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להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה גוים: 
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ycg y`xc 'a ,gp zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd oeygÎxn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰k'גֹו רגלי הדם והארץ ּכסאי הּׁשמים ה' הּנה1אמר . …ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
חדׁש, ראׁש ׁשּבת הפטרת התחלת הּוא זה ְְֶֶַַַַַָָָָֹֹּפסּוק
(לפני ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'תֹורה זה על הּדרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוידּוע

ּבראׁשית לפרׁשת ּפסּוקי2הּדרּוׁשים על ּדהּדרּוׁשים , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשם, ּומדּיק זה), ּדרּוׁש לאחרי הם ּבראׁשית ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּפרׁשת
והדֹום ּכסאי יתּבר עליו לֹומר ׁשּי אי להבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדצרי
יֹותר, ּובפרטּיּות כּו'. הּגּוף ּדמּות לֹו אין ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָרגלי,
לׁשֹונֹות. ב' יׁש למעלה ההגׁשמה ׁשלילת ׁשּבענין ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָידּוע
ּבּגּוף) (ּכח הּגּוף ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין א' 3לׁשֹון ְְְֵֵֶַַָֹ
הּגּוף ּדמּות ׁשאפּלּו אּלא ּגּוף לֹו ׁשאין רק ּדלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ(היינּו
לֹו ּדאין הּוא, הענין ּבפנימּיּות הּדבר ּופרּוׁש לֹו), ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאין
והּכלים העׂשּיה מענין מׁשלל ׁשהּוא אי על קאי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּגּוף
היינּו הּגּוף ּדמּות לֹו ואין הּצמצּום. לענין ועד ְְְְְְְְִִֵַַַַַוכּו'

הּידּוע (ּכּנסח ב' ולׁשֹון מּזה. ּגם למעלה לֹו4ׁשהּוא אין ( ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
היא הּגּוף ּדמּות זה לׁשֹון ּדלפי ּגּוף, ואינֹו הּגּוף ְְְְִִִֵֶַַָּדמּות
ּגּוף ואפּלּו הּגּוף ּדמּות לֹו (ׁשאין יֹותר ּתחּתֹונה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָּדרּגא

הּתֹורה' ּב'אֹור וכּמבאר נקרא5אינֹו), האצילּות ׁשעֹולם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
נקראים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּגּוף,
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א.)1 סו, 16.)2ישעי' הערה 10 ע' כט חלק לקו"ש הל')3ראה רמב"ם הג'. היסוד חלק פרק סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה

ועוד. ה"ז. פ"א יגדל.)4יסוה"ת קיגֿד.)5פיוט ע' ענינים אוה"ת גם וראה ב. תתרכג, ו' כרך - כסאי השמים לד"ה בהגהות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אומר: ישעיה הנביא

'B‚ ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ '‰ ¯Ó‡ ‰k1המשך] …»««»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»
פשוטו, לפי מנוחתי". מקום ואיֿזה לי תבנו אשר בית "איֿזה הוא: הפסוק

שבידכם הינכם סבורים וכי להם: ואומר חטאיהם על ישראל את מוכיח הנביא

באמצעות חטאיכם על לכפר

לכבודי?! שבניתם ביתֿהמקדש

זה שבית דעתכם על תעלה האם

מלוא את להכיל בכלל מסוגל

כלֿ ועצומה גדולה שהיא קומתי

משולים "השמים" כי עד כך

ל"הדום ו"הארץ" ל"כסאי"

רגלי"?!] ל) (=שרפרף

‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ƒ≈»∆
˙aL ˙¯ËÙ‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««¿»««»
Le¯c‰ Úe„ÈÂ ,L„Á L‡…̄…∆¿»««¿

החסידות) Ê‰פסוקÏÚ(מאמר «∆
aספר'¯B‡ ‰¯B˙'לאדמו"ר ¿»

הספרB˙lÁ˙aהזקן של ƒ¿ƒ»
‰ÌÈLe¯cאפילו( È�ÙÏƒ¿≈«¿ƒ

»««¿L¯ÙÏ˙(המאמרים)
˙ÈL‡¯a2ÌÈLe¯c‰c , ¿≈ƒ¿«¿ƒ

˙L¯t È˜eÒt ÏÚ«¿≈»»«
Ì‰ ˙ÈL‡¯aמופיעים ¿≈ƒ≈

˜i„Óe ,(‰Ê Le¯c È¯Á‡Ï¿«¬≈¿∆¿«≈
ÌL,'אור ב'תורה מאמר באותו »

CiL CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ≈«»
ÂÈÏÚ ¯ÓBÏֿהקדושֿברוך על «»»

המכילC¯a˙Èהוא משל ƒ¿»≈ָָ

דוגמת ÌB„‰Âדימויים È‡Òkƒ¿ƒ«¬
,ÈÏ‚¯בשעה ‡ÔÈבה È¯‰L «¿»∆¬≈≈
BÏלקדושֿברוךֿהוא˙eÓc¿

'eÎ Ûeb‰היושב לאדם – בלבד במשל אפילו – להשוותו ניתן אפוא וכיצד «
שרפרף?! גבי על רגליו את והמניח כיסא על

‰ÏÚÓÏ ‰ÓL‚‰‰ ˙ÏÈÏL ÔÈ�ÚaL Úe„È ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eמה ƒ¿»ƒ≈»«∆¿ƒ¿«¿ƒ«««¿»»¿«¿»
הקדושֿברוךֿהוא אצל והגדרה 'ציור' של עניין כל שוללים ≈LÈשאנו

B�BLÏ˙במקורות מזה·' זה ‡'השונים ÔBLÏ BÏהוא. ÔÈ‡L ¿»∆≈
Ûeba)לקדושֿברוךֿהוא Ák) Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡Â Ûebגופני 3כוח ¿≈¿«…«¿

היה וגוויה, גוף היוצר היה "אילו התורה'): 'יסודי (בהלכות הרמב"ם ובלשון

פוסק... ואינו קץ לו אין וכוחו הואיל שמו, ברוך ואלוקינו ותכלית... קץ לו

גוף" כוח כוחו ‰e�ÈÈאין ‡l‡(=כלומר), Ûeb BÏ ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ïc «¿¿…«∆≈∆»
Ûeb‰ ˙eÓc elÙ‡Lגבוהה רוחנית דרגה כבר הגוף") ("דמות שזאת ∆¬ƒ¿«

זה את גם ‰e‡,יותר, ÔÈ�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùa ¯·c‰ Le¯Ùe .BÏ ÔÈ‡≈≈«»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»
שאומרים ˜‡Èשמה Ûeb BÏ ÔÈ‡c(הכוונה)‡e‰L CÈ‡ ÏÚ ¿≈»≈«≈∆

גםÏÏLÓהקדושֿברוךֿהוא אלא כפשוטו, ומגוף כפשוטה מגשמיות רק לא À¿»
‰iNÚ‰ ÔÈ�ÚÓעולם' כמו נחותים עולמות ובורא ועושה יוצר מלהיות ≈ƒ¿«»¬ƒ»

נעלה הוא אלא העשייה',

הארה ורק זה, מכל ומרומם

שיורדת היא ממנו מועטת

בעשייתם ומתעסקת לעולמות

ÌÈÏk‰Âֿהקדושֿברוך כן כמו ¿«≈ƒ
מתלבש איננו בעצמו הוא

שבעולמות (כידוע ב'כלים'

ו'כלים' 'אורות' ישנם העליונים

ב'כלים' מתלבשים וה'אורות'

במידתֿמה, מהם מושפעים ואף

בכבודו הקדושֿברוךֿהוא אבל

מזה) למעלה הוא ¿eÎÂ'ובעצמו
ÌeˆÓv‰ ÔÈ�ÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿««ƒ¿
'צמצום' לאותו היא הכוונה

באורו הקדושֿברוךֿהוא שחולל

עצם את לאפשר עלֿמנת

ונבראים עולמות של התהוותם

נוגע זה עניין גם הנה מוגבלים;

שעבר והוא לאורו ורק אך

אבל 'צמצום', של תהליך

איננו בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ה'צמצום'. עניין לכל ומהקשור

eÓc˙שנאמר BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿
È‰ Ûeb‰e�È(היא (הכוונה ««¿

‰fÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«ƒ∆
נעלה הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

ה"גוף" ממושגי רק לא ומושלל

(באמרנו זאת לשלול מהצורך גם אלא ו'צמצום'), 'כלים' העשייה, (עניין

רוחנית דרגה היא הגוף" "דמות כי אםֿכן, יוצא זה לשון ולפי גוף"). לו ש"אין

מ"גוף". יותר ·'גבוהה ÔBLÏÂ,הקדושֿברוךֿהוא הפלאת לגבי שמצאנו ¿»
‰Úe„iהוא ÁÒpk)4Ûeb B�È‡Â Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡ דהיינו) «…««»«≈¿«¿≈

ה"גוף" לשלילת הגוף" "דמות שלילת את Ê‰מקדימים ÔBLÏ ÈÙÏc ,ƒ¿ƒ»∆
Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L) ¯˙BÈ ‰�BzÁz ‡b¯c ‡È‰ Ûeb‰ ˙eÓc¿«ƒ«¿»«¿»≈∆≈¿«

(B�È‡ Ûeb elÙ‡Âדמות" לקדושֿברוךֿהוא שאין בלבד זו לא כלומר, «¬ƒ≈
הוא, אין "גוף" גם אלא הואÂהגוף", השני aהנוסח ¯‡·nÎספר¯B‡' ¿«¿…»¿

'‰¯Bz‰5˙BÓÏBÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ûeb ‡¯˜� ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL «»∆»»¬ƒƒ¿»«∆≈≈»
Ûeb‰ ˙eÓc ÌÈ‡¯˜� ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aדמות' שאכן ונמצא ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿«
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  מפתח  כללי

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

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

    'השמים כסאי גו' כה אמר הה "מאמר ד  )ג

 ה ..............ה"משת'ה,  מרחשוןדראש חודש' ב, נחפ "ש

 יד........ה"תשמ'ה, מוצאי שבת בראשיתמכתב כללי   )ד

חשון -דראש חודש מר' ב, שבת פרשת נחשיחת   )ה

 חי.................................................  ה"התשמ

  פרשת נח  – לקוטי שיחות  )ו

  חכ ...................................................וטרך כ )ק"בלה( 

 ח"ג הרה"ק הרה"כל חקקוטים מתורת לוי יציל  )ז

 לג.................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

 לד..................פרשת נח – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 לה..............נחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 סג...................נחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 סד........................................נחלשבוע פרשת  

 בע.................נחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 עד.........................ם"יומית לעיון ברמבהלכה   )יג

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 עז ................נחלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  אק ..............נחלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

  חק..................נחלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

  יאק...................... הל פרק יםתהל, די פרק ב-מואלש

 גקי.........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יח

 

   עם ביאורים יןחולמסכת   )יט

  דיק........................................ כה עד דף קטיקף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 במק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 גמק.................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כב

 דמק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 מהק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 מוק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 מוק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 מזק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'הם המאמריספר   )כז

 מזק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 מחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ט"תרצרשימת   )כט

 מטק.......................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 נק.......................................................צ"יר מוהרי"אדמו

 אקנ................................חומש לקריאה בציבור   )לא

 נחק..........................נחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

 נטק........ת ושבת קודש"לשמחסדר הדלקת נרות   )לג
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰k'גֹו רגלי הדם והארץ ּכסאי הּׁשמים ה' הּנה1אמר . …ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
חדׁש, ראׁש ׁשּבת הפטרת התחלת הּוא זה ְְֶֶַַַַַָָָָֹֹּפסּוק
(לפני ּבתחּלתֹו אֹור' ּב'תֹורה זה על הּדרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוידּוע

ּבראׁשית לפרׁשת ּפסּוקי2הּדרּוׁשים על ּדהּדרּוׁשים , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשם, ּומדּיק זה), ּדרּוׁש לאחרי הם ּבראׁשית ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָּפרׁשת
והדֹום ּכסאי יתּבר עליו לֹומר ׁשּי אי להבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדצרי
יֹותר, ּובפרטּיּות כּו'. הּגּוף ּדמּות לֹו אין ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָרגלי,
לׁשֹונֹות. ב' יׁש למעלה ההגׁשמה ׁשלילת ׁשּבענין ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָידּוע
ּבּגּוף) (ּכח הּגּוף ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין א' 3לׁשֹון ְְְֵֵֶַַָֹ
הּגּוף ּדמּות ׁשאפּלּו אּלא ּגּוף לֹו ׁשאין רק ּדלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ(היינּו
לֹו ּדאין הּוא, הענין ּבפנימּיּות הּדבר ּופרּוׁש לֹו), ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאין
והּכלים העׂשּיה מענין מׁשלל ׁשהּוא אי על קאי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּגּוף
היינּו הּגּוף ּדמּות לֹו ואין הּצמצּום. לענין ועד ְְְְְְְְִִֵַַַַַוכּו'

