp did mc `edy ezlik`miweqtny x`ean mewn lkn
df xac hrnzp el`xn`pd lr dywe ,xnend on oaxw milawn oi`y

.'mkn'n hrnzn xnendy lirl `ziixaa
,md micenil ipy ok` :`xnbd zvxzn,äìBòa àãçå úàhça àãç£¨§©¨©£¨§¨

z`hga weqtd hrine ,z`hg oaxwa xacn o`k `ziixad ly weqtd
,dler oaxwa xacn 'mkn' lirl `ziixad ly weqtde ,xnend z`

éëéøöemeyn ,ipydn cg` cenll oi`y ,miherind ipyléàc §¦¥§¦
ïðéòîLàa wx df herin,úàhçoi` ea `weecy xnel mewn did ©§§¦¨©¨

,xnenn lawlc íeMîz`hg oaxwàeä äøtëìdfe ,e`hg lr `a ¦¦§©¨¨
zrky s` ,dxtk xa epi` ,cifna xearle xefgl ezrcy oeik xnend

,bbeya jk lr xarìáàoaxw,àeä ïBøBãc äìBòxtkl `a epi`y £¨¨§
,jlnl oexec aixwnk `l`àîéàozipy xn`p -,dépéî ìa÷ìjkl ¥¨§©¥¦¥

.dlera s` xnend z` hrnl weqtd jxvedïðéòîLà éàådf herin §¦©§§¦¨
a wx,äìBò,xnenn lawl oi` ea `weecy xnel mewn didíeMî ¨¦

àeä àáeiç åàìcoeike ,dler oaxw `iadl daeg eilr oi`y - §¨¦¨
didiy xnel d`xp oi` ,oexece dacp jxca oaxwd z` `iadl dvexy

,'darez miryx gaf' ixdy ,oexec epnn lawl xyt`úàhç ìáà£¨©¨
àeä àáeiçc,xary dxiar lr eilr zlheny `id daegy -àîéà §¦¨¥¨
,dépéî ìa÷ìjkl ,xkyp `hegd didi `ly ickàëéøöod aezkl §©¥¦¥§¦¨

.xnend on milawn oi` mdipyay xnel dlera ode z`hga
on' xn`pdn dyxcy lirl `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd
milawn exn` o`kn ,dndal minecy mc` ipa `iadl 'dndad

:`xnbd dywn .l`xyi iryetn zepaxwåikáéúëc àëéä ìk §¨¥¨¦§¦
x`ez weqtaäîäa,mc`l iepikkàéä àúeòéøbweqtd zpeek - §¥¨§¦¨¦

ebke ,mizegt mc` ipa zeaxl,mixnen oáéúëäåweqta(f el mildz) §¨§¦
áø øîà äãeäé áø øîàå ,''ä òéLBz äîäáe íãà',weqtd zyxca ¨¨§¥¨¦©§¨©©§¨¨©©

úòãa ïéîeøò ïäL íãà éða elàoey`xd mc`kïîöò ïéîéNîe ¥§¥¨¨¤¥£¦§©©§¦¦©§¨
,äîäákzaiz yxcpy ixd ,gex zeltyae depra mibdpzny ¦§¥¨

eyxc cvike ,dndak mnvr militynd miwicv miyp`l 'dndae'
.gayl minrte i`pbl minrt ef daiz

:`xnbd zvxznäîäáe íãà áéúk íúämiyxec xy`ke ,eicgi ¨¨§¦¨¨§¥¨
j` ,miwicv miyp`l weqtd zpeek x`al yi cgi mdipyäîäa àëä̈¨§¥¨

áéúk dãeçìmc` ipal dpeekdy yexcl yi jkle ,mc`l iepikk §¨§¦
.dndak mizegtd

:`xnbd dywnåikäîäáe íãà áéúëc àëéä ìkm`d ,eicgi §¨¥¨¦§¦¨¨§¥¨
àéä àúeélòî,miwicv miyp` lr eyxecl yieáéúk àäåweqta §©§¨¦§¨§¦

xg`(ek `l dinxi)zòøæå','äîäa òøæå íãà òøæ ìàøNé úéa úà é §¨©§¦¤¥¦§¨¥¤©¨¨§¤©§¥¨
mzextl l`xyi ipa z` rxfie enrl 'd aihii `eal cizrly epiide

`xnba eyxce ,dnda rxf ode mc` rxf od ,mzeaxle(.ak dheq)rxf'y
`le epy `le e`xw `ly ux`d inr mc` ipa mze` epiid 'dnda

ixd ,minkgd mc` ipa epiid 'mc` rxf'e ,minkg icinlz eyniy
.'mc`'l jenqa dazkpyk s` zezigt oeyll zyxcp 'dnda' zaizy

:`xnbd zvxznàø÷ dé÷lç àä íúäyexcl yi my weqta s` - ¨¨¨©§¥§¨
xn`p oky ,mc`n ewlg weqtd ixdy ,dcal dnda zaizíãà òøæ¤©¨¨

,ãeçì äîäa òøæå ãeçì'dnda'e ,envr ipta cg` lk yxcp jkl §§¤©§¥¨§
.zezigt oeyll zyxcp dcal

lirl(.b),'zn` ixb' md miaygpy itl dxiyk izek zhigyy x`azp
lr miceygy itl ,l`xyi ipta dhigyd dyrizy jixvy `l`
epizpyn z` `axe iia` jka eyxit s`e ,'leykn ozz `l xer iptl'
oipra dpc `xnbd .mizek s` zeaxl epiidc 'oihgey lkd' dazky

:dfd onfa mizekd zhigyóì÷ð ïîéñ)éaø øîà ïðç éaø øîà ,( ¦¨¦§¨¨©©¦¨¨¨©©¦
,àøt÷ øa íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òés` ©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨

,lirl x`azpy enk zxzen izek zhigy oicd xwirnyìàéìîb ïaø©¨©§¦¥
Bðéc úéáe,dpynd zipypy xg`l xzei xge`n xeca eidyìò eðîð ¥¦¦§©

.äeøñàå éúek úèéçL§¦©¦©£¨¨
àøéæ éaø déì øîàéaø òîL àì ànL ,éãéà øa á÷òé éaøì ¨©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ©¦¦¤¨Ÿ¨©©¦

izek zhigy exq`y,åéab ìò ãîBò ìàøNé ïéàLa àlà¤¨§¤¥¦§¨¥¥©©¨
x`azpy enke ,dhigyd z` lwlw `ny yeygl yi df ote`ay
j` ,'leykn ozz `l xer iptl' lr mizekd miceygy lirl
s` dxiyk ezhigy eiab lr cnery l`xyid ipta hgey xy`k
oicdn l`ilnb oax dpiy `ly `vnpe ,epic ziae l`ilnb oaxl

epizpyna iepyd.déì øîà,ici` xa awri iaxïðaøî éàä éîã ¨©¥¨¥©¥©¨¨
àzòîL éLðéà éøéîb àìãkdl`y l`yy mkg eze` dnec - ¦§Ÿ§¦¥¦§¥§©§¨

ixdy ,einin `ibeq cnl `ly mc` enk ,`xif iax epiid ,efïéàLa§¤¥
éòa àøîéîì ,åéab ìò ãîBò ìàøNéoi`y xnel jixv ike - ¦§¨¥¥©©¨§¥§¨¨¥

df xac `ld ,eiab lr cner l`xyi oi`yk ezhigy z` xiykdl
dxiykd `l dpynd s`e ,'xer iptl' lr miceygy `ed heyt
ekxved recne ,ezhigy z` d`exe eiab lr cner l`xyiyk `l`
`ly gxkdae ,xeq`le jk lr zepnidl epic ziae l`ilnb oax
z` d`ex l`xyiyk s` izekd zhigy z` xeq`l `l` epnp

.ezhigy
:`xnbd zxxandépéî dìa÷ àì Bà dépéî dìa÷laiw ok` m`d - ©§¨¦¥Ÿ©§¨¦¥

z` xeq`l epnpy eixacl dcede awri iax ly ezaeyz z` `xif iax
d`ian .dlaiw `ly e` ,eiab lr cner l`xyiyk s` ezhigy

:xg` mewna `xif iax xn`y dnn di`x `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©
ìëàL ïðçBé éaø úà éúéàø éðà ,éqà éaø øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©©¦©¦£¦¨¦¦¤©¦¨¨¤¨©

éúek úèéçMîhgyy oebk ,'xer iptl' meyn ea ceygl oi`y ote`a ¦§¦©¦
dhigy dze`n lk`iy izek eze`l opgei iax ozpy e` ,l`xyi ipta

,elk`eéúek úèéçMî ìëà éqà éaø óàåiax dyry d`xy enk §©©¦©¦¨©¦§¦©¦
.eax opgeida éäúåeala dnz dide -àøéæ éaøiaxe opgei iax lr §¨¥¨©¦¥¨

z` exq`e epnp epic ziae l`ilnb oax ixdy ,jka xzid ebdpy iq`
m`d ,wtzqn dide ,mzhigyeäì àòéîL àìl`ilnb oaxy df xac Ÿ§¦¨§

,mzhigy z` exq`e epnp epic ziaeeåä eäì àòéîL äåä éàc§¦£¨§¦¨§£
dì éìa÷î,lek`ln mirpnpe ef dpwzleäì òéîL àîìc Bàepnpy §©§¥¨¦§¨§¦©§

,mzhigy z` exq`e epic ziae l`ilnb oaxäeìa÷ àìåxac mdilr §Ÿ©§¨
.xzid dfa ebdp jkle df

déLôðì èéLt øãäwtq envrl hyte `xif iax xfg okn xg`le - £©¨¦§©§¥
c ,dfeäì òéîLc àøazñî,mexq`y iq` iaxe opgei iaxàìå ¦§©§¨¦§¦©§§Ÿ

,äeìa÷,ef dpwz lr ewlgp `l`eäì òéîL àì Czòc à÷ìñ éàc ©§¨§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦©§
dì éìa÷î eåä eäì òéîL äåä éàådlrdy cvdk xn`p m`y - §¦£¨§¦©§£§©§¥¨

milke` eid `l mircei eid m` ok`e jkn erci `ly ezrca
,dywi ok m` ,ezhigynàøeqéà ìëéîì àúléî àòéizñî éëéä- ¥¦¦§©§¨¦§¨§¥©¦¨

,bbeya s` xeqi` xac lek`l jka elykpy df xac rxi` cvik
àzLäs`y epl reciy xg`n ,dzrn xn`p `lde -ìL ïzîäa ©§¨§¤§¨¤

ïãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écöxac elk`iy ©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨©¨¨
,jka elyki `ly odl riiqn `l` ,xeqi`ïkL ìk àì ïîöò íé÷écö©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥

,xeqi` zlik`a elyki `ly `ed jexa yecwd mdl riiqn i`cey
`l` ,xeqi` zlik`a iq` iaxe opgei iax elykp `ly xnel gxkdae

.zxzen izekd zhigyy exaqy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



קס

המשך בעמוד דסק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oileg(ycew zay meil)

:di`xd z` `xnbd zniiqnézòc à÷ìñ éàåCjzrc lr dlri m`e - §¦¨§¨©§¥
xneldépéî dìa÷ àìif iax laiw `ly -awri iax zaeyz z` `x Ÿ©§¨¦¥

l`xyiyk elit`e izek zhigy xq` ixnbl l`ilnb oaxy ici` xa
,el dywed dn ok m` ,eiab lr cnerdéì épLéì`xif iax uxzi - ¦©¥¥

,envrlïàkdf did ,izek zhigyn elk`y iq` iaxe opgei iax - ¨
åéab ìò ãîBò ìàøNiLk,ie`xk `dzy gibyne dhigyd zrya §¤¦§¨¥¥©©¨

eïàkepiid izek zhigyn lek`l xq`y l`ilnb oax -ïéàLk ¨§¤¥
åéab ìò ãîBò ìàøNé,dhigyd zryamixdfp mizekd oi`y iptn ¦§¨¥¥©©¨

.dliap xeqi`a mixg` liykdl `làlà,jk uxiz `ly dnnåàì ¤¨¨
`l m`d -dpéî òîLok`ydépéî dìa÷z` `xif iax laiwy - §©¦¨©§¨¦¥

izek zhigy lr exfb epic ziae l`ilnb oaxy ici` xa awri iax ixac
jkle .ieb zhigyk ynn dexq`e ,eiab lr cner l`xyi xy`k elit`
ok` :`xnbd dwiqn .izek zhigyn elk`y mi`xen`d lr dnz

dpéî òîL.ici` xa awri iax ixac z` laiw `xif iaxy §©¦¨
:`xnbd zxxanïðaø eäa eøæb àîòè éàîez` exq`e mizekd lr ©©§¨¨§§©¨¨

:dyrn `xnbd d`ian ef dl`y lr aiydl ick .mzhigyàä ék¦¨
øæòìà ïa ïBòîL éaøcoa oerny iax mr didy dyrnd enk - §©¦¦§¤¤§¨¨

,xfrl`cdéøãLeglyy -øéàî éaøeaxéaî àøîç ééezàì ©§¥©¦¥¦§©¥©§¨¦¥
éàúek,mizekd zeayenn oii `iadl -àáñ àeää déçkLà- ¨¥©§§¥©¨¨

,cg` owf e`vnEòìa ïékñ zîNå' ,déì øîà[jiigla-]ìòa íà ¨©¥§©§¨©¦§Ÿ¤¦©©
'äzà Lôð(a bk ilyn)jxvi lr wfgzz ,dz` xyk mc` m` xnelk , ¤¤¨¨

.[oldl x`eaiy itk] xeqi` yyg ea yiy mizekd on oii gwz `le
øtñå øæòìà ïa ïBòîL éaø Cìäd z`øæâå ,øéàî éaø éðôì íéøác ¨©©¦¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨¦¦§¥©¦¥¦§¨©

xi`n iaxïäéìò:`xnbd zl`ey .mpii z` xq`e,àîòè éàîxnelk £¥¤©©§¨
.xi`n iax exq` ezngny mizekd ly mpiia yi zexyk yyg dfi`

:`xnbd daiynïäì eàöî äðBé úeîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¨¨§¨¤
íéæéøb øä Làøa,dúBà ïéãáBò eéäLxda miayeid mizekd eyrpe §Ÿ©§¦¦¤¨§¦¨

.xeq` mpii mzqe ,dxf dcearl mixnen mifixbåon herin wxy s` §
ecygp `le mifixb xda mpi` mizekd aexe ,my miayei mizekd

wqty meyn ,mizekd lk lr xi`n iax xfb ,dxf dcearaøéàî éaø©¦¥¦
déîòèì[ezhiyl-]àèeòéîì Lééçc-,herinl yyegyøæâå §©§¥§¨¥§¦¨§¨©

àèeòéî eèà àaeø`ly s` mizekd lk ly mpii z` xq`e xfbe - ¨¨¦¨
.dxf dcearl mixnend herind ly mpii iptn ,dxf dcear lr ecygp

,eäì àøéáñ øéàî éaøk énð Bðéc úéáe ìàéìîb ïaøåmiyyege §©¨©§¦¥¥¦©¦§©¦¥¦§¦¨§
ly mzhigy z` exq` okle ,dxf dcearl mixnend mizekd herinl

.mizekd lk
lr wfgzdl oiekzde ilyna weqtd z` `aqd xikfd lirl dyrna

:`xnbd zl`ey ,milk`nd zexyka xvidéàîa àø÷c déèLt©§¥¦§¨§©
áéúk:`xnbd daiyn .weqtd ly dheytd dpeekd idn -ãéîìúa §¦§©§¦
áLBiädxez cneleàéiç éaø éðúc .Baø éðôìzyxtnd `ziixa ©¥¦§¥©§¨¥©¦¦¨

ilyna xn`p ,df weqt(a-` bk)ìLBî úà íBçìì áLú ék'- ¦¥¥¦§¤¥
,dxeza lecb mr cenll ayzykéðôì øLà úà ïéáz ïéazîNå .E ¦¨¦¤£¤§¨¤§©§¨

.'äzà Lôð ìòa íà ,EòBìa ïékñyi cvik cnll weqtd zpeeke ©¦§¤¦©©¤¤¨¨
.eax mr bedpl cinlzlL Baøa ãéîìz òãBé íà`iyew el dywi m` ¦¥©©§¦§©¤

òãBiaxdïéa ,íòè Bì øéæçäìodici lry zeaeyz lawe l`y - ¥©§©£¦©©¦
,cenild z` oiaz,åàì íàådaeyz xifgdl rci `l axdy d`xpy §¦¨

f` ,mrh lyïéázjnvrnéðôì øLà úàE,epyiiaze l`yz l`e ¨¦¤£¤§¨¤
aezk eixg`y weqtae,'EòBìa ïékñ zîNå'xevre wfgzd xnelk §©§¨©¦§¤

weqtd miiqne .le`yln jitäzà Lôð ìòa íà ,le`yl de`zne ¦©©¤¤©¨
ly mwnerl zcxle,jzpwz dn ,mixacepîéä LBøtjle df axn - §¥¤

.xg` axl
:mizekd lr l`xyi inkg exfby zexifbd oiprl zxfeg `xnbdéaø©¦

déøãL ,óñBé ïa ÷çöéegly -éaî àøîç ééezàì eäaà éaø ¦§¨¤¥©§¥©¦©¨§©¥©§¨¦¥
éàúek`iadl -oiizeayenn,mizekdàáñ àeää déçkLà- ¨¥©§§¥©¨¨

,cg` owf e`vndéì øîà,wgvi iaxlúéìoi` -ïàkmizekd lv` ¨©¥¥¨
øtñå ÷çöé éaø Cìä .äøBz éøîBLd z`,eäaà éaø éðôì íéøác §¥¨¨©©¦¦§¨§¦¥§¨¦¦§¥©¦©¨

øtñå eäaà éaø Cìäd z`aø éðôì íéøácàìå ,éqà éaøå énà é ¨©©¦©¨§¦¥§¨¦¦§¥©¦©¦§©¦©¦§Ÿ
L ãò íMî eææmizekd lr exfbeíeàNòk.ïéøeîb íéáëBk éãáBò ¨¦¨©¤£¨§¥¨¦§¦

:`xnbd zxxanéàîì,miebk me`yr oipr dfi`l -éàxn`z m` - §©¦
ì,Cñð ïééå äèéçLmpii mzq z` exq`e mzhigyn lek`l exq`y ¦§¦¨§¥¤¤

`ld ,dywi ,jqp oiik d`pdaïðaø eäa eøæb íúäîiax xfb xak - ¥¨¨¨§§©¨¨
dne ,mzhigy z` xq` l`ilnb oax eixg`e ,mpii z` xq`e xi`n

.iq` iaxe in` iax etiqed
:`xnbd daiynéaøå énà éaø eúà ,eäééðéî eìa÷ àìå øeæb eäðéà¦§¨§Ÿ©§¦©§¨©¦©¦§©¦

eäééðéî eìa÷å eøæb éqàlr exfb l`ilnb oaxe xi`n iax mpn` - ©¦¨§§©§¦©§
milibx mrd eidy iptn ,xeaivd lr dlawzp `l mzxifb j` ,mizekd
iax e`ayk jk xg` la` ,mdn yextl dyw mdl dide mizekd mr
on yextl xyt` dide ze`ivnd dzpzyp ,aey exfbe iq` iaxe in`

.dlawzp mzxifbe ,mizekd
miakek icaer me`yry cr myn eff `l' xn`p oexg`d dyrna

:`xnbd zxxan .'oixenbéàîk miaygp md dn oiprl -éãáBò ©§¥
.ïéøeîb íéáëBk:`xnbd daiynáø øîàìháì ,÷çöé øa ïîçð ¨¦§¦¨©©©§¨©¦§¨§©¥

.úeLø ïzéìå úeLøelit` miebk mze` eaiygde mizekd lr exfby §§¦¥§
`le gkyy l`xyiy .zaya ze`ean iteziye zexvg iaexir oiprl
z` mixiicd lk lr xqe`y `vnpe ,zayd iptln aexira szzyd
on envr z` wlqle ezeyx lhal leki ,ieana e` xvga yeniyd
etzzydy mze`l wx zynyn xvgd df ici lre ,mewna zetzeyd
xcd ieb j` ,xvgl mzian `ivedl mixiicd x`yl xzene ,aexira
zzl e` ,ezeyx z` lhal `l s`e ,aexira szzydl leki epi` xvga
exfbe .xvga ewlg z` epnn xekyl `l` dpwz oi`e ,dpzna dze`
dpwz el oi`e ,zeyx zzle zeyx lhal lkei `l `ed s`y izekd lr

.xenb iebk zexikya `l`
ìàøNé ,àéðúãëå`ed m` elit`øîeîj` `rpiva zay llgl §¦§©§¨¦§¨¥¨

÷eMa BzaL ønLî`l m`e ,l`xyik `ed ixd ,`iqdxta - §©¥©©©
,ieana e` xvgay eipky mr aexira szzydïúBðå úeLø ìháî§©¥§§¥

,úeLø.ztzeynd zeyxa lhlhl mdl xizdl dfa iceBðéàLå §§¤¥
eøîàL éðtî .úeLø ïúBðå úeLø ìháî Bðéà ,÷eMa BzaL ønLî§©¥©©©¥§©¥§§¥§¦§¥¤¨§

,minkgíéáëBk ãáBòáe ,úeLø ìháîe úeLø ïúBð ìàøNéxcd ¦§¨¥¥§§©¥§§¥¨¦
my lhlhl dpwz oi` xvgaøBkNiL ãò.ezeyx z` l`xyid epnn ©¤¦§

:`xnbd zx`an .miakek caerk epic `iqdxta zay llgl xnene
ãöék,lehiad z` e` zeyxd zpizp z` l`xyid dyerBì øîà- ¥©¨©

,epkylúìheáî éúeLø åà ,Cì äéeð÷ éúeLøäð÷ ,Cìz` okyd §¦§¨¨§¦§¤¤¨¨¨
,zay dze`l ezeyxéøö BðéàåúBkæì Cic `l` ,oitilg oipwa el §¥¨¦§©

.xeaica
`ian `ed jexa yecwd oi`y xn`y `xif iax ixac e`aed lirl
`xnbd .xeqi` xac elk`iy miwicv ly mzndal elit` dlwz

:df oiprl zekiiyd zereny d`ianeòì÷éà éqà áøå àøéæ éaø- ©¦¥¨§©©¦¦§©
erlwpéàéc à÷cðeôì,ux`d inr eidy 'i`i' xird ly -ezééà §§§¨§¨¦©§

eäéén÷ìmdiptl e`iad -úB÷neöîä íéöéaetxhy ,dilv aexn §©©§¥¦©§¨
oze` eaxreìëà àì àøéæ éaø .ïééa,miviadnøîà .ìëà éqà áøå §©¦©¦¥¨Ÿ¨©§©©¦¨©¨©

øî Lééç àìå ,éqà áøì àøéæ éaø déì-yyeg jpi` m`d ¥©¦¥¨§©©¦§Ÿ¨¥©
éàîc úáBøòúì.lk`na dpyiydéì øîàiq` axéàzòcà åàì- §©£¤§©¨©¥¨©©§¨¦

izzp `l ,zaexrz ici lr `l` ,envr ipta iptl `aed `l oiidy oeik
.i`nca axern did izlk`y lk`ndy ial l`àøéæ éaø øîà- ¨©©¦¥¨

,envrl did dnzøLôày xacd okzi m`d -eøæbminkgìò ¤§¨¨§©
éàîc úáBøòz,dlik`a dxeq`yéqà áøc àúléî àòéizñîe ©£¤§©¦§©§¨¦§¨§©©¦
àøeqéà ìëéîì-zlik`a bbeya iq` ax lykiy eriiqi minyne §¥©¦¨

,xeqi`,íé÷écö ìL ïzîäa àzLäoa qgpt iax ly exeng oebk ©§¨§¤§¨¤©¦¦
,xi`i,ïãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéàlk`z dndady ¥©¨¨¥¦©¨¨©¨¨

oldl `xnbd xtqzy itk] dl xeq`d xac(:-.f),[àì ïîöò íé÷écö©¦¦©§¨Ÿ
ïkL ìk.oci lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi`y ¨¤¥

÷ôð`vi -àøéæ éaø,df oic xxal÷c,zeziixaae zeipyna wcwc - ¨©©¦¥¨©
çkLàå.i`nc zaexrz lr minkg exfb `l ok`y `vne -(ïðúã) §©§©
[àéðúc]`ztqeza(g"id `"t i`nc)xag ,ïéé ç÷Blälr ux`d mrn §©§¨©¥©©¦

zpnñééøenä CBúì úúì,mibc oney -úézðelàä CBúì Bà- ¨¥§©§¨§¨©§¦
epnn gwely e` ,oenqxt` onye oiie minn ieyrd dwynïéðéLøk©§¦¦
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קסי oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äìá÷ àì êúòã à÷ìñ éàåi`n ,xq` ixnbl l`ilnb oaxc awri iaxn `xif iax Ð

dil `iywäéì éðùéì ?lr cner l`xyi oi`yk Ð l`ilnb oax xq` ik ,diytpl Ð

cner l`xyiyk Ð opgei iax lk` ike ."leykn ozz `l xer iptl" dil zilc ,eiab

.eiab lrêòåìá ïéëñ úîùå.ilyn xtqa `ed weqt Ðäúà ùôð ìòá íàm` Ð

lra :(`,n) migqta xn`ck ,dz` xyk mc`

.xyk mc` ,zezli `l ytpêòåìá.jiigla Ð

.z`f dyrz `le jxvi lr wfgzd ,xnelk

ïäì åàöî,mifixb xda miayeid mze` Ð

ab lr s`e .dxf dcearl micneyn eyrpe

xi`n iax ,eid mifixb xdn e`l mizek aexc

:(a,`q) zenaia `herinl yiigc dinrhl

iax ixac ,oinain `le oivleg `l dphwe ohw

`l zxn` dti :xi`n iaxl el exn` .xi`n

`l dn iptn ,dyxta aizk "yi`" ,oivleg

oinain?,qixq `vni `ny Ð ohw :odl xn`

e`vnpe ,zipelii` `vnz `ny Ð dphw

mpi` miphw aex xn` `le .dexra mirbet

.miqixqìùåî úà.dxeza lecb Ðòãåé íà
åáøá.mrh el aiyi epl`yi m`y ÐïéáÐ

.l`yêéðôì øùà úà ïéáú åàì íàåÐ

oikq znye" .epyiiaze l`yz l`e ,jnvrn

,xnelk ,aizk `xw i`dc dixza "jrela

d.le`yln jit xevre jnvr wfgzìòá íà
äúà ùôðlr cenrle le`yl de`zne Ð

dizpwz i`n ,xwird?.epnid yextíúäî
åøæâl`ilnb oaxe ,oiid lr xi`n iax Ð

.dhigyd lr eixg`åäééðéî åìá÷å`l Ð

iax ly execay `l` ,epnid milecb el`y¥

on yextl mdilr lawl evx `l xi`n

ly execae ,mda milibx eidy itl ,miizekd

.yextl mdl xyt` did in` iaxìèáì
úåùøz` xekyl jixv ieana izek xc m` Ð

dpi` dpzna mdl ozp elit`e ,ezeyx

l`xyie .iebk epiide ,xekyiy cr zlhean

`ede ,ieand ipa mr aexra ozp `le gkyy

mdl lhan Ð mdilr xqe`e mdnr xc

.epnid l`xyi xekyiy cr Ð iebe ,ezeyx

oiaexir) "iebd z` xcd"a yxtn `nrhe

.(a,hq÷åùá åúáù øîùîs` ,`iqdxta Ð

drpva ellgl cneyn `edy it lr s` it lr

mr axir `l m`e ,l`xyik `ed ixd Ð

ezeyx mdl ozep Ð ieana e` xvga eipky

úåëæì.oitilg oipwa Ðéàéã à÷ãðåôìmy Ð

.i`ncd lr oiceyge ,eid ux`d inre .xird

"miwicv ly oznda" lirl opizii`c meyne

ika inp ixiinc `zrny jpdl iz`e hwp 'ek

.`peeb i`dúå÷îåöîoeyl ,daxd zeielv Ð

.(a,fl) zayc "el dtie wnhvn"ïééáxg`e Ð

meyn oiia `ki`e ,oiia metxhe meaxr jk

ici lre ,dipira dizilc meyn `kde .i`nc

.`zlinl eyg `l ,ediinwl izii` zaexrz

øùôàzaexrz lr minkg exfbc `zi` i` Ð

oer mexbic `zlin riizqn ,i`ncbbeya lk`ie dxfbd gkyie eilr exfbc eal lr miyi `lyçëùàå ÷ã ?.exfb `lc Ðñééøåîä êåúì úúìlr df oiil elke`l eteqc Ð

.(`,l) dxf dcear zkqna opixn`ck oenqxt` onye oiie min ozepy ,o"eyieft* = zizpel` jezl zzl oke ,qiixenc zaexrz iciïéðéçèoiaxern oilaze ,oiqixb ly lk`n Ð

egwly oebk ,`ed wtq m` i`nc yixtdl aiig Ð zaexrza `ly ,ediipira ux`d mrn xag ly ecil oi`ae li`ed ,axrl el` lk seqy it lr s` .miycrn oiqiqx oke .ea

.mdn izyxtd `l :xkend el xn` m` ,i`ce meyn xnel jixv oi`e ,ux`d mrníîöò íäåli`ed ,i`nc yixtdl jixv oi` Ð onvr oilke`d z` ux`d mrn gweld Ð

.ecil `a zaexrzaeåúðëùì.ux`d mr zy` Ðúåôàì äñéò.xe`y dl xqne Ðìùáì äøã÷å,owezn oi`y dlyn dpzpe dtilgd `ny yyeg epi` ,oilazd dl ozpe Ð

.lfbd lr oiceyg oi`y itléëéìùî éì äùò.oilazde xe`yd Ðùùåç.`ed zaexrzc ab lr s`e ,i`nc mdilr yixtdl jixve Ðéëéìùî éì éùò äì øîàã ïåéëied Ð

.egely ziyrpe dzyr eit lr `dc ,otxv jk xg`e ozaexrz mcew dpnid ogwly enkìéèá àì àîòèåzlyean dxcw gwl elit`e .xwir `ede lkd owzn `edy itl Ð

.xwir epi` miviaa oiie qiixena oii la` .xeq` Ð oaxiryk egely dyrp `ly ,ux`d mrnïðéùééç àì éôåìçìå.dtilgd `ny oiyyeg oi` lkd dl ozp m` :ipzwc Ð

åúåîçì ïúåðä.zet`l ezqir Ðì÷ì÷úîä úôìçî äãåùçù éðôîdf xag `di `ly dil `tlgin i`c ,dl ozep `edy z` xyrn jkld .eztilgn mgld lwlwzi m` Ð

.leykn diptl ozepäðîéä ìèåð àåäù úàå!`tlgin `nl` .dtilgd `ny Ðàîòè éðú÷ãë íúädzrc oi`y ixkp mc`l oebk ,lfbd lr la` .zpeekzn `id daehlc Ð

.dceyg dpi` rxdl s` Ð el aihdl silgdl
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äéçëùà.edil` `ed "`aq `edd" xikfn `edy mewn lkc miyxtn yi Ð `aq `edd

oerny iaxc `caera (`,cl zay) "oiwilcn dna" wxta ok xnel xyt` i`e

.i`gei oa

ùàøáxda dl`d zgz awri oinhdy dxf dcear `idy yi yxcna Ð mifixb xd

.(dl ziy`xa) mkyaíàyext dz` ytp lra

e`zz l`e" :aizk `xwc `tiqac Ð epnid

."eizenrhnlåðéàday oilaze xe`yl yyeg

rnyn Ð ziriay meyn `le xyrn meyn `l

`a" wxtac ,dnize .xyrna oiaiig oilazc

`nhn xyrna aiigy lk :opz (`,p dcp) "oniq

(a,fiw oileg) "ahexde xerd"ae ,milke` z`neh

,oilke` z`neh `nhl oitxhvn dtiwde :opz

`nl` .oilaz Ð dtiw i`n :`xnba xn`we

ici lr `l` oilke` z`neh mdl oi` oilaz

:xnel yie !xyrna aiigc ab lr s` ,sexiv

,oilaz` i`w `l `kd xn`wc "xyrn meyn"c

`dc ,oilaz` s` i`w ziriaye .xe`y` `l`

.ziriay dbdp inp dnda lk`na
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íéøác øtñå øæòìà ïa ïBòîL éaø Cìä ,"äzà Lôð ìòa©©¤¤¨¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨¦
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BúBîçì¯úôìçî äãeLçL éðtî ,äpnî ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòî ©£§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¦¤¨¦§¥¤£¨©£¤¤
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oileg(ycew zay meil)