הּידּוע (ּכּנסח ב' ולׁשֹון מּזה. ּגם למעלה לֹו4ׁשהּוא אין ( ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
היא הּגּוף ּדמּות זה לׁשֹון ּדלפי ּגּוף, ואינֹו הּגּוף ְְְְִִִֵֶַַָּדמּות
ּגּוף ואפּלּו הּגּוף ּדמּות לֹו (ׁשאין יֹותר ּתחּתֹונה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָּדרּגא

הּתֹורה' ּב'אֹור וכּמבאר נקרא5אינֹו), האצילּות ׁשעֹולם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
נקראים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּגּוף,
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א.)1 סו, 16.)2ישעי' הערה 10 ע' כט חלק לקו"ש הל')3ראה רמב"ם הג'. היסוד חלק פרק סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה

ועוד. ה"ז. פ"א יגדל.)4יסוה"ת קיגֿד.)5פיוט ע' ענינים אוה"ת גם וראה ב. תתרכג, ו' כרך - כסאי השמים לד"ה בהגהות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אומר: ישעיה הנביא

'B‚ ÈÏ‚¯ Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ '‰ ¯Ó‡ ‰k1המשך] …»««»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»
פשוטו, לפי מנוחתי". מקום ואיֿזה לי תבנו אשר בית "איֿזה הוא: הפסוק

שבידכם הינכם סבורים וכי להם: ואומר חטאיהם על ישראל את מוכיח הנביא

באמצעות חטאיכם על לכפר

לכבודי?! שבניתם ביתֿהמקדש

זה שבית דעתכם על תעלה האם

מלוא את להכיל בכלל מסוגל

כלֿ ועצומה גדולה שהיא קומתי

משולים "השמים" כי עד כך

ל"הדום ו"הארץ" ל"כסאי"

רגלי"?!] ל) (=שרפרף

‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ƒ≈»∆
˙aL ˙¯ËÙ‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««¿»««»
Le¯c‰ Úe„ÈÂ ,L„Á L‡…̄…∆¿»««¿

החסידות) Ê‰פסוקÏÚ(מאמר «∆
aספר'¯B‡ ‰¯B˙'לאדמו"ר ¿»

הספרB˙lÁ˙aהזקן של ƒ¿ƒ»
‰ÌÈLe¯cאפילו( È�ÙÏƒ¿≈«¿ƒ

»««¿L¯ÙÏ˙(המאמרים)
˙ÈL‡¯a2ÌÈLe¯c‰c , ¿≈ƒ¿«¿ƒ

˙L¯t È˜eÒt ÏÚ«¿≈»»«
Ì‰ ˙ÈL‡¯aמופיעים ¿≈ƒ≈

˜i„Óe ,(‰Ê Le¯c È¯Á‡Ï¿«¬≈¿∆¿«≈
ÌL,'אור ב'תורה מאמר באותו »

CiL CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ≈«»
ÂÈÏÚ ¯ÓBÏֿהקדושֿברוך על «»»

המכילC¯a˙Èהוא משל ƒ¿»≈ָָ

דוגמת ÌB„‰Âדימויים È‡Òkƒ¿ƒ«¬
,ÈÏ‚¯בשעה ‡ÔÈבה È¯‰L «¿»∆¬≈≈
BÏלקדושֿברוךֿהוא˙eÓc¿

'eÎ Ûeb‰היושב לאדם – בלבד במשל אפילו – להשוותו ניתן אפוא וכיצד «
שרפרף?! גבי על רגליו את והמניח כיסא על

‰ÏÚÓÏ ‰ÓL‚‰‰ ˙ÏÈÏL ÔÈ�ÚaL Úe„È ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eמה ƒ¿»ƒ≈»«∆¿ƒ¿«¿ƒ«««¿»»¿«¿»
הקדושֿברוךֿהוא אצל והגדרה 'ציור' של עניין כל שוללים ≈LÈשאנו

B�BLÏ˙במקורות מזה·' זה ‡'השונים ÔBLÏ BÏהוא. ÔÈ‡L ¿»∆≈
Ûeba)לקדושֿברוךֿהוא Ák) Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡Â Ûebגופני 3כוח ¿≈¿«…«¿

היה וגוויה, גוף היוצר היה "אילו התורה'): 'יסודי (בהלכות הרמב"ם ובלשון

פוסק... ואינו קץ לו אין וכוחו הואיל שמו, ברוך ואלוקינו ותכלית... קץ לו

גוף" כוח כוחו ‰e�ÈÈאין ‡l‡(=כלומר), Ûeb BÏ ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ïc «¿¿…«∆≈∆»
Ûeb‰ ˙eÓc elÙ‡Lגבוהה רוחנית דרגה כבר הגוף") ("דמות שזאת ∆¬ƒ¿«

זה את גם ‰e‡,יותר, ÔÈ�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùa ¯·c‰ Le¯Ùe .BÏ ÔÈ‡≈≈«»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»
שאומרים ˜‡Èשמה Ûeb BÏ ÔÈ‡c(הכוונה)‡e‰L CÈ‡ ÏÚ ¿≈»≈«≈∆

גםÏÏLÓהקדושֿברוךֿהוא אלא כפשוטו, ומגוף כפשוטה מגשמיות רק לא À¿»
‰iNÚ‰ ÔÈ�ÚÓעולם' כמו נחותים עולמות ובורא ועושה יוצר מלהיות ≈ƒ¿«»¬ƒ»

נעלה הוא אלא העשייה',

הארה ורק זה, מכל ומרומם

שיורדת היא ממנו מועטת

בעשייתם ומתעסקת לעולמות

ÌÈÏk‰Âֿהקדושֿברוך כן כמו ¿«≈ƒ
מתלבש איננו בעצמו הוא

שבעולמות (כידוע ב'כלים'

ו'כלים' 'אורות' ישנם העליונים

ב'כלים' מתלבשים וה'אורות'

במידתֿמה, מהם מושפעים ואף

בכבודו הקדושֿברוךֿהוא אבל

מזה) למעלה הוא ¿eÎÂ'ובעצמו
ÌeˆÓv‰ ÔÈ�ÚÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿««ƒ¿
'צמצום' לאותו היא הכוונה

באורו הקדושֿברוךֿהוא שחולל

עצם את לאפשר עלֿמנת

ונבראים עולמות של התהוותם

נוגע זה עניין גם הנה מוגבלים;

שעבר והוא לאורו ורק אך

אבל 'צמצום', של תהליך

איננו בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ה'צמצום'. עניין לכל ומהקשור

eÓc˙שנאמר BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿
È‰ Ûeb‰e�È(היא (הכוונה ««¿

‰fÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«ƒ∆
נעלה הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

ה"גוף" ממושגי רק לא ומושלל

(באמרנו זאת לשלול מהצורך גם אלא ו'צמצום'), 'כלים' העשייה, (עניין

רוחנית דרגה היא הגוף" "דמות כי אםֿכן, יוצא זה לשון ולפי גוף"). לו ש"אין

מ"גוף". יותר ·'גבוהה ÔBLÏÂ,הקדושֿברוךֿהוא הפלאת לגבי שמצאנו ¿»
‰Úe„iהוא ÁÒpk)4Ûeb B�È‡Â Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡ דהיינו) «…««»«≈¿«¿≈

ה"גוף" לשלילת הגוף" "דמות שלילת את Ê‰מקדימים ÔBLÏ ÈÙÏc ,ƒ¿ƒ»∆
Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L) ¯˙BÈ ‰�BzÁz ‡b¯c ‡È‰ Ûeb‰ ˙eÓc¿«ƒ«¿»«¿»≈∆≈¿«

(B�È‡ Ûeb elÙ‡Âדמות" לקדושֿברוךֿהוא שאין בלבד זו לא כלומר, «¬ƒ≈
הוא, אין "גוף" גם אלא הואÂהגוף", השני aהנוסח ¯‡·nÎספר¯B‡' ¿«¿…»¿

'‰¯Bz‰5˙BÓÏBÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ûeb ‡¯˜� ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL «»∆»»¬ƒƒ¿»«∆≈≈»
Ûeb‰ ˙eÓc ÌÈ‡¯˜� ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aדמות' שאכן ונמצא ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿«
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i`qkו minyd 'd xn` dk

ּכּמבאר הּגּוף, ּכדמּותנּו6ּדמּות ּבצלמנּו ּדענין7ּבענין , ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹ
ּדמ ּבריאהּֿכדמּותנּו, ׁשּלמּטה, עֹולמֹות על קאי ּות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

להבין, צרי האֹופּנים ב' לפי והּנה ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָיצירהֿעׂשּיה.
אם ּגּוף, ואינֹו הּגּוף ּדמּות לֹו אין יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָּדמּכיון
רגלי, והדֹום ׁשּלי, ּכּסא ּכסאי, עליו לֹומר אפׁשר אי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכן

ׁשּלי. ְִֶַַרגלי

C‡והארץ ּכסאי (הּׁשמים זה ּפסּוק ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הֹוראה לׁשֹון ׁשהיא מהּתֹורה חלק הּוא רגלי) ,8הדם ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה יׁש זה ׁשּבפסּוק ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהינּו
לּתֹורה ואפּלּו ּדבר לכל קדמּו יׂשראל ׁשהרי 9מּיׂשראל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יׂשראל, ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את צו ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמֹו
ּומּזה הּתֹורה. לפני יׂשראל ּבני ׁשל מציאּות ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהיינּו
ּוליׂשראל. לּתֹורה ׁשּיכּות להם יׁש אּלּו ענינים ּדכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמּובן
ּבׁשביל נבראּו צבאיהם וכל והארץ הּׁשמים ּדהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועֹוד,

רׁש"י ּכפרּוׁש יׂשראל, ּובׁשביל הּפסּוק10הּתֹורה 11על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ּבׁשביל הארץ, ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית
ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ראׁשית ׁשּנקראת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהּתֹורה
יׁשנם וארץ ּדׁשמים הענינים שּב' מּובן זה ּדמּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָראׁשית.
וארץ ׁשמים ענין ּגם מׁשּתלׁשל ּומהם ּוביׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה

ּכפׁשּוטם. וארץ לׁשמים עד ְְִִֶַַָָָָָָּבעֹולמֹות,

¯e‡·eהּוא מן12הענין הּוא הּתֹורה ענין ּכללּות ּדהּנה ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּכאׁש13הּׁשמים, ּדברי ּכה הלא ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו למעלה, ּכמֹו הם למּטה ּתֹורה מן14ׁשּדברי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
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ובכ"מ.)6 א. פב, מטות לקו"ת כו.)7ראה א, בראשית.)8בראשית ר"פ גו"א ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג ד.)9וראה פ"א, ב"ר ברא.)10ראה בראשית א.)11ד"ה א, ובכ"מ.)12בראשית שם. תו"א בכ"ז כג,)13ראה ירמי'

א. כב, ברכות וראה לו.)14כט. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'גוף', מאשר יותר נמוכה דרגה היא nk6e�ÓÏˆa·‡¯הגוף' ÔÈ�Úa «¿…»¿ƒ¿«¿«¿≈
e�˙eÓ„k7הקדושֿברוךֿהוא דברי של הפנימית הרוחנית המשמעות על ƒ¿≈

מבואר כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה האדם), בריאת (קודם למלאכים

כבבּואה הזה העולם כללות ואת האדם את ברא שהקדושֿברוךֿהוא בחסידות

'למעלה'; לנעשה וכהשתקפות

לאורו בדומה היינו "בצלמנו"

שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא של

היינו ו"כדמותנו" מהעולמות,

העליון האור ובדוגמת בדמות

בע כן »¿ÔÈ�Úc¿ƒולמות,המתלבש
ÏÚ È‡˜ ,˙eÓc ,e�˙eÓ„kƒ¿≈¿»≈«
,‰hÓlL ˙BÓÏBÚ»∆¿«»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
"דמות שהמושג אפוא ונמצא

נמוכה לדרגה מתייחס (הגוף)"

בהתאם "גוף", למושג יחסית

דמות לו "אין הנ"ל: השני לנוסח

ו( ÊÓ‡˙הגוף ‰¯˙Èאינו שגם) ,

גוף.

ÌÈpÙB‡‰ '· ÈÙÏ ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ»«ƒ
בין(הלשונות) דהיינו גםֿיחד,

דרגה היא הגוף" "דמות אם

היא אם ובין מ"גוף" שלמעלה

מ"גוף" הנמוכה CÈ¯»̂ƒדרגה
‡e‰L ÔÂÈkÓc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿ƒ≈»∆
Ûeb‰ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡ C¯a˙Èƒ¿»≈≈¿«

Ûeb B�È‡Âמושלל והוא ¿≈
גםֿיחד, משניהם Ì‡ƒומופשט

ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ Ôk≈≈∆¿»«»»
ÌB„‰Â ,ÈlL ‡qk ,È‡Òkƒ¿ƒƒ≈∆ƒ«¬

ÈlL ÈÏ‚¯ ,ÈÏ‚¯שהם «¿»«¿«∆ƒ
מגבילים, גופניים דימויים

הקדושֿברוךֿהוא?! של האמיתית מדרגתו הממעיטים

Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰) ‰Ê ˜eÒt ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»∆«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…
‰‡¯B‰ ÔBLÏ ‡È‰L ‰¯Bz‰Ó ˜ÏÁ ‡e‰ (ÈÏ‚¯8e�È‰Â , «¿»≈∆≈«»∆ƒ¿»»¿«¿

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·Úa ‰‡¯B‰ LÈ ‰Ê ˜eÒÙaL∆¿»∆≈»»«¬«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
כסאי" ("השמים אלה בביטויים הטמונות הנצחיות ההוראות הן מה וכשנדע

כפשוטם אינם ודימוייהם שפירושם גם נבין רגלי"), הדום È¯‰Lו"הארץ ,∆¬≈
שכן ישראל, לבני הוראות הם בתורה הנזכרים ועניין ביטוי שכל לומר חייבים

‰¯BzÏ elÙ‡Â ¯·c ÏÎÏ eÓ„˜ Ï‡¯NÈ9˙‡ Âˆ ·e˙kL BÓk ƒ¿»≈»¿¿»»»«¬ƒ«»¿∆»«∆
,Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈ È�aהתורה של מציאותה שכל ומכיוון ¿≈ƒ¿»≈«≈∆¿≈ƒ¿»≈

בני של (הרוחנית) שמציאותם נמצא ישראל, לבני ואמירות ציוויים אלא אינה

ו התורה למציאות קדמה Ï‡¯NÈישראל È�a ÏL ˙e‡ÈˆÓ LiL e�ÈÈ‰«¿∆≈¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
‰¯Bz‰ È�ÙÏלא שעדיין למי ואמירות ציוויים להפנות ייתכן לא שהרי ƒ¿≈«»

‡elקיים ÌÈ�È�Ú ÏÎc Ô·eÓ ‰fÓe כולל. בתורה, שנזכרו הדברים כל ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ≈
והארץ כסאי "השמים הפסוק

רגלי" eÎiL˙הדום Ì‰Ï LÈ≈»∆«»
Ï‡¯NÈÏe ‰¯BzÏחלק הם «»¿ƒ¿»≈

כאמור מטרתה שכל מהתורה

ישראל. לבני להורות היא

„BÚÂשנאמרו [מהדברים ¿
להשתמע, יכול הקודמת בפסקה

הנזכרים ו"הארץ" "השמים" כי

קודםֿכל הם הנביא, בדברי

שיש אלא גשמיים, וארץ שמים

ו'הוראה'‚Ìלהם משמעות

הנוכחית בפסקה ברוחניות.

הם הדברים שלמעשה יוסבר

קיימת תחילה להיפך: בדיוק

"השמים" של מציאותם

בעולמות שהם כפי ו"הארץ"

ורק ÔÎÓהעליונים ¯Á‡Ï

וארץÌ‰Óנשתלשלו שמים

‰ÌÈÓMגשמיים] È¯‰c ,«¬≈«»«ƒ
Ì‰È‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â¿»»∆¿»¿»≈∆
‰¯Bz‰ ÏÈ·La e‡¯·�ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»
Le¯Ùk ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·eƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈

È"L¯10˜eÒt‰ ÏÚ11 «ƒ««»
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈
,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈»»∆

רש"י ‰Bz¯‰ומפרש ÏÈ·Laƒ¿ƒ«»
ÏÈ·L·e ˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈≈ƒƒ¿ƒ
.˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ

Ì�LÈ ı¯‡Â ÌÈÓLc ÌÈ�È�Ú‰ 'a˘ Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓcקודםֿכל ¿ƒ»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ»»∆∆¿»
ÏLÏzLÓ Ì‰Óe ,Ï‡¯NÈ·e ‰¯Bzaיותר 'מאוחר' ÔÈ�Úבשלב Ìb «»¿ƒ¿»≈≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿«

˙BÓÏBÚa ı¯‡Â ÌÈÓLהנבראיםÌËeLÙk ı¯‡Â ÌÈÓLÏ „Ú , »«ƒ»»∆»»«¿»«ƒ»»∆ƒ¿»
גשמיים. וארץ שמים דהיינו

‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e12"שמים" של הפנימית הרוחנית המשמעות אפוא מהי ≈»ƒ¿»
"ארץ"? לכך:ושל ÔÓההסבר ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»ƒ¿««»ƒ

·e˙kL BÓÎe ,ÌÈÓM‰13L‡k È¯·c ‰k ‡Ï‰אמרו זה פסוק ועל «»«ƒ¿∆»¬……¿»«¿≈
טומ מקבלים אין תורה דברי אף טומאה, מקבל אינו אש "מה ז"ל אה"חכמינו

‰ÏÚÓÏ BÓk Ì‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz È¯·cLשירדו לאחר שגם דהיינו ∆ƒ¿≈»¿«»≈¿¿«¿»
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א' ּפרטים, ב' ּגּופא ּדבזה קֹולֹו. את הׁשמיע ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהּׁשמים
את הׁשמיע הּׁשמים ׁשּמן ב' הּׁשמים, מן היא ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּתֹורה
ונמׁשכת נׁשמעת היא ּבּׁשמים ׁשהיא ׁשּכמֹו היינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָקֹולֹו,
רק הּוא האדם מּצד להיֹות ׁשּצרי הּיחיד (והּדבר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלארץ
על קאי ׁשּבּתֹורה ׁשמים ענין יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשמיעה).

יהבית ּכתבית נפׁשי ּדאנא ׁשּבכתב, ׁשהיה15ּתֹורה היינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבּתֹורה. אלקּות המׁשכת הּכתבית, ּבתֹו יהבית ׁשל ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹענין

ּכתיב ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּגּבי מה ולא16וזהּו גֹו' תֹוסיפּו לא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
למעלה. ׁשהיא ּכמֹו למּטה נמׁשכת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָתגרעּו,
ּכי ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה על קאי ׁשּבּתֹורה ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובחינת
עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל נכלל ׁשּבעלּֿפה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה

הּתלמיד17לחּדׁש ׁשל חּדּוׁש ׁשל ענין ׁשהּוא היינּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
ועד ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות עלּֿפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלמּטה,
ּגֹוזרים ּדאין ׁשּלמּטה, העֹולם ּבמּצב ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמתחּׁשבים
ּבּה לעמד יכֹולין הּצּבּור רב ׁשאין הּצּבּור על .18ּגזרה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּדהּנה זאת, ועֹוד למּטה. ירידה ארץ, ּבחינת הּוא זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּדכל
קֹונּה רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה מּלׁשֹון ּגם הּוא ארץ ,19ּפרּוׁש ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא ׁשּבּתֹורה העליֹון הרצֹון ּגּלּוי ּדעּקר ידּוע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהרי
ּב'אּגרת ּבארּכה וכּמבאר ּדוקא. ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעלֿידי

ּכמֹו20הּקדׁש' ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ׁשהם ּכפי ּדהּמצֹות , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לתפּלין ּכּלּה הּתֹורה ּכל (והקׁשה ּתפּלין הם21מצות ( ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֻֻ
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א.)15 קה, ב.)16שבת ד, וש"נ.)17ואתחנן .252 ע' חי"ט לקו"ש ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ב.)18ראה עט, ב"ק

פ"ה,)19וש"נ. סכ"ט.)20ח.ב"ר א.)21ס"א. לה, קידושין
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למעלה, בהיותם שהיו כפי ובטהרתם במעלתם נשארו הם הזה ¿BÓÎeלעולם
·e˙kL14מתןֿתורה לגבי ˜BÏB.בתורה ˙‡ EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ ∆»ƒ«»«ƒƒ¿ƒ¬∆

‡Ùeb ‰Ê·c,"השמים "מן בארץ נשמע ה' קול שבמתןֿתורה עצמו בזה ¿»∆»
ÌÈË¯tישנם עניינים)·' ‡'(הסברים, הוא, הפשוט Bz‰L¯‰ההסבר ¿»ƒ∆«»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰תורתו והיא ƒƒ«»«ƒ
ולא הקדושֿברוךֿהוא של

מבניֿאדם, פירוש·'חלילה

הוא יותר ועמוק ÔnL∆ƒפנימי
˙‡ EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¬∆
‡È‰L BÓkL e�ÈÈ‰ ,BÏB˜«¿∆¿∆ƒ

ÌÈÓMaרוחנית דרגה באותה «»«ƒ
בדיוק, כך בשמים, שהיא עליונה

פיחות כל �ÚÓL˙ללא ‡È‰ƒƒ¿««
¯·c‰Â) ı¯‡Ï ˙ÎLÓ�Â¿ƒ¿∆∆»»∆¿«»»
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL „ÈÁi‰«»ƒ∆»ƒƒ¿
˜¯ ‡e‰ Ì„‡‰ „vÓƒ«»»»«

(‰ÚÈÓM‰אםֿכן נמצא «¿ƒ»
הדוק באופן קשורה שהתורה

בהיותה "שמים", למושג ביותר

מושפעת ובלתי במהותה רוחנית

הזה העולם אל מ'ירידתה' .כלל
˙eiË¯Ù·e(ממוקד (באופן ƒ¿»ƒ

ÌÈÓL ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ≈ƒ¿«»«ƒ
È‡˜ ‰¯BzaL(נאמר) ∆«»»≈

הÏÚבמיוחד Bz¯‰חלק «»
ÈLÙ� ‡�‡c ,·˙ÎaL∆ƒ¿»«¬»«¿ƒ

˙È·‰È ˙È·˙k15המילה על ¿»ƒ¿»ƒ
הדברות בעשרת הראשונה

ז"ל חכמינו אומרים "אנכי"

" תיבות ראשי פשי�נא‡שהיא

ÎתביתÈ,(ונתתי כתבתי עצמי את (=אני È‰Lהבית" e�ÈÈ‰ÏL ÔÈ�Ú ‰ «¿∆»»ƒ¿»∆
˙È·‰È,כביכול עצמו, את נתן ‰È·˙k˙שהקדושֿברוךֿהוא CB˙aבתורה ¿»ƒ¿«¿»ƒ

היינו Bza¯‰הכתובה, ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰שבכתבÈabL ‰Ó e‰ÊÂ , «¿»«¡…«»¿∆«∆«≈
È˙k·(לגבי) ·˙ÎaL ‰¯Bz16(נאמר)‡ÏÂ 'B‚ eÙÈÒB˙ ‡Ï »∆ƒ¿»¿ƒ…ƒ¿…

,eÚ¯‚˙מפני ÏÚÓÏ‰ומדוע? ‡È‰L BÓk ‰hÓÏ ˙ÎLÓ� ‡È‰L ƒ¿¿∆ƒƒ¿∆∆¿«»¿∆ƒ¿«¿»
כשם שכן חלילה, ממנה, לגרוע או עליה להוסיף אין ואופן פנים בשום ולכן

אפילו בה לשנות איֿאפשר וגם הדעת על יעלה לא למעלה התורה שבהיות

עד מאומה. בה לשנות ואין התורה אותה בדיוק היא למטה גם כך אחת, אות

לתורה (בעיקר) היא שהכוונה ואמרנו שבתורה, "שמים" בחינת על דיברנו כאן

·˙Î·˘.וה") "ארץ" בבחינת לעסוק נעבור רגלי"):‡¯ıמעתה »ÈÁ·e¿ƒ�˙הדום
ŒÏÚaL ‰¯Bza Èk ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÚ È‡˜ ‰¯BzaL ı¯‡∆∆∆«»»≈«»∆¿«∆ƒ«»∆¿«