:di`xd z` `xnbd zniiqnézòc à÷ìñ éàåCjzrc lr dlri m`e - §¦¨§¨©§¥
xneldépéî dìa÷ àìif iax laiw `ly -awri iax zaeyz z` `x Ÿ©§¨¦¥

l`xyiyk elit`e izek zhigy xq` ixnbl l`ilnb oaxy ici` xa
,el dywed dn ok m` ,eiab lr cnerdéì épLéì`xif iax uxzi - ¦©¥¥

,envrlïàkdf did ,izek zhigyn elk`y iq` iaxe opgei iax - ¨
åéab ìò ãîBò ìàøNiLk,ie`xk `dzy gibyne dhigyd zrya §¤¦§¨¥¥©©¨

eïàkepiid izek zhigyn lek`l xq`y l`ilnb oax -ïéàLk ¨§¤¥
åéab ìò ãîBò ìàøNé,dhigyd zryamixdfp mizekd oi`y iptn ¦§¨¥¥©©¨

.dliap xeqi`a mixg` liykdl `làlà,jk uxiz `ly dnnåàì ¤¨¨
`l m`d -dpéî òîLok`ydépéî dìa÷z` `xif iax laiwy - §©¦¨©§¨¦¥

izek zhigy lr exfb epic ziae l`ilnb oaxy ici` xa awri iax ixac
jkle .ieb zhigyk ynn dexq`e ,eiab lr cner l`xyi xy`k elit`
ok` :`xnbd dwiqn .izek zhigyn elk`y mi`xen`d lr dnz

dpéî òîL.ici` xa awri iax ixac z` laiw `xif iaxy §©¦¨
:`xnbd zxxanïðaø eäa eøæb àîòè éàîez` exq`e mizekd lr ©©§¨¨§§©¨¨

:dyrn `xnbd d`ian ef dl`y lr aiydl ick .mzhigyàä ék¦¨
øæòìà ïa ïBòîL éaøcoa oerny iax mr didy dyrnd enk - §©¦¦§¤¤§¨¨

,xfrl`cdéøãLeglyy -øéàî éaøeaxéaî àøîç ééezàì ©§¥©¦¥¦§©¥©§¨¦¥
éàúek,mizekd zeayenn oii `iadl -àáñ àeää déçkLà- ¨¥©§§¥©¨¨

,cg` owf e`vnEòìa ïékñ zîNå' ,déì øîà[jiigla-]ìòa íà ¨©¥§©§¨©¦§Ÿ¤¦©©
'äzà Lôð(a bk ilyn)jxvi lr wfgzz ,dz` xyk mc` m` xnelk , ¤¤¨¨

.[oldl x`eaiy itk] xeqi` yyg ea yiy mizekd on oii gwz `le
øtñå øæòìà ïa ïBòîL éaø Cìäd z`øæâå ,øéàî éaø éðôì íéøác ¨©©¦¦§¤¤§¨¨§¦¥§¨¦¦§¥©¦¥¦§¨©

xi`n iaxïäéìò:`xnbd zl`ey .mpii z` xq`e,àîòè éàîxnelk £¥¤©©§¨
.xi`n iax exq` ezngny mizekd ly mpiia yi zexyk yyg dfi`

:`xnbd daiynïäì eàöî äðBé úeîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¨¨§¨¤
íéæéøb øä Làøa,dúBà ïéãáBò eéäLxda miayeid mizekd eyrpe §Ÿ©§¦¦¤¨§¦¨

.xeq` mpii mzqe ,dxf dcearl mixnen mifixbåon herin wxy s` §
ecygp `le mifixb xda mpi` mizekd aexe ,my miayei mizekd

wqty meyn ,mizekd lk lr xi`n iax xfb ,dxf dcearaøéàî éaø©¦¥¦
déîòèì[ezhiyl-]àèeòéîì Lééçc-,herinl yyegyøæâå §©§¥§¨¥§¦¨§¨©

àèeòéî eèà àaeø`ly s` mizekd lk ly mpii z` xq`e xfbe - ¨¨¦¨
.dxf dcearl mixnend herind ly mpii iptn ,dxf dcear lr ecygp

,eäì àøéáñ øéàî éaøk énð Bðéc úéáe ìàéìîb ïaøåmiyyege §©¨©§¦¥¥¦©¦§©¦¥¦§¦¨§
ly mzhigy z` exq` okle ,dxf dcearl mixnend mizekd herinl

.mizekd lk
lr wfgzdl oiekzde ilyna weqtd z` `aqd xikfd lirl dyrna

:`xnbd zl`ey ,milk`nd zexyka xvidéàîa àø÷c déèLt©§¥¦§¨§©
áéúk:`xnbd daiyn .weqtd ly dheytd dpeekd idn -ãéîìúa §¦§©§¦
áLBiädxez cneleàéiç éaø éðúc .Baø éðôìzyxtnd `ziixa ©¥¦§¥©§¨¥©¦¦¨

ilyna xn`p ,df weqt(a-` bk)ìLBî úà íBçìì áLú ék'- ¦¥¥¦§¤¥
,dxeza lecb mr cenll ayzykéðôì øLà úà ïéáz ïéazîNå .E ¦¨¦¤£¤§¨¤§©§¨

.'äzà Lôð ìòa íà ,EòBìa ïékñyi cvik cnll weqtd zpeeke ©¦§¤¦©©¤¤¨¨
.eax mr bedpl cinlzlL Baøa ãéîìz òãBé íà`iyew el dywi m` ¦¥©©§¦§©¤

òãBiaxdïéa ,íòè Bì øéæçäìodici lry zeaeyz lawe l`y - ¥©§©£¦©©¦
,cenild z` oiaz,åàì íàådaeyz xifgdl rci `l axdy d`xpy §¦¨

f` ,mrh lyïéázjnvrnéðôì øLà úàE,epyiiaze l`yz l`e ¨¦¤£¤§¨¤
aezk eixg`y weqtae,'EòBìa ïékñ zîNå'xevre wfgzd xnelk §©§¨©¦§¤

weqtd miiqne .le`yln jitäzà Lôð ìòa íà ,le`yl de`zne ¦©©¤¤©¨
ly mwnerl zcxle,jzpwz dn ,mixacepîéä LBøtjle df axn - §¥¤

.xg` axl
:mizekd lr l`xyi inkg exfby zexifbd oiprl zxfeg `xnbdéaø©¦

déøãL ,óñBé ïa ÷çöéegly -éaî àøîç ééezàì eäaà éaø ¦§¨¤¥©§¥©¦©¨§©¥©§¨¦¥
éàúek`iadl -oiizeayenn,mizekdàáñ àeää déçkLà- ¨¥©§§¥©¨¨

,cg` owf e`vndéì øîà,wgvi iaxlúéìoi` -ïàkmizekd lv` ¨©¥¥¨
øtñå ÷çöé éaø Cìä .äøBz éøîBLd z`,eäaà éaø éðôì íéøác §¥¨¨©©¦¦§¨§¦¥§¨¦¦§¥©¦©¨

øtñå eäaà éaø Cìäd z`aø éðôì íéøácàìå ,éqà éaøå énà é ¨©©¦©¨§¦¥§¨¦¦§¥©¦©¦§©¦©¦§Ÿ
L ãò íMî eææmizekd lr exfbeíeàNòk.ïéøeîb íéáëBk éãáBò ¨¦¨©¤£¨§¥¨¦§¦

:`xnbd zxxanéàîì,miebk me`yr oipr dfi`l -éàxn`z m` - §©¦
ì,Cñð ïééå äèéçLmpii mzq z` exq`e mzhigyn lek`l exq`y ¦§¦¨§¥¤¤

`ld ,dywi ,jqp oiik d`pdaïðaø eäa eøæb íúäîiax xfb xak - ¥¨¨¨§§©¨¨
dne ,mzhigy z` xq` l`ilnb oax eixg`e ,mpii z` xq`e xi`n

.iq` iaxe in` iax etiqed
:`xnbd daiynéaøå énà éaø eúà ,eäééðéî eìa÷ àìå øeæb eäðéà¦§¨§Ÿ©§¦©§¨©¦©¦§©¦

eäééðéî eìa÷å eøæb éqàlr exfb l`ilnb oaxe xi`n iax mpn` - ©¦¨§§©§¦©§
milibx mrd eidy iptn ,xeaivd lr dlawzp `l mzxifb j` ,mizekd
iax e`ayk jk xg` la` ,mdn yextl dyw mdl dide mizekd mr
on yextl xyt` dide ze`ivnd dzpzyp ,aey exfbe iq` iaxe in`

.dlawzp mzxifbe ,mizekd
miakek icaer me`yry cr myn eff `l' xn`p oexg`d dyrna

:`xnbd zxxan .'oixenbéàîk miaygp md dn oiprl -éãáBò ©§¥
.ïéøeîb íéáëBk:`xnbd daiynáø øîàìháì ,÷çöé øa ïîçð ¨¦§¦¨©©©§¨©¦§¨§©¥

.úeLø ïzéìå úeLøelit` miebk mze` eaiygde mizekd lr exfby §§¦¥§
`le gkyy l`xyiy .zaya ze`ean iteziye zexvg iaexir oiprl
z` mixiicd lk lr xqe`y `vnpe ,zayd iptln aexira szzyd
on envr z` wlqle ezeyx lhal leki ,ieana e` xvga yeniyd
etzzydy mze`l wx zynyn xvgd df ici lre ,mewna zetzeyd
xcd ieb j` ,xvgl mzian `ivedl mixiicd x`yl xzene ,aexira
zzl e` ,ezeyx z` lhal `l s`e ,aexira szzydl leki epi` xvga
exfbe .xvga ewlg z` epnn xekyl `l` dpwz oi`e ,dpzna dze`
dpwz el oi`e ,zeyx zzle zeyx lhal lkei `l `ed s`y izekd lr

.xenb iebk zexikya `l`
ìàøNé ,àéðúãëå`ed m` elit`øîeîj` `rpiva zay llgl §¦§©§¨¦§¨¥¨

÷eMa BzaL ønLî`l m`e ,l`xyik `ed ixd ,`iqdxta - §©¥©©©
,ieana e` xvgay eipky mr aexira szzydïúBðå úeLø ìháî§©¥§§¥

,úeLø.ztzeynd zeyxa lhlhl mdl xizdl dfa iceBðéàLå §§¤¥
eøîàL éðtî .úeLø ïúBðå úeLø ìháî Bðéà ,÷eMa BzaL ønLî§©¥©©©¥§©¥§§¥§¦§¥¤¨§

,minkgíéáëBk ãáBòáe ,úeLø ìháîe úeLø ïúBð ìàøNéxcd ¦§¨¥¥§§©¥§§¥¨¦
my lhlhl dpwz oi` xvgaøBkNiL ãò.ezeyx z` l`xyid epnn ©¤¦§

:`xnbd zx`an .miakek caerk epic `iqdxta zay llgl xnene
ãöék,lehiad z` e` zeyxd zpizp z` l`xyid dyerBì øîà- ¥©¨©

,epkylúìheáî éúeLø åà ,Cì äéeð÷ éúeLøäð÷ ,Cìz` okyd §¦§¨¨§¦§¤¤¨¨¨
,zay dze`l ezeyxéøö BðéàåúBkæì Cic `l` ,oitilg oipwa el §¥¨¦§©

.xeaica
`ian `ed jexa yecwd oi`y xn`y `xif iax ixac e`aed lirl
`xnbd .xeqi` xac elk`iy miwicv ly mzndal elit` dlwz

:df oiprl zekiiyd zereny d`ianeòì÷éà éqà áøå àøéæ éaø- ©¦¥¨§©©¦¦§©
erlwpéàéc à÷cðeôì,ux`d inr eidy 'i`i' xird ly -ezééà §§§¨§¨¦©§

eäéén÷ìmdiptl e`iad -úB÷neöîä íéöéaetxhy ,dilv aexn §©©§¥¦©§¨
oze` eaxreìëà àì àøéæ éaø .ïééa,miviadnøîà .ìëà éqà áøå §©¦©¦¥¨Ÿ¨©§©©¦¨©¨©

øî Lééç àìå ,éqà áøì àøéæ éaø déì-yyeg jpi` m`d ¥©¦¥¨§©©¦§Ÿ¨¥©
éàîc úáBøòúì.lk`na dpyiydéì øîàiq` axéàzòcà åàì- §©£¤§©¨©¥¨©©§¨¦

izzp `l ,zaexrz ici lr `l` ,envr ipta iptl `aed `l oiidy oeik
.i`nca axern did izlk`y lk`ndy ial l`àøéæ éaø øîà- ¨©©¦¥¨

,envrl did dnzøLôày xacd okzi m`d -eøæbminkgìò ¤§¨¨§©
éàîc úáBøòz,dlik`a dxeq`yéqà áøc àúléî àòéizñîe ©£¤§©¦§©§¨¦§¨§©©¦
àøeqéà ìëéîì-zlik`a bbeya iq` ax lykiy eriiqi minyne §¥©¦¨

,xeqi`,íé÷écö ìL ïzîäa àzLäoa qgpt iax ly exeng oebk ©§¨§¤§¨¤©¦¦
,xi`i,ïãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéàlk`z dndady ¥©¨¨¥¦©¨¨©¨¨

oldl `xnbd xtqzy itk] dl xeq`d xac(:-.f),[àì ïîöò íé÷écö©¦¦©§¨Ÿ
ïkL ìk.oci lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi`y ¨¤¥

÷ôð`vi -àøéæ éaø,df oic xxal÷c,zeziixaae zeipyna wcwc - ¨©©¦¥¨©
çkLàå.i`nc zaexrz lr minkg exfb `l ok`y `vne -(ïðúã) §©§©
[àéðúc]`ztqeza(g"id `"t i`nc)xag ,ïéé ç÷Blälr ux`d mrn §©§¨©¥©©¦

zpnñééøenä CBúì úúì,mibc oney -úézðelàä CBúì Bà- ¨¥§©§¨§¨©§¦
epnn gwely e` ,oenqxt` onye oiie minn ieyrd dwynïéðéLøk©§¦¦
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`oifgeקסב mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

àîìòìå.zpeekzn aihdl xninl `kilc Ðïðéùééç àìdtid lehil silgz `ny Ð

dnvrlåìù úé÷ãðåôì ïúåðä ïðúäå ?.dxicwe dqir el owzl Ðäãåùçù éðôî
úôìçî,dl `pipz i`nc zkqnae .`ed ixkp yi`c ,`id daehl e`lc `kd `de Ð

.dceyg lfbd lr `nl` ."lwlwznd" ipzw `le'åë àéøåî éîð íúäinp mzd Ð

da `pz `lc `de .zpeekzn `id daehl

lwlwzn oi` elit`c meyn ,"lwlwznd"

Ð elk`y mcew mgld ophvp m` ,inp

daehl :dnvrl d`xed `ixenc ,dil ztlgn

.'ek `ning lekil ax ia xa ,zpeekzn ip`

,eilr yegl dl oi` Ð ezpkyl ozep la`

dilr jenq oi` ixdy ,daehl ztlgn `le

`ciyg `l inp rxdle ,i`pqk`k cinz

.lfb`éôåìçéàìåopiyiig `l ,lefbl Ð?
úðçåèmiigxd z` bidpdl zriiqn Ð

.ux`d mr ly d`eazd z` zpgeh `idyk

ïîæáyginl `kil d`nh xag zy`y Ð

epi`y xac dit jezl ozze gkyz `ny

dlibx dpi` Ð `id d`nhc oeikc ,xyern

,d`nhz `ny ea dweqr `idy dna rbil

wegxn zcner dnzqe.drbp `le `idìáà
äøåäè àéäù ïîæá àìdnzqe li`edc Ð

.lk`ze gkyz `ny opiyiig Ð zrbep

úìëåàå äì úðúåð äúøéáçù`nl` Ð

z` lik`dle dlra lyn aepbl dceygy

dpi`y it lr s` ,xag zy`e .dzxiag

epi`y xac lek`l `le lfb lek`l `l dlibx

ypi` ciarc ,dgkyl opiyiig Ð xyern

zzl la` .dil iadic i`n lik`e iypinc

Ð lfba dlibxe dceygc e`l i` ,mixg`l

.`iypin `làéøåî.dnvrl xzid Ðàøåú
ìéëà÷ äéùéãî.lfb ied `l (ef) dze` zriiqne li`ed efe Ðòùåäé éáø ãéòäÐ

.dl hwp miwicvd ici lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi` meyn inp `däìò
÷øé ìù.xyir `le Ðéáø øéúäå.ef zecr it lr Ðäìåë ïàù úéá úàlek`l Ð

ux`n e`l xi`n iax xaqw :oizrc `wlq `w .olaha oli`d zexite dly wxi

.`ziixe`c ux`ae li`ed ,opaxcn bdep `ed ux`l dvega obc xyrne ,`id l`xyi

ux`n i`c .ux`l dvega icin xefb `l Ð opaxc diteb ux`ac ,wxi xyrn la`

xyrn :ol `niiw `d Ð eed oaxeg xg` iaxe xi`n iaxc ab lr s` ,`id l`xyi

:ipzwck ,`al cizrl s` dycw `xfrc dpexg` dyecwc ,opaxc wxie `ziixe`c obc

.oda bdep zenewn x`yc llkn Ð o`y zia z` iax xizdúùçðä ùçð úúëåÐ

.aizk dcedi jln ediwfga
íå÷î
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íúä:qxhpewa yxit Ð `xixw leki` `p`e `ning lekil ax ia xa dxn`e `ixen inp

.`zegipa `ning lekil ax ia xa ,zpeekzn ip` daehl ,dnvrl xzid z`xed dxen

`ixen" enk ,elyn akrl xzid dnvrl dxeny rnyn "`ixen"c ,ok rnyn oeyld oi`e

`edy z`e dl ozep `edy z` xyrn :oizipzna opz cere ."lik`w diyicn `xez dxn`e

iqei iax .ztlgny dceygy iptn dpnid lhep

epiax yxtne .mi`nxl oi`xg` ep` oi` :xne`

`ning lekil ax ia xa :xn`w dinzac ,mgpn

la` !eliaya izgxh ip`e ?`xixw leki` `p`e

zgxehy it lr s` seligl yegl oi` ezpky iab

.df liaya df migxehy mipky jxcc ,eliaya

úùàÐ ux`d mr zy` mr zpgeh xag

mr ly d`eaz zpgeh :qxhpewa yxit

`kilc ,xag zy` Ð d`nh `idy onfa ux`d

epi`y xac dit jezl ozze gkyz `ny yginl

,zrbep dpi` `id d`nhc oeikc ,xyern

dpyn jdc :dywe .wegxn zcner `nzqne

yexitle ,(f wxt) zexdh zkqna `ipzn

cere !i`nc zkqna ipzinl dil ded qxhpewd

Ð zlke`e dl zpzep dzxagc yxitc :dyw

,dlfb df oi`e .dlra lyn aepbl dceyg `nl`

lfebd"a opzck ,hren xaca citwn lrad oi`c

miypd on oilawn :(`,hiw `nw `aa) "`xza

wlgny c`n wgec df mbe !dwcvl hren xac

yipi` ciarc ,ux`d mr zy`l xag zy` oia

zzl la` ,dil iadic dn lik`e iypinc

:cere .`iypin `l lfba dlibxc e`l i` mixg`l

zriiqn `id ixd ?xag zy` dnr zpgeh j`id

gken (`,`q oihib) "oiwfipd" seqae ,dxiar ixaer

zy` zl`ync oizipzn yxtnc `axl ,xeq`c

zxxeae dxake dtp ux`d mr zy`l xag

Ð ux`d mr mzqa la` .opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc ux`d mra Ð dnr zpgehe

ux`d inr aex xn`c iia`le .ziriayd lr dceygd dzxag mr oeghz `lc ikid ik ,`l

inewe`l `kile !dxedh `idy onfa opixq` `d `kde .oipr lka driiql ixy Ð od oixyrn

zxxeae ,zxxea :ipzw `icda `dc ,xfrl` oa oerny iaxk `lce ,d`nh `idy onfa `idd

d`eazay :mz epiax oke l`ppg epiax yxtne !`id zrbep`idy onfa ,ixii` [xag] ly

.d`eaza rbiln zxdfp `id f`y ,d`nhk dnvr zwfgn ux`d mr zy`y onfa Ð d`nh

.dl d`nhne ,d`eaza rbiln zxdfp oi` f`c Ð dxedha dnvr zwfgny onfa `l la`

iptn ,oeghz `l d`nh zwfga dnvr zwfgny onfa s` :xne` xfrl` oa oerny iax

`ztqezae .zlke`e dl zpzep ,dxedh zeidl dxeaqy xg` ux`d mr zy` ,dzxagy

`zyde .milke`e mixg`l zpzep Ð zlke` dpi`y it lr s` :ipzw ipiny wxt zexdhc

?`irain itelig ,xag zy` ly d`eaz dlfb lfbn `zyd :xity jixtøéúäåz` iax

,exyr `lc ixit ilk`c edpifg ,[dxval] rlwi` yiwl yix :xn`wc (a,gp) "l`rnyi iax" wxta dxf dceara rnyn oke .ux`l dvega bdep xyrn oi`c rnyn Ð eci lr dlek o`y zia

(`,fk zexeka) "dnk cr" wxtac :dnize .xyrna zaiig dpi`e `id ux`l dvega [dxvac] ,"xva" epiid e`l ["dxva"c] ,xcd lif jlr jxehwnc` :xn` .opgei iaxc dinwl `z` .edl xq`

x`ya la` ,opaxcn ied ux`l dvega Ð `ziixe`c ux`a iedc xdvie yexiz obc znexz `wecc ,qxhpewa `kd yxitck xnel oi`e .ux`l dvega zbdep dnexzc `zzrny dlek gken

iax (`,el zekxa) "oikxan cvik" yixae .xyrna aiigc `ibeqd rnyn ,`lcxgc `ziixeqi` dil ded dpg xa xa daxc dipkfitye` iab (a,ai) dviac `nw wxta `dc .`l Ð zexit

z` lke`e ,zepeia`d z` wxef Ð ux`l dvega dlxr slv :dcedi ax xn`e .cala zepeia`d `l` oixyrzn oi` :xne` `aiwr iax .oiqixtwde zepeia`d xyrzn slv :xne` xfril`

`pin` ded ikd xn` i` !ux`l dvega ezenk dkld ux`a lwind lk :`nile .ux`l dvega ol rnyn `w ,ux`a elit` `pin` ded :ipyne !`aiwr iaxk dkld `nile :jixte .oiqixtwd

"l`rnyi iax" wxtae `kdc :mz epiax xne`e !ux`l dvega bdep slve wxi xyrnc `icda rnyn .`l Ð `ziixe`c ux`ac dlxr la` ,opaxc dteb ux`ac ,slve wxi xyrn ilin ipd

`kd ixiinc rnyn oke .mewn lka aiig lah i`ce la` .i`ncd on xeht oldle aifkn :(b dpyn ` wxt) i`nc zkqna opzck .ux`l dvega bdep epi`c ,i`nca ixii` (a,gp dxf dcear)

iaxa iqei iax dil gly l`ilnb oa oerny oax :i`ncc iyily wxtc inlyexin dywe .i`nca `l` ixy `lc ,xg` cva lk`e df cva eipir ozp xi`n iax `nlice :onwl jixtcn ,i`nca

eilr oiviaxny Ð `nh `edye ,i`ce oixqw zexity Ð i`ce `edy .xg` ecil `a `lye ,`nh `edye ,i`ce `edy :mixac dyly epnn izcnle .oixqwn icil `a df :dil xn`e ,bexz`

kede :yexit ,minxac `l` did `l m`c :xnel yie !xykd meyn ericedl jxvede ,xyir `nlice :xn`z m`e .df lr epnn xyrn did xg` ecil `a eli`y Ð xg` ecil `a `le .xy

!ericeiy calae i`cea xizn iqei iax ,`id oizipzn e`le :jixte .mixqg mixac odixiagl oigleyy mc` ipa jxc oi` :ipyne !eilr epnn xyrile :jixte .yexita ericen iqei iax did cg`

df xne` did ok lry ,ericedy itl Ð xyir `ly dne ,xg` iqei iax cia did `nye ;xyern epi`y ericeiy calae lah i`ce exiagl gelyl xizn iqei iaxy ,wxt eze`a `id dpyn

oa oerny oax :ipyne !o`y zia xizde ,oixqw xizd iaxc ?md oixqwa oixzend zexitn e`le :jixte .dizeek `caer car ded `l Ð opaxc` biltc ab lr s` :ipyne !oixqwn icil `a

:opixn` i`ncc ipy wxta inlyexia mzdc .oixqwa oixzenc zexitn e`le :yxtl jixve !ded i`ce bexz` `eddc ,i`ce elit` xeht did xzedy xg`lc rnyn .ded iax mcew l`ilnb

l`xyi ux`n e`a `ly oirecide ,l`xyi ux`n `al zenewnd el`a oilibx eid oipin el`c meyn .i`nc meyn :yexit ,oixqwa mixeq`d oipind el`e ,o`y ziaa oixeq`d oipind el`

gelyl xzenc opax ecene ,lcb dnvr oixqwa `l` ,l`xyi ux`n oze` oi`ian oi`y oixzend zexitn bexz` `lde :jixte .mz epiax yexitk ,i`ce meyn oiaiige i`nc meyn oixeht

dvega drceda lah i`ce gelyl leki did Ð xg` ecia did elit`e ?xg` iqei iax cil `a `ly ol `pn ok m`e .l`xyi ux`a laha `l` ewlgp `le ,drceda ux`l dvega i`ce

izy" wxt ,dlg zkqna inlyexia wgvi epiax `vn xg` mewna ,edine .l`xyi ux` zwfga dze` oiwifgn eide ,iqei iax inia oixqw dxzed `l oiicrc :ipyne !opaxl elit` ,ux`l
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BlL úé÷ãðeôì ïúBpä :ïðúäå ?ïðéLééç àì àîìòìe¯ §¨§¨¨¨§¦©§¨§©©¥§§¨¦¤
,äpîéä ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòî§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¥¤¨

!úôìçî äãeLçL éðtî¯øa :äøîàå àéøBî éîð íúä ¦§¥¤£¨©£¤¤¨¨©¦§¨§¨§¨©
.àøéø÷ ìeëéà àðàå àîéîç ìeëéì áø éa¯éôeìçìå ¥©¥£¦¨©£¨¥§¦¨§©£¥

úLà íò úðçBè øáç úLà :àéðúäå ?ïðéLééç àì̈¨§¦©§¨©§¨¥¤¨¥¤¤¦¥¤
àéäL ïîæa àì ìáà ,äàîè àéäL ïîæa õøàä íò©¨¤¤¦§¨¤¦§¥¨£¨Ÿ¦§¨¤¦
àéäL ïîæa óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äøBäè§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦§¨¤¦
;úìëBàå dì úðúBð dzøéáçL éðtî ,ïBçèz àì äàîè§¥¨Ÿ¦§¦§¥¤£¥§¨¤¤¨§¤¤
,óñBé áø øîà ?àéòaéî éôeìç ,äìæb ìæâéî àzLä̈§¨¦§©¨§¨£¥¦¨£¨£©©¥

.ìéëà÷ déLécî àøBz :äøîàå àéøBî éîð íúäãéòä ¨¨©¦§¨§¨§¨¨¦¦¥¨¨¥¥¦
éaø éðôì øéàî éaø ìL åéîç ïa æeøæ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¤¨¦¤©¦¥¦¦§¥©¦
øézäå ,ïàL úéáa ÷øé ìL äìò ìëàL øéàî éaø ìò©©¦¥¦¤¨©¨¤¤¨¨§¥§¨§¦¦
úéáe åéçà åéìò eøáç .Bãé ìò dlek ïàL úéa úà éaø©¦¤¥§¨¨©¨¨§¨¨¤¨¥

éúBáàL íB÷î :Bì eøîà ,åéáàéúBáà úBáàå Eeâäð E ¨¦¨§¨¤£¤©££¤¨£
:äæ àø÷î ïäì Løc !?øzéä Ba âBäðz äzà ,øeqéà Ba¦©¨¦§¤¥¨©¨¤¦§¨¤
íéîiä ãò ék äLî äNò øLà úLçpä Lçð úzëå"§¦©§©©§¤£¤¨¨¤¦©©¨¦
,"ïzLçð Bì àø÷iå Bì íéøh÷î ìàøNé éðá eéä änää©¥¨¨§¥¦§¨¥§©§¦©¦§¨§ª§¨
?Bøòéa àìå èôLBäé àa ,Bøòéa àìå àñà àa øLôà¤§¨¨¨¨§Ÿ¦£¨§¨¨§Ÿ¦£
!íeøòéa èôLBäéå àñà íìBòaL äøæ äãBáò ìk àìäå©£Ÿ¨£¨¨¨¤¨¨¨¨¦¨¨¦£
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חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oileg(ycew zay meil)

ïéðéçè ïäî úBNòìe` ,miaxern oilaze mipiyxk ly lk`n - ©£¥¤§¦¦
ïéñéñø ïäî úBNòì íéLãòoilaze miycrn ieyrd lk`n - £¨¦©£¥¤§¦¦

,miaxernáéiçmze` xyrlíeMîzpwz,éàîcmzq gwly ote`a ©¨¦§©
,ux`d mrnéøö ïéàåøîBì Cmze` xyrl aiigyéàcå íeMî- §¥¨¦©¦©©

mixacd lky s`e .'mdn izyxtd `l' yexita xkend el xn`yk
,[xyrna miaiig mpi`y] mixg` mixaca axrzdl mteq elld
`le mpira mdyk ux`d mrd ly ecin xagd ly ecil e`ae li`ed

.mxyrl aiig ,zaexrzaïîöò ïäåmrn epwp m` el` milk`n - §¥©§¨
,miaxern xak mdyk ux`dïéøzeî,mxyrl jixv oi`e dlik`a ¨¦

ïäL éðtîxak mdyk ecil eribd.úáBøòzdpyna yxetn ixd ¦§¥¤¥©£¤
ax lykp `l ok m`e ,zaexrza `edyk i`nc lr minkg exfb `ly

.xeqi` meya iq`
:`xnbd dywnåikeøæb àìminkgéàîc úáBøòz ìòzaiigy §Ÿ¨§©©£¤§©

,xyrnaì ïúBpä ,àéðúäåBzðëL,ux`d mr zy` `idyäqéò §¨©§¨©¥¦§¤§¦¨
úBôàì,dqird zgtzdl xe`y dl ozpe ,eliayaådl xqn m` ok ¤¡§

ìMáì äøéã÷,liyazd jxevl oilazd z` dl ozpe ,eliayaBðéà §¥¨§©¥¥
,øNòî íeMî àìå úéòéáL íeMî àì daL ïéìáúå øBàNì LLBç¥¦§§©§¦¤¨Ÿ¦§¦¦§Ÿ¦©£¥
oilazd z` e` xe`yd z` dtilgdy yeygl jixv epi` xnelk
`ly e` ziriay meyn mixeq`y dlyn mixg` oilaze xe`y dpzpe
.lfbd lr miceyg mpi` ux`d inry meyn ,xyrn mdn dyixtd

éì éNò dì øîà íàåliyazd z` e` dqird z`,éëélMîxnelk §¦¨©¨£¦¦¦¤¦¦
,jlyn ipzz oilazd z` e` xe`yd z`daL ïéìáúå øBàNì LLBç¥¦§§©§¦¤¨

,øNòî íeMîe úéòéáL íeMîzpwz meyn xyrn yixtdl jixve ¦§¦¦¦©£¥
gken ixd .axern xak `edyk ecil ribn i`ncdy it lr s`e ,i`nc
`ziixad z` ef `ziixa zxzeqe ,i`nc zaexrz lr exfby o`kn