‰tבסיני למשה ניתנה היא אז�ÏÏÎשאף כבר כלליבה, שבאופן (אלא ∆ƒ¿»

LcÁÏוברמזים) „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM ‰Ó Ïk17מה כל »«∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
לימודם כדי תוך לחדש עתידים הבאים הדורות כל לאורך ,שתלמידיֿהחכמים

‰hÓÏ „ÈÓÏz‰ ÏL LecÁ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L e�ÈÈ‰.הזה בעולם «¿∆ƒ¿»∆ƒ∆««¿ƒ¿«»
בלימוד שהתחדשו "חידושים" ורק אך נכללים "חידוש" בהגדרה ואולם

‰Bcn˙שנעשה ÈtŒÏÚ«ƒ«ƒ
Ì‰a ˙L¯„� ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆»∆
התורה לימוד לכללי בהתאם

זאת, ועם בסיני. למשה שנמסרו

התלמיד, של ב"חידוש" מדובר

בעולם למטה, כאן הנמצא האדם

Lהזה, „ÚÂלפעמים ¿«∆
ÌÈ·MÁ˙nהנוגע בכל – ƒ¿«¿ƒ

– בתורה »Ìbלפסקיֿהלכה
,‰hÓlL ÌÏBÚ‰ ·vÓa¿««»»∆¿«»

הכלל החכמיםÔÈ‡cכידוע ¿≈
¯eav‰ ÏÚ ‰¯Êb ÌÈ¯ÊBb¿ƒ¿≈»««ƒ
ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L∆≈…«ƒ¿ƒ

da „ÓÚÏשמצבו ומאחר «¬…»
הציבור של למטהויכולתו

מרכזי שיקול מהווה הזה בעולם

בתורה, ובגזירות בפסקיֿדין

בחינה גם בתורה יש כי נמצא

תורה כאמור, והיא, "ארץ" של

‰e‡18שבעלֿפה ‰Ê ÏÎc¿»∆
‰„È¯È ,ı¯‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«∆∆¿ƒ»

.‰hÓÏ¿«»
˙‡Ê „BÚÂבקשר נוסף עניין ¿…

ל"ארץ", תורה ≈p‰c¿ƒ‰שבין
Le¯tהמושגÌb ‡e‰ ı¯‡ ≈∆∆«

˙BNÚÏ ‰˙ˆ¯L ÔBLlÓƒ»∆»¿»«¬
d�B˜ ÔBˆ¯19,נקרא למה – ארץ ליבשה אלקים "ויקרא המדרש: כדברי ¿»
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ז d"nyz'd ,oeygÎxn yceg y`xc 'a ,gp zyxt zay

א' ּפרטים, ב' ּגּופא ּדבזה קֹולֹו. את הׁשמיע ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהּׁשמים
את הׁשמיע הּׁשמים ׁשּמן ב' הּׁשמים, מן היא ְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשהּתֹורה
ונמׁשכת נׁשמעת היא ּבּׁשמים ׁשהיא ׁשּכמֹו היינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָקֹולֹו,
רק הּוא האדם מּצד להיֹות ׁשּצרי הּיחיד (והּדבר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלארץ
על קאי ׁשּבּתֹורה ׁשמים ענין יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשמיעה).

יהבית ּכתבית נפׁשי ּדאנא ׁשּבכתב, ׁשהיה15ּתֹורה היינּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבּתֹורה. אלקּות המׁשכת הּכתבית, ּבתֹו יהבית ׁשל ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹענין

ּכתיב ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשּגּבי מה ולא16וזהּו גֹו' תֹוסיפּו לא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
למעלה. ׁשהיא ּכמֹו למּטה נמׁשכת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָתגרעּו,
ּכי ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה על קאי ׁשּבּתֹורה ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּובחינת
עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ּכל נכלל ׁשּבעלּֿפה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה

הּתלמיד17לחּדׁש ׁשל חּדּוׁש ׁשל ענין ׁשהּוא היינּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
ועד ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה הּמּדֹות עלּֿפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלמּטה,
ּגֹוזרים ּדאין ׁשּלמּטה, העֹולם ּבמּצב ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמתחּׁשבים
ּבּה לעמד יכֹולין הּצּבּור רב ׁשאין הּצּבּור על .18ּגזרה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּדהּנה זאת, ועֹוד למּטה. ירידה ארץ, ּבחינת הּוא זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּדכל
קֹונּה רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה מּלׁשֹון ּגם הּוא ארץ ,19ּפרּוׁש ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

הּוא ׁשּבּתֹורה העליֹון הרצֹון ּגּלּוי ּדעּקר ידּוע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהרי
ּב'אּגרת ּבארּכה וכּמבאר ּדוקא. ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעלֿידי

ּכמֹו20הּקדׁש' ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ׁשהם ּכפי ּדהּמצֹות , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לתפּלין ּכּלּה הּתֹורה ּכל (והקׁשה ּתפּלין הם21מצות ( ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֻֻ
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למעלה, בהיותם שהיו כפי ובטהרתם במעלתם נשארו הם הזה ¿BÓÎeלעולם
·e˙kL14מתןֿתורה לגבי ˜BÏB.בתורה ˙‡ EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ ∆»ƒ«»«ƒƒ¿ƒ¬∆

‡Ùeb ‰Ê·c,"השמים "מן בארץ נשמע ה' קול שבמתןֿתורה עצמו בזה ¿»∆»
ÌÈË¯tישנם עניינים)·' ‡'(הסברים, הוא, הפשוט Bz‰L¯‰ההסבר ¿»ƒ∆«»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰תורתו והיא ƒƒ«»«ƒ
ולא הקדושֿברוךֿהוא של

מבניֿאדם, פירוש·'חלילה

הוא יותר ועמוק ÔnL∆ƒפנימי
˙‡ EÚÈÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ¬∆
‡È‰L BÓkL e�ÈÈ‰ ,BÏB˜«¿∆¿∆ƒ

ÌÈÓMaרוחנית דרגה באותה «»«ƒ
בדיוק, כך בשמים, שהיא עליונה

פיחות כל �ÚÓL˙ללא ‡È‰ƒƒ¿««
¯·c‰Â) ı¯‡Ï ˙ÎLÓ�Â¿ƒ¿∆∆»»∆¿«»»
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL „ÈÁi‰«»ƒ∆»ƒƒ¿
˜¯ ‡e‰ Ì„‡‰ „vÓƒ«»»»«

(‰ÚÈÓM‰אםֿכן נמצא «¿ƒ»
הדוק באופן קשורה שהתורה

בהיותה "שמים", למושג ביותר

מושפעת ובלתי במהותה רוחנית

הזה העולם אל מ'ירידתה' .כלל
˙eiË¯Ù·e(ממוקד (באופן ƒ¿»ƒ

ÌÈÓL ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ≈ƒ¿«»«ƒ
È‡˜ ‰¯BzaL(נאמר) ∆«»»≈

הÏÚבמיוחד Bz¯‰חלק «»
ÈLÙ� ‡�‡c ,·˙ÎaL∆ƒ¿»«¬»«¿ƒ

˙È·‰È ˙È·˙k15המילה על ¿»ƒ¿»ƒ
הדברות בעשרת הראשונה

ז"ל חכמינו אומרים "אנכי"

" תיבות ראשי פשי�נא‡שהיא

ÎתביתÈ,(ונתתי כתבתי עצמי את (=אני È‰Lהבית" e�ÈÈ‰ÏL ÔÈ�Ú ‰ «¿∆»»ƒ¿»∆
˙È·‰È,כביכול עצמו, את נתן ‰È·˙k˙שהקדושֿברוךֿהוא CB˙aבתורה ¿»ƒ¿«¿»ƒ

היינו Bza¯‰הכתובה, ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰שבכתבÈabL ‰Ó e‰ÊÂ , «¿»«¡…«»¿∆«∆«≈
È˙k·(לגבי) ·˙ÎaL ‰¯Bz16(נאמר)‡ÏÂ 'B‚ eÙÈÒB˙ ‡Ï »∆ƒ¿»¿ƒ…ƒ¿…
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אפילו בה לשנות איֿאפשר וגם הדעת על יעלה לא למעלה התורה שבהיות

עד מאומה. בה לשנות ואין התורה אותה בדיוק היא למטה גם כך אחת, אות

לתורה (בעיקר) היא שהכוונה ואמרנו שבתורה, "שמים" בחינת על דיברנו כאן

·˙Î·˘.וה") "ארץ" בבחינת לעסוק נעבור רגלי"):‡¯ıמעתה »ÈÁ·e¿ƒ�˙הדום
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זאת, ועם בסיני. למשה שנמסרו

התלמיד, של ב"חידוש" מדובר
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ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L∆≈…«ƒ¿ƒ
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i`qkח minyd 'd xn` dk

ודוקא העליֹון, רצֹון מהּו ּבברּור יֹודעים ׁשאין ּכזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבאפן
ּתֹורה ּדברי את המפרׁשת ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעלֿידי
ארץ. ּבחינת העליֹון, הרצֹון ּבחינת מתּגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבכתב

ׁשּב ההלכֹות ּבענין הּוא יֹותר ּדעל22ּתֹורהּובפרטּיּות , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
אמרּו מהּֿׁשאיןּֿכן23ההלכה ּכמֹותֹו, ׁשהלכה עּמֹו והוי' ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ואּלּו ׁשאּלּו אמרּו עליהם להלכה, ׁשאינם הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעניני
חּיים אלקים חּיים,24ּדברי אלקים ּבבחינת ׁשהם היינּו , ְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹ

העליֹון רצֹון ּגּלּוי עּמֹו, ּדוהּוי' הענין ּבהם אין .25אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

e‰ÊÂּורצֹונֹו חכמתֹו ּדגּלּוי ׁשּבּתֹורה, ּכסאי הּׁשמים ענין ¿∆ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
(ּובפרטּיּות ּבכלל ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכפי הּקּב"ה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשל
ּכסאי, עלֿידי הּוא ׁשמים, ּבחינת ׁשּבכתב), ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבּתֹורה
האדם את להׁשּפיל הּוא ּבפׁשטּות הּכּסא ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדענינֹו
ירידה ּבחינת והיא עליו, ויׁשב ׁשּירד הּכּסא על ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּיֹוׁשב

העמידה ּבׁשעת מּצבֹו למעלה,26לגּבי הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּגם וזהּו ירידה. ׁשל ענין הּוא ּבּתֹורה האלקּות ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹּדהמׁשכת
ּומעלים ׁשּמכּסה א', ּכס ּכּסּוי, מּלׁשֹון ּגם הּוא ׁשּכּסא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַמה
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לתפילין", כולה התורה כל ש"הוקשה ומכיוון פטורות". נשים גרמא שהזמן

המצוות, שאר לכל גם ותקף נכון תפילין מצוות לגבי שנתבאר מה כל הרי

הרי שבכתב בתורה מופיעות שהן כפי הן ÔÈ‡L)שגם ‰Êk ÔÙ‡a Ì‰≈¿…∆»∆∆≈
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ e‰Ó ¯e¯·a ÌÈÚ„BÈתפילין מצוות שבכתב בתורה כי ¿ƒ¿≈«¿»∆¿

בלבד, ספורות במילים כתובה

הרבות ההלכות פירוט ללא

התפילין בעשיית שכרוכות

ובלשון וכו' התפילין והנחת

הקודש': ב'איגרת הזקן אדמו"ר

הוא ברוך העליון "רצון

מצוות [613=] בתרי"ג המלובש

מופלא הוא שבכתב שבתורה

ואינו ונעלם טמיר מכוסה

שבעלֿפה בתורה אלא מתגלה

עלֿדרך תפילין מצוות כמו

שבכתב בתורה שנאמר משל

והיו ידך על לאות 'וקשרתם

והוא עיניך' בין לטוטפות

פירש שלא ונעלם סתום מאמר

ומהו לקשור ומה איך הכתוב

עיניך בין הוא והיכן טוטפות

תורה שפירשה עד ידך ועל

בית לקשור שצריך שבעלֿפה

על בתים וד' היד על אחד

דווקא ומרובעים מעובד מעור יהיו והבתים פרשיות ד' ובתוכם הראש

עשיית הלכות פרטי שאר וכל דווקא שחורות עור של ברצועות ומקושרים

ובין היד כף ולא דווקא הזרוע היא ידך ועל בעלֿפה שנאמרו התפילין

וידועות גלויות שבתורה...אינן מצוות כל וכן המצח, ולא קודקוד זה עיניך

שבעלֿפה", תורה עלֿידי אלא Bz¯‰(ורק)Â„Â˜‡ומפורשות È„ÈŒÏÚ ¿«¿»«¿≈»
˙L¯ÙÓ‰ ‰tŒÏÚaLגילוי לידי ומביאה È¯·cומפרטת ˙‡ ∆¿«∆«¿»∆∆∆ƒ¿≈