.i`nc zaexrz lr exfb `l minkgy dxn`y zncewd
:`xnbd zvxzn,éëélMî éì éNò dì øîà÷c ïåéëc íúä éðàL©¦¨¨§¥¨§¨¨©¨£¦¦¦¤¦¦

,dlyn oilazde xe`yd z` gwizy,ezegilya xacd z` dzyre
df ixd,éîc íéãéa áéøòc ïàîkoira i`nc dpnn gwl `ed eli`k §©§¨¦§¨©¦¨¥

zaexrzd m` j` .exfb dfk ote`ae ,dxicwa e` dqira eaxire
lr exfb `l dfk ote`ay xnel yi ,ux`d mrd zeyxa dzyrp

.i`ncd
:sqep uexizãéáò àîòèìc ïéìáúå øBàN éðàL ,øîà íøôø- ©§¨¨©©¦§§©§¦¦§©§¨¨¦

,mrh jxevl lk`na mipzip mdyåozepy xacàîòèlk z` owzne §©§¨
e ,lk`nd xwir aygp `ed ixd ,lk`nd,ìéèa àìaygp df oi` jkle Ÿ¨¦

oii la` .xyrna aiige i`nc exwiry lk`n `l` ,i`nc zaexrz
,dpey`xd `ziixaa epypy mixacd x`y oke ,qiixena e` miviaa
edeaiig `l okle ,zaexrza milha md ixde ,lk`nd xwir mpi`

.lirl xen`k ,xyrn mdn yixtdl minkg
zep xagd xy`ky epipy dpexg`d `ziixaamr zy` ezpkyl o

miyyeg oi` dxicwle dqirl mikxvpd mixacd lk z` ux`d
:`xnbd dywn .mixg`a mze` dtilgd `nyàì éôelçìe§©¥Ÿ

ïðéLééçz` lehz] silgz ux`d mr zy`y miyyeg oi` ike - ©§¦¨
,[dly z` ozze elyïðúäåi`nc zkqna(e"n b"t)xag ,ïúBpä §¨§©©¥

BúBîçì,zet`l dqiràeäL úàå ,dì ïúBð àeäL úà øNòî ©£§©¥¤¤¥¨§¤¤
L éðtî ,äpnî ìèBð`idäãeLç`dzyúôìçîmgld z` ¥¦¤¨¦§¥¤£¨©£¤¤

ì÷ì÷únäozepy iptl xyrl aiig jkle ,dlyn aeh mgla dit`a ©¦§©§¥
z` xyrl aiig s`e ,leykn diptl ozi `l eptilgz m`y ick ,dl
miyyegy ixd .i`nc df ixde dtilgd `ny dpnn lhep `edy

.dtlgdl
oebk xf mc`a okle ,lfbd lr ceyg ux`d mr oi` :`xnbd zvxzn

j` ,dtlgdl miyyeg oi` ezpkyl ozepdíúäezengl ozepa - ¨¨
,xacd dpeyàîòè [éðz÷ãk] (àéðúãë)dnvr dpyna yxetnk - ¦§¨¨¥©§¨

,yygd mrh z`àéä äöBø ,äãeäé éaø øîàzengd -úðwúa ¨©©¦§¨¨¦§©¨©
[zaeha-]dðúçî äLBáe ,dzadfk ote`ae .lwlewn mgl el zzl ¦¨¨¥£¨¨

xy`k j` ,silgdl `id dceyg ok` daeh dpeek jezn dtilgny
oi`y mc`a xaecndpi` rxdl s` ,el aihidl ick silgdl dzrc

.silgdl dceyg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oileg(ycew zay meil)

:`xnbd dywnåikàîìòìzpeekzny yyg oi`y miyp`d x`yl - §§¨§¨
mdl aihidlïðéLééç àì,dnvrl dtid zgwl ick silgzyïðúäå Ÿ©§¦¨§¨§©

dpyna(d"n b"t my)ïúBð àeäL úà øOòî ,BlL úé÷cðeôì ïúBpä©¥§§¨¦¤§©¥¤¤¥
úôìçî äãeLçL éðtî ,äpîéä ìèBð àeäL úàå dì.s`y x`eane ¨§¤¤¥¥¤¨¦§¥¤£¨©£¤¤

yi mewn lkn ,ezaehl ziwcpetd silgzy daiq oi`y xf i`pqk`
s`e ,dnvrl dtid zgwl dceygy meyn epiide ,dtilgny yeygl

.dtilgd `ny yeygl jixv did ezpkyl ozepd
:`xnbd zvxznénð íúä`ed dtilgny yygd ziwcpeta s` - ¨¨©¦

c meynàéøBî,i`pqk`d zaehl jka xzid dxeny -øa ,äøîàå §¨§¨§¨©
àøéø÷ ìeëéà àðàå àîéîç ìeëéì áø éa`ed i`pqk`de xg`n - ¥©¥£¦¨©£¨¥§¦¨

ezgex` `eal xg`n `edyke eax iptl meid lk cneld cinlz
ely ztd z` invrl leh`e ily dngd ztd z` `ed gwi ,zxxwzn
j` ,cinz dilr jenqy i`pqk`a `l` epi` df yyge .dxxwzpy
yeygl oi` s`e ,ezaehl silgzy yyg oi` dilr jenq oi`y dpkya
.lfbd lr dceyg dpi`y ,dnvrl dtid z` zgwl ick silgz `ny

:cer `xnbd dywnïðéLééç àì éôelçìesilgzy miyyeg oi` ike - §©¥Ÿ©§¦¨
,lefbl ick,õøàä íò úLà íò úðçBè øáç úLà ,àéðúäå§¨©§¨¥¤¨¥¤¤¦¥¤©¨¨¤

wx dlra z`eaz z` oeghl dl zriiqneàéäL ïîæaxagd zy` - ¦§©¤¦
,äàîèlke`a zrbl `le wegxn cenrl zxdfp ,`id d`nhy oeiky §¥¨

,i`ncd on lk`zy yyg oi` jkle ,ep`nhz `ly ickàì ìáà£¨Ÿ
dnr oeghz,äøBäè àéäL ïîæamihga `id zrbep df ote`ay oeik ¦§©¤¦§¨

.i`ncd on dlk`y `vnpe mihgdn lk`z `ny yegl yie ,dkxck
ïBçèz àì äàîè àéäL ïîæa óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømr ©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦§©¤¦§¥¨Ÿ¦§

,ux`d mr zy`,úìëBàå dì úðúBð dzøéáçL éðtîs` jkle ¦§¥¤£¤§¨¤¤¨§¤¤
dceygy x`eane .mdn lk`zy yeygl yi mihga zrbep dpi`y
,xnel yie .dzxagl mlik`dle dlran mihg lefbl ux`d mr zy`

àéòaéî éôelç ,äìæb ìæâéî àzLä,lefbl `id dceygy epivn m` - ©§¨¦§©¨§¨©¥¦©§¨

ozepd recne ,dnvrl aehd z` zgwle silgdl `id dceygy i`ce
.dtlgdl yyeg epi` ezpkyl

:`xnbd zvxznénð íúä ,óñBé áø øîàdceyg `id oi` my s` - ¨©©¥¨¨©¦
c `l` ,xenb lfb lràéøBîmihgdn zgwl dnvrl xzid dxeny - §¨

,dzxagl mzzleäøîàåìéëà÷ déLécî àøBz ,lke` xeyd' - §¨§¨¨¦¦¥¨¨¦
dxn` dxezdy myky epiide ,'eyicn(c dk mixac)xFW mqgz `l'Ÿ©§Ÿ

oi`y mewna j` ,mihgdn lk`z oeghl zriiqny izxag s` ,'FWicA§¦
epi` ezpkyl ozepd jkle ,lfbd lr dceyg dpi` xzid zexedl dl

.dtilgd `ny yyeg
`ian `ed jexa yecwd oi`y df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd

:miwicvd ici lr dlwzéaø ìL åéîç ïa æeøæ ïa òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©¤¥¤¨¦¤©¦
øéàîïàL úéáa ÷øé ìL äìò ìëàL ,øéàî éaø ìò ,éaø éðôì ¥¦¦§¥©¦©©¦¥¦¤¨©¨¤¤¤¤§¥§¨

,exyiry `laéaø øézäåef zecr it lrdlek ïàL úéa úà §¦¦©¦¤¥§¨¨
rceiy s`e ,xyrn `la my milcbd oli`d zexite wxi lek`l

,mixyern mpi`y ze`ceaBãé ìòiax oiady ,ef zecr it lr - ©¨
meyn `ed ,xyrn `la df mewnn lk`y xi`n iax ly enrhy
dxeht jkle ,l`xyi ux` zeleabl uegn `id o`y ziay xaqy

.xyrndn
å åéçà åéìò eøáçlkåéáà úéae ,iax lyéúBáàL íB÷î ,Bì eøîàE ¨§¨¨¤¨§¥¨¦¨§¨¤£¤

éúBáà úBáàåïäì Løc .øzéä Ba âBäðz äzà ,øeqéà Ba eâäð E ©££¤¨£¦©¨¦§¤¥¨©¨¤
,mdixacl daeyzk iaxäæ àø÷îdcedi jln ediwfg lr xn`py ¦§¨¤

(c gi 'a mikln)íéîiä ãò ék ,äLî äNò øLà úLçpä Lçð úzëå' ,§¦©§©©§Ÿ¤£¤¨¨Ÿ¤¦©©¨¦
'ïzLçð Bì àø÷iå Bì íéøh÷î ìàøNé éðá eéä änää.yi dxe`kle ¨¥¨¨§¥¦§¨¥§©§¦©¦§¨§ª§¨

,denzlàñà àa øLôà,diwfg iptl mincewd zexeca jlneàìå ¤§¨¨¨¨§Ÿ
Bøòéae ,zyegpd ygplèôLBäé àajlneìk àìäå ,Bøòéa àìå ¦£¨§¨¨§Ÿ¦£©£Ÿ¨

èôLBäéå àñà íìBòaL äøæ äãBáòxak ediwfgl encwy,íeøòéa £¨¨¨¤¨¨¨¨¦¨¨¦£
,zyegpd ygp z` exria `l recne
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קסג oifge` mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

àîìòìå.zpeekzn aihdl xninl `kilc Ðïðéùééç àìdtid lehil silgz `ny Ð

dnvrlåìù úé÷ãðåôì ïúåðä ïðúäå ?.dxicwe dqir el owzl Ðäãåùçù éðôî
úôìçî,dl `pipz i`nc zkqnae .`ed ixkp yi`c ,`id daehl e`lc `kd `de Ð

.dceyg lfbd lr `nl` ."lwlwznd" ipzw `le'åë àéøåî éîð íúäinp mzd Ð

da `pz `lc `de .zpeekzn `id daehl

lwlwzn oi` elit`c meyn ,"lwlwznd"

Ð elk`y mcew mgld ophvp m` ,inp

daehl :dnvrl d`xed `ixenc ,dil ztlgn

.'ek `ning lekil ax ia xa ,zpeekzn ip`

,eilr yegl dl oi` Ð ezpkyl ozep la`

dilr jenq oi` ixdy ,daehl ztlgn `le

`ciyg `l inp rxdle ,i`pqk`k cinz

.lfb`éôåìçéàìåopiyiig `l ,lefbl Ð?
úðçåèmiigxd z` bidpdl zriiqn Ð

.ux`d mr ly d`eazd z` zpgeh `idyk

ïîæáyginl `kil d`nh xag zy`y Ð

epi`y xac dit jezl ozze gkyz `ny

dlibx dpi` Ð `id d`nhc oeikc ,xyern

,d`nhz `ny ea dweqr `idy dna rbil

wegxn zcner dnzqe.drbp `le `idìáà
äøåäè àéäù ïîæá àìdnzqe li`edc Ð

.lk`ze gkyz `ny opiyiig Ð zrbep

úìëåàå äì úðúåð äúøéáçù`nl` Ð

z` lik`dle dlra lyn aepbl dceygy

dpi`y it lr s` ,xag zy`e .dzxiag

epi`y xac lek`l `le lfb lek`l `l dlibx

ypi` ciarc ,dgkyl opiyiig Ð xyern

zzl la` .dil iadic i`n lik`e iypinc

Ð lfba dlibxe dceygc e`l i` ,mixg`l

.`iypin `làéøåî.dnvrl xzid Ðàøåú
ìéëà÷ äéùéãî.lfb ied `l (ef) dze` zriiqne li`ed efe Ðòùåäé éáø ãéòäÐ

.dl hwp miwicvd ici lr dlwz `ian `ed jexa yecwd oi` meyn inp `däìò
÷øé ìù.xyir `le Ðéáø øéúäå.ef zecr it lr Ðäìåë ïàù úéá úàlek`l Ð

ux`n e`l xi`n iax xaqw :oizrc `wlq `w .olaha oli`d zexite dly wxi

.`ziixe`c ux`ae li`ed ,opaxcn bdep `ed ux`l dvega obc xyrne ,`id l`xyi

ux`n i`c .ux`l dvega icin xefb `l Ð opaxc diteb ux`ac ,wxi xyrn la`

xyrn :ol `niiw `d Ð eed oaxeg xg` iaxe xi`n iaxc ab lr s` ,`id l`xyi

:ipzwck ,`al cizrl s` dycw `xfrc dpexg` dyecwc ,opaxc wxie `ziixe`c obc

.oda bdep zenewn x`yc llkn Ð o`y zia z` iax xizdúùçðä ùçð úúëåÐ

.aizk dcedi jln ediwfga
íå÷î
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íúä:qxhpewa yxit Ð `xixw leki` `p`e `ning lekil ax ia xa dxn`e `ixen inp

.`zegipa `ning lekil ax ia xa ,zpeekzn ip` daehl ,dnvrl xzid z`xed dxen

`ixen" enk ,elyn akrl xzid dnvrl dxeny rnyn "`ixen"c ,ok rnyn oeyld oi`e

`edy z`e dl ozep `edy z` xyrn :oizipzna opz cere ."lik`w diyicn `xez dxn`e

iqei iax .ztlgny dceygy iptn dpnid lhep

epiax yxtne .mi`nxl oi`xg` ep` oi` :xne`

`ning lekil ax ia xa :xn`w dinzac ,mgpn

la` !eliaya izgxh ip`e ?`xixw leki` `p`e

zgxehy it lr s` seligl yegl oi` ezpky iab

.df liaya df migxehy mipky jxcc ,eliaya

úùàÐ ux`d mr zy` mr zpgeh xag

mr ly d`eaz zpgeh :qxhpewa yxit

`kilc ,xag zy` Ð d`nh `idy onfa ux`d

epi`y xac dit jezl ozze gkyz `ny yginl

,zrbep dpi` `id d`nhc oeikc ,xyern

dpyn jdc :dywe .wegxn zcner `nzqne

yexitle ,(f wxt) zexdh zkqna `ipzn

cere !i`nc zkqna ipzinl dil ded qxhpewd

Ð zlke`e dl zpzep dzxagc yxitc :dyw

,dlfb df oi`e .dlra lyn aepbl dceyg `nl`

lfebd"a opzck ,hren xaca citwn lrad oi`c

miypd on oilawn :(`,hiw `nw `aa) "`xza

wlgny c`n wgec df mbe !dwcvl hren xac

yipi` ciarc ,ux`d mr zy`l xag zy` oia

zzl la` ,dil iadic dn lik`e iypinc

:cere .`iypin `l lfba dlibxc e`l i` mixg`l

zriiqn `id ixd ?xag zy` dnr zpgeh j`id

gken (`,`q oihib) "oiwfipd" seqae ,dxiar ixaer

zy` zl`ync oizipzn yxtnc `axl ,xeq`c

zxxeae dxake dtp ux`d mr zy`l xag

Ð ux`d mr mzqa la` .opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc ux`d mra Ð dnr zpgehe

ux`d inr aex xn`c iia`le .ziriayd lr dceygd dzxag mr oeghz `lc ikid ik ,`l

inewe`l `kile !dxedh `idy onfa opixq` `d `kde .oipr lka driiql ixy Ð od oixyrn

zxxeae ,zxxea :ipzw `icda `dc ,xfrl` oa oerny iaxk `lce ,d`nh `idy onfa `idd

d`eazay :mz epiax oke l`ppg epiax yxtne !`id zrbep`idy onfa ,ixii` [xag] ly

.d`eaza rbiln zxdfp `id f`y ,d`nhk dnvr zwfgn ux`d mr zy`y onfa Ð d`nh

.dl d`nhne ,d`eaza rbiln zxdfp oi` f`c Ð dxedha dnvr zwfgny onfa `l la`

iptn ,oeghz `l d`nh zwfga dnvr zwfgny onfa s` :xne` xfrl` oa oerny iax

`ztqezae .zlke`e dl zpzep ,dxedh zeidl dxeaqy xg` ux`d mr zy` ,dzxagy

`zyde .milke`e mixg`l zpzep Ð zlke` dpi`y it lr s` :ipzw ipiny wxt zexdhc

?`irain itelig ,xag zy` ly d`eaz dlfb lfbn `zyd :xity jixtøéúäåz` iax

,exyr `lc ixit ilk`c edpifg ,[dxval] rlwi` yiwl yix :xn`wc (a,gp) "l`rnyi iax" wxta dxf dceara rnyn oke .ux`l dvega bdep xyrn oi`c rnyn Ð eci lr dlek o`y zia

(`,fk zexeka) "dnk cr" wxtac :dnize .xyrna zaiig dpi`e `id ux`l dvega [dxvac] ,"xva" epiid e`l ["dxva"c] ,xcd lif jlr jxehwnc` :xn` .opgei iaxc dinwl `z` .edl xq`

x`ya la` ,opaxcn ied ux`l dvega Ð `ziixe`c ux`a iedc xdvie yexiz obc znexz `wecc ,qxhpewa `kd yxitck xnel oi`e .ux`l dvega zbdep dnexzc `zzrny dlek gken

iax (`,el zekxa) "oikxan cvik" yixae .xyrna aiigc `ibeqd rnyn ,`lcxgc `ziixeqi` dil ded dpg xa xa daxc dipkfitye` iab (a,ai) dviac `nw wxta `dc .`l Ð zexit

z` lke`e ,zepeia`d z` wxef Ð ux`l dvega dlxr slv :dcedi ax xn`e .cala zepeia`d `l` oixyrzn oi` :xne` `aiwr iax .oiqixtwde zepeia`d xyrzn slv :xne` xfril`

`pin` ded ikd xn` i` !ux`l dvega ezenk dkld ux`a lwind lk :`nile .ux`l dvega ol rnyn `w ,ux`a elit` `pin` ded :ipyne !`aiwr iaxk dkld `nile :jixte .oiqixtwd

"l`rnyi iax" wxtae `kdc :mz epiax xne`e !ux`l dvega bdep slve wxi xyrnc `icda rnyn .`l Ð `ziixe`c ux`ac dlxr la` ,opaxc dteb ux`ac ,slve wxi xyrn ilin ipd

`kd ixiinc rnyn oke .mewn lka aiig lah i`ce la` .i`ncd on xeht oldle aifkn :(b dpyn ` wxt) i`nc zkqna opzck .ux`l dvega bdep epi`c ,i`nca ixii` (a,gp dxf dcear)

iaxa iqei iax dil gly l`ilnb oa oerny oax :i`ncc iyily wxtc inlyexin dywe .i`nca `l` ixy `lc ,xg` cva lk`e df cva eipir ozp xi`n iax `nlice :onwl jixtcn ,i`nca

eilr oiviaxny Ð `nh `edye ,i`ce oixqw zexity Ð i`ce `edy .xg` ecil `a `lye ,`nh `edye ,i`ce `edy :mixac dyly epnn izcnle .oixqwn icil `a df :dil xn`e ,bexz`

kede :yexit ,minxac `l` did `l m`c :xnel yie !xykd meyn ericedl jxvede ,xyir `nlice :xn`z m`e .df lr epnn xyrn did xg` ecil `a eli`y Ð xg` ecil `a `le .xy

!ericeiy calae i`cea xizn iqei iax ,`id oizipzn e`le :jixte .mixqg mixac odixiagl oigleyy mc` ipa jxc oi` :ipyne !eilr epnn xyrile :jixte .yexita ericen iqei iax did cg`

df xne` did ok lry ,ericedy itl Ð xyir `ly dne ,xg` iqei iax cia did `nye ;xyern epi`y ericeiy calae lah i`ce exiagl gelyl xizn iqei iaxy ,wxt eze`a `id dpyn

oa oerny oax :ipyne !o`y zia xizde ,oixqw xizd iaxc ?md oixqwa oixzend zexitn e`le :jixte .dizeek `caer car ded `l Ð opaxc` biltc ab lr s` :ipyne !oixqwn icil `a

:opixn` i`ncc ipy wxta inlyexia mzdc .oixqwa oixzenc zexitn e`le :yxtl jixve !ded i`ce bexz` `eddc ,i`ce elit` xeht did xzedy xg`lc rnyn .ded iax mcew l`ilnb

l`xyi ux`n e`a `ly oirecide ,l`xyi ux`n `al zenewnd el`a oilibx eid oipin el`c meyn .i`nc meyn :yexit ,oixqwa mixeq`d oipind el`e ,o`y ziaa oixeq`d oipind el`

gelyl xzenc opax ecene ,lcb dnvr oixqwa `l` ,l`xyi ux`n oze` oi`ian oi`y oixzend zexitn bexz` `lde :jixte .mz epiax yexitk ,i`ce meyn oiaiige i`nc meyn oixeht

dvega drceda lah i`ce gelyl leki did Ð xg` ecia did elit`e ?xg` iqei iax cil `a `ly ol `pn ok m`e .l`xyi ux`a laha `l` ewlgp `le ,drceda ux`l dvega i`ce

izy" wxt ,dlg zkqna inlyexia wgvi epiax `vn xg` mewna ,edine .l`xyi ux` zwfga dze` oiwifgn eide ,iqei iax inia oixqw dxzed `l oiicrc :ipyne !opaxl elit` ,ux`l
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BlL úé÷ãðeôì ïúBpä :ïðúäå ?ïðéLééç àì àîìòìe¯ §¨§¨¨¨§¦©§¨§©©¥§§¨¦¤
,äpîéä ìèBð àeäL úàå dì ïúBð àeäL úà øOòî§©¥¤¤¥¨§¤¤¥¥¤¨

!úôìçî äãeLçL éðtî¯øa :äøîàå àéøBî éîð íúä ¦§¥¤£¨©£¤¤¨¨©¦§¨§¨§¨©
.àøéø÷ ìeëéà àðàå àîéîç ìeëéì áø éa¯éôeìçìå ¥©¥£¦¨©£¨¥§¦¨§©£¥

úLà íò úðçBè øáç úLà :àéðúäå ?ïðéLééç àì̈¨§¦©§¨©§¨¥¤¨¥¤¤¦¥¤
àéäL ïîæa àì ìáà ,äàîè àéäL ïîæa õøàä íò©¨¤¤¦§¨¤¦§¥¨£¨Ÿ¦§¨¤¦
àéäL ïîæa óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äøBäè§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦§¨¤¦
;úìëBàå dì úðúBð dzøéáçL éðtî ,ïBçèz àì äàîè§¥¨Ÿ¦§¦§¥¤£¥§¨¤¤¨§¤¤
,óñBé áø øîà ?àéòaéî éôeìç ,äìæb ìæâéî àzLä̈§¨¦§©¨§¨£¥¦¨£¨£©©¥

.ìéëà÷ déLécî àøBz :äøîàå àéøBî éîð íúäãéòä ¨¨©¦§¨§¨§¨¨¦¦¥¨¨¥¥¦
éaø éðôì øéàî éaø ìL åéîç ïa æeøæ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¤¨¦¤©¦¥¦¦§¥©¦
øézäå ,ïàL úéáa ÷øé ìL äìò ìëàL øéàî éaø ìò©©¦¥¦¤¨©¨¤¤¨¨§¥§¨§¦¦
úéáe åéçà åéìò eøáç .Bãé ìò dlek ïàL úéa úà éaø©¦¤¥§¨¨©¨¨§¨¨¤¨¥

éúBáàL íB÷î :Bì eøîà ,åéáàéúBáà úBáàå Eeâäð E ¨¦¨§¨¤£¤©££¤¨£
:äæ àø÷î ïäì Løc !?øzéä Ba âBäðz äzà ,øeqéà Ba¦©¨¦§¤¥¨©¨¤¦§¨¤
íéîiä ãò ék äLî äNò øLà úLçpä Lçð úzëå"§¦©§©©§¤£¤¨¨¤¦©©¨¦
,"ïzLçð Bì àø÷iå Bì íéøh÷î ìàøNé éðá eéä änää©¥¨¨§¥¦§¨¥§©§¦©¦§¨§ª§¨
?Bøòéa àìå èôLBäé àa ,Bøòéa àìå àñà àa øLôà¤§¨¨¨¨§Ÿ¦£¨§¨¨§Ÿ¦£
!íeøòéa èôLBäéå àñà íìBòaL äøæ äãBáò ìk àìäå©£Ÿ¨£¨¨¨¤¨¨¨¨¦¨¨¦£

àìà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oileg(ycew zay meil)

ïéðéçè ïäî úBNòìe` ,miaxern oilaze mipiyxk ly lk`n - ©£¥¤§¦¦
ïéñéñø ïäî úBNòì íéLãòoilaze miycrn ieyrd lk`n - £¨¦©£¥¤§¦¦

,miaxernáéiçmze` xyrlíeMîzpwz,éàîcmzq gwly ote`a ©¨¦§©
,ux`d mrnéøö ïéàåøîBì Cmze` xyrl aiigyéàcå íeMî- §¥¨¦©¦©©

mixacd lky s`e .'mdn izyxtd `l' yexita xkend el xn`yk
,[xyrna miaiig mpi`y] mixg` mixaca axrzdl mteq elld
`le mpira mdyk ux`d mrd ly ecin xagd ly ecil e`ae li`ed

.mxyrl aiig ,zaexrzaïîöò ïäåmrn epwp m` el` milk`n - §¥©§¨
,miaxern xak mdyk ux`dïéøzeî,mxyrl jixv oi`e dlik`a ¨¦

ïäL éðtîxak mdyk ecil eribd.úáBøòzdpyna yxetn ixd ¦§¥¤¥©£¤
ax lykp `l ok m`e ,zaexrza `edyk i`nc lr minkg exfb `ly

.xeqi` meya iq`
:`xnbd dywnåikeøæb àìminkgéàîc úáBøòz ìòzaiigy §Ÿ¨§©©£¤§©

,xyrnaì ïúBpä ,àéðúäåBzðëL,ux`d mr zy` `idyäqéò §¨©§¨©¥¦§¤§¦¨
úBôàì,dqird zgtzdl xe`y dl ozpe ,eliayaådl xqn m` ok ¤¡§

ìMáì äøéã÷,liyazd jxevl oilazd z` dl ozpe ,eliayaBðéà §¥¨§©¥¥
,øNòî íeMî àìå úéòéáL íeMî àì daL ïéìáúå øBàNì LLBç¥¦§§©§¦¤¨Ÿ¦§¦¦§Ÿ¦©£¥
oilazd z` e` xe`yd z` dtilgdy yeygl jixv epi` xnelk
`ly e` ziriay meyn mixeq`y dlyn mixg` oilaze xe`y dpzpe
.lfbd lr miceyg mpi` ux`d inry meyn ,xyrn mdn dyixtd

éì éNò dì øîà íàåliyazd z` e` dqird z`,éëélMîxnelk §¦¨©¨£¦¦¦¤¦¦
,jlyn ipzz oilazd z` e` xe`yd z`daL ïéìáúå øBàNì LLBç¥¦§§©§¦¤¨

,øNòî íeMîe úéòéáL íeMîzpwz meyn xyrn yixtdl jixve ¦§¦¦¦©£¥
gken ixd .axern xak `edyk ecil ribn i`ncdy it lr s`e ,i`nc
`ziixad z` ef `ziixa zxzeqe ,i`nc zaexrz lr exfby o`kn

.i`nc zaexrz lr exfb `l minkgy dxn`y zncewd
:`xnbd zvxzn,éëélMî éì éNò dì øîà÷c ïåéëc íúä éðàL©¦¨¨§¥¨§¨¨©¨£¦¦¦¤¦¦

,dlyn oilazde xe`yd z` gwizy,ezegilya xacd z` dzyre
df ixd,éîc íéãéa áéøòc ïàîkoira i`nc dpnn gwl `ed eli`k §©§¨¦§¨©¦¨¥

zaexrzd m` j` .exfb dfk ote`ae ,dxicwa e` dqira eaxire
lr exfb `l dfk ote`ay xnel yi ,ux`d mrd zeyxa dzyrp

.i`ncd
:sqep uexizãéáò àîòèìc ïéìáúå øBàN éðàL ,øîà íøôø- ©§¨¨©©¦§§©§¦¦§©§¨¨¦

,mrh jxevl lk`na mipzip mdyåozepy xacàîòèlk z` owzne §©§¨
e ,lk`nd xwir aygp `ed ixd ,lk`nd,ìéèa àìaygp df oi` jkle Ÿ¨¦

oii la` .xyrna aiige i`nc exwiry lk`n `l` ,i`nc zaexrz
,dpey`xd `ziixaa epypy mixacd x`y oke ,qiixena e` miviaa
edeaiig `l okle ,zaexrza milha md ixde ,lk`nd xwir mpi`

.lirl xen`k ,xyrn mdn yixtdl minkg
zep xagd xy`ky epipy dpexg`d `ziixaamr zy` ezpkyl o

miyyeg oi` dxicwle dqirl mikxvpd mixacd lk z` ux`d
:`xnbd dywn .mixg`a mze` dtilgd `nyàì éôelçìe§©¥Ÿ

ïðéLééçz` lehz] silgz ux`d mr zy`y miyyeg oi` ike - ©§¦¨
,[dly z` ozze elyïðúäåi`nc zkqna(e"n b"t)xag ,ïúBpä §¨§©©¥

BúBîçì,zet`l dqiràeäL úàå ,dì ïúBð àeäL úà øNòî ©£§©¥¤¤¥¨§¤¤
L éðtî ,äpnî ìèBð`idäãeLç`dzyúôìçîmgld z` ¥¦¤¨¦§¥¤£¨©£¤¤

ì÷ì÷únäozepy iptl xyrl aiig jkle ,dlyn aeh mgla dit`a ©¦§©§¥
z` xyrl aiig s`e ,leykn diptl ozi `l eptilgz m`y ick ,dl
miyyegy ixd .i`nc df ixde dtilgd `ny dpnn lhep `edy

.dtlgdl
oebk xf mc`a okle ,lfbd lr ceyg ux`d mr oi` :`xnbd zvxzn

j` ,dtlgdl miyyeg oi` ezpkyl ozepdíúäezengl ozepa - ¨¨
,xacd dpeyàîòè [éðz÷ãk] (àéðúãë)dnvr dpyna yxetnk - ¦§¨¨¥©§¨

,yygd mrh z`àéä äöBø ,äãeäé éaø øîàzengd -úðwúa ¨©©¦§¨¨¦§©¨©
[zaeha-]dðúçî äLBáe ,dzadfk ote`ae .lwlewn mgl el zzl ¦¨¨¥£¨¨

xy`k j` ,silgdl `id dceyg ok` daeh dpeek jezn dtilgny
oi`y mc`a xaecndpi` rxdl s` ,el aihidl ick silgdl dzrc

.silgdl dceyg
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת דודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oileg(ycew zay meil)

:`xnbd dywnåikàîìòìzpeekzny yyg oi`y miyp`d x`yl - §§¨§¨
mdl aihidlïðéLééç àì,dnvrl dtid zgwl ick silgzyïðúäå Ÿ©§¦¨§¨§©

dpyna(d"n b"t my)ïúBð àeäL úà øOòî ,BlL úé÷cðeôì ïúBpä©¥§§¨¦¤§©¥¤¤¥
úôìçî äãeLçL éðtî ,äpîéä ìèBð àeäL úàå dì.s`y x`eane ¨§¤¤¥¥¤¨¦§¥¤£¨©£¤¤

yi mewn lkn ,ezaehl ziwcpetd silgzy daiq oi`y xf i`pqk`
s`e ,dnvrl dtid zgwl dceygy meyn epiide ,dtilgny yeygl

.dtilgd `ny yeygl jixv did ezpkyl ozepd
:`xnbd zvxznénð íúä`ed dtilgny yygd ziwcpeta s` - ¨¨©¦

c meynàéøBî,i`pqk`d zaehl jka xzid dxeny -øa ,äøîàå §¨§¨§¨©
àøéø÷ ìeëéà àðàå àîéîç ìeëéì áø éa`ed i`pqk`de xg`n - ¥©¥£¦¨©£¨¥§¦¨

ezgex` `eal xg`n `edyke eax iptl meid lk cneld cinlz
ely ztd z` invrl leh`e ily dngd ztd z` `ed gwi ,zxxwzn
j` ,cinz dilr jenqy i`pqk`a `l` epi` df yyge .dxxwzpy
yeygl oi` s`e ,ezaehl silgzy yyg oi` dilr jenq oi`y dpkya
.lfbd lr dceyg dpi`y ,dnvrl dtid z` zgwl ick silgz `ny

:cer `xnbd dywnïðéLééç àì éôelçìesilgzy miyyeg oi` ike - §©¥Ÿ©§¦¨
,lefbl ick,õøàä íò úLà íò úðçBè øáç úLà ,àéðúäå§¨©§¨¥¤¨¥¤¤¦¥¤©¨¨¤

wx dlra z`eaz z` oeghl dl zriiqneàéäL ïîæaxagd zy` - ¦§©¤¦
,äàîèlke`a zrbl `le wegxn cenrl zxdfp ,`id d`nhy oeiky §¥¨

,i`ncd on lk`zy yyg oi` jkle ,ep`nhz `ly ickàì ìáà£¨Ÿ
dnr oeghz,äøBäè àéäL ïîæamihga `id zrbep df ote`ay oeik ¦§©¤¦§¨

.i`ncd on dlk`y `vnpe mihgdn lk`z `ny yegl yie ,dkxck
ïBçèz àì äàîè àéäL ïîæa óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømr ©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦§©¤¦§¥¨Ÿ¦§

,ux`d mr zy`,úìëBàå dì úðúBð dzøéáçL éðtîs` jkle ¦§¥¤£¤§¨¤¤¨§¤¤
dceygy x`eane .mdn lk`zy yeygl yi mihga zrbep dpi`y
,xnel yie .dzxagl mlik`dle dlran mihg lefbl ux`d mr zy`

àéòaéî éôelç ,äìæb ìæâéî àzLä,lefbl `id dceygy epivn m` - ©§¨¦§©¨§¨©¥¦©§¨

ozepd recne ,dnvrl aehd z` zgwle silgdl `id dceygy i`ce
.dtlgdl yyeg epi` ezpkyl

:`xnbd zvxznénð íúä ,óñBé áø øîàdceyg `id oi` my s` - ¨©©¥¨¨©¦
c `l` ,xenb lfb lràéøBîmihgdn zgwl dnvrl xzid dxeny - §¨

,dzxagl mzzleäøîàåìéëà÷ déLécî àøBz ,lke` xeyd' - §¨§¨¨¦¦¥¨¨¦
dxn` dxezdy myky epiide ,'eyicn(c dk mixac)xFW mqgz `l'Ÿ©§Ÿ

oi`y mewna j` ,mihgdn lk`z oeghl zriiqny izxag s` ,'FWicA§¦
epi` ezpkyl ozepd jkle ,lfbd lr dceyg dpi` xzid zexedl dl

.dtilgd `ny yyeg
`ian `ed jexa yecwd oi`y df oipra sqep dyrn d`ian `xnbd

:miwicvd ici lr dlwzéaø ìL åéîç ïa æeøæ ïa òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©¤¥¤¨¦¤©¦
øéàîïàL úéáa ÷øé ìL äìò ìëàL ,øéàî éaø ìò ,éaø éðôì ¥¦¦§¥©¦©©¦¥¦¤¨©¨¤¤¤¤§¥§¨

,exyiry `laéaø øézäåef zecr it lrdlek ïàL úéa úà §¦¦©¦¤¥§¨¨
rceiy s`e ,xyrn `la my milcbd oli`d zexite wxi lek`l

,mixyern mpi`y ze`ceaBãé ìòiax oiady ,ef zecr it lr - ©¨
meyn `ed ,xyrn `la df mewnn lk`y xi`n iax ly enrhy
dxeht jkle ,l`xyi ux` zeleabl uegn `id o`y ziay xaqy

.xyrndn
å åéçà åéìò eøáçlkåéáà úéae ,iax lyéúBáàL íB÷î ,Bì eøîàE ¨§¨¨¤¨§¥¨¦¨§¨¤£¤

éúBáà úBáàåïäì Løc .øzéä Ba âBäðz äzà ,øeqéà Ba eâäð E ©££¤¨£¦©¨¦§¤¥¨©¨¤
,mdixacl daeyzk iaxäæ àø÷îdcedi jln ediwfg lr xn`py ¦§¨¤

(c gi 'a mikln)íéîiä ãò ék ,äLî äNò øLà úLçpä Lçð úzëå' ,§¦©§©©§Ÿ¤£¤¨¨Ÿ¤¦©©¨¦
'ïzLçð Bì àø÷iå Bì íéøh÷î ìàøNé éðá eéä änää.yi dxe`kle ¨¥¨¨§¥¦§¨¥§©§¦©¦§¨§ª§¨

,denzlàñà àa øLôà,diwfg iptl mincewd zexeca jlneàìå ¤§¨¨¨¨§Ÿ
Bøòéae ,zyegpd ygplèôLBäé àajlneìk àìäå ,Bøòéa àìå ¦£¨§¨¨§Ÿ¦£©£Ÿ¨

èôLBäéå àñà íìBòaL äøæ äãBáòxak ediwfgl encwy,íeøòéa £¨¨¨¤¨¨¨¨¦¨¨¦£
,zyegpd ygp z` exria `l recne
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קסד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zegpn(oey`x meil)

,`iypäpnî ãøéì éì øîBàä ìk,[ze`iypdn-]åéìò ìéhî éðà ¨¨¥¦¥¥¦¤¨£¦©¦¨¨
íe÷îe÷ìLmin.ïénç §¤©¦

,jlnd le`ya epivn oky ,`ziixad dtiqeneçøa ìeàL éøäL¤£¥¨¨©
äpnî,dxxyd on -åok it lr s`äìòLk,ezekln `qk lrLwa ¦¤¨§§¤¨¨¦¥

ãåc úà âBøäì.eicin dkelnd lehi `ly ick ©£¤¨¦
:dcedi iaxe xi`n iax zwelgna oecl `xnbd zxfegøî déì øîà̈©¥©

øéàî éaø ,ééaàì àcñç áøc déøa àLéL÷did eipeg ziay xaqy §¦¨§¥§©¦§¨§©©¥©¦¥¦
,dxf dcearläãeäé éaøc àø÷ éàädidi `Edd mFIA'] dfd weqtd - ©§¨§©¦§¨©©¦§¤

eipeg ziay epnn cnl dcedi iaxy ,['ebe 'mixvn ux` KFzA 'dl gAfn¦§¥©©§¤¤¦§¨¦

,miny myl dyrpdéì ãéáò éàî.epnn cnel `ed dn - ©¨¦¥
:iia` el aiyd,àéðúãëì déì éòaéîyáéøçðñ ìL Búìtî øçàì ¦¨¥¥§¦§©§¨§©©©¨¨¤©§¥¦

sbipe dcedi jln diwfg icin milyexi z` yeakl `ay ,xey` jln
,evx`l gxae miny iciaàöîe äi÷æç àöédyngeéäL íéëìî éða ¨¨¦§¦¨¨¨§¥§¨¦¤¨
,áäæ ìL úBðBø÷a ïéáLBéyeke mixvn z` yakyk aixgpq mqtzy §¦¦§¤¨¨

e iytegl m`ived diwfge ,milyexil enr m`iadeãBáòì àlL ïøécä¦¦¨¤Ÿ©£
,íéáëBk úãBáò`ede .mixvnl exfge miny zekln ler elaiwe £©¨¦

øîàpL(gi hi diryi)íéøöî õøàa íéøò Lîç eéäé àeää íBia' ¤¤¡©©©¦§¨¥¨¦§¤¤¦§©¦
ïòðk úôN úBøaãî§©§§©§©©
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oileg(iying meil)

èôLBäéc éøáb ìeëà áàçàceidy a`g` iyp` ehgyy dn - §©§¨¨©§¥¦¨¨
c dne ,htyedi iyp` elk` ,dleqt mzhigye miryxçeáæici lr ¨©

äéãáBòwicv didyèôLBäé ìëà ,.dxiyk dhigy lr citwdy ©§¨¨©§¨¨
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àì,mixyk htyedi iyp` eid `ly Ÿ¨§¨©§¨

okycîweqta x`eanåéúøLî ìk ø÷L øác ìò áéL÷î ìLBî' ¦§¥©§¦©§©¤¤¨§¨§¨
,'íéòLørnyn ,miryx md s` ryxd icaryàäaiywnd lyen §¨¦¨

,íé÷écö åéúøLî ,úîà øáãìeid gxkdae ,miwicv eicar s`y ¦§©¡¤§¨§¨©¦¦

,miryx eidy a`g` iyp`n elk` ok` m`e miwicv htyedi iyp`
.dxiyk mzhigyy gken

:`xnbd dywndéøáâå áàçà ìëà áàçàc éøáb çeáæ àîìãå- §¦§¨¨©©§¥§©§¨¨©©§¨§©§¥
p`e a`g` elk` a`g` iyp` ehgyy dn,eiyèôLBäéc éøáb çeáæ̈©©§¥¦¨¨

déøáâå èôLBäé ìëàhtyedi elk` htyedi iyp` ehgyy dne - ¨©§¨¨§©§¥
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט' בסיון, ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם 

על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות מצב פרנסתו הדחוק והאפשרית שיסע בשליחות ממחלקה דתית, לאיזה זמן לחו"ל, 

שכנראה ממכתבו המשכורת בעד זה מספיקה לא רק להוצאה ופרנסה בהווה, אלא שנשאר כסף לסילוק 

החובות שמקודם.

מתאים  הרוחנים  בענינים  להתנהג  ביכולתם  יש  כהנ"ל  בשליחות  הנוסעים  הנשמע  כפי  הנה 

פרנסה  גם  שהרי  ובפרט  בדבר,  להתענין  נכון  כזו,  לנסיעה  מסכימה  תחי'  וזוגתו  הוא,  וא"כ  למצפונם, 

רוחנית בהענין שיוכל להפיץ היהדות ברוח ישראל סבא במקומות לשם יסע.

במ"ש אודות האכזבה שיש לו כשמתבונן בכתתו בה השקיע מאמצים כ"כ רבים. - הנה כפי הנשמע 

מהצד, ברור שיש לו כשרונות בשטח החינוך, ולכן אחת משתי אלה, או שאינו מעריך את התוצאות ורואה 

באופן  לא  הכשרונות  את  שמנצל  או  מתארה(,  מאשר  יותר  טובה  )שהיא  המציאות  בהתאם  לא  אותם 

יועץ. אבל בכל אופן שצריך לנצל כשרונותיו בהחינוך, והרי גם  ועל כזה נאמר ותשועה ברוב  המתאים, 

ההצעה שבסעיף א' כנראה כוונתו לענינים של חינוך במקום לשם יסעו

לפלא שאינו מזכיר בהנוגע לפעולות במסגרת צעירי אגו"ח אף שבטוחני שגם בזה מתעסק, והשי"ת 

יצליחו וזוגתו תחי' בכל האמור.

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

כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
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`zax `zkld

åéùëò ìù äìôúî [àëשייך דלא הברכה, באמצע ופוסק -
שמן חול יום של ברכות לגבי ב' סעיף לעיל המובא כאן

האמצעיות. הברכות כל את לומר לתקן ראוי היה הדין

•
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Êשום בו לעשות צריך שאין בדבר שותפין היו אם אבל
התנורמלאכה שמסיק מי שכל בתנור שותפין שהיו כגון

היסק עסק כלל עליהם מוטל ואין שכר להם נותן בו ואופה
שלא אע"פ בשוה שניהם על מוטל השכר קבלת עסק רק התנור
מוטל השכר קבלת עסק שיהא שנשתתפו בשעה בתחלה התנו
ושכר מעט הן רב הן השבת שכר לעצמו שיקבל לבדו הנכרי על
שיתעסק להנכרי אמר לא אח"כ אם לבדו להישראל אחד יום
יום שכר לקבל לבדו הוא ושיתעסק השבת שכר לקבל לבדו
השבת שכר לקבל לבדו התעסק מעצמו הנכרי אלא אחר
נתרצה חלוקה בשעת ואח"כ אחר ביום התעסק לבדו והישראל
הכל לדברי מותר זה הרי בשוה השכר כל לחלוק מאליו הנכרי
חלק להישראל היה שלמפרע שנמצא משום לומר אין שכאן
כאן שהרי בשבילו עובד הנכרי והיה בשבתות הנכרי בעבודת
נוטלו זה ושכר השבת שכר שקיבל רק כלום הנכרי עבד לא

הימים: שבשאר בהבלעה הישראל ממנו

Áאם מלאכה בו לעשות שצריך בדבר שותפין הם אם ואפילו
בשבת עושה שהנכרי מה כנגד בחול עושה הישראל אין
זה או ביחד שניהם בשוה מתעסקים הם החול ימות כל אלא
השבת מיום לבד יום וזה יום זה או יום חצי וזה יום חצי
כל עמו לחלוק להישראל מותר אזי לבדו בו מתעסק שהנכרי
להנכרי פורע הישראל שאין דכיון הכל לדברי בשוה השכר
כלום בחול זה כנגד עובד אינו שהרי בשבת עבודתו בעד כלום
עצמו לטובת מתכוין הוא לבדו בשבת הנכרי שעובד מה א"כ
עושה שאינו הישראל של כשלוחו ואינו להשתכר כדי בלבד
שחולק מזה הנאה להישראל מגיע שאח"כ ואף כלל בשבילו
להנאת נתכוין לא שהנכרי כיון כלום בכך אין בשוה עמו

עצמו. לטובת אלא הישראל

עם בהבלעה אלא השבת שכר לחלוק שלא יזהר מקום ומכל
שכר משום איסור כאן אין הדין שמעיקר אע"פ הימים שאר
ומה בשבת הנכרי במלאכת כלל חלק להישראל אין שהרי שבת
לאסור יש מקום מכל לו שנותן הוא מתנה בשוה עמו שחולק
חלק לו שיש כיון שבת שכר נוטל הוא כאלו הדבר שנראה לפי

בשבת: המלאכה בו עושה שהנכרי דבר באותו

Ëשיסיקנו לנכרי ונותנו שלו שכולו תנור לו שיש ישראל וכן
מדי בשוה השכר עמו ויחלוק לאפות שירצה מי לכל ויאפה
לפי בהבלעה השבתות שכר אף עמו לחלוק יכול ביום יום
של כשלוחו ואינו עצמו לטובת בשבת בעבודתו מתכוין שהנכרי
על רק הישראל על כלל מוטלת המלאכה שאין כיון הישראל
אלא בשבת שיעשה לו מצוה הישראל אין וגם לבדו הנכרי

מאליו. נהנה והישראל עצמו להנאת עושה הוא מעצמו

אלא בשבת בתנורו להתעסק לכתחלה יניחנו לא מקום ומכל
והנכרים לנכרים תנור להשכיר שם שמותרים במקומות
העין למראית שם חוששין ואין בשבתות אף בתנור מתעסקים
לכתחלה אסור אחרים במקומות אבל רמ"ג בסי' שנתבאר מטעם

שכירות: לענין שם שנתבאר כמו העין מראית מפני

È.וחנות ורחיים במרחץ הדין וכן

כל אלא בשוה הימים כל שכר הנכרי עם חולק הישראל אין אם
של השכר וכל מעט הן רב הן להישראל אחד יום של השכר
אחד יום שכר ליטול לו אסור מעט הן רב הן להנכרי ב' יום
השכר כל יטול שאם לעצמו הנכרי שנטל השבת יום שכר כנגד
להתעסק הנכרי שטרח נמצא השבת יום כנגד בחול אחד יום של
כולו שנטל השבת יום שכר בעד חול של היום באותו בתנור
שלא שבת שכר שהוא זה מטורח הישראל נהנה והרי לעצמו

בהבלעה:

‡Èבשכר עמו שנשתתף קודם מתחלה כן עמו התנה ואפילו
כשיש אלא מועיל התנאי שאין כלום מועיל זה אין התנור
עמו כשמתנה שאז המלאכה בו שעושה הדבר בגוף חלק להנכרי
אחד יום ושכר לבדו להנכרי השבת שכר שיהא מתחלה
דבר אותו בגוף לו שיש חלקו לו כמקנה זה הרי לבדו להישראל
השבתות ימי כל לבדו להנכרי קנוי דבר אותו גוף כל שיהא
הוא התנור גוף שכל כאן אבל לבדו להישראל כנגדן אחד וביום
לבדו להנכרי בשבת התנור שיהא עמו שהתנה אף הישראל של
אף השבתות לכל לחלוטין גמור קנין לו הקנהו לא מקום מכל
אלא הישראל שכר בשביל בחול כנגדן בתנור יתעסק לא אם
זה והרי השבת כנגד בחול שיתעסק מנת על תנאי על הקנהו
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Êשום בו לעשות צריך שאין בדבר שותפין היו אם אבל
התנורמלאכה שמסיק מי שכל בתנור שותפין שהיו כגון

היסק עסק כלל עליהם מוטל ואין שכר להם נותן בו ואופה
שלא אע"פ בשוה שניהם על מוטל השכר קבלת עסק רק התנור
מוטל השכר קבלת עסק שיהא שנשתתפו בשעה בתחלה התנו
ושכר מעט הן רב הן השבת שכר לעצמו שיקבל לבדו הנכרי על
שיתעסק להנכרי אמר לא אח"כ אם לבדו להישראל אחד יום
יום שכר לקבל לבדו הוא ושיתעסק השבת שכר לקבל לבדו
השבת שכר לקבל לבדו התעסק מעצמו הנכרי אלא אחר
נתרצה חלוקה בשעת ואח"כ אחר ביום התעסק לבדו והישראל
הכל לדברי מותר זה הרי בשוה השכר כל לחלוק מאליו הנכרי
חלק להישראל היה שלמפרע שנמצא משום לומר אין שכאן
כאן שהרי בשבילו עובד הנכרי והיה בשבתות הנכרי בעבודת
נוטלו זה ושכר השבת שכר שקיבל רק כלום הנכרי עבד לא

הימים: שבשאר בהבלעה הישראל ממנו

Áאם מלאכה בו לעשות שצריך בדבר שותפין הם אם ואפילו
בשבת עושה שהנכרי מה כנגד בחול עושה הישראל אין
זה או ביחד שניהם בשוה מתעסקים הם החול ימות כל אלא
השבת מיום לבד יום וזה יום זה או יום חצי וזה יום חצי
כל עמו לחלוק להישראל מותר אזי לבדו בו מתעסק שהנכרי
להנכרי פורע הישראל שאין דכיון הכל לדברי בשוה השכר
כלום בחול זה כנגד עובד אינו שהרי בשבת עבודתו בעד כלום
עצמו לטובת מתכוין הוא לבדו בשבת הנכרי שעובד מה א"כ
עושה שאינו הישראל של כשלוחו ואינו להשתכר כדי בלבד
שחולק מזה הנאה להישראל מגיע שאח"כ ואף כלל בשבילו
להנאת נתכוין לא שהנכרי כיון כלום בכך אין בשוה עמו

עצמו. לטובת אלא הישראל

עם בהבלעה אלא השבת שכר לחלוק שלא יזהר מקום ומכל
שכר משום איסור כאן אין הדין שמעיקר אע"פ הימים שאר
ומה בשבת הנכרי במלאכת כלל חלק להישראל אין שהרי שבת
לאסור יש מקום מכל לו שנותן הוא מתנה בשוה עמו שחולק
חלק לו שיש כיון שבת שכר נוטל הוא כאלו הדבר שנראה לפי

בשבת: המלאכה בו עושה שהנכרי דבר באותו

Ëשיסיקנו לנכרי ונותנו שלו שכולו תנור לו שיש ישראל וכן
מדי בשוה השכר עמו ויחלוק לאפות שירצה מי לכל ויאפה
לפי בהבלעה השבתות שכר אף עמו לחלוק יכול ביום יום
של כשלוחו ואינו עצמו לטובת בשבת בעבודתו מתכוין שהנכרי
על רק הישראל על כלל מוטלת המלאכה שאין כיון הישראל
אלא בשבת שיעשה לו מצוה הישראל אין וגם לבדו הנכרי

מאליו. נהנה והישראל עצמו להנאת עושה הוא מעצמו

אלא בשבת בתנורו להתעסק לכתחלה יניחנו לא מקום ומכל
והנכרים לנכרים תנור להשכיר שם שמותרים במקומות
העין למראית שם חוששין ואין בשבתות אף בתנור מתעסקים
לכתחלה אסור אחרים במקומות אבל רמ"ג בסי' שנתבאר מטעם

שכירות: לענין שם שנתבאר כמו העין מראית מפני

È.וחנות ורחיים במרחץ הדין וכן

כל אלא בשוה הימים כל שכר הנכרי עם חולק הישראל אין אם
של השכר וכל מעט הן רב הן להישראל אחד יום של השכר
אחד יום שכר ליטול לו אסור מעט הן רב הן להנכרי ב' יום
השכר כל יטול שאם לעצמו הנכרי שנטל השבת יום שכר כנגד
להתעסק הנכרי שטרח נמצא השבת יום כנגד בחול אחד יום של
כולו שנטל השבת יום שכר בעד חול של היום באותו בתנור
שלא שבת שכר שהוא זה מטורח הישראל נהנה והרי לעצמו

בהבלעה:

‡Èבשכר עמו שנשתתף קודם מתחלה כן עמו התנה ואפילו
כשיש אלא מועיל התנאי שאין כלום מועיל זה אין התנור
עמו כשמתנה שאז המלאכה בו שעושה הדבר בגוף חלק להנכרי
אחד יום ושכר לבדו להנכרי השבת שכר שיהא מתחלה
דבר אותו בגוף לו שיש חלקו לו כמקנה זה הרי לבדו להישראל
השבתות ימי כל לבדו להנכרי קנוי דבר אותו גוף כל שיהא
הוא התנור גוף שכל כאן אבל לבדו להישראל כנגדן אחד וביום
לבדו להנכרי בשבת התנור שיהא עמו שהתנה אף הישראל של
אף השבתות לכל לחלוטין גמור קנין לו הקנהו לא מקום מכל
אלא הישראל שכר בשביל בחול כנגדן בתנור יתעסק לא אם
זה והרי השבת כנגד בחול שיתעסק מנת על תנאי על הקנהו
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הוא והרי בחול בשבילו שיעסוק בעד לשבתות לו כמשכירו
בהבלעה: שלא שבת שכר נוטל

·Èמת) הנכרי עם להתנות לו מותר לעצמואבל שיטול חלה)
ג' או ב' שכר להישראל יתן זה וכנגד ימים ג' או ב' שכר
הנכרי שנוטל הימים באותן הוא שהשבת פי על אף אחרים ימים
כיון שבת שכר משום איסור בזה אין הישראל נוטל וכנגדו
מועיל זה תנאי אין מקום ומכל אחר יום עם בהבלעה שנוטלו
שהשבת אלו שבימים דהיינו התנור בגוף חלק לו כשהקנה אלא
מלאכה עושה הוא שנמצא להנכרי קנוי הוא התנור גוף בתוכם
הקנה לא אם אבל ישראל של כשלוחו נראה ואינו שלו בתנור
אלו ימים שכר לו שיטול לו לומר אסור התנור בגוף חלק לו
בשבת שמסיק דכיון בחול לו שיסיק בעד בתוכם שהשבת
לא שאם השבת בהיסק לישראל ריוח ויש ישראל של בתנורו
נראה הרי בחול לישראל מסיק היה לא לעצמו בשבת מסיק היה
לעסוק שצוהו ובשליחותו הישראל בשביל בשבת מסיק כאלו

בשבת:

‚Èשהם כגון הישראל על גם מוטלת המלאכה אם אפילו

בסחורה או במלאכה או ברחיים או במרחץ או בתנור שותפים
לבדו עובד כשהוא אלא מתחלה התנו כשלא איסור אין בחנות
שכר כל ונוטל לבדו הנכרי שעבד השבת כנגד בחול אחד ביום
בעבודה שוים הם החול ימות כל אם אבל לעצמו ההוא יום
לבדו שיעבוד בהבלעה לנכרי השבתות כל להשכיר יכול ובשכר
שיתן רק מעט הן רב הן לעצמו השכר כל ויטול ימים ג' או ב'
שהשבת אע"פ אלו ימים ג' או ב' בעד קצוב דבר להישראל
בשבת שיעשה לו מצוה שאינו כיון כלום בכך אין בכללם

לטובתו. מעצמו עושה והנכרי

ורחיים מרחץ תנור לנכרי להשכיר שם שאסורים במקומות ואף
אין עמו שותף שהנכרי כיון כאן מקום מכל העין מראית מפני
זו במלאכה חלק להנכרי שיש יודעין שהכל העין מראית כאן
שהתירו מקום בכל זה ומטעם מתכוין הוא עצמו ולהנאת
חוששין ואין בפרהסיא עושה אפילו התירו נכרי בשותפות

העין: למראית

זֿיג סעיפים בשותפות. יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה, סימן ב חלק
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הרע את להפוך כדי למטה הנשמה ירידת תכלית

לטוב

íà äéäå ,ñðä ìò åäîéùéå úùçð ùçð äùî ùòéå
.éçå úùçðä ùçð ìà èéáäå ùéà úà ùçðä êùð

,äæ ìò äðùîá àúéàå,'מחי נחש או ממית נחש [וכי
äìòîאלא] éôìë ïéìëúñî ìàøùéù ïîæá

íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîåהיו]
åë'.מתרפאין]

êùð íà äéäå àìà ,ììë ùçðì äéì äîì äù÷å
.äìòî éôìë ìëúñé ùçðä

הנחשת נחש בעשיית הכוונה שכל מאחר

ישראל את לעורר כדי רק היתה הנס על ובשימתו

אם – להקב"ה לבם את ולשעבד מעלה כלפי להסתכל

הנחש שינשכנו מי שכל להם לצוות יכול הי' כן

להקב"ה), לבו את (וישעבד מעלה" כלפי "יסתכל

הנחשת? לנחש בכלל הוצרך ולמה

øàåáî àìä ,äìòî éôìë úåìëúñää åäî ,ãåòå
.äìòîì åáìå äèîì åéðéò åéäéù äìôú ïéðòá

שיהיו חז"ל אמרו תפלה גבי להבין: צריך עוד

התפילה בעת שגם הרי למעלה", ולבו למטה "עיניו

את לכוון צריך אינולבושהאדם מקום, מכל למעלה,

עיניולהסתכלצריך "יהיו (ואדרבה מעלה כלפי

את משעבדים שהיו לכך בנוסף כאן, ומדוע למטה");

גםלבם צריכים היו שבשמים, לאביהם למעלה
מעלה?להסתכל כלפי

äîùðä úãéøé ïéðòá øå÷çì íéã÷ð ,äæ ïéáäìå
.äæä íìåòá

להתבונן (היינו ו"לחקור" לעיין יש זה, להבין כדי
בכתבי הרבה בו ודורשים ששואלים – בענין היטב)
הזה לעולם למטה הנשמה ירדה למה – חסידות
לגבי לנשמה ועצומה גדולה ירידה היא והרי הגשמי,

ירידתה? טרם מדריגתה

.äàøéå äáäàá åðå÷á ÷áãì åúéìëú ø÷éò éë
מ בהרבה התכליתוהנה, שעיקר מבואר קומות

שהאדם הוא למטה הנשמה בהקב"ה,יתדבקבירידת
בהנהגתואמיתיתודביקות רק אינה כשהדביקות היא,
גםבפועל אלא ומעשה, דיבור במחשבה השם, בדרכי

ויראתו.בפנימיות ה' באהבת היינו לבבו,

"דביקות שאמיתיתשכן, פירושה בהקב"ה מהות"

בה' דביקותו ואם הקב"ה, עם ודבוקה קשורה האדם
דביקותו כל הרי ומחשבותיו, דיבוריו במעשיו רק היא

שעיקר בעוד – שלו החיצוניים בכחות רק ,מהותוהוא

בעניני ומלא חדור אינו לבבו, רגשי פנימיות היינו
ה'. ועבודת אלקות

נשמתו וירידת האדם בריאת תכלית עיקר ולפיכך,
ויראתו, ה' אהבת ברגשי מלא יהי' שלבבו הוא למטה
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בפועל, והמצוות התורה לקיום אותו המביאות
ב בקונו מתדבק הוא זו מהותוובעבודה .כל

øúåé íä úåáéúäù ,äìôúá àåä úå÷éáãä ø÷éòå
.íãàä úðáäì íéáåø÷

תמידיות מצוות הן ויראתו ה' שאהבת אף
עיקר מקום, מכל החינוך), ספר בהקדמת (כמבואר
התפלה בעת היא ויראה באהבה בהקב"ה הדביקות

"עבודה הוא התפלה ענין כי – היינו,שבלבדוקא ,"

באהבה נפשו ומקשר מדבק האדם התפלה שבעת
להקב"ה. ויראה

ומזמורים פסוקים בתפלה לומר חז"ל שתיקנו וזהו
קרובים הם בהם המתוארים ה' גדלות שעניני מיוחדים
ההתבוננות ידי שעל כדי – האדם להבנת ביותר
להידבק האדם יתעורר אלו ובפסוקים בתיבות הראוי'

ויראה. באהבה בהקב"ה

וירידת האדם בריאת תכלית שעיקר זה לפי נמצא –
עבודת בשביל היא למטה עיקרהתפלהנשמתו כי ,

בתפלה. הוא ויראה" "באהבה בקונו האדם התדבקות

הוא למטה הנשמה ירידת תכלית שעיקר זה, דבר [אך

צריך התפלה), עבודת ידי (על ויראה באהבה בקונו לידבק

כי:] ביאור,

úàö íãå÷ éàãåáåדת][ֿירי,äæä íìåòá äîùðä
øúåé ÷áãúî àåä ,óåâä ïî åúå÷ìúñä øçà íâå

.úåéîéðô äàøéå äáäàá
בעולמות למעלה נמצאת הנשמה שכאשר ספק אין
לאחר והן למטה, ירידתה לפני הן – העליונים
באהבה באלקות מתדבקת היא – הגוף מן הסתלקותה
הלב פנימיות ומעומק יותר, גבוהה במדריגה ויראה
בהיותה אלי' להגיע יכולה שהיא מהדביקות יותר
ודמיון ערך ש"אין עד גשמי, גוף בתוך הזה בעולם

מקצתה". ולא מינה "לא כלל", ביניהם

.'ä úà ãåáòì åçéðî åðéà óåâäù
מעכב והחומרי הגשמי הגוף הזה, בעולם שהרי
כרצונה, ה'" את "לעבוד מניחה ואינו הנשמה, את

ויראה. באהבה ית' אליו להתדבק היינו

úåðäéì äîùðä úà çéøëé åøîåç úîçî ,äáøãàå
.úåéðôåâî óà

הנשמה את מניח אינו שהגוף בלבד זו לא
חומריותו מחמת אדרבה, אלא בהקב"ה, להתדבק
גשמיים מדברים ליהנות הנשמה את הגוף מכריח

בנשמת "הגשמה" פועל שהגוף היינו ("גופניות"),
בתוך מלובשת הקדושה שהנשמה היות כי האדם,
נהנה הגוף כאשר הרי עמו, ומתאחדת הגוף
בתוכו) (המלובשת הנשמה גם הגופניים, מהתענוגים
זו. גופנית מהנאה כלשהי השפעה "לקבל" מוכרחת

äáöåç øå÷î éë ,äæá äöåø äðéà äîùðä éë óàå
.øúåé äàøåáá ÷áãéì äðåöøå ,ìòîî äåìà ÷ìç

רוצה איננה עצמה מצד שהנשמה אע"פ – וזאת
"חלק היא חוצבה שמקור היות כי אלו, בתענוגים כלל
ורק אך ומשתוקקת נמשכת היא הרי ממעל", אלקה
שהגוף אלא – חיים באלקים ויותר יותר להידבק