ÎaL˙·ה ‰¯Bzנמרץ בקיצור רוב עלֿפי ÈÁa�˙הכתובים ‰lb˙Ó »∆ƒ¿»ƒ¿«∆¿ƒ«
ı¯‡ ˙�ÈÁa ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰בגלל זה בשם נקראת שכאמור »»»∆¿¿ƒ«∆∆

קונה". רצון לעשות ש"רצתה

˙eiË¯Ù·e(פרטני לידיBÈ˙¯(באופן מביאה שבעלֿפה שהתורה זה עניין ƒ¿»ƒ≈
ובהעלם בקיצור שבכתב בתורה הנמצא העליון" ה"רצון את (בא‰e‡גילוי

בעיקר) ביטוי BzaL¯‰לידי ˙BÎÏ‰‰ ÔÈ�Úa22ÏÚc על), (שכן ¿ƒ¿««¬»∆«»¿«
e¯Ó‡ ‰ÎÏ‰‰23BnÚ 'ÈÂ‰Âלפניו להביא ביקש המלך שאול כאשר «¬»»»¿«¬»»ƒ

המלך]... [דוד לישי בן ראיתי "הנה הנערים אחד לו אמר לנגן" מיטיב "איש

"וה' השבח של שפירושו ז"ל חכמינו ואמרו עימו" וה' חיל... וגיבור נגן יודע

הוא B˙BÓkעימו" ‰ÎÏ‰Lפסיקת שאמנם בחסידות כך על (ומבואר ∆¬»»¿
תורה של לאמיתה לכוון לזכות כדי אבל שכליים, והבנה עיון מצריכה הלכה

התקשרות עלֿידי שבאה דשמיא בסייעתא צורך יש כמותו", "הלכה ושתהיה

הוי', ׁשם עם ההלכה פוסק Ì�È‡Lשל ‰¯Bz‰ È�È�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ֵ«∆≈≈ƒ¿¿≈«»∆≈»

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c el‡Â el‡L e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,‰ÎÏ‰Ï24כאשר «¬»»¬≈∆»¿∆≈»≈ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
בפסיקה מדובר לא עוד כל הרי חלוקות, ואף שונות דעות יש מסוימת בסוגיה

"דברי להיקרא ראויות וכולן דרגה באותה הן הדעות כל הלכהֿלמעשה, של

חיים", ÌÈiÁאלוקים ÌÈ˜Ï‡ ˙�ÈÁ·a Ì‰L e�ÈÈ‰שׁשם וכידוע, «¿∆≈ƒ¿ƒ«¡…ƒ«ƒֵֶ

הגבורה מידת על מורה אלקים

למטה והוא וההעלם, והצמצום

על המורה הוי' מׁשם ֵבמדרגה

גם וכך והגילוי; החסד מידת

העליון הרצון גילוי בעניין

שלא שונות שדעות בתורה,

"דברי נחשבות להלכה נתקבלו

ÌÈ˜Ï‡,"חייםÌ‰a ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈»∆
Èelb ,BnÚ 'Èe‰Âc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿«»»ƒƒ

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯25רק שקיים ¿»∆¿
שמלמדת הלכה פסוקה, בהלכה

רוצה הקדושֿברוךֿהוא איך

יתקיימו והלכותיה התורה שדברי

בחסידות כך על כמבואר בפועל;

בלשוןֿרבים הוא ש"אלוקים"

ועל רבות בחינות על המורה

זו ומבחינה כביכול, התחלקות,

דעות בתורה) (גם להיות יכולות

זאת לעומת ואלו". "אלו שונות,

ׁשם " גם שנקרא הוי' ֵֵׁשם

מהתח שלמעלה אחדות על שמורה הׁשם המיוחד, ׁשם הוא ולכןהעצם" לקות ֵֵ

חכמינו כמאמר הוי', מׁשם נמשך דווקא, אחת כדעה הפסוקה ההלכה ֵעניין

ודבר תורה תצא מציון "כי הפסוק על ב) קלח, שבת (בגמרא ‰'ז"ל

הלכה". זו הוי' "דבר – מירושלים"

ÔÈ�Ú e‰ÊÂ"שמים" של העניין את כללי באופן הסברנו לכן שקודם (לאחר ¿∆ƒ¿«
את עתה נבין שבכתב, לתורה מיוחד ובאופן לתורה רומז שהוא ואמרנו

ÏLהביטוי) B�Bˆ¯e B˙ÓÎÁ Èel‚c ,‰¯BzaL È‡Òk ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿ƒ∆«»¿ƒ»¿»¿∆
‰¯Bza ˙eiË¯Ù·e) ÏÏÎa ‰¯Bza ‡e‰L ÈÙk ‰"aw‰«»»¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«»
‡qk‰ ÏL B�È�Úc È‡Òk È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,ÌÈÓL ˙�ÈÁa ,(·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ≈

ÏÈtL‰Ï ‡e‰ ˙eËLÙaשל‡˙להנמיך ÏÚקומתו ·LBi‰ Ì„‡‰ ¿«¿¿«¿ƒ∆»»»«≈«
B·vÓ Èa‚Ï ‰„È¯È ˙�ÈÁa ‡È‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÈÂ „¯ÈL ‡qk‰«ƒ≈∆≈≈¿≈≈»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿«≈«»

‰„ÈÓÚ‰ ˙ÚLa26והמרחק מבישיבתו, יותר גבוה האדם בעמידתו שהרי ƒ¿«»¬ƒ»
יותר. רב הינו עמידה) של (במצב לארץ ראשו ‰e‡בין ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆

‰¯Bza ˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰c ,‰ÏÚÓÏ,כיסא על לישיבה שנמשלה ¿«¿»¿«¿»«»¡…«»
ו"השמים לעיל) (כאמור התורה בחינת הם "שמים" הואÈ‡ÒÎשהרי הפירוש "

ולכן ישיבה, למצב מעמידה שעבר לאדם דומה בתורה האלוקות שהמשכת

.‰„È¯È ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ»
‡e‰ ‡qkL ‰Ó Ìb e‰ÊÂהיא "כיסא" המילה של הפנימית המשמעות ¿∆««∆ƒ≈

'‡‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓe ‰qÎnL ,'‡ Òk ,Èeqk ÔBLlÓ Ìbל הרומז «ƒ¿ƒ≈∆¿«∆«¿ƒ«»
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הא' להיֹותעל ׁשּתּוכל ּכדי ּכי עֹולם), ׁשל (אּלּופֹו ְְִִֵֶֶַַַָָ
ּדוקא והסּתר העלם עלֿידי הּוא למּטה .27הּירידה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּתֹורה ּבחינת ארץ, ּבחינת ּכי ּפרּוׁשֹו, רגלי הדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהארץ
עלֿידי נמׁשכת העליֹון, רצֹון ּגּלּוי ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבעלּֿפה,
ּכפׁשּוטֹו ההדֹום (ּכמֹו ּברּוחנּיּות ּדענינֹו רגלי, ְְְְְְֲֲִִִַַַָָֹהדם

הארץ מעל הרגל את28ׁשּמגּביּה ׁשּמגּביהים מה הּוא ( ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ההלכה, לכון ּדׁשמּיא סּייעּתא לֹו ׁשּיׁש מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּכמֹותֹו. ׁשהלכה עּמֹו ְֲֲִֶַָָָָוהוי'

‰p‰Â'ב יׁשנם עלּֿדרֿזה ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּביׂשראל ּדיׁש ּביׂשראל. וארץ ּדׁשמים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהענינים

הּׁשּייכ ּביׂשראלאּלה ויׁש (הימלֿאידן), לּׁשמים ים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הם ׁשמים ּבעניני העֹוסקים ּדיׂשראל לארץ. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשּייכים
ׁשמים. ּבבחינת ׁשהיא ּכפי ּתֹורה הּלֹומדים ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמארי
אּליּבא ׁשמעּתתא לאסּוקי הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָוהעֹוסקים
ׁשהיא ּכפי ּבּתֹורה ּדהּלּמּוד ארץ. ּבבחינת הם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהלכתא
ולכן מהּפרטים, ׁשּלמעלה ּבאפן הּוא ׁשמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחינת

להפ ּפנים ּומ"ט טהֹור ּפנים מ"ט להיֹות ואין29אפׁשר , ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מּזה ּולמעלה חּיים, אלקים ּדברי ואּלּו אּלּו ּכי סתירה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹזֹו
נמנע יתּבר ּׁשהּוא ּבמה הּוא הענין ׁשּׁשרש לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁש

טהֹור30הּנמנעֹות ּפנים מ"ט ּבין סתירה אין ּולפיכ , ְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ּבבחינת הּוא הענין ׁשרׁש יֹותר ּולמעלה .ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוההפ
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ובכ"מ. ע"ב. ריש ובכ"מ.)27א, א. עז, משפטים תו"א ב.)28ראה א, בראשית תו"א ד.)29ראה חקת י. במדבר תנחומא ראה

ועוד. א. קכג, ב. טו, זח"ב ה"ב. פ"ד סנהדרין סה"מ)30ירושלמי ב. לד, להצ"צ החקירה ספר תח. סי' הרשב"א תשובות ראה

ובכ"מ. כט. ע' ריש עזר"ת
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‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k Èk ,(ÌÏBÚ ÏL BÙel‡)«∆»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»¿«»
‡˜Âc ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰27נבראים שיתהוו כדי כלומר, «¿≈∆¿≈¿∆¿≈«¿»

לצמצם הכרחי עצמית, ישּות תחושת עם ומוגבלים, תחתונים ועולמות

כס אותיות – ּכסא על והישיבה העליון, האלוקי האור את ולהסתיר ִולהעלים

המרכבה בתיאור (ככתוב א

דמות הכסא דמות "ועל העליונה

משל היא – אדם") כמראה
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מ"ט אומר היה למשה, אומר
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של בירורה על נעמוד מתי

רבים אחרי לו, אמר הלכה,
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ÔÈ�Ú‰ L¯L ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeשכולן כך שונות דעות להכיל היכולת של ¿«¿»≈…∆»ƒ¿»
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ט d"nyz'd ,oeygÎxn yceg y`xc 'a ,gp zyxt zay

הא' להיֹותעל ׁשּתּוכל ּכדי ּכי עֹולם), ׁשל (אּלּופֹו ְְִִֵֶֶַַַָָ
ּדוקא והסּתר העלם עלֿידי הּוא למּטה .27הּירידה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּתֹורה ּבחינת ארץ, ּבחינת ּכי ּפרּוׁשֹו, רגלי הדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהארץ
עלֿידי נמׁשכת העליֹון, רצֹון ּגּלּוי ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבעלּֿפה,
ּכפׁשּוטֹו ההדֹום (ּכמֹו ּברּוחנּיּות ּדענינֹו רגלי, ְְְְְְֲֲִִִַַַָָֹהדם

הארץ מעל הרגל את28ׁשּמגּביּה ׁשּמגּביהים מה הּוא ( ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ההלכה, לכון ּדׁשמּיא סּייעּתא לֹו ׁשּיׁש מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּכמֹותֹו. ׁשהלכה עּמֹו ְֲֲִֶַָָָָוהוי'

‰p‰Â'ב יׁשנם עלּֿדרֿזה ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּביׂשראל ּדיׁש ּביׂשראל. וארץ ּדׁשמים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהענינים

הּׁשּייכ ּביׂשראלאּלה ויׁש (הימלֿאידן), לּׁשמים ים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הם ׁשמים ּבעניני העֹוסקים ּדיׂשראל לארץ. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשּייכים
ׁשמים. ּבבחינת ׁשהיא ּכפי ּתֹורה הּלֹומדים ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמארי
אּליּבא ׁשמעּתתא לאסּוקי הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָוהעֹוסקים
ׁשהיא ּכפי ּבּתֹורה ּדהּלּמּוד ארץ. ּבבחינת הם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהלכתא
ולכן מהּפרטים, ׁשּלמעלה ּבאפן הּוא ׁשמים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחינת

להפ ּפנים ּומ"ט טהֹור ּפנים מ"ט להיֹות ואין29אפׁשר , ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מּזה ּולמעלה חּיים, אלקים ּדברי ואּלּו אּלּו ּכי סתירה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹזֹו
נמנע יתּבר ּׁשהּוא ּבמה הּוא הענין ׁשּׁשרש לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׁש

טהֹור30הּנמנעֹות ּפנים מ"ט ּבין סתירה אין ּולפיכ , ְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ּבבחינת הּוא הענין ׁשרׁש יֹותר ּולמעלה .ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוההפ
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ובכ"מ. ע"ב. ריש ובכ"מ.)27א, א. עז, משפטים תו"א ב.)28ראה א, בראשית תו"א ד.)29ראה חקת י. במדבר תנחומא ראה

ועוד. א. קכג, ב. טו, זח"ב ה"ב. פ"ד סנהדרין סה"מ)30ירושלמי ב. לד, להצ"צ החקירה ספר תח. סי' הרשב"א תשובות ראה

ובכ"מ. כט. ע' ריש עזר"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k Èk ,(ÌÏBÚ ÏL BÙel‡)«∆»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»¿«»
‡˜Âc ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰27נבראים שיתהוו כדי כלומר, «¿≈∆¿≈¿∆¿≈«¿»

לצמצם הכרחי עצמית, ישּות תחושת עם ומוגבלים, תחתונים ועולמות

כס אותיות – ּכסא על והישיבה העליון, האלוקי האור את ולהסתיר ִולהעלים

המרכבה בתיאור (ככתוב א

דמות הכסא דמות "ועל העליונה

משל היא – אדם") כמראה

מֿ הנמשך האור והסתר להעלם

שתהיה‡א', עד עולם, של לופו

החשים נבראים של התהוות

ונבדלת. עצמאית כישות עצמם
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עמו" ש"הוי' כך על מעידה כמותו נפסקה שההלכה .שהעובדה

כבר הוזכר הרי אך בתורה; ו"ארץ" "שמים" של העניין את הסברנו כאן עד
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ÌÈË¯t‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ‡e‰ ÌÈÓL ˙�ÈÁa ‡È‰Lכשם ∆ƒ¿ƒ«»«ƒ¿…∆∆¿«¿»≈«¿»ƒ

המצוות שבכתב שבתורה

יתר, פירוט וללא בקיצור כתובות

ÔÎÏÂ(זה ‡LÙ¯(מצד ¿»≈∆¿»
¯B‰Ë ÌÈ�t Ë"Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ»
CÙ‰Ï ÌÈ�t Ë"Óe29 »ƒ¿≈∆

ניתנו "לא המדרש: (ובלשון

דבר כל אלא חתוכין, תורה דברי

הוא הקדושֿברוךֿ שהיה ודבר

מ"ט אומר היה למשה, אומר

טמא. פנים ומ"ט טהור פנים

עד עולם, של ריבונו לפניו, אמר

של בירורה על נעמוד מתי

רבים אחרי לו, אמר הלכה,

טמא, – המטמאין רבו להטות;

טהור"). – המטהרין ≈¿ÔÈ‡Âרבו
BÊואף השונות הדעות כלומר,

אינן האחתÈ˙Ò¯‰החלוקות, ¿ƒ»
שהלימודÈkלרעותה, מאחר ƒ

דהיינו "שמים" בבחינת הוא

מהפרטים", ≈‡el"למעלה
el‡Âוכל המטהרות הדעות כל »≈

המטמאות ≈¿È¯·cƒהדעות
‰ÏÚÓÏe ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«ƒ¿«¿»

‰fÓמזה וגבוה עמוק הסבר ƒ∆
ÔÈ�Ú‰ ˘¯ML ¯ÓBÏ LÈ≈«∆…∆»ƒ¿»
בתורה ומנוגדות שונות דעות של

˙BÚ�Óp‰ Ú�Ó� C¯a˙È ‡e‰M ‰Óa ‡e‰30מכל ומושלל (=מנּוע ¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ¿»
מניעה) של הינוסוג שהקדושֿברוךֿהוא חקירה, ובספרי בחסידות כמבואר

הנ מן ולכן הכוחות כל ובעל השלמות אותכלית מסויים כוח שיש לומר מנע

ומאחר אותם; וחסר מהם מנוע שהקדושֿברוךֿהוא וכדומה מסויימת מעלה

בתורה המתגלים ורצונו חכמתו הנמנעות" "נמנע הינו שהקדושֿברוךֿהוא

במקביל מכילה התורה אלא אחר, או כזה אחד, בקו ומוגבלים מוגדרים אינם

הפכיֹות, ואף שונות B‰Ë¯דעות ÌÈ�t Ë"Ó ÔÈa ‰¯È˙Ò ÔÈ‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈¿ƒ»≈»ƒ»
CÙ‰‰Â,אחד בכיוון מדעה יותר להכיל מסוגל איננו מוגבל שהוא מי רק כי ¿«≈∆

בוֿזמנית. שונות לדעות מקום יש ומניעות הגבלות אין כאשר אבל

ÔÈ�Ú‰ L¯L ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeשכולן כך שונות דעות להכיל היכולת של ¿«¿»≈…∆»ƒ¿»
חיים" אלוקים "דברי יהיו ÏÚÓlL‰,כאחד ‰¯ÈÁa‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆¿«¿»
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i`qkי minyd 'd xn` dk

ּבאמּתּיּות החפׁשית הּבחירה ּדענין ׁשּלמעלה, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָהּבחירה
היא ׁשּׁשם ׁשּלמעלה, החפׁשית הּבחירה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ(ּובפרט
הּוא הּכל ׁשּבּה ּכזֹו ּבדרּגא הּוא האמּתית), ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹהּבחירה

מּמׁש ּדוקא31ּבׁשוה ׁשּלמעלה הּבחירה יׁשנּה ּומּׁשם ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשהם יׂשראל עלֿידי ארץ, ּבבחינת והּלּמּוד אחד. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאפן
עד ּופרטים, להלכה ׁשּנֹוגע ּבאפן הּוא ארץ, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבחינת
להּטֹות רּבים אחרי ׁשּיהיה ולסּפר למנֹות ,32ׁשּצריכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַֹ

ֿועלּֿדר .להפ היא הּמעּוט ׁשּדעת ּכזה ּבמקֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהיינּו
יכֹולין הּצּבּור רב ּׁשאין ּגזרה הּצּבּור על ּגֹוזרים אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹזה

ּבּה לעמד18לעמד יכֹולים הּצּבּור ׁשּמעּוט מּובן ּדמּזה , ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ
ואףֿעלּֿפיֿ ּתֹורה, עלּֿפי היא זֹו ׁשּגזרה ּגם ּומּובן ְְִִִֵֶַַַַָָָָּבּה,
ּבּה. לעמד יכֹולין הּצּבּור רב אין העֹולם חׁש מּצד ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹכן
ּגזרה לגזר יכֹול אז הּצּבּור רב יתנהג אי ּכׁשּידע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹודוקא
הּׁשּי ּבאפן ּבּתֹורה ּׁשעֹוסקים מה זהּו ּובכללּות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹוכּו'.

צ ׁשּבּה ארץ, ּבחינת (זילעֹולם, להתחּׁשב ריכים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מרּבֹותינּו הּידּוע ּובּלׁשֹון העֹולם, ּדעת עם ִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָרעכענען)

[ויׁש33ז"ל ּבידם ועלתה יׁשמעאל ּכרּבי עׂשּו הרּבה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבזה) וכּיֹוצא הצליחּו (ולא ּבידם עלתה ּדלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלֹומר,
ׁשאמר יׁשמעאל ּכרּבי עבֹודתם עלֿידי ּכי ּבדּיּוק, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּוא

דגנ ואספּת להיֹות אצלם34ׁשּצרי היה עלֿידיֿזה גֹו', ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבידם]. ׁשהיה ועד עלּיה, ְְְֲִִֶַַָָָָָּבחינת
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ובכ"מ.)31 .1309 .1147 ע' ח"ד .5 ע' חי"א לקו"ש ב.)32ראה כג, ב.)33משפטים לה, יד.)34ברכות יא, עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙ÈLÙÁ‰ ‰¯ÈÁa‰ ÔÈ�Úc(שהוא כפי חופשית" "בחירה (המושג ¿ƒ¿««¿ƒ»«»¿ƒ
‡È‰ ÌML ,‰ÏÚÓlL ˙ÈLÙÁ‰ ‰¯ÈÁa‰ Ë¯Ù·e) ˙eizÓ‡a¿«ƒƒƒ¿»«¿ƒ»«»¿ƒ∆¿«¿»∆»ƒ

˙ÈzÓ‡‰ ‰¯ÈÁa‰ומשום דבר משום מושפע לא באמת הקב"ה רק כי «¿ƒ»»¬ƒƒ
באמת, "חופשית" אכן היא שלו והבחירה ועניין, BÊkשיקול ‡b¯„a ‡e‰¿«¿»»

‰ÂLa ‡e‰ Ïk‰ daL∆»«…¿»∆
LnÓ31בחסידות כמבואר «»

היא אמיתית חופשית" ש"בחירה

העומדים הדברים שני כאשר רק

לגמרי שוויֿערך הם לבחירה

אחד מעדיף הבוחר ובכלֿזאת

אם שכן, משנהו. עלֿפני מהם

יתרונות יש הדברים לאחד

הרי זולתו, על ברורים

גורמים קיימים שמלכתחילה

ומטים הבחירה על המשפיעים

"בחירה אינה זו כי ונמצא אותה,

באמת ÌMÓeחופשית" ,ƒ»
ונעלית גבוהה בחינה מאותה

ממש, בשווה הכול שלגביה

ורק אך קיימת שכאמור בחינה

הקדושֿברוךֿהוא «¿∆d�LÈאצל
‡˜Âc ‰ÏÚÓlL ‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆¿«¿»«¿»

„Á‡ ÔÙ‡a,הזאת מהדרגה ¿…∆∆»
בחירתו באה בשווה, הכול שבה

הקב"ה של (באמת) החופשית

החליט שבהם דברים (באותם

לבחור).

Âזאת ‰enl„לעומת ¿«ƒ
È„ÈŒÏÚ ,ı¯‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆«¿≈
˙�ÈÁ·a Ì‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈ƒ¿ƒ«

ı¯‡למסקנת להגיע כוונה מתוך בתורה העוסקים אלה אותם כאמור, ∆∆
בהלכהֿלמעשה ביטוי לידי באה שזו כפי Ú‚BpLהדברים ÔÙ‡a ‡e‰ ,¿…∆∆≈«

È¯Á‡ ‰È‰iL ¯tÒÏÂ ˙B�ÓÏ ÌÈÎÈ¯vL „Ú ,ÌÈË¯Ùe ‰ÎÏ‰Ï«¬»»¿»ƒ«∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿…∆ƒ¿∆«¬≈
˙Bh‰Ï ÌÈa¯32הדעות בין להכריע שכדי המדרש מדברי לעיל כמובא «ƒ¿«

הרוב, דעת מהי בוחנים ‰ËeÚnהרבות ˙ÚcL ‰Êk ÌB˜Óa e�ÈÈ‰«¿¿»»∆∆«««ƒ
CÙ‰Ï ‡È‰הרוב ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מדעת ש. לכן, קודם כבר שהוזכר מה ƒ¿≈∆¿«∆∆∆

„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡M ‰¯Êb ¯eav‰ ÏÚ ÌÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ««ƒ¿≈»∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…
da18¯eav‰ ËeÚnL Ô·eÓ ‰fÓc da,כן, „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ »¿ƒ∆»∆ƒ«ƒ¿ƒ«¬…»

‰¯Bz ÈtŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰¯ÊbL Ìb Ô·eÓeהייתה מלכתחילה ועלֿכן »«∆¿≈»ƒ«ƒ»
לגוזרה ‰eav¯כוונה ·¯ ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ CLÁ „vÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¿««ƒ≈ƒ«…∆»»≈…«ƒ

Ê‡ ¯eav‰ ·¯ ‚‰�˙È CÈ‡ Ú„iLk ‡˜Â„Â .da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ«¬…»¿«¿»¿∆≈«≈ƒ¿«≈…«ƒ»
'eÎÂ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï ÏBÎÈירידה על מורה הדעות של המפורט שהמניין וכשם »ƒ¿…¿≈»¿

יש שלגביו "שמים" בבחינת ללימוד (בניגוד בפרטים והתחשבות לפרטים

יש הלכהֿלמעשה לקבוע שכדי העובדה גם כך בוֿזמנית), דעות למגוון מקום

(רוב ודעה דעה בכל המחזיקים מספר ואת הציבור, מצב את בחשבון לקחת

לפרטים. ירידה מחייב כזה באופן שלימוד נוספת הוכחה היא ומיעוט),

,ÌÏBÚÏ CiM‰ ÔÙ‡a ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚM ‰Ó e‰Ê ˙eÏÏÎ·eƒ¿»∆«∆¿ƒ«»¿…∆««»»»
daL ,ı¯‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«∆∆∆»
CÈÊ) ·MÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ
˙Úc ÌÚ (ÔÚ�ÚÎÚ∆̄∆∆ƒ««

ÌÏBÚ‰שכאשר וכאמור, »»
במצבו מתחשבים גזרה גוזרים

יכולתו ובמידת הציבור של

בה, ‰Úe„iלעמוד ÔBLl·e«»«»«
Ï"Ê e�È˙Ba¯Ó33‰a¯‰ ≈«≈««¿≈

Ï‡ÚÓLÈ Èa¯k eNÚ»¿«ƒƒ¿»≈
Ì„Èa ‰˙ÏÚÂלשון וזה ¿»¿»¿»»

מטר '[ונתתי רבנן: "תנו הגמרא:

ומלקוש] יורה בעתו ארצכם

ויצהרך]'. [ותירשך דגנך ואספת

שנאמר לפי לומר? תלמוד מה

התורה ספר ימוש מפיךלא הזה

למען ולילה יומם בו '[והגית

כי בו הכתוב ככל לעשות תשמור

ואז דרכך את תצליח אז

ככתבן דברים יכול תשכיל]',

ללא תמיד תורה (שילמדו

'ואספת לומר תלמוד הפסק)?

דרךֿ מנהג בהן הנהג ְֵַדגנך':

רבי ישמעאל. רבי דברי ארץ,

אפשר אומר: יוחאי בן שמעון

וזורע חרישה, בשעת חורש אדם

בשעת וקוצר זריעה, בשעת

אלא עליה? תהא מה תורה – הרוח בשעת וזורה דישה, בשעת ודש קצירה,

אמר אחרים... ידי על נעשית מלאכתן מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן

ולא – יוחאי בן שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה אביי:

בידן". עלתה

ÔBLÏc ,¯ÓBÏ LÈÂ]ו ישמעאל כרבי עשו שרבים ז"ל ÏÚ˙‰חכמינו ¿≈«ƒ¿»¿»
‡ÏÂ) Ì„Èaישמעאל כרבי עשו רבים כדוגמת, יותר שגור בניסוח נקטו ¿»»¿…

ei„a˜ו ‡e‰ (‰Êa ‡ˆBiÎÂ eÁÈÏˆ‰(מכּוון אלא מקרי Èk(איננו , ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ
zÙÒ‡Â ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ¯Ó‡L Ï‡ÚÓLÈ Èa¯k Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿«ƒƒ¿»≈∆»«∆»ƒƒ¿¿»«¿»

E�‚„34‰iÏÚ ˙�ÈÁa ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,'B‚נקטו ולכן ¿»∆«¿≈∆»»∆¿»¿ƒ«¬ƒ»
" עלייהÏÚ˙‰בלשון מלשון È‰L‰בידם" „ÚÂ לעילÌ„Èaזה, וכמבואר ¿«∆»»¿»»

מהסוגיה שמסיקים עלֿידי דהיינו "ארץ", בבחינת שהיא התורה שבלימוד

תורה על שבעלֿפה תורה כיתרון מיוחד ליתרון זוכים הלכהֿלמעשה, מסקנות

רגלי"]. הדום "והארץ האדם, רגלי ולהגבהת שבכתב,
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‰p‰Âּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל ׁש'ּבראׁשית' מּכיון ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָ
ׁשּביׂשראל וארץ ׁשמים מענין הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּתֹורה,
וארץ, ׁשמים ּבחינת ּבעֹולם, ּגם אחרּֿכ נמׁש ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָותֹורה,
ּגׁשמּיים וארץ לׁשמים ועד רּוחנּיים וארץ ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשמים

ּבּזהר וכדאיתא ּברא35ּכפׁשּוטם. ּבראׁשית ׁשהּפסּוק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ספירֹות עׂשר על קאי הארץ, ואת הּׁשמים את ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלקים
ּבבחינת ׁשהם ספירֹות ּבזה יׁש ּובכללּות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּדאצילּות,

ארץ ּבבחינת ׁשהם ספירֹות ויׁש ואחרּֿכ36ׁשמים . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ּכפׁשּוטם, וארץ ּבׁשמים מּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָנמׁש

מּמּנּו. למּטה ְִֵֶֶַָׁשאין

‰p‰Âחּדּוׁש יהיה עּתה, עד ׁשהם ּכפי אּלּו ענינים ּבכל ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
(והּנבּואה) ההפטרה ּבסּיּום וכּמּובא לבא. ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹלעתיד
אני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּכי

גֹו' וארץ37עֹוׂשה חדׁשים ׁשמים יהיּו לבא ּדלעתיד , ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹ
ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הענין ּכּמבאר ּפסּוק38חדׁשה, על ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹ

[ּדנעּוץ (ׁשל39זה ּבסֹופן אֹור') ה'ּתֹורה (ׁשל ּתחּלתן ְְְִֶֶֶַָָָָָ
ו ּתֹורה') ּדׁשמיםה'לּקּוטי הּנ"ל ועלּֿפי ּבתחּלתן], סֹופן ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּתֹורתֹו ּדלעתיד, ּבּתֹורה ׁשּגם מּובן ּתֹורה על קאי ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוארץ
מׁשיח ׁשּלא40ׁשל ּדהגם וארץ, ׁשמים ּבין חּלּוק יהיה , ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותי ידעּו ּכּלם ּכי רעהּו את איׁש עֹוד ,41ילּמדּו ְְְִִִֵֵֵֶַָֻ
ּבסּיּום ׁשּכתּוב ּכמֹו התחּלקּות ּבזה יהיה הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמּכלֿמקֹום
קטּנים ּבין הפרׁש ּדיׁש ּגדֹולם, ועד למקטּנם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפסּוק
ארץ. ּובחינת ׁשמים ּבחינת ּבין חּלּוקים היינּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָלגדֹולים,
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ב.)35 רנו, תשד"מ.)36ח"א ברא בראשית ד"ה תר"ל. ברא בראשית ד"ה גם כב.)37ראה סו, ואילך.)38ישעי' ד מח, שה"ש

מ"ז.)39 פ"א יצירה ובכ"מ.)40ספר ואילך. פנ"ו האמונה שער ב. יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם לא,)41ראה ירמי'

לג.
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"שמים יהיו לבוא לעתיד אבל

אשר חדשה" ו"ארץ חדשים"
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וגילויים המשכֹות דהיינו בעצמו,
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התורה לימוד ברמת דרגות וחילוקי הבדלים יהיו לא לעתידֿלבוא לכאורה,

ותורה "שמים" בבחינת שהיא אחת תורה שתהיה הדברים פשר אפוא ומה
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– בפסוק כתוב שני ומצד בשווה, כולם היינו אותי", ידעו ש"כולם ֵבו

c ,ÌÏB„b „ÚÂ ÌpË˜ÓÏשבכלֿזאת ˜ÌÈpËהיינו ÔÈa L¯Ù‰ LÈ ¿ƒ¿«»¿«¿»¿≈∆¿≈≈¿«ƒ
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יי d"nyz'd ,oeygÎxn yceg y`xc 'a ,gp zyxt zay

‰p‰Âּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל ׁש'ּבראׁשית' מּכיון ¿ƒ≈ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָ
ׁשּביׂשראל וארץ ׁשמים מענין הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּתֹורה,
וארץ, ׁשמים ּבחינת ּבעֹולם, ּגם אחרּֿכ נמׁש ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָותֹורה,
ּגׁשמּיים וארץ לׁשמים ועד רּוחנּיים וארץ ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשמים

ּבּזהר וכדאיתא ּברא35ּכפׁשּוטם. ּבראׁשית ׁשהּפסּוק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ספירֹות עׂשר על קאי הארץ, ואת הּׁשמים את ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלקים
ּבבחינת ׁשהם ספירֹות ּבזה יׁש ּובכללּות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּדאצילּות,

ארץ ּבבחינת ׁשהם ספירֹות ויׁש ואחרּֿכ36ׁשמים . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם ּכפׁשּוטם, וארץ ּבׁשמים מּזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָנמׁש

מּמּנּו. למּטה ְִֵֶֶַָׁשאין

‰p‰Âחּדּוׁש יהיה עּתה, עד ׁשהם ּכפי אּלּו ענינים ּבכל ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
(והּנבּואה) ההפטרה ּבסּיּום וכּמּובא לבא. ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹלעתיד
אני אׁשר החדׁשה והארץ החדׁשים הּׁשמים ּכאׁשר ְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּכי

גֹו' וארץ37עֹוׂשה חדׁשים ׁשמים יהיּו לבא ּדלעתיד , ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹ
ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הענין ּכּמבאר ּפסּוק38חדׁשה, על ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹ

[ּדנעּוץ (ׁשל39זה ּבסֹופן אֹור') ה'ּתֹורה (ׁשל ּתחּלתן ְְְִֶֶֶַָָָָָ
ו ּתֹורה') ּדׁשמיםה'לּקּוטי הּנ"ל ועלּֿפי ּבתחּלתן], סֹופן ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּתֹורתֹו ּדלעתיד, ּבּתֹורה ׁשּגם מּובן ּתֹורה על קאי ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוארץ
מׁשיח ׁשּלא40ׁשל ּדהגם וארץ, ׁשמים ּבין חּלּוק יהיה , ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותי ידעּו ּכּלם ּכי רעהּו את איׁש עֹוד ,41ילּמדּו ְְְִִִֵֵֵֶַָֻ
ּבסּיּום ׁשּכתּוב ּכמֹו התחּלקּות ּבזה יהיה הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמּכלֿמקֹום
קטּנים ּבין הפרׁש ּדיׁש ּגדֹולם, ועד למקטּנם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפסּוק
ארץ. ּובחינת ׁשמים ּבחינת ּבין חּלּוקים היינּו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָלגדֹולים,
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ב.)35 רנו, תשד"מ.)36ח"א ברא בראשית ד"ה תר"ל. ברא בראשית ד"ה גם כב.)37ראה סו, ואילך.)38ישעי' ד מח, שה"ש

מ"ז.)39 פ"א יצירה ובכ"מ.)40ספר ואילך. פנ"ו האמונה שער ב. יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם לא,)41ראה ירמי'

לג.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'˙ÈL‡¯a'L ÔÂÈkÓ ‰p‰Â'ב בשביל הייתה כולו העולם בריאת ¿ƒ≈ƒ≈»∆¿≈ƒ
Ï‡¯NÈ"ראשית" ÏÈ·La"ראשית" ‰Bz¯‰שנקראו ÏÈ·L·e ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ«»

"ראשית", B˙Â¯‰שנקראת Ï‡¯NÈaL ı¯‡Â ÌÈÓL ÔÈ�ÚÓ ‰p‰ƒ≈≈ƒ¿«»«ƒ»»∆∆¿ƒ¿»≈¿»
משתלשל התחתונים בעולמות הנעשה שכל בהרחבה, לעיל כמבואר

העליונים «¿CLÓ�ƒ,מהעולמות
,ÌÏBÚa Ìb CkŒ¯Á‡««»«»»

ÌÈÓLתחילה ˙�ÈÁa¿ƒ«»«ƒ
ı¯‡Â ÌÈÓL ,ı¯‡Â»»∆»«ƒ»»∆

Â ÌÈi�Áe¯נמשך מכן לאחר »ƒƒ¿
ı¯‡Â ÌÈÓLÏ „Ú«¿»«ƒ»»∆
.ÌËeLÙk ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿»
¯‰fa ‡˙È‡„ÎÂ35 ¿ƒ¿ƒ»«…«

‡¯a ˙ÈL‡¯a ˜eÒt‰L∆«»¿≈ƒ»»
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈

È‡˜ ,ı¯‡‰(נאמר)ÏÚ »»∆»≈«
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ∆∆¿ƒ«¬ƒ
בחסידות מוסבר זה ולפי