מגופניות".מכריח" אף ליהנות הנשמה את

למטה הנשמה ירידת אשר לעיל שהאמור מובן, [ומזה

" כדי ויראההיא באהבה בקונו בשביל"לדבק זה אין ,

הנשמה בירידת אדרבה, שהרי עצמה, הנשמה תועלת

גדולה ירידה אלא כאן אין גשמי בגוף והתלבשותה למטה

בקונה. דביקותה במדריגת ועצומה

אחרת ותכלית כוונה שיש לומר צריך כרחך ועל

ויראה. באהבה בקונו האדם דביקות של זו בעבודה

שממשיך:] וזהו

à÷úîì åøéøî êôäî àìã ïàî ,øäæá øàåáî äðäå
àîìò éàäá à÷ìåç äéì úéì[הבא íåìë.[ֿבעולם

.äæ ìéáùá àìà àøáð àì ,íãàä ìë äæ éë
ל"מתוק" ה"מר" את מהפך שאינו מי בזהר: איתא
"מר" נקרא הרע כי – לקדושה הרע את (היינו
כלל. הבא בעולם חלק לו אין "מתוק"), נק' והקדושה
של העבודה העדר על כך כל חמור לעונש והטעם
האדם, כל תכלית שזוהי לפי הוא לקדושה הרע הפיכת

זה". בשביל אלא נברא ו"לא

למטה, הנשמה ירידת ענין היטב מובן זה ולפי –
היא עצמה שלנשמה אע"פ במדריגתירידהכי גדולה

את לזכך כדי למטה ירדה מקום מכל בה', דביקותה
בהיותה שהנשמה ידי על כי הבהמית, והנפש הגוף
גם הרי ויראה, באהבה בקונה מתדבקת בגוף מלובשת
מתהפכים ו"מר") רע (שהם הבהמית והנפש הגוף

וזהו ול"מתוק", האדםעיקרלקדושה בריאת כוונת
הזה. לעולם נשמתו ירידת ותכלית

למטה הנשמה בירידת התכלית שעיקר לדבר, [וראי'

" להפוך כדי למתקאהוא עצםמרירו בשביל ולא – "

עצמהדביקות התפלה:]"בהקבהנשמה עבודת ידי על ה
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הוא והרי בחול בשבילו שיעסוק בעד לשבתות לו כמשכירו
בהבלעה: שלא שבת שכר נוטל

·Èמת) הנכרי עם להתנות לו מותר לעצמואבל שיטול חלה)
ג' או ב' שכר להישראל יתן זה וכנגד ימים ג' או ב' שכר
הנכרי שנוטל הימים באותן הוא שהשבת פי על אף אחרים ימים
כיון שבת שכר משום איסור בזה אין הישראל נוטל וכנגדו
מועיל זה תנאי אין מקום ומכל אחר יום עם בהבלעה שנוטלו
שהשבת אלו שבימים דהיינו התנור בגוף חלק לו כשהקנה אלא
מלאכה עושה הוא שנמצא להנכרי קנוי הוא התנור גוף בתוכם
הקנה לא אם אבל ישראל של כשלוחו נראה ואינו שלו בתנור
אלו ימים שכר לו שיטול לו לומר אסור התנור בגוף חלק לו
בשבת שמסיק דכיון בחול לו שיסיק בעד בתוכם שהשבת
לא שאם השבת בהיסק לישראל ריוח ויש ישראל של בתנורו
נראה הרי בחול לישראל מסיק היה לא לעצמו בשבת מסיק היה
לעסוק שצוהו ובשליחותו הישראל בשביל בשבת מסיק כאלו

בשבת:

‚Èשהם כגון הישראל על גם מוטלת המלאכה אם אפילו

בסחורה או במלאכה או ברחיים או במרחץ או בתנור שותפים
לבדו עובד כשהוא אלא מתחלה התנו כשלא איסור אין בחנות
שכר כל ונוטל לבדו הנכרי שעבד השבת כנגד בחול אחד ביום
בעבודה שוים הם החול ימות כל אם אבל לעצמו ההוא יום
לבדו שיעבוד בהבלעה לנכרי השבתות כל להשכיר יכול ובשכר
שיתן רק מעט הן רב הן לעצמו השכר כל ויטול ימים ג' או ב'
שהשבת אע"פ אלו ימים ג' או ב' בעד קצוב דבר להישראל
בשבת שיעשה לו מצוה שאינו כיון כלום בכך אין בכללם

לטובתו. מעצמו עושה והנכרי

ורחיים מרחץ תנור לנכרי להשכיר שם שאסורים במקומות ואף
אין עמו שותף שהנכרי כיון כאן מקום מכל העין מראית מפני
זו במלאכה חלק להנכרי שיש יודעין שהכל העין מראית כאן
שהתירו מקום בכל זה ומטעם מתכוין הוא עצמו ולהנאת
חוששין ואין בפרהסיא עושה אפילו התירו נכרי בשותפות

העין: למראית

זֿיג סעיפים בשותפות. יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה, סימן ב חלק
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הרע את להפוך כדי למטה הנשמה ירידת תכלית

לטוב

íà äéäå ,ñðä ìò åäîéùéå úùçð ùçð äùî ùòéå
.éçå úùçðä ùçð ìà èéáäå ùéà úà ùçðä êùð

,äæ ìò äðùîá àúéàå,'מחי נחש או ממית נחש [וכי
äìòîאלא] éôìë ïéìëúñî ìàøùéù ïîæá

íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîåהיו]
åë'.מתרפאין]

êùð íà äéäå àìà ,ììë ùçðì äéì äîì äù÷å
.äìòî éôìë ìëúñé ùçðä

הנחשת נחש בעשיית הכוונה שכל מאחר

ישראל את לעורר כדי רק היתה הנס על ובשימתו

אם – להקב"ה לבם את ולשעבד מעלה כלפי להסתכל

הנחש שינשכנו מי שכל להם לצוות יכול הי' כן

להקב"ה), לבו את (וישעבד מעלה" כלפי "יסתכל

הנחשת? לנחש בכלל הוצרך ולמה

øàåáî àìä ,äìòî éôìë úåìëúñää åäî ,ãåòå
.äìòîì åáìå äèîì åéðéò åéäéù äìôú ïéðòá

שיהיו חז"ל אמרו תפלה גבי להבין: צריך עוד

התפילה בעת שגם הרי למעלה", ולבו למטה "עיניו

את לכוון צריך אינולבושהאדם מקום, מכל למעלה,

עיניולהסתכלצריך "יהיו (ואדרבה מעלה כלפי

את משעבדים שהיו לכך בנוסף כאן, ומדוע למטה");

גםלבם צריכים היו שבשמים, לאביהם למעלה
מעלה?להסתכל כלפי

äîùðä úãéøé ïéðòá øå÷çì íéã÷ð ,äæ ïéáäìå
.äæä íìåòá

להתבונן (היינו ו"לחקור" לעיין יש זה, להבין כדי
בכתבי הרבה בו ודורשים ששואלים – בענין היטב)
הזה לעולם למטה הנשמה ירדה למה – חסידות
לגבי לנשמה ועצומה גדולה ירידה היא והרי הגשמי,

ירידתה? טרם מדריגתה

.äàøéå äáäàá åðå÷á ÷áãì åúéìëú ø÷éò éë
מ בהרבה התכליתוהנה, שעיקר מבואר קומות

שהאדם הוא למטה הנשמה בהקב"ה,יתדבקבירידת
בהנהגתואמיתיתודביקות רק אינה כשהדביקות היא,
גםבפועל אלא ומעשה, דיבור במחשבה השם, בדרכי

ויראתו.בפנימיות ה' באהבת היינו לבבו,

"דביקות שאמיתיתשכן, פירושה בהקב"ה מהות"

בה' דביקותו ואם הקב"ה, עם ודבוקה קשורה האדם
דביקותו כל הרי ומחשבותיו, דיבוריו במעשיו רק היא

שעיקר בעוד – שלו החיצוניים בכחות רק ,מהותוהוא

בעניני ומלא חדור אינו לבבו, רגשי פנימיות היינו
ה'. ועבודת אלקות

נשמתו וירידת האדם בריאת תכלית עיקר ולפיכך,
ויראתו, ה' אהבת ברגשי מלא יהי' שלבבו הוא למטה
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בפועל, והמצוות התורה לקיום אותו המביאות
ב בקונו מתדבק הוא זו מהותוובעבודה .כל

øúåé íä úåáéúäù ,äìôúá àåä úå÷éáãä ø÷éòå
.íãàä úðáäì íéáåø÷

תמידיות מצוות הן ויראתו ה' שאהבת אף
עיקר מקום, מכל החינוך), ספר בהקדמת (כמבואר
התפלה בעת היא ויראה באהבה בהקב"ה הדביקות

"עבודה הוא התפלה ענין כי – היינו,שבלבדוקא ,"

באהבה נפשו ומקשר מדבק האדם התפלה שבעת
להקב"ה. ויראה

ומזמורים פסוקים בתפלה לומר חז"ל שתיקנו וזהו
קרובים הם בהם המתוארים ה' גדלות שעניני מיוחדים
ההתבוננות ידי שעל כדי – האדם להבנת ביותר
להידבק האדם יתעורר אלו ובפסוקים בתיבות הראוי'

ויראה. באהבה בהקב"ה

וירידת האדם בריאת תכלית שעיקר זה לפי נמצא –
עבודת בשביל היא למטה עיקרהתפלהנשמתו כי ,

בתפלה. הוא ויראה" "באהבה בקונו האדם התדבקות

הוא למטה הנשמה ירידת תכלית שעיקר זה, דבר [אך

צריך התפלה), עבודת ידי (על ויראה באהבה בקונו לידבק

כי:] ביאור,

úàö íãå÷ éàãåáåדת][ֿירי,äæä íìåòá äîùðä
øúåé ÷áãúî àåä ,óåâä ïî åúå÷ìúñä øçà íâå

.úåéîéðô äàøéå äáäàá
בעולמות למעלה נמצאת הנשמה שכאשר ספק אין
לאחר והן למטה, ירידתה לפני הן – העליונים
באהבה באלקות מתדבקת היא – הגוף מן הסתלקותה
הלב פנימיות ומעומק יותר, גבוהה במדריגה ויראה
בהיותה אלי' להגיע יכולה שהיא מהדביקות יותר
ודמיון ערך ש"אין עד גשמי, גוף בתוך הזה בעולם

מקצתה". ולא מינה "לא כלל", ביניהם

.'ä úà ãåáòì åçéðî åðéà óåâäù
מעכב והחומרי הגשמי הגוף הזה, בעולם שהרי
כרצונה, ה'" את "לעבוד מניחה ואינו הנשמה, את

ויראה. באהבה ית' אליו להתדבק היינו

úåðäéì äîùðä úà çéøëé åøîåç úîçî ,äáøãàå
.úåéðôåâî óà

הנשמה את מניח אינו שהגוף בלבד זו לא
חומריותו מחמת אדרבה, אלא בהקב"ה, להתדבק
גשמיים מדברים ליהנות הנשמה את הגוף מכריח

בנשמת "הגשמה" פועל שהגוף היינו ("גופניות"),
בתוך מלובשת הקדושה שהנשמה היות כי האדם,
נהנה הגוף כאשר הרי עמו, ומתאחדת הגוף
בתוכו) (המלובשת הנשמה גם הגופניים, מהתענוגים
זו. גופנית מהנאה כלשהי השפעה "לקבל" מוכרחת

äáöåç øå÷î éë ,äæá äöåø äðéà äîùðä éë óàå
.øúåé äàøåáá ÷áãéì äðåöøå ,ìòîî äåìà ÷ìç

רוצה איננה עצמה מצד שהנשמה אע"פ – וזאת
"חלק היא חוצבה שמקור היות כי אלו, בתענוגים כלל
ורק אך ומשתוקקת נמשכת היא הרי ממעל", אלקה
שהגוף אלא – חיים באלקים ויותר יותר להידבק

מגופניות".מכריח" אף ליהנות הנשמה את

למטה הנשמה ירידת אשר לעיל שהאמור מובן, [ומזה

" כדי ויראההיא באהבה בקונו בשביל"לדבק זה אין ,

הנשמה בירידת אדרבה, שהרי עצמה, הנשמה תועלת

גדולה ירידה אלא כאן אין גשמי בגוף והתלבשותה למטה

בקונה. דביקותה במדריגת ועצומה

אחרת ותכלית כוונה שיש לומר צריך כרחך ועל

ויראה. באהבה בקונו האדם דביקות של זו בעבודה

שממשיך:] וזהו

à÷úîì åøéøî êôäî àìã ïàî ,øäæá øàåáî äðäå
àîìò éàäá à÷ìåç äéì úéì[הבא íåìë.[ֿבעולם

.äæ ìéáùá àìà àøáð àì ,íãàä ìë äæ éë
ל"מתוק" ה"מר" את מהפך שאינו מי בזהר: איתא
"מר" נקרא הרע כי – לקדושה הרע את (היינו
כלל. הבא בעולם חלק לו אין "מתוק"), נק' והקדושה
של העבודה העדר על כך כל חמור לעונש והטעם
האדם, כל תכלית שזוהי לפי הוא לקדושה הרע הפיכת

זה". בשביל אלא נברא ו"לא

למטה, הנשמה ירידת ענין היטב מובן זה ולפי –
היא עצמה שלנשמה אע"פ במדריגתירידהכי גדולה

את לזכך כדי למטה ירדה מקום מכל בה', דביקותה
בהיותה שהנשמה ידי על כי הבהמית, והנפש הגוף
גם הרי ויראה, באהבה בקונה מתדבקת בגוף מלובשת
מתהפכים ו"מר") רע (שהם הבהמית והנפש הגוף

וזהו ול"מתוק", האדםעיקרלקדושה בריאת כוונת
הזה. לעולם נשמתו ירידת ותכלית

למטה הנשמה בירידת התכלית שעיקר לדבר, [וראי'

" להפוך כדי למתקאהוא עצםמרירו בשביל ולא – "

עצמהדביקות התפלה:]"בהקבהנשמה עבודת ידי על ה
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úéáá íâ ,ììë ïéììôúî åéä àì ïåùàø úéáá éøäù
.äøö÷ äìôú äìåãâä úñðë éùðà åð÷ú éðù

בית ובזמן מדרבנן, רק היא התפלה חובת כידוע,

מתפללין היו "לא –כללראשון שני בית בזמן וגם ,"

תפלת להתפלל תיקנו הגדולה כנסת אנשי כאשר

קצרה" "תפלה התפללו – יום בכל עשרה שמונה

דזמרה פסוקי של והמזמורים הפסוקים ואילו בלבד,

בית חורבן שאחר בדורות נתקנו התפלה, אריכות שהם

שני.

בירידת התכלית שכל לומר יתכן לא זה, ולפי

שתתדבק עצמה הנשמה לצורך רק היא למטה הנשמה

שהרי – התפלה עבודת ידי על ויראה באהבה בהקב"ה

היו לא שני) בית זמן (עד דורות וכמה כמה במשך

היו לא שני) בית (בזמן כך אחר וגם כלל, מתפללין

שבתפלה. והמזמורים הפסוקים כל את אומרים

êøã ìò íà éë äéä àì íäìù äãåáòä ìë éàãåáå
øéøî êåôäì ,äæ.à÷úîì å

הוא למטה הנשמה ירידת תכלית שעיקר ודאי אלא

הבהמית והנפש הגוף דהפיכת העבודה בשביל
גם עסקו זו ובעבודה למיתקא"), ("מרירו לקדושה
על ורק יום, בכל להתפלל התקנה לפני ההם, בדורות
הזהר). מדברי (כנ"ל הבא בעולם לחלק זכו זה ידי

[לסיכום:

ירידת תכלית שעיקר מקומות בהרבה המבואר

ויראה באהבה בקונה דביקותה בשביל הוא למטה הנשמה

לתועלת בזה הכוונה אין התפלה, עבודת ידי הנשמהעל

בה'עצמה הנשמה דביקות הזה בעולם אדרבה, א) שהרי: ,

למעלה. דביקותה ממדריגת הרבה פחותה במדריגה היא

התפלה. עבודת כלל היתה לא דורות הרבה במשך ב)

הנשמה ירידת תכלית שעיקר לומר בהכרח אלא

) הבהמית והנפש הגוף את להפוך כדי הוא )"מרירו"למטה

) לטוב אי"מתקא"– האחרונים אלו שבדורות אלא ;(

דביקות ידי על רק למתקא ממרירו הגוף את להפוך אפשר

משא בתפלה, ויראה באהבה בדורות"הנשמה כ

גם לאור מחושך הגוף את להפוך יכולים היו הראשונים

ג)]. פרק לקמן שיתבאר (כפי התפלה עבודת בלי
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שהואÂ‰ÊÂ(מה) ההילול בחי' שהוא תחלה י"ה הללו
דאצילות חו"ב שהן לי"ה בהיר אור תוס'
כידוע האצילות כל שרשי שהן ומבין חכים בשם נק' שיהי'
רעין תרין שנק' חו"ב אלקינו הוי"ה ראשון דפ' בכוונות
בהשגה ליש מאין נמשך שהחכמה כו' שריין כחדא דל"מ
הלל ע"י כ"א בק"ש דחו"ב יח"ע להיות א"א אך דבינה
מקום יש זה שמטעם במ"א (וכמ"ש בפסד"ז תחלה לי"ה
חלקי יהי' שא' ור"י ותפל' מק"ש למעלה לפסד"ז ושרש
ביח"ע דבוק הי' שנשמתו לפי כו' יום בכל ההלל גומרי עם
מן שפטו' אומנתו בתורתו כמו ת"ת מצו' ע"י דחו"ב
שהנשמות האחרוני' בדורות ועתה בק"ש) וחייב התפל'
עליון למקור צריכים עקביים מבחי' להיותם ביותר נמוכות
בפסד"ז שמאריכים במה והיינו נשמתם בכח שיאיר ביותר
בשם להאיר העצמות העלם מבחי' שמעוררי' בהללוי"ה
שבחו אדם יסדר שא' (וזהו וד"ל שלהם דנשמות הוי"ה
עיקר הוא זה דשבח משום יתפלל ואח"כ תחלה מקום של
ברכות בח"י הוי' בשם אור תוס' גורם זה שיהא ומקור

ח שהן לי"ה הוא שההילול אחר והנה וד"ל) ו"בדש"ע
המדות שהן לו"ה ההעלם מן לאור ולהוציא להלל צריך

חו"ב י"ה שהוא דוקא כסדרו הוי"ה שם והיינו ודיבור
יוצאין הן גם להיות ודיבור מדות שהן בו"ה להשפיע שבא
מנה מאתיים בכלל יש הרי (ולכאורה כנ"ל לגילוי מהעלם
צריך למה בעצמות הנעלם ממקורם האירו חו"ב בחי' ואם
ידוע אך כו' בחו"ב שכלולים ודיבור למדות ושבח הילול
הרבה הוא למעלה לעצמם בפנימיותם הוא דחו"ב דיח"ע
הוי"ה שם שזהו ודיבור מדות שהן לזו"נ שפעם אור מבחי'
תחלה להיות הוצרך ע"כ כו' שבזו"נ דחו"ב מוחין כסדרו
לי"ה עצמו בפני הילול ואח"כ לעצמן דחו"ב במקור ההלל
נמשכים דאו"א מוחי' כאשר הוי"ה שם שהוא שבזו"נ
בהא והא הוי"ה לשם יהללו ואח"כ הללוי"ה וזהו לזו"נ
קדמאה אדם שמו מה וכמאמר כו' בי"ה כי וכמ"ש תלי'
(וזהו כו' שבז"א חכמה בנו שם מה אבא אור שהוא
לבד בהללוי' וחותם שפותח הללוי' חמשה או' שבפסד"ז
המקור הוא וסוף בראש ליה הלל כי להיות לדוד תהלה
חו"ב שהוא דהוי"ה בשמות חדש אור להמשכת האמתי
פסד"ז קדם ולכך בש"ע) זו"נ יחוד שנק' ודיבור שבמדות
וכאשר לתפל' שייך שפסד"ז מפני דק"ש לפני' לשתים
אמר ולא יתפלל ואח"כ כו' שבחו יסדר לעולם לומר דקדק
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בלא לקרות יכול ק"ש כי כו' ויתפלל ק"ש יקרא ואח"כ
בש"ע זו"נ ויחוד בק"ש הוא דחו"ב שיח"ע לפי פסוד"ז
הוי' עבדי הללו הללויה אומר ההלל בקריאת והנה וד"ל)
להבין ויש כו' מבורך הוי"ה שם יהי הוי"ה שם את הללו
וכי עצמו הוי"ה לשם להלל הוי"ה עבדי הללו הקדים למה

ידוע הנה אך כו' רבו להילול העבד הילול להקדים יתכן
כמו הוי"ה עבד והב' אלקי' עבד א' עבד מיני ב' שיש
עובד ענין כמו הוא ה' עבד ופי' הוי"ה עבד שנק' משה
יתפרש כך כידוע אלקים לשם ולתקן לברר שענינו אלקים

כו': הוי"ה לשם לתקן להוי"ה עבד

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

כיÏ˘‡˙(שע"ט) שנאמר הכתף על הארון הכהנים
ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת
מהל' פ"ב הרמב"ם פי' המצוה זאת וענין ט') ז' (במדבר
הארון שמוליכים בעת וז"ל י"ג י"ב הלכה המקדש כלי
על ולא הבהמה על לא אותו מוליכין אין למקום ממקום
דוד ששכח ולפי הכתף על לנוטלו מצוה אלא העגלות
אותו כשנושאים כו' בעוזא פרץ נפרץ העגלות על ונשאו
ופניהם לחוץ ואחוריהם פנים כנגד פנים נושאי' הכתף על
מעלת תחלה לבאר יש כ"ז להבין הנה עכ"ל: לפנים
עבריהם משני כתובים שהיו בארון מונחים שהיו הלוחות
ותוי"ט הרע"ב הביאום פ"ו דשקלים בירושלמי ומבואר
וסיים צדדים הארבע מכל נקראים שהיו מ"ו דאבות פ"ה
בלתי אלקים מעשה זה שהי' הרמ"ע בשם התוי"ט שם
פנים בחי' בהן היתה שלא והיינו כו' בשכלינו משוער
נובלות מארז"ל בהקדים הוא ענינם, ולהבין ע"ש: ואחור
מובן אינו שלכאורה פי"ז) (ב"ר תורה שלמעלה חכמה
כתיב דהא בלבד נובלות בחי' היא שהתורה ז"ל אמרם
דייקא אצלו ל') ח' (משלי כו' שעשועים כו' אצלו ואהי'
שעשועים אמיתית שהיא הרי דייקא לפניו לפניו משחקת
שהנובלות לבד נובלות ולא ובעצמו בכבודו הקב"ה של
אמת דשניהם הענין אך לבד, וחיצוני' אחוריים בחי' הוא
התורה על קאי תורה שלמעלה חכמה נובלות דמ"ש
בה המלובשת ב"ה האלקות חכמת בחי' שגם לנו שניתנה
וכמ"ש דחכמה אחוריים בחי' נק' מרע"ה שהשיג מה וכפי
בחי' שהוא כ"ג) ל"ג (שמות אחורי את וראית במשה
ששם אבא פנימי' בחי' שהוא יראו לא ופני דאבא אחוריים
אלקות מחכ' למעלה וה"ז השגה שום למשה הי' לא
דוקא שם הרי ומ"מ שלפנינו התורה שז"ס למשה שנתגלה
נאמר וע"ז ועיקרה ותכליתה התורה שרש אבא בפנימית
ל' נעתיק הענין וביאור כו', שעשועים כו' אצלו ואהי'
וז"ל דט"ו כשלמה אור עוטה ע"פ י"ט) (סי' באגה"ק הזהב
מצות בתרי"ג המלובשת ב"ה אלהות חכמת בחי' והנה
אחוריים כל כי דחכמה אחוריים בחי' בשם נק' התורה
במעלה והתחתונות החיצונות מדריגות הן שבספירות

להתלבש למטה ולהתפשט לירד שיוכלו מה זו שבספירה
עצמה הספירה היא פנים ובחי' להחיותם, בברואים
ספירת ד"מ כגון היחוד בתכלית ב"ה במאצילה המיוחדת
היחוד בתכלית ב"ה א"ס במאצילה מיוחדת שהיא החכמה
ומתפשט שמאיר ומה כמש"ל א' וחכמתו הקב"ה כי
ותכלית גבול בעלי שהם בתחתונים למטה ית' מחכמתו
עשיה בחי' ג"כ ונק' אחוריים נק' בהם ומתלבש
בנשמתו שיש התחתון שבאדם כמו עד"מ פי' שבאצילות
ומדות השכל בחי' שהן מזו למעלה זו מדריגות ה'
שבכולם התחתונה היא והמעשה ומעשה ודיבור ומחשבה
הוא המעשה בכח ומלובש מהנשמה המתפשט שהחיות
הדיבור בכח ומלובש ממנה המתפשט החיות לגבי כאין
במחשבה ומלובש המתפשט החיות לגבי כאין שהוא
מה ית' חכמתו בחי' הוא ממש עד"ז כן ושכל ומדות
כאין הם כולם בתחתונים להשפיע ממנה להתפשט שיוכל
כלא קמי' דכולא ב"ה במאציל המיוחד פנים בחי' לגבי
גבול בעלי שהם כולם הנבראים לכל וההשפעה חשיב
א"ס המאציל לגבי כביכול וצמצום ירידה נחשבת ותכלית
האדם לשכל וצמצום ירידה שנחשבת כמו עד"מ ב"ה
ולכן ממש וחומריות גשמיות עשיה באיזה המצומצם
ידו על שתנתן זכה דחכמה אחוריים עד שהשיג מרע"ה
ויורד שנובל מה פי' שלמעלה חכ' נובלות שהם התורה
ותכליתה שעיקרה שלנו גשמיות בתורה ומתלבש למטה
היום כמאמר ומעשה בפועל ועשה ל"ת מצות קיום הוא
מעשה לידי שמביא תלמוד וגדול א') ג' (ע"ז לעשותם
שנהפכה לו נוח לעשות שלא והלומד ב') מ' (קדושין
מוכרח אדם וכל ה"ב) פ"א ברכות (ירושלמי וכו' שלייתו
עכ"ל. ממש בפועל מצות התרי"ג כל שיקיים עד להתגלגל
שעל למרע"ה שנתגלו תורה טעמי בחי' שדוקא מזה ומובן
מצות בתרי"ג המלובש ב"ה אלהות חכמת באומרו כיון זה
שהוא דחכמה נובלות אחוריים בחי' שנק' הוא כו' התורה
בכלל, ומרע"ה בע"ג בתחתונים ממנה להתפשט שיוכל מה
כביכול עצמו בידיעת שהן כמו התורה טעמי עיקרי אבל
פנימי' (כי יראו לא ופני נאמר וע"ז החכמה פנימי' זהו
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בית ובזמן מדרבנן, רק היא התפלה חובת כידוע,

מתפללין היו "לא –כללראשון שני בית בזמן וגם ,"

תפלת להתפלל תיקנו הגדולה כנסת אנשי כאשר

קצרה" "תפלה התפללו – יום בכל עשרה שמונה

דזמרה פסוקי של והמזמורים הפסוקים ואילו בלבד,

בית חורבן שאחר בדורות נתקנו התפלה, אריכות שהם

שני.

בירידת התכלית שכל לומר יתכן לא זה, ולפי

שתתדבק עצמה הנשמה לצורך רק היא למטה הנשמה

שהרי – התפלה עבודת ידי על ויראה באהבה בהקב"ה

היו לא שני) בית זמן (עד דורות וכמה כמה במשך

היו לא שני) בית (בזמן כך אחר וגם כלל, מתפללין

שבתפלה. והמזמורים הפסוקים כל את אומרים

êøã ìò íà éë äéä àì íäìù äãåáòä ìë éàãåáå
øéøî êåôäì ,äæ.à÷úîì å

הוא למטה הנשמה ירידת תכלית שעיקר ודאי אלא

הבהמית והנפש הגוף דהפיכת העבודה בשביל
גם עסקו זו ובעבודה למיתקא"), ("מרירו לקדושה
על ורק יום, בכל להתפלל התקנה לפני ההם, בדורות
הזהר). מדברי (כנ"ל הבא בעולם לחלק זכו זה ידי

[לסיכום:

ירידת תכלית שעיקר מקומות בהרבה המבואר

ויראה באהבה בקונה דביקותה בשביל הוא למטה הנשמה

לתועלת בזה הכוונה אין התפלה, עבודת ידי הנשמהעל

בה'עצמה הנשמה דביקות הזה בעולם אדרבה, א) שהרי: ,

למעלה. דביקותה ממדריגת הרבה פחותה במדריגה היא

התפלה. עבודת כלל היתה לא דורות הרבה במשך ב)

הנשמה ירידת תכלית שעיקר לומר בהכרח אלא

) הבהמית והנפש הגוף את להפוך כדי הוא )"מרירו"למטה

) לטוב אי"מתקא"– האחרונים אלו שבדורות אלא ;(

דביקות ידי על רק למתקא ממרירו הגוף את להפוך אפשר

משא בתפלה, ויראה באהבה בדורות"הנשמה כ

גם לאור מחושך הגוף את להפוך יכולים היו הראשונים

ג)]. פרק לקמן שיתבאר (כפי התפלה עבודת בלי
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שהואÂ‰ÊÂ(מה) ההילול בחי' שהוא תחלה י"ה הללו
דאצילות חו"ב שהן לי"ה בהיר אור תוס'
כידוע האצילות כל שרשי שהן ומבין חכים בשם נק' שיהי'
רעין תרין שנק' חו"ב אלקינו הוי"ה ראשון דפ' בכוונות
בהשגה ליש מאין נמשך שהחכמה כו' שריין כחדא דל"מ
הלל ע"י כ"א בק"ש דחו"ב יח"ע להיות א"א אך דבינה
מקום יש זה שמטעם במ"א (וכמ"ש בפסד"ז תחלה לי"ה
חלקי יהי' שא' ור"י ותפל' מק"ש למעלה לפסד"ז ושרש
ביח"ע דבוק הי' שנשמתו לפי כו' יום בכל ההלל גומרי עם
מן שפטו' אומנתו בתורתו כמו ת"ת מצו' ע"י דחו"ב
שהנשמות האחרוני' בדורות ועתה בק"ש) וחייב התפל'
עליון למקור צריכים עקביים מבחי' להיותם ביותר נמוכות
בפסד"ז שמאריכים במה והיינו נשמתם בכח שיאיר ביותר
בשם להאיר העצמות העלם מבחי' שמעוררי' בהללוי"ה
שבחו אדם יסדר שא' (וזהו וד"ל שלהם דנשמות הוי"ה
עיקר הוא זה דשבח משום יתפלל ואח"כ תחלה מקום של
ברכות בח"י הוי' בשם אור תוס' גורם זה שיהא ומקור

ח שהן לי"ה הוא שההילול אחר והנה וד"ל) ו"בדש"ע
המדות שהן לו"ה ההעלם מן לאור ולהוציא להלל צריך

חו"ב י"ה שהוא דוקא כסדרו הוי"ה שם והיינו ודיבור
יוצאין הן גם להיות ודיבור מדות שהן בו"ה להשפיע שבא
מנה מאתיים בכלל יש הרי (ולכאורה כנ"ל לגילוי מהעלם
צריך למה בעצמות הנעלם ממקורם האירו חו"ב בחי' ואם
ידוע אך כו' בחו"ב שכלולים ודיבור למדות ושבח הילול
הרבה הוא למעלה לעצמם בפנימיותם הוא דחו"ב דיח"ע
הוי"ה שם שזהו ודיבור מדות שהן לזו"נ שפעם אור מבחי'
תחלה להיות הוצרך ע"כ כו' שבזו"נ דחו"ב מוחין כסדרו
לי"ה עצמו בפני הילול ואח"כ לעצמן דחו"ב במקור ההלל
נמשכים דאו"א מוחי' כאשר הוי"ה שם שהוא שבזו"נ
בהא והא הוי"ה לשם יהללו ואח"כ הללוי"ה וזהו לזו"נ
קדמאה אדם שמו מה וכמאמר כו' בי"ה כי וכמ"ש תלי'
(וזהו כו' שבז"א חכמה בנו שם מה אבא אור שהוא
לבד בהללוי' וחותם שפותח הללוי' חמשה או' שבפסד"ז
המקור הוא וסוף בראש ליה הלל כי להיות לדוד תהלה
חו"ב שהוא דהוי"ה בשמות חדש אור להמשכת האמתי
פסד"ז קדם ולכך בש"ע) זו"נ יחוד שנק' ודיבור שבמדות
וכאשר לתפל' שייך שפסד"ז מפני דק"ש לפני' לשתים
אמר ולא יתפלל ואח"כ כו' שבחו יסדר לעולם לומר דקדק
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בלא לקרות יכול ק"ש כי כו' ויתפלל ק"ש יקרא ואח"כ
בש"ע זו"נ ויחוד בק"ש הוא דחו"ב שיח"ע לפי פסוד"ז
הוי' עבדי הללו הללויה אומר ההלל בקריאת והנה וד"ל)
להבין ויש כו' מבורך הוי"ה שם יהי הוי"ה שם את הללו
וכי עצמו הוי"ה לשם להלל הוי"ה עבדי הללו הקדים למה

ידוע הנה אך כו' רבו להילול העבד הילול להקדים יתכן
כמו הוי"ה עבד והב' אלקי' עבד א' עבד מיני ב' שיש
עובד ענין כמו הוא ה' עבד ופי' הוי"ה עבד שנק' משה
יתפרש כך כידוע אלקים לשם ולתקן לברר שענינו אלקים

כו': הוי"ה לשם לתקן להוי"ה עבד
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כיÏ˘‡˙(שע"ט) שנאמר הכתף על הארון הכהנים
ישאו בכתף עליהם הקדש עבודת
מהל' פ"ב הרמב"ם פי' המצוה זאת וענין ט') ז' (במדבר
הארון שמוליכים בעת וז"ל י"ג י"ב הלכה המקדש כלי
על ולא הבהמה על לא אותו מוליכין אין למקום ממקום
דוד ששכח ולפי הכתף על לנוטלו מצוה אלא העגלות
אותו כשנושאים כו' בעוזא פרץ נפרץ העגלות על ונשאו
ופניהם לחוץ ואחוריהם פנים כנגד פנים נושאי' הכתף על
מעלת תחלה לבאר יש כ"ז להבין הנה עכ"ל: לפנים
עבריהם משני כתובים שהיו בארון מונחים שהיו הלוחות
ותוי"ט הרע"ב הביאום פ"ו דשקלים בירושלמי ומבואר
וסיים צדדים הארבע מכל נקראים שהיו מ"ו דאבות פ"ה
בלתי אלקים מעשה זה שהי' הרמ"ע בשם התוי"ט שם
פנים בחי' בהן היתה שלא והיינו כו' בשכלינו משוער
נובלות מארז"ל בהקדים הוא ענינם, ולהבין ע"ש: ואחור
מובן אינו שלכאורה פי"ז) (ב"ר תורה שלמעלה חכמה
כתיב דהא בלבד נובלות בחי' היא שהתורה ז"ל אמרם
דייקא אצלו ל') ח' (משלי כו' שעשועים כו' אצלו ואהי'
שעשועים אמיתית שהיא הרי דייקא לפניו לפניו משחקת
שהנובלות לבד נובלות ולא ובעצמו בכבודו הקב"ה של
אמת דשניהם הענין אך לבד, וחיצוני' אחוריים בחי' הוא
התורה על קאי תורה שלמעלה חכמה נובלות דמ"ש
בה המלובשת ב"ה האלקות חכמת בחי' שגם לנו שניתנה
וכמ"ש דחכמה אחוריים בחי' נק' מרע"ה שהשיג מה וכפי
בחי' שהוא כ"ג) ל"ג (שמות אחורי את וראית במשה
ששם אבא פנימי' בחי' שהוא יראו לא ופני דאבא אחוריים
אלקות מחכ' למעלה וה"ז השגה שום למשה הי' לא
דוקא שם הרי ומ"מ שלפנינו התורה שז"ס למשה שנתגלה
נאמר וע"ז ועיקרה ותכליתה התורה שרש אבא בפנימית
ל' נעתיק הענין וביאור כו', שעשועים כו' אצלו ואהי'
וז"ל דט"ו כשלמה אור עוטה ע"פ י"ט) (סי' באגה"ק הזהב
מצות בתרי"ג המלובשת ב"ה אלהות חכמת בחי' והנה
אחוריים כל כי דחכמה אחוריים בחי' בשם נק' התורה
במעלה והתחתונות החיצונות מדריגות הן שבספירות

להתלבש למטה ולהתפשט לירד שיוכלו מה זו שבספירה
עצמה הספירה היא פנים ובחי' להחיותם, בברואים
ספירת ד"מ כגון היחוד בתכלית ב"ה במאצילה המיוחדת
היחוד בתכלית ב"ה א"ס במאצילה מיוחדת שהיא החכמה
ומתפשט שמאיר ומה כמש"ל א' וחכמתו הקב"ה כי
ותכלית גבול בעלי שהם בתחתונים למטה ית' מחכמתו
עשיה בחי' ג"כ ונק' אחוריים נק' בהם ומתלבש
בנשמתו שיש התחתון שבאדם כמו עד"מ פי' שבאצילות
ומדות השכל בחי' שהן מזו למעלה זו מדריגות ה'
שבכולם התחתונה היא והמעשה ומעשה ודיבור ומחשבה
הוא המעשה בכח ומלובש מהנשמה המתפשט שהחיות
הדיבור בכח ומלובש ממנה המתפשט החיות לגבי כאין
במחשבה ומלובש המתפשט החיות לגבי כאין שהוא
מה ית' חכמתו בחי' הוא ממש עד"ז כן ושכל ומדות
כאין הם כולם בתחתונים להשפיע ממנה להתפשט שיוכל
כלא קמי' דכולא ב"ה במאציל המיוחד פנים בחי' לגבי
גבול בעלי שהם כולם הנבראים לכל וההשפעה חשיב
א"ס המאציל לגבי כביכול וצמצום ירידה נחשבת ותכלית
האדם לשכל וצמצום ירידה שנחשבת כמו עד"מ ב"ה
ולכן ממש וחומריות גשמיות עשיה באיזה המצומצם
ידו על שתנתן זכה דחכמה אחוריים עד שהשיג מרע"ה
ויורד שנובל מה פי' שלמעלה חכ' נובלות שהם התורה
ותכליתה שעיקרה שלנו גשמיות בתורה ומתלבש למטה
היום כמאמר ומעשה בפועל ועשה ל"ת מצות קיום הוא
מעשה לידי שמביא תלמוד וגדול א') ג' (ע"ז לעשותם
שנהפכה לו נוח לעשות שלא והלומד ב') מ' (קדושין
מוכרח אדם וכל ה"ב) פ"א ברכות (ירושלמי וכו' שלייתו
עכ"ל. ממש בפועל מצות התרי"ג כל שיקיים עד להתגלגל
שעל למרע"ה שנתגלו תורה טעמי בחי' שדוקא מזה ומובן
מצות בתרי"ג המלובש ב"ה אלהות חכמת באומרו כיון זה
שהוא דחכמה נובלות אחוריים בחי' שנק' הוא כו' התורה
בכלל, ומרע"ה בע"ג בתחתונים ממנה להתפשט שיוכל מה
כביכול עצמו בידיעת שהן כמו התורה טעמי עיקרי אבל
פנימי' (כי יראו לא ופני נאמר וע"ז החכמה פנימי' זהו
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כי ע"פ במ"א ומובא בפע"ח כמ"ש ע"י פנימי' הוא אבא
בחי' הוא ע"י ובחי' תקס"ה ג' בביאור למלחמה תצא
ונעלמה שעשועי' אצלו ואהי' בעצמותו המלך שעשוע
המפורש מן הסתום וילמד כ"א)) כ"ח (איוב חי כל מעיני
זמירות דוד א') ל"ה סוטה (ע' מארז"ל ע"פ במ"א בכי"ק
מבחי' כו' זו מעלתה כו' ל"ו) סי' (אגה"ק להו קרית
שהוא שבעומק פנימי' אבל כו' חכמה נובלות כו' אחוריים
יעו"ש, כו' ב"ה באא"ס לגמרי מיוחדת היא התורה פנימי'
(ובזאת פנימית מבחי' נמשכו שבארון הלוחות והנה

כי בו"ד בידי הכתובה שלפנינו התורה על יתירה מעלתם
אלה מכתב והמכתב כתיב ט"ז))בלוחות ל"ב (שמות כו' ים

שזהו בגשמיות גם ואחור פנים בחי' בהן היתה לא ולכן
מכל נקראים ויהיו עבריהם משני כתובים להיות השכל נגד
בהם העליון פנים בחי' גילוי מחמת אלא בשוה צדדיהם
את ולייחד לחבר הכתף על הארון לשאת נצטוינו ולכן
ח"ע היא הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהן הכתפים
תוכן ע"כ שבארון הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי'

שם: דבריו
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ÔÈ·‰Ïמארז"ל צ"ל ידים, נטילת ענין שורש ביאור בתוס'
כל שפ"ו רמז תשא כי ות"י בילקוט הובא בתד"א
הלא יפלא ולכאו' איש, אשת על כבא נט"י בלא האוכל
בהם יהי' ואיך י"ד) (שבת דבר מח"י הוא לתרומה נט"י
מה וגם דאורייתא. סקילה חיוב איש אשת על כבא חומר

זל"ז. ענינם
Ï"ˆÂלפי פי' מהרי"ק דבסידור נט"י, ענין שורש

וצריך החסדי' מי הם דא"א חו"ג מלובשי' שבחו"ב
ידיו את שכל ענין וזהו לז"א. חו"ב ע"י אלו מים להמשיך
בידים שכל שהמשיך שכל ל' פי' לידוהי אחכמינון ות"א
חו"ב. ע"י בז"א א"א מתחברי' נט"י ע"י כי השכל, ממקור
להמשיך ידיו אצבעות בעשר נתכוון כי הבחיי שפי' וכענין
כתי' דהנה נט"י, ענין יובן ועד"ז החכ'. ממקור הברכה
והיינו אצבעותיו, מיו"ד קרי יצא וארז"ל ידיו, זרועי ויפוזו
בשפע כמו"כ והידי' שז"ע כו' ממנו יצא שאברהם כמו
שמקבלי' מה הוא ה"א דרך השפע שיוצא מה ענין הפנימי

ידיו זרועי ויפוזו ענין אבל המשפיע, יסוד ע"י יניקה תוס'
ע"פ באוה"ח וע' חסידא עמרם ר' ע"ד בגופו שנכנס הוא
המשיך יצרו את וכבש בנסיון שעמד וע"י ורבו, וימררוהו
שנא' יצרו את הכובש גבור איזהו וכמארז"ל א"א, מבחי'
א"א. מבחי' שממשיך במ"א ונת' מגבור אפים ארך טוב
הכתר עד שעולה האמצעי קו יעקב הוא אביך מאל וזהו
דיעקב תוקפו שז"ע חוזק ל' הוא אל ול' וע"י, א"א בחי'
שהוא אל ליעקב קרא הקב"ה ע"ד אביך מאל י"ל או כו',
ל"א פעמים יו"ד כי עולמות ש"י בחי' ושרשם נתיבות ל"א
א"א בחי' מחצה כתר מתר"ך מחצה הוא וש"י ש"י, הם
תוקף נותן יותר הגבוה כל כי והתוקף הכח והוא כו',
לך נמשך דאביך תוקף מאל ולכן הימנו, בשלמטה
תאמין אל כי להבא על יעזרך והוא בנסיון שתעמוד

ה או כו"כבעצמך, שיש מעלה מעלה לעלות יעזרך וא
שיוכל ואתהפכא אתכפיא בבחי' להיות שצריכי' ענינים

לזה. לבא
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Â‰ÊÂהמתוקים העולם תאות שהמשיל תטופנה נופת
וכמ"ש כו', מרה וסופם ואחריתם לנופת בראשונה
לכם והי' כתיב דלבסוף תאוה התאוו גבי בהעלותך בפ'
שנהפך זרה דשפתי נופת של אחריתה בחי' והוא לזרא
רש"י וכדפי' פיות כחרב חדה מרה ואחריתה והיינו לזרא
עם מחלה כי מחלה וז"ע כו', חרב זרא הר"מ בשם שם
חורפי' כמו מתיקות, ל' ג"כ פי' בו יש חולה שפי' היות

ת' ט') (שופטים מתקי את החדלתי וע"פ כו' לי' מחליא
ותהי מדבשא הלי מה י"ד) (שם מדבש מתוק מה חליי ית
ק"ט דף ובשבת הלי כדבש ג') (יחזקאל מתוק כדבש בפי
לי' שדרי' אנא ע"ב ד"ז ובמגלה חליתא אתרוגא ע"ב
יש שבה הטוב מצד ע"כ מטו"ר שכלולה ג"כ והיינו חולי',
הטוב לברר בירור וצריכה מר היא הרע ומצד מתיקות בה
בא אז מברר כשאינו אבל כו', יודחה שבה ושהרע מהרע
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והסיר ט"ז ס"פ מצורע פ' וברבות כנ"ל כו' גמור רע לידי
וכ' מר, וסופו מתוק שתחלתו היצה"ר זה חולי כל ממך ה'
וסופו ממתיק שפירושו לי' מחלי' מל' חולי שדרש המ"כ
לו שממתיק כפשוטו הא' דרכים בשני זה לפרש ויש מר.
יש הב' כלענה. מרה ואחריתה כן לעשות הוא שמתוק איך
במהרה נמשך העונש פתגם שאין לפי כי באו"א לפרש
ימתקו גנובים מים וכמ"ש מתוק היצה"ר תחילת ע"כ
במספר עולה מר דהנה הוא והענין העונש. בבוא מר וסופו
ק"ך יש כי אלקי' צרופי ק"ך ב"פ והם כנ"ל ק"ך ב"פ
גבורות הם הראשונים ע"ב דקדושה אלקי' צירופי
עוד כשמתחברים ואמנם קשים, האחרונים מ"ח ממותקות
ביותר קשים דינים נעשים אז מהם לינק דק"נ צירופי ק"ך
ראה פ' ברבות שארז"ל וזה כו', ולהאביד ולנתוץ לנתוש
הקב"ה שאמר מיום אלעזר א"ר עליון מפי ע"פ ובאיכה
טובה יצאת לא כו' הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה
א"כ כו', טובה אלא טובה לעושי רע ולא רע לעושי
והמות הרע עליו ממשיך בעצמו הוא יצה"ר אחר הנמשך

שארז"ל וזהו מר. סופו עכ"ז מתוק שתחלתו הגם וזהו ח"ו,
עליך חליים יבואו שלא הוא ממך חולי כל ממך ה' והסיר
נק' מצרים במצרים, שמתי אשר המחלה כל ועז"נ כו'.
שמוע ואם כו', ק"נ בחי' המחלה והו"ע כו' גופניות תאות
מחלה עליך אשים שלא נמשך יהי' מזה כו' לקול תשמע
זה חולי כל ממך ה' והסיר ע"פ הנ"ל במד"ר וכמ"ש דק"נ
בו לענות לבנה"א האלקי' נתן רע ענין הוא וז"ש יצה"ר.
ועז"נ רע, האדם לב יצר כי כמ"ש היצה"ר הוא רע פי'
יש בו לענות ופי' הרע, ואת כו' לפניך נתתי ראה רע בורא
והיינו בע"כ אמן עונה רע מלאך היצה"ר שיהי' יפרש

כו': יצריך בשני לבבך בכל ואהבת כמ"ש
.¯ÂˆÈ˜ע"י הוא דמותא, סמא עה"ד, בירור אשר יקדים

שלמעלה שאוא"ס ע"י דחיי, סמא התורה,
מר, הנק' דק"נ רע מרפא חיים סם בה, מלובש מהשתל'
ויבאר שבנוגה, הטוב מצד מתיקות פי' ג"כ מחלה מחלה.
כשנכללים בטוב, כשנכללים מצ"ע, הנוגה לבושי ענין
פי'. ב' מר וסופו מתוק תחלתו יצה"ר נבדל). (נפרד, בגקה"ט
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דתהו. הכלים משבירת – העולמות התהוות האותיות. צירופי לפי הוא מילה שבכל השכל אור
נראית אינה האמת האחרון, בגלות הטבע. בגימטריא פ"ו, לברר נשארו ניצוצות רפ"ח מתוך

לאמת. נראה והשקר

אפןÔÈ�Ú‰Âג) לפי הּנה האֹותּיֹות ּבכל ּדהּנה הּוא, ּבזה ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ּפנימי והּתכן ׂשכל האֹור יהיה ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצרּופים
לֹו יׁש הרי אב, ּבתבת ּוכמֹו אֹותם, והּסֹובב אֹותם ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָהממּלא
ּומסֹובב מּמּנּו חּוץ ּׁשהּוא ּבמה לֹו ויׁש ּבמּובנֹו, ְְְְִֵֵֶֶַָָּפרּוׁשֹו

ּולאןמ ּבא מאין הּוא מּמּנּו ּדהּמסֹובב ּבא ּבתבת וכן אּתֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּומה אֹותם ּׁשּממּלא מה להם ׁשּיׁש הּתבֹות ּבכל הּוא וכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבא,

ּכלים נקראים האֹותּיֹות ולכן אֹותם, ּוכׁשם24ׁשּסֹובב , ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
ויׁשנם ּבהם, הּנתּון את ּבתֹוכם מקּבלים הם הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּכלים
ּכמֹו הּנה מׁשקה, מקּבלים ּכלים ויׁשנם אכל, מקּבלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכלים
ּוכפי ׁשּבהם, האֹורֿׂשכל את מקּבלים הם הרי האֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָכן

צּיּור ּבדגמת ההיא, הּתבה יהיה ּכן האֹותּיֹות צרּופי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאפן
וסדרם. האבנים מסּפר לפי ׁשהּוא וגבהֹו רחּבֹו ּבארּכֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָהּבית
מּׁשבירת הּוא עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות התהּוּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהּנה

ּדתהּו הּוא25הּכלים ּומהן ׁשּנתּפרדּו, ּדתהּו האֹותּיֹות ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּגלּיֹות ּבהד' להתּברר ׁשּצריכים ניצֹוצים ר"ב26הרּפ"ח אׁשר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

מצרים ּבגלּות נתּבררּו ׁשּכתּוב27ניצֹוצֹות ּוכמֹו ערב28, "וגם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צריכים "הּטבע" ּבגימטרּיא ניצֹוצֹות ּופ"ו אּתם", עלה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָר"ב
האחרֹון, זה ּבגלּות הּוא והעּקר ּגלּיֹות, ּבהג' ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻלהתּברר

לֹו ׁשּקדמּו ּגלּיֹות הּׁשני על ּבקׁשיֹו הרי29העֹולה טבע ּדהּנה , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּוׁשקיעה צלילה וטּבעת30ּפרּוׁשֹו עּגּול מּלׁשֹון וכן ּדענין31, , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ
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ספר24) וראה ו. פרק נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ראה
.41 הערה שם ובהנסמן 183 ע' תרפ"ט המאמרים

ולא25) מועטים היו הכלים אך מרובים, אורות היו התוהו בעולם
ונשברו. האורות את לקבל ביכלתם היה

אור26) תורה א. פרק ניצוצין) רפ"ח (שער יח שער חיים עץ ראה
ואילך. קו עמוד א חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ד. כז, וישב

נח.27) אופן עמוקות במגלה הובא נו. סימן ג חלק יונה כנפי

עמוד סוף א חלק תקס"ה הזקן: אדמו"ר מאמרי ג. ס, בא אור תורה
תתפה. עמוד ב חלק התורה פרשיות על ואילך; רט

לח.28) יב, בא
מקומות.29) ובכמה .34 בהערה שצויינו במקומות ראה
ספר30) שטו. עמוד א חלק השירים שיר התורה אור ראה

.43 ע' תרפ"ט קסז. ע' תרח"ץ פט. ע' תרע"ח המאמרים
תתקעז.31) עמוד ב חלק נ"ך התורה אור ראה
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כי ע"פ במ"א ומובא בפע"ח כמ"ש ע"י פנימי' הוא אבא
בחי' הוא ע"י ובחי' תקס"ה ג' בביאור למלחמה תצא
ונעלמה שעשועי' אצלו ואהי' בעצמותו המלך שעשוע
המפורש מן הסתום וילמד כ"א)) כ"ח (איוב חי כל מעיני
זמירות דוד א') ל"ה סוטה (ע' מארז"ל ע"פ במ"א בכי"ק
מבחי' כו' זו מעלתה כו' ל"ו) סי' (אגה"ק להו קרית
שהוא שבעומק פנימי' אבל כו' חכמה נובלות כו' אחוריים
יעו"ש, כו' ב"ה באא"ס לגמרי מיוחדת היא התורה פנימי'
(ובזאת פנימית מבחי' נמשכו שבארון הלוחות והנה

כי בו"ד בידי הכתובה שלפנינו התורה על יתירה מעלתם
אלה מכתב והמכתב כתיב ט"ז))בלוחות ל"ב (שמות כו' ים

שזהו בגשמיות גם ואחור פנים בחי' בהן היתה לא ולכן
מכל נקראים ויהיו עבריהם משני כתובים להיות השכל נגד
בהם העליון פנים בחי' גילוי מחמת אלא בשוה צדדיהם
את ולייחד לחבר הכתף על הארון לשאת נצטוינו ולכן
ח"ע היא הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהן הכתפים
תוכן ע"כ שבארון הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי'

שם: דבריו

szka oex`d `yn zevn
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ÔÈ·‰Ïמארז"ל צ"ל ידים, נטילת ענין שורש ביאור בתוס'
כל שפ"ו רמז תשא כי ות"י בילקוט הובא בתד"א
הלא יפלא ולכאו' איש, אשת על כבא נט"י בלא האוכל
בהם יהי' ואיך י"ד) (שבת דבר מח"י הוא לתרומה נט"י
מה וגם דאורייתא. סקילה חיוב איש אשת על כבא חומר

זל"ז. ענינם
Ï"ˆÂלפי פי' מהרי"ק דבסידור נט"י, ענין שורש

וצריך החסדי' מי הם דא"א חו"ג מלובשי' שבחו"ב
ידיו את שכל ענין וזהו לז"א. חו"ב ע"י אלו מים להמשיך
בידים שכל שהמשיך שכל ל' פי' לידוהי אחכמינון ות"א
חו"ב. ע"י בז"א א"א מתחברי' נט"י ע"י כי השכל, ממקור
להמשיך ידיו אצבעות בעשר נתכוון כי הבחיי שפי' וכענין
כתי' דהנה נט"י, ענין יובן ועד"ז החכ'. ממקור הברכה
והיינו אצבעותיו, מיו"ד קרי יצא וארז"ל ידיו, זרועי ויפוזו
בשפע כמו"כ והידי' שז"ע כו' ממנו יצא שאברהם כמו
שמקבלי' מה הוא ה"א דרך השפע שיוצא מה ענין הפנימי

ידיו זרועי ויפוזו ענין אבל המשפיע, יסוד ע"י יניקה תוס'
ע"פ באוה"ח וע' חסידא עמרם ר' ע"ד בגופו שנכנס הוא
המשיך יצרו את וכבש בנסיון שעמד וע"י ורבו, וימררוהו
שנא' יצרו את הכובש גבור איזהו וכמארז"ל א"א, מבחי'
א"א. מבחי' שממשיך במ"א ונת' מגבור אפים ארך טוב
הכתר עד שעולה האמצעי קו יעקב הוא אביך מאל וזהו
דיעקב תוקפו שז"ע חוזק ל' הוא אל ול' וע"י, א"א בחי'
שהוא אל ליעקב קרא הקב"ה ע"ד אביך מאל י"ל או כו',
ל"א פעמים יו"ד כי עולמות ש"י בחי' ושרשם נתיבות ל"א
א"א בחי' מחצה כתר מתר"ך מחצה הוא וש"י ש"י, הם
תוקף נותן יותר הגבוה כל כי והתוקף הכח והוא כו',
לך נמשך דאביך תוקף מאל ולכן הימנו, בשלמטה
תאמין אל כי להבא על יעזרך והוא בנסיון שתעמוד

ה או כו"כבעצמך, שיש מעלה מעלה לעלות יעזרך וא
שיוכל ואתהפכא אתכפיא בבחי' להיות שצריכי' ענינים

לזה. לבא
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Â‰ÊÂהמתוקים העולם תאות שהמשיל תטופנה נופת
וכמ"ש כו', מרה וסופם ואחריתם לנופת בראשונה
לכם והי' כתיב דלבסוף תאוה התאוו גבי בהעלותך בפ'
שנהפך זרה דשפתי נופת של אחריתה בחי' והוא לזרא
רש"י וכדפי' פיות כחרב חדה מרה ואחריתה והיינו לזרא
עם מחלה כי מחלה וז"ע כו', חרב זרא הר"מ בשם שם
חורפי' כמו מתיקות, ל' ג"כ פי' בו יש חולה שפי' היות

ת' ט') (שופטים מתקי את החדלתי וע"פ כו' לי' מחליא
ותהי מדבשא הלי מה י"ד) (שם מדבש מתוק מה חליי ית
ק"ט דף ובשבת הלי כדבש ג') (יחזקאל מתוק כדבש בפי
לי' שדרי' אנא ע"ב ד"ז ובמגלה חליתא אתרוגא ע"ב
יש שבה הטוב מצד ע"כ מטו"ר שכלולה ג"כ והיינו חולי',
הטוב לברר בירור וצריכה מר היא הרע ומצד מתיקות בה
בא אז מברר כשאינו אבל כו', יודחה שבה ושהרע מהרע
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והסיר ט"ז ס"פ מצורע פ' וברבות כנ"ל כו' גמור רע לידי
וכ' מר, וסופו מתוק שתחלתו היצה"ר זה חולי כל ממך ה'
וסופו ממתיק שפירושו לי' מחלי' מל' חולי שדרש המ"כ
לו שממתיק כפשוטו הא' דרכים בשני זה לפרש ויש מר.
יש הב' כלענה. מרה ואחריתה כן לעשות הוא שמתוק איך
במהרה נמשך העונש פתגם שאין לפי כי באו"א לפרש
ימתקו גנובים מים וכמ"ש מתוק היצה"ר תחילת ע"כ
במספר עולה מר דהנה הוא והענין העונש. בבוא מר וסופו
ק"ך יש כי אלקי' צרופי ק"ך ב"פ והם כנ"ל ק"ך ב"פ
גבורות הם הראשונים ע"ב דקדושה אלקי' צירופי
עוד כשמתחברים ואמנם קשים, האחרונים מ"ח ממותקות
ביותר קשים דינים נעשים אז מהם לינק דק"נ צירופי ק"ך
ראה פ' ברבות שארז"ל וזה כו', ולהאביד ולנתוץ לנתוש
הקב"ה שאמר מיום אלעזר א"ר עליון מפי ע"פ ובאיכה
טובה יצאת לא כו' הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה
א"כ כו', טובה אלא טובה לעושי רע ולא רע לעושי
והמות הרע עליו ממשיך בעצמו הוא יצה"ר אחר הנמשך

שארז"ל וזהו מר. סופו עכ"ז מתוק שתחלתו הגם וזהו ח"ו,
עליך חליים יבואו שלא הוא ממך חולי כל ממך ה' והסיר
נק' מצרים במצרים, שמתי אשר המחלה כל ועז"נ כו'.
שמוע ואם כו', ק"נ בחי' המחלה והו"ע כו' גופניות תאות
מחלה עליך אשים שלא נמשך יהי' מזה כו' לקול תשמע
זה חולי כל ממך ה' והסיר ע"פ הנ"ל במד"ר וכמ"ש דק"נ
בו לענות לבנה"א האלקי' נתן רע ענין הוא וז"ש יצה"ר.
ועז"נ רע, האדם לב יצר כי כמ"ש היצה"ר הוא רע פי'
יש בו לענות ופי' הרע, ואת כו' לפניך נתתי ראה רע בורא
והיינו בע"כ אמן עונה רע מלאך היצה"ר שיהי' יפרש

כו': יצריך בשני לבבך בכל ואהבת כמ"ש
.¯ÂˆÈ˜ע"י הוא דמותא, סמא עה"ד, בירור אשר יקדים

שלמעלה שאוא"ס ע"י דחיי, סמא התורה,
מר, הנק' דק"נ רע מרפא חיים סם בה, מלובש מהשתל'
ויבאר שבנוגה, הטוב מצד מתיקות פי' ג"כ מחלה מחלה.
כשנכללים בטוב, כשנכללים מצ"ע, הנוגה לבושי ענין
פי'. ב' מר וסופו מתוק תחלתו יצה"ר נבדל). (נפרד, בגקה"ט
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דתהו. הכלים משבירת – העולמות התהוות האותיות. צירופי לפי הוא מילה שבכל השכל אור
נראית אינה האמת האחרון, בגלות הטבע. בגימטריא פ"ו, לברר נשארו ניצוצות רפ"ח מתוך

לאמת. נראה והשקר

אפןÔÈ�Ú‰Âג) לפי הּנה האֹותּיֹות ּבכל ּדהּנה הּוא, ּבזה ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ּפנימי והּתכן ׂשכל האֹור יהיה ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּצרּופים
לֹו יׁש הרי אב, ּבתבת ּוכמֹו אֹותם, והּסֹובב אֹותם ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָהממּלא
ּומסֹובב מּמּנּו חּוץ ּׁשהּוא ּבמה לֹו ויׁש ּבמּובנֹו, ְְְְִֵֵֶֶַָָּפרּוׁשֹו

ּולאןמ ּבא מאין הּוא מּמּנּו ּדהּמסֹובב ּבא ּבתבת וכן אּתֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּומה אֹותם ּׁשּממּלא מה להם ׁשּיׁש הּתבֹות ּבכל הּוא וכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבא,

ּכלים נקראים האֹותּיֹות ולכן אֹותם, ּוכׁשם24ׁשּסֹובב , ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
ויׁשנם ּבהם, הּנתּון את ּבתֹוכם מקּבלים הם הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּכלים
ּכמֹו הּנה מׁשקה, מקּבלים ּכלים ויׁשנם אכל, מקּבלים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכלים
ּוכפי ׁשּבהם, האֹורֿׂשכל את מקּבלים הם הרי האֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָכן

צּיּור ּבדגמת ההיא, הּתבה יהיה ּכן האֹותּיֹות צרּופי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאפן
וסדרם. האבנים מסּפר לפי ׁשהּוא וגבהֹו רחּבֹו ּבארּכֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָהּבית
מּׁשבירת הּוא עׂשּיה יצירה ּבריאה עֹולמֹות התהּוּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָוהּנה

ּדתהּו הּוא25הּכלים ּומהן ׁשּנתּפרדּו, ּדתהּו האֹותּיֹות ׁשהן , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּגלּיֹות ּבהד' להתּברר ׁשּצריכים ניצֹוצים ר"ב26הרּפ"ח אׁשר , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

מצרים ּבגלּות נתּבררּו ׁשּכתּוב27ניצֹוצֹות ּוכמֹו ערב28, "וגם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צריכים "הּטבע" ּבגימטרּיא ניצֹוצֹות ּופ"ו אּתם", עלה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָר"ב
האחרֹון, זה ּבגלּות הּוא והעּקר ּגלּיֹות, ּבהג' ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻלהתּברר

לֹו ׁשּקדמּו ּגלּיֹות הּׁשני על ּבקׁשיֹו הרי29העֹולה טבע ּדהּנה , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּוׁשקיעה צלילה וטּבעת30ּפרּוׁשֹו עּגּול מּלׁשֹון וכן ּדענין31, , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ
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ספר24) וראה ו. פרק נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ראה
.41 הערה שם ובהנסמן 183 ע' תרפ"ט המאמרים

ולא25) מועטים היו הכלים אך מרובים, אורות היו התוהו בעולם
ונשברו. האורות את לקבל ביכלתם היה

אור26) תורה א. פרק ניצוצין) רפ"ח (שער יח שער חיים עץ ראה
ואילך. קו עמוד א חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ד. כז, וישב

נח.27) אופן עמוקות במגלה הובא נו. סימן ג חלק יונה כנפי

עמוד סוף א חלק תקס"ה הזקן: אדמו"ר מאמרי ג. ס, בא אור תורה
תתפה. עמוד ב חלק התורה פרשיות על ואילך; רט

לח.28) יב, בא
מקומות.29) ובכמה .34 בהערה שצויינו במקומות ראה
ספר30) שטו. עמוד א חלק השירים שיר התורה אור ראה

.43 ע' תרפ"ט קסז. ע' תרח"ץ פט. ע' תרע"ח המאמרים
תתקעז.31) עמוד ב חלק נ"ך התורה אור ראה
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לאמת, נראה והּׁשקר נראה, אינֹו ּׁשהאמת מה הּוא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּטבע
ּבּמים הּנטּבע ּדבר ּדר על אֹותֹו,32ּוכמֹו מכּסים ׁשהּמים ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמציאּות יׁשנֹו הּנטּבע ּדבר הרי ּבאמת הרי ּופּנה, צד ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל
הּמים ּתֹו ונגנז נעלם ׁשהּוא אּלא ּבגּלּוי, ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּכמֹו
לעין אבל צד, מּכל ּבהׁשואה הּסֹובב ּכטּבעת אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָהמכּסים
זֹו ולא ּבּמציאּות, ּכלל אינּנּו הּנטּבע ׁשהּדבר נדמה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרֹואה
את רֹואה עֹוד אּלא האמת, את רֹואה אינּנּו ׁשהרֹואה ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָּבלבד
ּובזה האמת, ׁשהּוא לֹו ונדמה האמת, על המכּסה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשקר

העלמֹות הרּבּוי ׁשל לּצלן רחמנא החׁש יתרֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא
הגם הּנה ּדאז לֹו, ּׁשּקדמּו מה על האחרֹון ּבּגלּות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוההסּתרים
ּגזרֹות ׁשל והסּתרים העלמֹות רּבּוי – עלינּו לא – ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהיּו
האמת נראה היה ּפנים ּכל על אבל לּצלן, רחמנא ְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָרעֹות
מּכמֹו ּכ ּכל הטרידּו לא העֹולם ּדעניני והינּו הּׁשקר, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּתֹו
והּכבד הּקׁשי ּדכל מׁשיחא, ּבעקבֹות האחרֹון זה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגלּות
לאמת, נראה ׁשהּׁשקר הּטבע, ּבהגּברת הּוא לּצלן ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרחמנא

וגדֹול. קטן ּומּקיף הּסֹובב ּכעּגּול הּכל את ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוסֹובב
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•

mixeaic ihewl

השתלשלות מהשתלשלות. למעלה הוא נס של ענינו

נס כל מהשתלשלות. מלמעלה המשכה הוא נס טבע. היא

היוצא נס או הטבע, בדרכי המלובש נס אם שיהיה, איזה

מלמעלה המשכה הכל זה הרי הטבע מדרך

השתלשלות של בסדר יהיו איפוא, מדוע, מהשתלשלות.

מכן ולאחר ומרים, קשים יסורים צרורות, צרות ויסבלו

הרי טוב? ועושה נעים אבא הוא השי"ת שהרי הנס, יאיר

מלמעלה ומצוות תורה ידי על להמשיך יותר כדאי

שנפטר תהיה מכך והפרנסה בהשתלשלות, מהשתלשלות

צרות. מצרור

"ÌÎ··Ï ÂÓÈ˘"‰ ˙‡ ˙Ú·ÂË ˙Â„ÈÒÁ

אשר הדברים "אלה של הדברים כל לאחר בתורה,

משה" ,1דיבר

דברים" איש "לא משה היה היה2בתחילה לא משה ,

דברן. משה נעשה מכן לאחר "עובד". רק היה הוא דברן,

מצבו לו איכפת שיהיה החוש את מביאה בפועל עבודה

נעשה ומשה התעוררות, דברי אתו ושידברו הזולת של

ובוערים. חדים דיבורים ודיבר לדברן

ש"עובד" וכפי לדבר, החל לשון וכבד פה כבד אותו

הוא משה נפלא, משכיל הרי היה שמשה למרות מדבר.

עם בדיבורו מקום מכל דאצילות, חכמה במדריגת

מדריגת של היתרון זהו "עובד" כמו מדבר הוא ישראל

דאצילות, חכמה דאצילות. חכמה מדריגת על משה

כל אבל מ"ה, כ"ח בחינת נפלאה, בחינה שהיא למרות

הגשמי, בעולם למטה היה משה ואילו באצילות. הוא זה

בעולם כלומר, דאצילות. חכמה במדריגת היה זה ובעולם

מצא ביותר הפשוט וביהודי הביטול, בתכלית היה הזה

ביותר. העמוקות המעלות את

הרי שכן "עובד", שיהיה ההכרח מן אמיתי משכיל

הנסיון" כבעל חכם אמיתת3"אין מאמת בפועל הנסיון ,

אמיתי ומשכיל נפלא חכם שהוא מי הרי החכמה, ענין

שאנו כפי "משכיל", הוא "עובד" שהוא ומי "עובד", הוא

למעלות הגיעו בעבודה שעסקו שאלה במוחש רואים

בלבד. בהשגה שעסקו אלה מאשר יותר הרבה נפלאות

ישנם מקום ומכל בזו, זו תלויות ועבודה השכלה

שהעבודה או העבודה את מביאה ההשכלה אם הבדלים

נפלא משכיל היה שמשה למרות ההשכלה. את מביאה

די דיבורו כוחותהיה התגלות שכן עבודה, של בור

היתה ההתחלה עבודה. ידי על באה שלו ההשכלה

"עבודה".

בכל ומוצא הפועל אל בהנוגע לענין, מדבר "עובד"

הפועל. אל נוגע אשר את דבר

תבא כי שבפרשות החריפים הדיבורים כל אחרי הרי

שכתוב ואחרי האזינו שירת ואחרי וילך, "ויכל4נצבים

כלומר ישראל" כל אל האלה הדברים כל את לדבר משה

אז כתוב ונאמר, דובר כבר שימו5שהכל אליהם "ויאמר

לבבכם".
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א.1) א, דברים

י.2) ד, שמות

יד.3) שער עקדה

מה.4) לב, דברים

מו.5) לב, דברים
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ווילענקער12מבלי„. ר"מ להחסיד הרמ"ז ספר – הנורא הקור על הר"א13הבט יצא השלג, ורוב –

הרה"צ הגדול לחבירו להאראדאק מקאלישק שבט, לחדש בשבעה הראשון ביום תלמידיו, ַָָָוקבוצת

נ"ע. הרמ"מ

ישראל ר' המגיד צדיקים; כינוס מצאנו ושם להאראדאק באנו בשבט בעשרה הרביעי ָָָביום

מליובאוויטש14מּפאלאצק בער יששכר ר' המגיד תלמידיו, קבוצת והמגיד15עם תלמידיו קבוצת עם ַָָ

מליאזנא מעירו.16רבינו אברכים שלשה עם ָ

נציבו בתור הכתירו אשר ממעזריטש הרה"מ תלמידי זקן אצל שבתֿשירה את לחוג נתכנסו כולם

רייסין .17בחבל

לו וסמוך מּפאלאצק המגיד מימינו השלחן, בראש הרמ"מ מורנו בשבת המחזה הי' נהדר ָָמה

מסביב עמדנו כלנו ואנחנו מקאלישק המגיד לו וסמוך מליובאוויטש המגיד לשמאלו מליאזנא, ַַָהמגיד
הק'. ושיחותיו תורתו דברי את לשמוע לשלחן

הי' מליאזנא והמגיד גדולה ובדבקות נפלאה בעמקות תורה הרמ"מ אמר הסעודות שלשת ָבכל

לבארם החל פעמים איזה עליהם וכשחזר כהוייתן, דברים בדיוק, תורתו דברי את חזר אשר האחד

אליו. נתקשרתי אז ומני התלמידים, קבוצות על אדיר רושם ויעש ולהסבירם

רבינו כ"ק אותי לקח ואח"כ כשבועים שמה ונתעכבתי לליאזנא רבינו כ"ק אל הלכתי אייר ָבתחלת

ח על נ"ע להה"מ למעזריטש עמדו השבועות.ללכת ג

לי עשיתי שם שדרו חותני משפחת קרובי ובעזרת לליאזנא מושבי העתקתי תק"ל שנת ָובראשית

התלמידים לקבוצת נכנסתי תקל"א ובשנת הלימוד סדר לי נתן רבינו וכ"ק ב"ב, את לפרנס מלמדות מצב

ממעזריטש. הה"מ בפקודת רבינו כ"ק יסד אשר

פעמים ושלש כחפצם, ביחד שלשה שנים או לעצמו לומד תלמיד כל הי' רבינו שסידר הסדר כפי

כל לפני תורה אומר הי' ובש"ק אותנו בוחן רבינו הי' – והחמישי השלישי הראשון, ביום – בשבוע

שיסד. הכתות מארבעת וכתה כתה כל עם אחת כשעה ולומד התלמידים

חוזר. בתור למנותו תקל"ח בשנת רבינו כ"ק בחר – רמ"ז החסיד – זה ובתלמידו

ובעלי' בחזרה. כשרון בעלי הרבה תלמידים והעמיד חוזר בכהונת הרמ"ז כהן שנה עשרה כשנים

בתור כהונתו ומשמרת חדשית תמיכה לו קבע רבינו כ"ק והוד תובב"א לאה"ק הרמ"ז עלה תק"ן דשנת

מבעשענקאוויטש. שמחה אפרים ר' להחסיד עברה ָחוזר
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.409 ע' תש"וֿתש"ח השיחות לספר הוספות – אודותו ראה (12

וש"נ.

ספר ואילך. ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" – אודותו ראה (13

א). (עו, פכ"ו ח"א רבי בית .244 ע' תרצ"א השיחות

א). (סה, פכ"ה ב). (ז, פ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה (14

השיחות ספר ואילך. פ"ז ח"א הזכרונות ספר - אודותו ראה (15

וש"נ. .230 ע' תש"ח

הזקן. רבינו = (16

מח ע' ב חוברת ב"התמים" החסידות" "אבות מאמר ראה (17

הרמ"מ הצדיק הגאון אז :67 ע' תש"ה השיחות ספר וראה ב]. [עא,

תלמידים עלטערער די פלעגען . . האראדאק אין באזעצט זיך האט

פו בער ישכר ר' הגאון מעזריטשערס, אלטערדעם דער ליובאוויטש, ן

ישראל ר' הגאון קאלישק, פון אברהם ר' הגאון ליאזנא, פון רבי

צוזאמענקומען זיך נאך, און ביחאוו פון נח יוסף ר' הגאון מפאלאצק,

עטליכע אויף האראדאק אין הרמ"מ הגאון צו יאהר א מאל פאר א

– דורכגעשיקט געקראגן האבן זיי וואס תורות די דורכריידן טעג

מעזריטש. פון בכתב – שלוחים דורך



קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

לאמת, נראה והּׁשקר נראה, אינֹו ּׁשהאמת מה הּוא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּטבע
ּבּמים הּנטּבע ּדבר ּדר על אֹותֹו,32ּוכמֹו מכּסים ׁשהּמים ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמציאּות יׁשנֹו הּנטּבע ּדבר הרי ּבאמת הרי ּופּנה, צד ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל
הּמים ּתֹו ונגנז נעלם ׁשהּוא אּלא ּבגּלּוי, ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּכמֹו
לעין אבל צד, מּכל ּבהׁשואה הּסֹובב ּכטּבעת אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָהמכּסים
זֹו ולא ּבּמציאּות, ּכלל אינּנּו הּנטּבע ׁשהּדבר נדמה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרֹואה
את רֹואה עֹוד אּלא האמת, את רֹואה אינּנּו ׁשהרֹואה ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָּבלבד
ּובזה האמת, ׁשהּוא לֹו ונדמה האמת, על המכּסה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשקר

העלמֹות הרּבּוי ׁשל לּצלן רחמנא החׁש יתרֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא
הגם הּנה ּדאז לֹו, ּׁשּקדמּו מה על האחרֹון ּבּגלּות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוההסּתרים
ּגזרֹות ׁשל והסּתרים העלמֹות רּבּוי – עלינּו לא – ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהיּו
האמת נראה היה ּפנים ּכל על אבל לּצלן, רחמנא ְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָרעֹות
מּכמֹו ּכ ּכל הטרידּו לא העֹולם ּדעניני והינּו הּׁשקר, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּתֹו
והּכבד הּקׁשי ּדכל מׁשיחא, ּבעקבֹות האחרֹון זה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגלּות
לאמת, נראה ׁשהּׁשקר הּטבע, ּבהגּברת הּוא לּצלן ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָרחמנא

וגדֹול. קטן ּומּקיף הּסֹובב ּכעּגּול הּכל את ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוסֹובב
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גם32) גםראה [נדפס ב) עו, א חלק קונטרסים המאמרים ספר תר"ץ. המאמרים (ספר ב פרק תר"ץ ישראל שובה המתחיל דיבור מאמר
ואילך]. 55 עמוד לעיל
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השתלשלות מהשתלשלות. למעלה הוא נס של ענינו

נס כל מהשתלשלות. מלמעלה המשכה הוא נס טבע. היא

היוצא נס או הטבע, בדרכי המלובש נס אם שיהיה, איזה

מלמעלה המשכה הכל זה הרי הטבע מדרך

השתלשלות של בסדר יהיו איפוא, מדוע, מהשתלשלות.

מכן ולאחר ומרים, קשים יסורים צרורות, צרות ויסבלו

הרי טוב? ועושה נעים אבא הוא השי"ת שהרי הנס, יאיר

מלמעלה ומצוות תורה ידי על להמשיך יותר כדאי

שנפטר תהיה מכך והפרנסה בהשתלשלות, מהשתלשלות

צרות. מצרור

"ÌÎ··Ï ÂÓÈ˘"‰ ˙‡ ˙Ú·ÂË ˙Â„ÈÒÁ

אשר הדברים "אלה של הדברים כל לאחר בתורה,

משה" ,1דיבר

דברים" איש "לא משה היה היה2בתחילה לא משה ,

דברן. משה נעשה מכן לאחר "עובד". רק היה הוא דברן,

מצבו לו איכפת שיהיה החוש את מביאה בפועל עבודה

נעשה ומשה התעוררות, דברי אתו ושידברו הזולת של

ובוערים. חדים דיבורים ודיבר לדברן

ש"עובד" וכפי לדבר, החל לשון וכבד פה כבד אותו

הוא משה נפלא, משכיל הרי היה שמשה למרות מדבר.

עם בדיבורו מקום מכל דאצילות, חכמה במדריגת

מדריגת של היתרון זהו "עובד" כמו מדבר הוא ישראל

דאצילות, חכמה דאצילות. חכמה מדריגת על משה

כל אבל מ"ה, כ"ח בחינת נפלאה, בחינה שהיא למרות

הגשמי, בעולם למטה היה משה ואילו באצילות. הוא זה

בעולם כלומר, דאצילות. חכמה במדריגת היה זה ובעולם

מצא ביותר הפשוט וביהודי הביטול, בתכלית היה הזה

ביותר. העמוקות המעלות את

הרי שכן "עובד", שיהיה ההכרח מן אמיתי משכיל

הנסיון" כבעל חכם אמיתת3"אין מאמת בפועל הנסיון ,

אמיתי ומשכיל נפלא חכם שהוא מי הרי החכמה, ענין

שאנו כפי "משכיל", הוא "עובד" שהוא ומי "עובד", הוא

למעלות הגיעו בעבודה שעסקו שאלה במוחש רואים

בלבד. בהשגה שעסקו אלה מאשר יותר הרבה נפלאות

ישנם מקום ומכל בזו, זו תלויות ועבודה השכלה

שהעבודה או העבודה את מביאה ההשכלה אם הבדלים

נפלא משכיל היה שמשה למרות ההשכלה. את מביאה

די דיבורו כוחותהיה התגלות שכן עבודה, של בור

היתה ההתחלה עבודה. ידי על באה שלו ההשכלה

"עבודה".

בכל ומוצא הפועל אל בהנוגע לענין, מדבר "עובד"

הפועל. אל נוגע אשר את דבר

תבא כי שבפרשות החריפים הדיבורים כל אחרי הרי

שכתוב ואחרי האזינו שירת ואחרי וילך, "ויכל4נצבים

כלומר ישראל" כל אל האלה הדברים כל את לדבר משה

אז כתוב ונאמר, דובר כבר שימו5שהכל אליהם "ויאמר

לבבכם".
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א.1) א, דברים

י.2) ד, שמות

יד.3) שער עקדה

מה.4) לב, דברים

מו.5) לב, דברים
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ווילענקער12מבלי„. ר"מ להחסיד הרמ"ז ספר – הנורא הקור על הר"א13הבט יצא השלג, ורוב –

הרה"צ הגדול לחבירו להאראדאק מקאלישק שבט, לחדש בשבעה הראשון ביום תלמידיו, ַָָָוקבוצת

נ"ע. הרמ"מ

ישראל ר' המגיד צדיקים; כינוס מצאנו ושם להאראדאק באנו בשבט בעשרה הרביעי ָָָביום

מליובאוויטש14מּפאלאצק בער יששכר ר' המגיד תלמידיו, קבוצת והמגיד15עם תלמידיו קבוצת עם ַָָ

מליאזנא מעירו.16רבינו אברכים שלשה עם ָ

נציבו בתור הכתירו אשר ממעזריטש הרה"מ תלמידי זקן אצל שבתֿשירה את לחוג נתכנסו כולם

רייסין .17בחבל

לו וסמוך מּפאלאצק המגיד מימינו השלחן, בראש הרמ"מ מורנו בשבת המחזה הי' נהדר ָָמה

מסביב עמדנו כלנו ואנחנו מקאלישק המגיד לו וסמוך מליובאוויטש המגיד לשמאלו מליאזנא, ַַָהמגיד
הק'. ושיחותיו תורתו דברי את לשמוע לשלחן

הי' מליאזנא והמגיד גדולה ובדבקות נפלאה בעמקות תורה הרמ"מ אמר הסעודות שלשת ָבכל

לבארם החל פעמים איזה עליהם וכשחזר כהוייתן, דברים בדיוק, תורתו דברי את חזר אשר האחד

אליו. נתקשרתי אז ומני התלמידים, קבוצות על אדיר רושם ויעש ולהסבירם

רבינו כ"ק אותי לקח ואח"כ כשבועים שמה ונתעכבתי לליאזנא רבינו כ"ק אל הלכתי אייר ָבתחלת

ח על נ"ע להה"מ למעזריטש עמדו השבועות.ללכת ג

לי עשיתי שם שדרו חותני משפחת קרובי ובעזרת לליאזנא מושבי העתקתי תק"ל שנת ָובראשית

התלמידים לקבוצת נכנסתי תקל"א ובשנת הלימוד סדר לי נתן רבינו וכ"ק ב"ב, את לפרנס מלמדות מצב

ממעזריטש. הה"מ בפקודת רבינו כ"ק יסד אשר

פעמים ושלש כחפצם, ביחד שלשה שנים או לעצמו לומד תלמיד כל הי' רבינו שסידר הסדר כפי

כל לפני תורה אומר הי' ובש"ק אותנו בוחן רבינו הי' – והחמישי השלישי הראשון, ביום – בשבוע

שיסד. הכתות מארבעת וכתה כתה כל עם אחת כשעה ולומד התלמידים

חוזר. בתור למנותו תקל"ח בשנת רבינו כ"ק בחר – רמ"ז החסיד – זה ובתלמידו

ובעלי' בחזרה. כשרון בעלי הרבה תלמידים והעמיד חוזר בכהונת הרמ"ז כהן שנה עשרה כשנים

בתור כהונתו ומשמרת חדשית תמיכה לו קבע רבינו כ"ק והוד תובב"א לאה"ק הרמ"ז עלה תק"ן דשנת

מבעשענקאוויטש. שמחה אפרים ר' להחסיד עברה ָחוזר
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.409 ע' תש"וֿתש"ח השיחות לספר הוספות – אודותו ראה (12

וש"נ.

ספר ואילך. ב] [רעא, ח ע' ו חוברת "התמים" – אודותו ראה (13

א). (עו, פכ"ו ח"א רבי בית .244 ע' תרצ"א השיחות

א). (סה, פכ"ה ב). (ז, פ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה (14

השיחות ספר ואילך. פ"ז ח"א הזכרונות ספר - אודותו ראה (15

וש"נ. .230 ע' תש"ח

הזקן. רבינו = (16

מח ע' ב חוברת ב"התמים" החסידות" "אבות מאמר ראה (17

הרמ"מ הצדיק הגאון אז :67 ע' תש"ה השיחות ספר וראה ב]. [עא,

תלמידים עלטערער די פלעגען . . האראדאק אין באזעצט זיך האט

פו בער ישכר ר' הגאון מעזריטשערס, אלטערדעם דער ליובאוויטש, ן

ישראל ר' הגאון קאלישק, פון אברהם ר' הגאון ליאזנא, פון רבי

צוזאמענקומען זיך נאך, און ביחאוו פון נח יוסף ר' הגאון מפאלאצק,

עטליכע אויף האראדאק אין הרמ"מ הגאון צו יאהר א מאל פאר א

– דורכגעשיקט געקראגן האבן זיי וואס תורות די דורכריידן טעג

מעזריטש. פון בכתב – שלוחים דורך
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מדת משום זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
תורה בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות

הכתוב דבר מלא בין2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומם בו "והגית
כל בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא אדם" כל "בפני בגירסא הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם".

האדם" כל "בפני -3בגירסא כו'" התורה מן בטלת "ואם ד. .

מקומות בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוון

משום כנגדך") הרבה בטלים לך (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם הדיוק ה. נוסף. "עמלתזירוז (ולא ו.למדתבתורה" .("

" הוא,ישמהלשון בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן הרבה שכר
ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאדם לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5דין אומר ולכן

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.הדין שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂבעבודה לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות בתורה.או דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
ביום תורה לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע ולאידך7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט זה ואדם עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
גם ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל

ממשיך לכן וישות. גאוה

È�Ù· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰ÂכלÌ„‡יושב בפני והן עסק בעל בפני הן -
אוהל.

לדרוש אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

הזקן אדמו"ר בוחר ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל שאמרו כמו אדם", "כל מה8בגירסא אדם", קרויים "אתם

העולם אומות גם כולל "האדם" כן .9שאין

Í„‚�Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Âפי על אף -
אין ולכן תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת
מקום מכל תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים
ענין פנים) כל על (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון
הרבה" "בטלים לו שיהיו הוא העונש ולכן תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמנים גם תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Âעמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו -
שלא בכדי להתייגע עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע מצוה שכר בענין שנוצר10והנה, שכר של סוג שיש
נעלהמסובבבתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש וכן הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך השפעהוהשכר לאדם שמגיע באופן הזה בעולם למטה

הזה. בעולם לאדם מגיע איננו והשכר ויש עלֿטבעית, גשמית
אומר: ולכן

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -

בתור שבא הרבה" "שכר מאחרמסובבאין עצמה מהמצוה
יותר נעלה שכר11והשכר - הרבה שכר שיש התנא מודיע ,

הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏמצינו אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -12

שהשכר היינו הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה
זה אבל כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך
אמינא הוה אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם

הזה) (בעולם אליו יגיע לא "ליתן13שהשכר התנא: מודיע כן על ,
ולכןלך בגשמיות, הזה בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) מקוםהרבה(אם מכל ביותר, נעלה הוא (שהשכר
ליתן גם) הגשמי)לךזהו הזה בעולם (למטה "14.

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין

כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת

ב.12. לה, ברכות

ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה

בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק
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תרצ"ד סיון ט"ז ב"ה

ווארשא

אי"א וו"ח היקר תלמידנו ידידי

שי' . . . מו"ה הרב

וברכה. שלום

המיוחד במקומו כשהוא דבר כל הנה מכתבו, על במענה

אבל טוב. הוא לו הראוי במקום רק כשהוא אפילו או לו

כלומר כפול, והחסרון חסרון, הוא הראוי במקומו כשאינו

חסר, הוא להיות צריך הוא ששם במקום ומחסור: חסרון

מקלקל. הוא שנמצא ובמקום

ומיושב, קר עולם הם: עולמות שני וההתפעלות השכל

שני לחבר האדם עבודת היא וזאת ומבוהל. רותח ועולם

של באשו יתחמם הקר שעולם לאחדים. להיות הללו העולמות

ואז המיושב. של במתינותו יתיישב הרותח ועולם הרותח,

עבודה של בחיים דרך למורה והשכל לשאיפה, נהפכת הבהלה

במדה תוצאותיהם אשר ומתונה, ישרה קבועה במטרה ופועל

רוח. קורת לו וגורם העובד את מענג ידועה

הגוף את המכלה לוהטת אש היא לבד ההתפעלות אבל

שעמום. ותוצאותי' הנפש את ומעגמת

ממעין באים וספקותיו הרהוריו כל אשר הדבר לי ברור

הסיבה החסידות. בתורת המאוסה שחורה מרה של נרפש

לפנינו המסודרה שבלב בעבודה העבודה, עזיבת היא העיקרית

וענינו. מהותו יכלתו כפי ואיש לאיש מסודר בסדר בדא"ח

הולך לאט לאט הנה לו הראוי' מדרכו נוטה שהאדם וכיון

והמקום הזמן תנאי שלפי לו נדמה ובתחלה בדרכיו. ותועה

הנהו רואה זמן ובעבור עושה, שהוא כמו כך לעשות צריכים

לא ששאף מה ואל לו שהי' ממה ערום עומד נשאר ח"ו כי

חצי עליו וממטיר שק בלבוש הנה"ב עליו מתנפל ואז הגיע.

ועצבות. שחורה מרה

וע"פ היא. כבדה והכלכלה המחי' שאלת כי הדבר אמת

ולהיות ביכלתו אשר ככל בזה לעשות האדם צריך התורה

ביתו, ופרנסת פרנסתו לו יזמין ית' הוא כי ית' בחסדו בטוח

בעבודת העבודה ומצב במעמד חזק להיות צריך זה עם אבל

השם.

יחיו, עליהם ה' התמימים, תלמידי וחביביי יקיריי

באהבמסתר בעיקרה אשר רוחכם, נפילת על נפשי תבכה ים

לה' מתחנן הנני עמוק ולב מקרב הגשמיים. מהמחסורים

אבותינו כ"ק הוד השם עבדי לפני רבים רחמים ומעורר

ותפלה רנה ישאו כי זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו

פרנסה של אורה בקרן להעמידנו לנו אשר כל עם כולנו בעדינו

אתכם מצדיק הנני לבי ובכל וברוחניות, בגשמיות טובה

על יכאב לבבי זה עם אבל כהוגן. שאלו לחם ז"ל באמרם

הנורא. הקפאון

אשר קדושים אבות רחמי לעורר באים אנו פנים באיזה

תורה בקרן להעמידם ישראל כלל על הק' נפשם מסרו

עסוקים. אנו ובמה ועבודה,

יושר, מליצי כל כי ובודאי טענותינו, בכל אנחנו צדיקים

מרום כסא ולפני דורנו על הרחמים במדת יתגלגלו וצדק, חסד

המר. בגלות גורלנו מר על רחמים ויבקשו ילכו וקדוש

הננו - השם ירחמנו - הגשמי והמצוק הצר מה. אנחנו אבל

המחסור כן לא פנימי, בהרגש ותקפו עוזו בכל מרגישים

הרוחני.

מורנו כ"ק הוד אמר אשר המאמר אותו מצלצל באזני

מצבו מר על לפניו התאונן משקלאוו שהחסיד בעת נ"ע הגדול

לחם לו ושיהי' בנותיו, את להשיא חובות, לשלם לו דרוש וכי

חקו.

(כנודע קדושתו קול בהוד נ"ע הגדול מורנו כ"ק הוד השיב

אלץ זארגסט "דו ניגון): בקול מדבר שהי' אנ"ש אצל ומקובל

מען וואס אויף דעף אויף בעדארפסט, דו וואס דעם אויף

אין הללו הקדשים קדש דברי גארניט". זארגסטו דיך דארף

רבנו המה. ומבוארים מפורשים פירוש. ולא ביאור לא צריכים

מה בשביל דואג ואינך לך שדרוש מה על דואג "אתה אומר

דרוש". אתה

בלבד, תוכחה דברי ח"ו אינם הללו הקדושים הדברים

בשביל המה. בחיים והוראה חכמה דברי הם, תורה דברי אלא

בזה. זה וקשורים אחוזים הם לך שדרוש ומה דרוש אתה מה

אותם לך יהיו דרוש שאתה למה הדבר אותו תקיים אם

לך. הדרושים הדברים

להועיל ביכלתך אין זה על בדאגתך הנה לך, שדרוש מה

עליך המוטל עשה לעשותו. הוא בידך - דרוש שאתה ולמה כלל

בגשמיות לך הדרוש כל ימלא צבאות הוי' אלקים ואל לעשותו

וברוחניות.

ימי יזכור מלבו. דאגה כל יסיר הפרטית שאלתו ובדבר

עשה אשר והחסד הטוב כל על וישמח במאסר, - ל"ע - שבתו

בפרנסה לפניו המוכשר מקום בקרוב לו יזמין והשי"ת עמו. ה'

ועבודה, בתורה לשקוד יוכל אשר הדעת במנוחת טובה

תורה באור להאיר בחיים תעודתו ית' בעזרתו למלאות

ועבודה. תורה של סביבה ולעשות ועבודה
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מדת משום זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
תורה בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות

הכתוב דבר מלא בין2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומם בו "והגית
כל בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא אדם" כל "בפני בגירסא הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם".

האדם" כל "בפני -3בגירסא כו'" התורה מן בטלת "ואם ד. .

מקומות בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוון

משום כנגדך") הרבה בטלים לך (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם הדיוק ה. נוסף. "עמלתזירוז (ולא ו.למדתבתורה" .("

" הוא,ישמהלשון בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן הרבה שכר
ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאדם לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5דין אומר ולכן

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.הדין שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂבעבודה לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות בתורה.או דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
ביום תורה לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע ולאידך7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט זה ואדם עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
גם ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל

ממשיך לכן וישות. גאוה

È�Ù· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰ÂכלÌ„‡יושב בפני והן עסק בעל בפני הן -
אוהל.

לדרוש אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

הזקן אדמו"ר בוחר ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל שאמרו כמו אדם", "כל מה8בגירסא אדם", קרויים "אתם

העולם אומות גם כולל "האדם" כן .9שאין

Í„‚�Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Âפי על אף -
אין ולכן תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת
מקום מכל תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים
ענין פנים) כל על (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון
הרבה" "בטלים לו שיהיו הוא העונש ולכן תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמנים גם תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Âעמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו -
שלא בכדי להתייגע עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע מצוה שכר בענין שנוצר10והנה, שכר של סוג שיש
נעלהמסובבבתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש וכן הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך השפעהוהשכר לאדם שמגיע באופן הזה בעולם למטה

הזה. בעולם לאדם מגיע איננו והשכר ויש עלֿטבעית, גשמית
אומר: ולכן

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -

בתור שבא הרבה" "שכר מאחרמסובבאין עצמה מהמצוה
יותר נעלה שכר11והשכר - הרבה שכר שיש התנא מודיע ,

הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏמצינו אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -12

שהשכר היינו הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה
זה אבל כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך
אמינא הוה אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם

הזה) (בעולם אליו יגיע לא "ליתן13שהשכר התנא: מודיע כן על ,
ולכןלך בגשמיות, הזה בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) מקוםהרבה(אם מכל ביותר, נעלה הוא (שהשכר
ליתן גם) הגשמי)לךזהו הזה בעולם (למטה "14.

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין

כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת

ב.12. לה, ברכות

ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה

בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק
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תרצ"ד סיון ט"ז ב"ה

ווארשא

אי"א וו"ח היקר תלמידנו ידידי

שי' . . . מו"ה הרב

וברכה. שלום

המיוחד במקומו כשהוא דבר כל הנה מכתבו, על במענה

אבל טוב. הוא לו הראוי במקום רק כשהוא אפילו או לו

כלומר כפול, והחסרון חסרון, הוא הראוי במקומו כשאינו

חסר, הוא להיות צריך הוא ששם במקום ומחסור: חסרון

מקלקל. הוא שנמצא ובמקום

ומיושב, קר עולם הם: עולמות שני וההתפעלות השכל

שני לחבר האדם עבודת היא וזאת ומבוהל. רותח ועולם

של באשו יתחמם הקר שעולם לאחדים. להיות הללו העולמות

ואז המיושב. של במתינותו יתיישב הרותח ועולם הרותח,

עבודה של בחיים דרך למורה והשכל לשאיפה, נהפכת הבהלה

במדה תוצאותיהם אשר ומתונה, ישרה קבועה במטרה ופועל

רוח. קורת לו וגורם העובד את מענג ידועה

הגוף את המכלה לוהטת אש היא לבד ההתפעלות אבל

שעמום. ותוצאותי' הנפש את ומעגמת

ממעין באים וספקותיו הרהוריו כל אשר הדבר לי ברור

הסיבה החסידות. בתורת המאוסה שחורה מרה של נרפש

לפנינו המסודרה שבלב בעבודה העבודה, עזיבת היא העיקרית

וענינו. מהותו יכלתו כפי ואיש לאיש מסודר בסדר בדא"ח

הולך לאט לאט הנה לו הראוי' מדרכו נוטה שהאדם וכיון

והמקום הזמן תנאי שלפי לו נדמה ובתחלה בדרכיו. ותועה

הנהו רואה זמן ובעבור עושה, שהוא כמו כך לעשות צריכים

לא ששאף מה ואל לו שהי' ממה ערום עומד נשאר ח"ו כי

חצי עליו וממטיר שק בלבוש הנה"ב עליו מתנפל ואז הגיע.

ועצבות. שחורה מרה

וע"פ היא. כבדה והכלכלה המחי' שאלת כי הדבר אמת

ולהיות ביכלתו אשר ככל בזה לעשות האדם צריך התורה

ביתו, ופרנסת פרנסתו לו יזמין ית' הוא כי ית' בחסדו בטוח

בעבודת העבודה ומצב במעמד חזק להיות צריך זה עם אבל

השם.

יחיו, עליהם ה' התמימים, תלמידי וחביביי יקיריי

באהבמסתר בעיקרה אשר רוחכם, נפילת על נפשי תבכה ים

לה' מתחנן הנני עמוק ולב מקרב הגשמיים. מהמחסורים

אבותינו כ"ק הוד השם עבדי לפני רבים רחמים ומעורר

ותפלה רנה ישאו כי זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו

פרנסה של אורה בקרן להעמידנו לנו אשר כל עם כולנו בעדינו

אתכם מצדיק הנני לבי ובכל וברוחניות, בגשמיות טובה

על יכאב לבבי זה עם אבל כהוגן. שאלו לחם ז"ל באמרם

הנורא. הקפאון

אשר קדושים אבות רחמי לעורר באים אנו פנים באיזה

תורה בקרן להעמידם ישראל כלל על הק' נפשם מסרו

עסוקים. אנו ובמה ועבודה,

יושר, מליצי כל כי ובודאי טענותינו, בכל אנחנו צדיקים

מרום כסא ולפני דורנו על הרחמים במדת יתגלגלו וצדק, חסד

המר. בגלות גורלנו מר על רחמים ויבקשו ילכו וקדוש

הננו - השם ירחמנו - הגשמי והמצוק הצר מה. אנחנו אבל

המחסור כן לא פנימי, בהרגש ותקפו עוזו בכל מרגישים

הרוחני.

מורנו כ"ק הוד אמר אשר המאמר אותו מצלצל באזני

מצבו מר על לפניו התאונן משקלאוו שהחסיד בעת נ"ע הגדול

לחם לו ושיהי' בנותיו, את להשיא חובות, לשלם לו דרוש וכי

חקו.

(כנודע קדושתו קול בהוד נ"ע הגדול מורנו כ"ק הוד השיב

אלץ זארגסט "דו ניגון): בקול מדבר שהי' אנ"ש אצל ומקובל

מען וואס אויף דעף אויף בעדארפסט, דו וואס דעם אויף

אין הללו הקדשים קדש דברי גארניט". זארגסטו דיך דארף

רבנו המה. ומבוארים מפורשים פירוש. ולא ביאור לא צריכים

מה בשביל דואג ואינך לך שדרוש מה על דואג "אתה אומר

דרוש". אתה

בלבד, תוכחה דברי ח"ו אינם הללו הקדושים הדברים

בשביל המה. בחיים והוראה חכמה דברי הם, תורה דברי אלא

בזה. זה וקשורים אחוזים הם לך שדרוש ומה דרוש אתה מה

אותם לך יהיו דרוש שאתה למה הדבר אותו תקיים אם

לך. הדרושים הדברים

להועיל ביכלתך אין זה על בדאגתך הנה לך, שדרוש מה

עליך המוטל עשה לעשותו. הוא בידך - דרוש שאתה ולמה כלל

בגשמיות לך הדרוש כל ימלא צבאות הוי' אלקים ואל לעשותו

וברוחניות.

ימי יזכור מלבו. דאגה כל יסיר הפרטית שאלתו ובדבר

עשה אשר והחסד הטוב כל על וישמח במאסר, - ל"ע - שבתו

בפרנסה לפניו המוכשר מקום בקרוב לו יזמין והשי"ת עמו. ה'

ועבודה, בתורה לשקוד יוכל אשר הדעת במנוחת טובה

תורה באור להאיר בחיים תעודתו ית' בעזרתו למלאות

ועבודה. תורה של סביבה ולעשות ועבודה
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:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãàæéeç÷ìå ¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§¨«§Æ

íéî åéìr ïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²©¬¦
:éìk-ìà íéiç©¦−¤¤«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr bl zegiy ihewl)

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆

ׁשל ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתקּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

נאמן עבד לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מׁשה, ּדהּנה לבאר, ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמׁשה.

לכן לה'). מציאּותֹו ּכל את למסר מּוכן (האדם נפׁש מסירת מסּמל –ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּפרּוד על מֹורה זֹו טמאה ּכי ּפרתֹו, אפר ּבכח היא מת טמאת ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻטהרת

וטמאתּה; מיתה מֹונעת חּיים ּבאלקים הּדבקּות ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמהּקּב"ה,

לה'. נפׁש מסירת ׁשל הּכח את לעֹורר יׁש זה, ּפרּוד לבּטל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹּוכדי

éðùçéäfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìrå íéìkä-ìk-ìrå ìäàä-ìr©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöra râpä-ìrå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

èéíBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìr øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
øå åéãâa ñaëå éréáMä íBia Bàhçå éréáMäõç ©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøra øäèå íénaëàìå àîèé-øLà Léàå ©©−¦§¨¥¬¨¨«¤§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ
ék ìäwä CBzî àåää Lôpä äúøëðå àhçúé¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦´©¨®̈¦Á
àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ànè ýåýé Lc÷î-úà¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬

:àeäàëäcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå «§¨«§¨¬¨¤−§ª©´®̈©¥³¥«©¦¨Æ
:áørä-ãr àîèé äcpä éîa râpäå åéãâa ñaëé§©¥´§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

áëúrâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§®̈§©¤¬¤©Ÿ©−©
:áørä-ãr àîèzôëà-ìk ìàøNé-éðá eàáiå ¦§¨¬©¨¨«¤©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨

Lã÷a írä áLiå ïBLàøä Lãça ïö-øaãî äãrä̧̈¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤¨«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®
:íL øáwzå íéøî íL úîzåáíéî äéä-àìå ©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−¨«§Ÿ¨¬¨©−¦

:ïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå äãrìâírä áøiå ¨«¥®̈©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ©¨¬¤¨−̈
éðôì eðéçà òåâa eðråâ eìå øîàì eøîàiå äLî-ír¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§¦§©¬©¥−¦§¥¬

:ýåýéãøaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå §Ÿ̈«§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈
:eðøéráe eðçðà íL úeîì äfääeðúéìrä äîìå ©¤®¨´½̈£©−§§¦¥«§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

| àì äfä òøä íB÷nä-ìà eðúà àéáäì íéøönî¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ
ì ïéà íéîe ïBnøå ïôâå äðàúe òøæ íB÷î:úBzL §´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ§¦½©¬¦©−¦¦§«

åðtî ïøäàå äLî àáiåìäà çút-ìà ìäwä é ©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
:íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìr eìtiå ãrBîô ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz zwg t"y zgiy)

ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰�‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ

מּדּוע אבל ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ׁשּטענתם לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּובפעל ּבמצרים, היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהיתה

להם היּו ּודבׁש ׁשמן ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהביאּום

ּבּמדּבר: הּמנֹורה.ÔÓLּגם נרֹות הדליקּו הרי -L·„ּכׁשּבאּו – ְִַַָ∆∆ְְֲִִֵֵַָ¿«ְֶָ

ּתמרים. ׁשבעים ׁשם מצאּו ְְְְִִִִֵָָָלאילים

iying ,iriax ,iyily - `k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
úàöBäå åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®§«¥¨Æ
-úàå äãrä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì̈¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈§¤

:íøéraèýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå §¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®
:eäeö øLàkéìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå ©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈

-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦
:íéî íëì àéöBð äfä òìqäàéBãé-úà äLî íøiå ©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À

iåíéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà C ©©̄¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½
:íøéráe äãrä zLzåñáéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´

éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâé-øLà äáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈£¤
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáøñ ¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»

יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס ּבטעם(רש"י)"מּכאן . ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

טֹוב ׁשם הּבעל אֹומר ריח)הּדבר סימן טוב שם ׁשל(כתר ׁשּנכסיו , ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּׁשּיכים קדּׁשה ׁשל נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדם

נׁשמתֹו. ְְִֶָֹלׁשרׁש

éòéáøãéíBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äk-ìk úà zrãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨

:eðúàöî øLà äàìzäåèøiåäîéøöî eðéúáà eã ©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨
íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦

:eðéúáàìåæèçìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´
øér Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−

:Eìeáâ äö÷æéäãNa øárð àì Eöøàá àp-äøarð §¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´
àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð àìå íøëáe§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãr ìåàîNe ïéîé ähðçéøîàiå ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárú àì íBãà åéìà¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«

èé-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

:åéìrî ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúðô §ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−¥«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

ׁשּבכל מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, CÏÓאחד Ï‡ההנהגה את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְִִֵֶָָ∆∆∆ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגלּות, Ï‡¯NÈּבזמן EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡יהּודי ׁשּגּוף אף – ְִַַָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ְִֶַ

זקּוקים ׁשניהם ּכי הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹנדמה

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה ‰CÏnלאכילה C¯cּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָ∆∆«∆∆ְֶֶֶַָ

ּומנהגי�CÏה', הּמצֹות קּיּום הּתֹורה לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ≈≈ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ְִֵָיׂשראל.

éùéîçáëäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈
:øää øäâëøäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ

:øîàì íBãà-õøà ìeáb-ìr øääãëïøäà óñàé ¨®̈©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ
éðáì ézúð øLà õøàä-ìà àáé àì ék åénr-ìà¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´

:äáéøî éîì ét-úà íúéøî-øLà ìr ìàøNéäëç÷ ¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ
:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå ïøäà-úà¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«

åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½

-ìk éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−¨
:äãräçëLaìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³

øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúàŸ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiåèëék äãrä-ìk eàøiå ©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬

ìL ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâúéa ìk íBé íéL ¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬
:ìàøNéñàëàáLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå ¦§¨¥«©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´

ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék áâpä©¤½¤¦µ¨´¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½
:éáL epnî | aLiåáøîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®

-úà ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤
:íäéørâ-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤

-íL àø÷iå íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«
:äîøç íB÷näôãóeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå ©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½

:Cøca írä-Lôð øö÷zå íBãà õøà-úà ááñì¦§−Ÿ¤¤´¤¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤
äeðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa írä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦
:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðååíra ýåýé çlLéå §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈

úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨
:ìàøNiî áø-íræeøîàiå äLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´

ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½



קעז iying ,iriax ,iyily - `k - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìù
éùéìùéòéáø,

æ:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåç-úà ç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©´¤
éçà ïøäàå äzà äãrä-úà ìä÷äå ähnäE ©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ¨¦½
úàöBäå åéîéî ïúðå íäéðérì òìqä-ìà ízøaãå§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®§«¥¨Æ
-úàå äãrä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì̈¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈§¤

:íøéraèýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå §¦¨«©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®
:eäeö øLàkéìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå ©«£¤−¦¨«©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈

-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå òìqä éðt-ìà¤§¥´©¨®©©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦
:íéî íëì àéöBð äfä òìqäàéBãé-úà äLî íøiå ©¤´©©¤½¦¬¨¤−¨«¦©¨̧¤¤¹¤¨À

iåíéaø íéî eàöiå íéîrt eähîa òìqä-úà C ©©̄¤©¤²©§©¥−©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½
:íøéráe äãrä zLzåñáéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´

éðérì éðLéc÷äì éa ízðîàä-àì ïré ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−
-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú àì ïëì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ¨¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤

:íäì ézúð-øLà õøàäâé-øLà äáéøî éî änä ¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«¥µ¨¥´§¦½̈£¤
:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáøñ ¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(398 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»

יׂשראל" ׁשל ממֹונם על הּקּב"ה ׁשחס ּבטעם(רש"י)"מּכאן . ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

טֹוב ׁשם הּבעל אֹומר ריח)הּדבר סימן טוב שם ׁשל(כתר ׁשּנכסיו , ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּׁשּיכים קדּׁשה ׁשל נּצֹוצֹות ּבהם ויׁש מעבֹודתֹו, חלק הם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאדם

נׁשמתֹו. ְְִֶָֹלׁשרׁש

éòéáøãéíBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äk-ìk úà zrãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨

:eðúàöî øLà äàìzäåèøiåäîéøöî eðéúáà eã ©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨
íéøöî eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦

:eðéúáàìåæèçìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷röpå §©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´
øér Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå Càìî©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−

:Eìeáâ äö÷æéäãNa øárð àì Eöøàá àp-äøarð §¥¬§¤«©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´
àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð àìå íøëáe§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãr ìåàîNe ïéîé ähðçéøîàiå ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárú àì íBãà åéìà¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«

èé-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàëíBãà | ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´¡À

:åéìrî ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúðô §ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−¥«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

ׁשּבכל מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, CÏÓאחד Ï‡ההנהגה את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְִִֵֶָָ∆∆∆ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגלּות, Ï‡¯NÈּבזמן EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡יהּודי ׁשּגּוף אף – ְִַַָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ְִֶַ

זקּוקים ׁשניהם ּכי הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹנדמה

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה ‰CÏnלאכילה C¯cּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו - ְְֲִִִֵֶַַָָ∆∆«∆∆ְֶֶֶַָ

ּומנהגי�CÏה', הּמצֹות קּיּום הּתֹורה לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ≈≈ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ְִֵָיׂשראל.

éùéîçáëäãrä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈
:øää øäâëøäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ

:øîàì íBãà-õøà ìeáb-ìr øääãëïøäà óñàé ¨®̈©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ
éðáì ézúð øLà õøàä-ìà àáé àì ék åénr-ìà¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´

:äáéøî éîì ét-úà íúéøî-øLà ìr ìàøNéäëç÷ ¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ
:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå ïøäà-úà¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«

åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½

-ìk éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−¨
:äãräçëLaìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³

øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúàŸ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiåèëék äãrä-ìk eàøiå ©¥¤̄¤²§¤§¨−̈¦¨¨«©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬

ìL ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâúéa ìk íBé íéL ¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬
:ìàøNéñàëàáLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå ¦§¨¥«©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´

ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àa ék áâpä©¤½¤¦µ¨´¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½
:éáL epnî | aLiåáøîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©¸¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®

-úà ézîøçäå éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤
:íäéørâ-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå ¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤

-íL àø÷iå íäéør-úàå íäúà íøçiå éðrðkä©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«
:äîøç íB÷näôãóeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå ©¨−¨§¨«©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½

:Cøca írä-Lôð øö÷zå íBãà õøà-úà ááñì¦§−Ÿ¤¤´¤¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤
äeðúéìrä äîì äLîáe íéäìàa írä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ

íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦
:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðååíra ýåýé çlLéå §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈

úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨
:ìàøNiî áø-íræeøîàiå äLî-ìà írä àáiå ©−̈¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´

ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék eðàèç̈À̈¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½



iriayקעח ,iyy - ak - zwg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî øñéå§¨¥¬¥«¨¥−¤©¨®̈©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
çBúà íéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−

:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìrèNriå ©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«©©³©
CLð-íà äéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈¦¨©³
:éçå úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz zwg w"yven zgiy)

ÌÈ¯˙‡‰ C¯c(א (כא, ∆∆»¬»ƒ

המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו הּנגב, (רש"י)"ּדר:ּבעצמ הּגע . ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הם העם, על אסֹון והביאּו רעה הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמרּגלים,

זכּו ׁשהמרּגלים לֹומר, ויׁש העם! לכל הּדר את ׁשּסללּו אּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם

ּבׁשליחּות יׂשראל לארץ הליכה - אחת טֹובה ּפעּלה ּבגלל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלכ

טֹובה ּפעּלה ׁשאפּלּו ,ל לֹומר הארץ. את לתּור הּצּוּוי וקּיּום ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻה'

יׂשראל'. ל'ארץ והפיכתּה הּגׁשמית ּבארץ עּלּוי ּגֹורמת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחת

éùùé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiåàéúáàî eòñiå ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ
áàBî éðt-ìr øLà øaãna íéøárä éira eðçiå©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ©§¥´½̈

:LîMä çøænîáé:ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî ¦¦§©−©¨«¤¦−̈¨®̈©©«£−§©¬©¨«¤
âéeðçiå eòñð íMîøaãna øLà ïBðøà øárî ¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈

áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈
:éøîàä ïéáeãéýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìr ¥¬¨«¡Ÿ¦«©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®

:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña áäå-úàåèãLàå ¤¨¥´§½̈§¤©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ
ì äèð øLà íéìçpä:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáL ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤®̈§¦§©−¦§¬¨«

æèäLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½
:íéî íäì äðzàå írä-úà óñàñæéøéLé æà ¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´

:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«
çé÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−

:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®
:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´

:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»

את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו -Ïk ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ»

הרע הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּלב,

רב, עם ׁשהמית עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלטֹוב,

וחּיים. רפּואה ְְִִֵַָהביא

éòéáùàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëäãNa ähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´

ãr Cìð Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬
:Eìáb øárð-øLàâëìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå £¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»

úàø÷ì àöiå Bnr-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³
:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ®̈§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

ãëïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnr éða ìeáb ær ék ïBnr éða-ãr ÷aé-ãräëçwiå ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ

-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøråëïBaLç ék ¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½

Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øér¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
:ïðøà-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©©§«Ÿ

æëïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øérçëúéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék ¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´

:ïðøà úBîa éìra áàBî ør äìëà ïçéñèëEì-éBà ¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´
åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír zãáà áàBî½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´

:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMaìïBaLç ãáà íøépå ©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−
:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáéc-ãràìáLiå ©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ

:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´
äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìïLaä Cøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®

ìëå àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiåBnr- ©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯§¨©²
:érøãà äîçìnìãì-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©

Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−
Cìî ïçéñì úéNr øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàääìåéða-úàå Búà ekiå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ
eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr Bnr-ìk-úàå§¤¨©½©¦§¦¬¦§¦«−¨¦®©¦«§−

:Böøà-úàáëàeðçiå ìàøNé éða eòñiå ¤©§«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî áàBî úBáøra§©§´½̈¥¥−¤§©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `l mgpn zxez)

‰È˙B�a e„kÏiÂ ¯ÊÚÈ ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»

ויׁש לכדּוה. ּומּדּוע יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלחּו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

להבין ׁשעליהם ּבאפן להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליחּות ׁשערּו ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלֹומר,

ּכּונתּה עם יחד אֹותּה למּלא עליהם ולכן לרּגל, רק אינּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשהּכּונה

ׁשּלאחר לֹומר, (ויׁש עֹוד ויחּכם לחכם ּתן ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּפנימית,

אדם "אין מעין ּבהם התקּים הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכּׁשלֹון

ּבהם"). ׁשּנכׁשל עד ּתֹורה ּדברי על ְְִִֵֵֶֶַַָָָעֹומד

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô

xihtn - gk - yceg y`x zayl d`ixw - xeaiva d`ixwl yneg

ùãåç ùàø úáùì äàéø÷
øéèôîèíîéîz äðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®

:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«
édkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò:ô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àé-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«

äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéàå íéðL ø÷á̈¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzáéìLeäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
ãçàä ìéàì ïîMá:âéäçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ

äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéìãéúLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯

Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ
äðMä éLãçì BLãça:åèúàhçì ãçà íéfr øérNe §¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈

Bkñðå äùré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì:ñ ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−Ÿ§¦§«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קעט xihtn - gk - yceg y`x zayl d`ixw - xeaiva d`ixwl yneg

ùãåç ùàø úáùì äàéø÷
øéèôîèíîéîz äðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®

:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«
édkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò:ô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àé-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«

äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéàå íéðL ø÷á̈¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîzáéìLeäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
ãçàä ìéàì ïîMá:âéäçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ

äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéìãéúLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯

Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ
äðMä éLãçì BLãça:åèúàhçì ãçà íéfr øérNe §¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈

Bkñðå äùré ãéîzä úìò-ìr ýåýéì:ñ ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−Ÿ§¦§«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קפ
ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñàäæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬
:éúçeðî íB÷îáèéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå ¨−§«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½

:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðr-ìàâäìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL ¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³
íLôð íäéöewLáe íäéëøãa eøça änä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨¥́«¨®¤©¥À¨¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬

:äöôçãézøac äðBò ïéàå éúàø÷ ïré íäì àéáà íúøeâîe íäéììrúa øçáà éðà-íb ¨¥«¨©£¦º¤§©´§©£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ§¥´¤½¦©−§¦
:eøça ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä eNriå eòîL àìåäíéãøçä ýåýé-øác eòîL §´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−

íäå íëúçîNá äàøðå ýåýé ãaëé éîL ïrîì íëécðî íëéàðN íëéçà eøîà Bøác-ìà¤§¨®¨«§Á£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬§¦§©§¤−§¥¬
:eLáéå:åéáéàì ìeîb ílLî ýåýé ìB÷ ìëéäî ìB÷ øérî ïBàL ìB÷æäãìé ìéçz íøèa ¥«Ÿ³¨Æ¥¦½−¥«¥¨®´§Ÿ̈½§©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®̈

:øëæ äèéìîäå dì ìáç àBáé íøèaçíBéa õøà ìçeéä älàk äàø éî úàæk òîL-éî §¤̧¤¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´¨ÀŸ¦³¨¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´
:äéða-úà ïBiö äãìé-íb äìç-ék úçà írt éBb ãìeé-íà ãçàèãéìBà àìå øéaLà éðàä ¤½̈¦¦¨¬¥«−©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−

éäìà øîà ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàé:Cédá eìéâå íìLeøé-úà eçîN Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦¨©¬¡Ÿ¨«¦¦§¯¤§«¨©²¦§¦¬−̈
:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéN äéáäà-ìkàéãMî ízráNe e÷ðéz ïrîì ¨«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦§©§¦−¨¤«¨§©³©¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ

:dãBák æéfî ízâprúäå evîz ïrîì äéîçðzáéäéìà-äèð éððä ýåýé øîà | äë-ék ©§ª¤®¨§©¯©¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬§¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦«§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨
:eòLrLz íékøa-ìrå eàNpz ãö-ìr íz÷ðéå íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL øäðk§¨¨̧¨¹§©¯©¥²§¬¦−¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«

âé:eîçðz íéìLeøéáe íëîçðà éëðà ïk epîçðz Bnà øLà Léàkãéíëaì NNå íúéàøe §¦¾£¤¬¦−§©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ§¨´¦§¤½
:åéáéà-úà íræå åéãár-úà ýåýé-ãé ärãBðå äðçøôú àLck íëéúBîörååèýåýé äpä-ék §©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨§«§¨³©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³§Ÿ̈Æ
:Là-éáäìa Búørâå Btà äîça áéLäì åéúákøî äôeqëå àBáé Làaæèýåýé Làá ék ¨¥´¨½§©¨−©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½§©«£¨−§©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´

:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úà Baøçáe ètLðæéøçà úBpbä-ìà íéøähnäå íéLc÷únä ¦§½̈§©§−¤¨¨¨®§©−©§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧§©¦©«£¦¹¤©©À©©³
:ýåýé-íàð eôñé åcçé øaëräå õ÷Mäå øéæçä øNa éìëà Cåza úçàçéíäéNrî éëðàå ©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ

läå íéBbä-ìk-úà õa÷ì äàa íäéúáLçîe:éãBák-úà eàøå eàáe úBðLèéíäá ézîNå ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬¤¨©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧¨¤¹
íéiàä ïåéå ìáz úL÷ éëLî ãeìå ìet LéLøz íéBbä-ìà íéèéìt | íäî ézçlLå úBàÀ§¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¤©¦º©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´
:íéBba éãBák-úà eãébäå éãBák-úà eàø-àìå érîL-úà eòîL-àì øLà íé÷çøä̈«§Ÿ¦À£¤̧Ÿ¨«§³¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¤§¦−©¦«

ëíéãøtáe íéaváe áëøáe íéñeqa ýåýéì | äçðî | íéBbä-ìkî | íëéçà-ìk-úà eàéáäå§¥¦´¤¨£¥¤´¦¨©¦´¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹
Leøé éLã÷ øä ìr úBøkøkáeéìëa äçðnä-úà ìûøNé éðá eàéáé øLàk ýåýé øîà íéì ©¦§¨À©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬

:ýåýé úéa øBäèàë:ýåýé øîà íiåìì íéðäkì çwà íäî-íâåáëíéîMä øLàë ék ¨−¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«¦´©«£¤´©¨©´¦
íërøæ ãîré ïk ýåýé-íàð éðôì íéãîò äNò éðà øLà äLãçä õøàäå íéLãçäÂ©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ©§£¤−

:íëîLåâëéðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå §¦§¤«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−
:ýåýé øîàãëíMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå ¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ

:øNa-ìëì ïBàøã eéäå äaëú àìâëàBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯
:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

øåáéöá äàéø÷ì ÷ø

ëçé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå ©«Ÿ¤¬§«¨¨−¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìLérøæ ïéáe E §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe¥¬©§£−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קפי
:øNa-ìëì ïBàøã eéäå äaëú àìâëàBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯

:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«
øåáéöá äàéø÷ì ÷ø

ëçé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå ©«Ÿ¤¬§«¨¨−¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìLérøæ ïéáe E §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe¥¬©§£−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם קפב
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
5:355:378:358:379:079:0910:1910:2119:5219:5220:1920:1919:3220:31באר שבע  )ק(

5:305:328:328:349:049:0610:1710:1819:5619:5620:2320:2319:2620:35חיפה )ק( 

5:305:328:338:349:049:0510:1610:1819:5419:5420:2120:2119:1420:31ירושלים )ק( 

5:345:368:348:369:079:0810:1910:2019:5319:5420:2120:2119:3420:33תל אביב )ק(

4:504:538:208:238:528:5410:1310:1521:0421:0321:4221:4120:4522:02אוסטריה וינה )ק(

7:337:339:249:249:569:5610:4510:4617:1317:1517:4117:4316:5717:55אוסטרליה מלבורן )ח(

5:025:058:278:298:599:0110:1910:2120:5720:5621:3321:3220:3821:36אוקראינה אודסה )ק(

4:364:398:058:078:378:399:5910:0120:4920:4821:2721:2620:3021:30אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:534:578:268:298:599:0110:2210:2421:2321:2122:0322:0221:0422:06אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:434:478:188:218:508:5210:1310:1521:1721:1621:5921:5720:5922:01אוקראינה קייב )ק(

4:264:297:557:578:278:299:489:5020:3720:3621:1421:1320:1821:17אוקראינה דונייצק )ק(

5:325:358:558:579:279:2910:4710:4821:2021:1921:5521:5421:0122:13איטליה מילאנו )ק(

6:056:068:398:409:099:1010:1210:1318:2818:2918:5118:5218:1118:56אקוואדור קיטו )ח(

7:597:599:539:5410:2510:2611:1611:1717:5417:5618:2118:2317:3818:35ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:059:0510:5410:5411:2411:2512:1212:1318:3118:3319:0019:0318:1519:07ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:395:418:508:519:229:2410:3810:3920:4020:3921:1021:1020:2221:14ארה״ב בולטימור )ק(

5:225:258:378:399:089:1010:2510:2720:3520:3521:0721:0620:1721:21ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:235:268:378:399:099:1110:2610:2720:3520:3421:0621:0620:1621:21ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:525:559:109:129:429:4410:5911:0121:1721:1721:5021:4920:5922:05ארה״ב דטרויט )ק(

6:196:229:189:199:509:5111:0111:0320:2920:2920:5520:5520:1121:07ארה״ב היוסטן )ק(

5:395:418:448:459:159:1710:2910:3020:1220:1220:4020:4019:5520:52ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:296:319:229:239:549:5611:0411:0520:1920:1920:4420:4420:0120:55ארה״ב מיאמי )ק(

5:185:208:318:339:049:0610:2110:2220:3120:3121:0321:0220:1321:20ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:115:148:298:319:009:0210:1810:2020:3520:3521:0821:0720:1721:21ארה״ב שיקאגו )ק(

6:516:529:129:139:419:4210:3910:4018:2018:2118:4318:4518:0318:49בוליביה לה פאס )ח(

5:255:289:019:039:339:3510:5710:5922:0522:0422:4722:4521:4623:13בלגיה אנטוורפן )ק(

5:265:299:029:049:339:3610:5710:5922:0422:0322:4622:4521:4623:10בלגיה בריסל )ק(

4:144:188:038:068:348:3710:0210:0421:4321:4122:3322:3121:2322:35בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:436:448:538:549:249:2510:1910:2017:3517:3717:5918:0117:1918:08ברזיל ס. פאולו )ח(

6:286:298:398:409:109:1110:0510:0617:2317:2517:4717:4917:0617:56ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:394:438:188:208:498:5110:1410:1621:2721:2522:1022:0821:0822:34בריטניה לונדון )ק(

4:374:408:218:238:528:5410:1910:2021:4621:4522:3422:3121:2723:03בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:414:448:218:238:538:5510:1810:2021:3721:3622:2222:2021:1822:24גרמניה ברלין )ק(

5:115:148:478:499:179:2010:4110:4321:4521:4322:2522:2421:2622:28גרמניה פרנקפורט )ק(

6:486:488:578:589:279:2810:2210:2317:3317:3517:5818:0017:1718:04דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:016:038:478:489:199:2110:2710:2819:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו בומביי )ח(

5:565:588:438:449:159:1610:2210:2419:1819:1919:4219:4319:0119:47הודו פונה )ח(

4:444:478:118:138:438:4510:0410:0620:4920:4821:2621:2520:3021:29הונגריה בודפשט )ק(

5:305:338:448:469:169:1810:3310:3520:4320:4321:1521:1420:2521:18טורקיה איסטנבול )ק(

6:016:039:109:129:429:4410:5710:5920:5520:5521:2521:2420:3721:28יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:085:118:338:359:069:0810:2610:2821:0621:0621:4321:4220:4821:46מולדובה קישינב )ק(

6:526:549:449:4610:1410:1511:2211:2420:2620:2720:5120:5120:0920:55מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:028:019:429:4310:1510:1511:0111:0117:0317:0617:3417:3616:4717:40ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:035:058:028:048:338:349:449:4519:1019:1019:3619:3618:5219:40נפאל קטמנדו )ח(

6:597:009:299:3010:0110:0211:0311:0419:1619:1719:3819:3918:5919:43סינגפור סינגפור )ח(

4:104:147:517:548:228:259:489:5021:0721:0521:5121:4920:4821:53פולין ורשא )ק(

6:266:278:448:459:179:1810:1510:1617:5617:5718:1918:2017:3918:24פרו לימה )ח(
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אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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