אלקים ברא "בראשית שהפסוק

משמעו הארץ" ואת השמים את

הפשוט) הפירוש (מלבד

כל בריאת לפני ש"בראשית",

ברא הפרטיים, הנבראים

עשר את הקדושֿברוךֿהוא

ספירת היא שראשיתן הספירות

"ראשית" הנקראת החכמה

חכמה") "ראשית (ככתוב

הרומזים ב"שמים" והמשכן

"אש"למידות הם "שמים" (כי

– ו"מים" הגבורה, מידת –

הן וגבורה וחסד החסד; מידת

המידות") «¿eÏÏÎ·eƒ˙"כללּות
Ì‰L ˙B¯ÈÙÒ ‰Êa LÈ≈»∆¿ƒ∆≈

ÌÈÓL ˙�ÈÁ·a(כנ"ל המידות, ÈÁ·a�˙(הן Ì‰L ˙B¯ÈÙÒ LÈÂ ƒ¿ƒ«»«ƒ¿≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«
ı¯‡(המלכות עשר36(מידת כל שלמעשה היא הכתוב ומשמעות ∆∆

מאין). (יש 'בריאה' הן fÓ‰הספירות CLÓ� CkŒ¯Á‡Â"מה"שמים ¿««»ƒ¿»ƒ∆
כנ"ל הרוחניים, ובעולמות ובתורה בישראל שהם כפי הרוחניים, וה"ארץ"

‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ,ÌËeLÙk ı¯‡Â ÌÈÓLa¿»«ƒ»»∆ƒ¿»»»«∆««¿∆≈¿«»
.epnÓƒ∆

LecÁ ‰È‰È ,‰zÚ „Ú Ì‰L ÈÙk el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa ‰p‰Â¿ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ∆≈««»ƒ¿∆ƒ
‡·Ï „È˙ÚÏ(הגאולה ‰‰ËÙ¯‰(בזמן ÌeiÒa ‡·enÎÂ . ∆»ƒ»…¿«»¿ƒ««¿»»
(‰‡e·p‰Â)– וגו' כסאי" השמים ה' אמר "כה בפסוק Èkהמתחילה ¿«¿»ƒ

‰NBÚ È�‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ¿»»∆«¬»»¬∆¬ƒ∆
'B‚37,‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL eÈ‰È ‡·Ï „È˙ÚÏc ,ƒ¿»ƒ»…ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»

a ÔÈ�Ú‰ ¯‡·nkספרBÙBÒa '‰¯Bz ÈËewÏ'38‰Ê ˜eÒt ÏÚשם «¿…»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«»∆
הדום והארץ כסאי "השמים שיהיה פועלת האדם עבודת כי בהרחבה, נתבאר

וגילויים המשכֹות כלומר רגלי",

מלמעלה נעלים אורות של

האדם שעבודת וככל למטה;

פועלת היא כך יותר נעלית

יותר. גבוהים ממקומות המשכֹות

"שמים יהיו לבוא לעתיד אבל

אשר חדשה" ו"ארץ חדשים"

עושה הקדושֿברוךֿהוא, "אני",

וגילויים המשכֹות דהיינו בעצמו,

שאין כלֿכך עליונים ממקורות

להגיע האדם עבודת של בכוחה

ובלשון מהם, ולהמשיך אליהם

אתערותא "שאין החסידות

לשם"דלתתא מגעת

ıeÚ�c]39‰ ÏL) Ô˙lÁz ¿»¿ƒ»»∆«
‡B¯')ספר ‰¯Bz'שהוא »

של ההפטרה תחילת על במאמר

ראשֿחודש (ÏLשבת ÔÙBÒa¿»∆
Bz¯‰'ספר‰ ÈËewÏ'– «ƒ≈»

של חלקים שני למעשה שהם

אחד במאמר)'חיבור' המסתיים

זו הפטרה מסיום פסוק ¿כןÂעל
נעוץ Ô˙lÁ˙a],להפך, ÔÙBÒ»ƒ¿ƒ»»

ÌÈÓLc Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««¿»«ƒ
È‡˜ ı¯‡Â(נאמר)ÏÚ »»∆»≈«

‰¯Bza ÌbL Ô·eÓ ‰¯Bz»»∆««»
ÏL B˙¯Bz ,„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»∆

ÁÈLÓ40ÔÈa ˜elÁ ‰È‰È , »ƒ«ƒ¿∆ƒ≈
Ì‚‰c ,ı¯‡Â ÌÈÓL(אףֿעלֿפי)L(לבוא לעתיד הנביא, l‡(כדברי »«ƒ»»∆«¬«∆…

È˙B‡ eÚ„È Ìlk Èk e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ „BÚ e„nÏÈ41,ואםֿכן ¿«¿ƒ∆≈≈ƒÀ»≈¿ƒ
התורה לימוד ברמת דרגות וחילוקי הבדלים יהיו לא לעתידֿלבוא לכאורה,

ותורה "שמים" בבחינת שהיא אחת תורה שתהיה הדברים פשר אפוא ומה

"ארץ"? בבחינת שהיא Êa‰אלאאחרת ‰È‰È È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈ƒ¿∆»∆
˙e˜lÁ˙‰ו˜eÒt‰ ÌeiÒa ·e˙kL BÓkנאמר אחד שמצד עצמו, הזה ƒ¿«¿¿∆»¿ƒ«»

– בפסוק כתוב שני ומצד בשווה, כולם היינו אותי", ידעו ש"כולם ֵבו

c ,ÌÏB„b „ÚÂ ÌpË˜ÓÏשבכלֿזאת ˜ÌÈpËהיינו ÔÈa L¯Ù‰ LÈ ¿ƒ¿«»¿«¿»¿≈∆¿≈≈¿«ƒ
.ı¯‡ ˙�ÈÁ·e ÌÈÓL ˙�ÈÁa ÔÈa ÌÈ˜elÁ e�ÈÈ‰ ,ÌÈÏB„‚Ïƒ¿ƒ«¿ƒƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿ƒ«∆∆
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i`qkיב minyd 'd xn` dk

ּכּידּוע חּדּוׁש, ׁשל ענין יהיה זֹו ׁשל42ּובתֹורה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ֿועלּֿדר מׁשיח, ׁשל ּתֹורתֹו לגּבי היא הבל הּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָעֹולם
ּביׂשראל, ׁשהּוא ּכמֹו וארץ ׁשמים ּבבחינת ּגם הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
וארץ, ּדׁשמים ההתחּלקּות ּתהיה לבא לעתיד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּגם

אחר ּבמקֹום ּבחינת43וכּמבאר יהיּו לבֹוא ּדלעתיד ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבּתֹורה, (ּכמֹו אחד מּטה ׁשּיהיּו ּדהגם ואפרים, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָיהּודה
ּדׁשמים הּבחינֹות ב' יהיּו מּכלֿמקֹום אֹותי), ידעּו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻּדכּלם
ּבבחינת ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ואפרים. יהּודה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָוארץ,
להטיב הּטֹוב טבע מּצד אמנם ּכפׁשּוטם. וארץ ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים
עם קׁשּורים יהיּו לבא ּדלעתיד ׁשהּגּלּויים הּקּב"ה ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָֹרצה

ׁשּלֹו קב ּבחינת ׁשּלמּטה, לעתיד44העבֹודה ׁשּגם ועד , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ותלמּודֹו להיֹות ׁשּצרי ּדעכׁשו, העבֹודה ּתהיה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹלבא

כּו' (ּכאׁשר45ּבידֹו הּכתּוב ּבהמׁש ּׁשּכתּוב מה וזהּו , ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
וׁשמכם, זרעכם יעמד ּכן גֹו') החדׁשים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשמים
ׁשהיא (הגם הּזה ׁשּבּזמן ּומצֹות ּדתֹורה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהעבֹודה
יהיה מּכלֿמקֹום ּדלעתיד), הּגּלּויים לגּבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבאיןֿערֹוך
ּבסֹופֹו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר אז, ּגם מעלתּה .46נּכר ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂׁשֹוכני ורּננּו הקיצּו יהיה מּמׁש ׁשּבקרֹוב ƒƒ»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּבחינת47עפר ּגּלּוי יהיה ואז ּבתֹוכם, והם ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

חדׁשה מׁשיח48ּתֹורה ׁשל הפצת49מּפיו עלֿידי , ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
חסידּות וגּלּוי הּכללית, החסידּות ּגּלּוי חּוצה, ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָהּמעינֹות
ּדיתּפרנסּון הענין נעׂשה ׁשעלֿידּה ּבפרט, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָחּב"ד
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א.)42 פ"ב, שם וראה ח. פי"א, 181)43קה"ר ע' תשמ"ב (סה"מ תשמ"ב תרצ"ט. דוד ועבדי ד"ה וראה יז. טז; לז, יחזקאל ראה

ובכ"מ. א.)44ואילך). לח, ב"מ א.)45ראה נד, תו"א א. נ, פסחים ד.)46ראה נא, יט.)47שה"ש כו, פי"ג,)48ישעי' ויק"ר ראה

40.)49ג. שבהערה מקומות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BÊ ‰¯B˙·eלבוא לעתיד Úe„ikשתתגלה ,LecÁ ÏL ÔÈ�Ú ‰È‰È42 ¿»ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ«»«
במדרשמאמר ז"ל ‰·Ïחכמינו ‰f‰ ÌÏBÚ ÏL ‰¯Bz‰Lבה (אין ∆«»∆»«∆∆∆

ÁÈLÓממשות) ÏL B˙¯Bz Èa‚Ï ‡È‰בתורה שיהיה שהחידוש הרי ƒ¿«≈»∆»ƒ«
לעתיד שתתגלה התורה שלגבי כך כדי עדי עצום חידוש הוא לבוא לעתיד

היום שקיימת התורה לבוא,

"הבל", ז"ל חכמינו בפי ֶֶנקראת

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂכשם ¿«∆∆∆
שבתורה ו"ארץ" שב"שמים"

לעתידֿלבוא, גדול חידוש יהיה

ÌÈÓLכך ˙�ÈÁ·a Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒ«»«ƒ
‡e‰L BÓk ı¯‡Â»»∆¿∆
„È˙ÚÏ ÌbL ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆«∆»ƒ

‰È‰z ‡·Ïישראל בבני »…ƒ¿∆
ÌÈÓLc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»«ƒ
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ ,ı¯‡Â»»∆¿«¿…»¿»

¯Á‡43על חסידות במאמרי «≈
עליהם מלך דוד "ועבדי ֶֶהפסוק

לכולם" יהיה אחד ורועה

וישראל יהודה לבוא שלעתיד

ממלכות שתי יהיו לא (אפרים)

שהיו כפי ומחולקות נפרדות

נשיאות תחת יהיו אלא ְַָּבעבר,

המשיח מלך של נשיאותו אחת,

שתי יישארו עדיין זאת ועם

È˙ÚÏcƒ¿»ƒ„(מאוחדות)ממלכות
‰„e‰È ˙�ÈÁa eÈ‰È ‡B·Ï»ƒ¿¿ƒ«¿»

Ì‚‰c ,ÌÈ¯Ù‡Âֿשאףֿעל) ¿∆¿«ƒ«¬«
‡Á„)פי ‰hÓ eÈ‰iL∆ƒ¿«∆∆»

,‰¯Bza BÓk)שתשרור ¿«»
בכך eÚ„Èאחדות ÌlÎc¿À»≈¿

,(È˙B‡וÌB˜ÓŒÏkÓעדיין ƒƒ»»
ŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰È ,ı¯‡Â ÌÈÓLc ˙B�ÈÁa‰ '· eÈ‰Èƒ¿«¿ƒ¿»«ƒ»»∆¿»¿∆¿«ƒ¿«∆∆

ÌËeLÙk ı¯‡Â ÌÈÓL ˙�ÈÁ·a Ìb ‡e‰ ‰Êבהם יהיה שאמנם ∆«ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ¿»
"ארץ". תישאר והארץ "שמים" יישארו השמים עדיין אבל כנ"ל, חידוש

„vÓ Ì�Ó‡הוא שהקב"ה ‰aw"‰זה ‰ˆ¯ ·ÈË‰Ï ·Bh‰ Ú·Ë »¿»ƒ«∆««¿≈ƒ»»«»»
‡·Ï „È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰L"שמים" בבחינת שיהיו החידושים זה ובכלל ∆«ƒƒƒ¿»ƒ»…

כנ"ל ˜·ו"ארץ" ˙�ÈÁa ,‰hÓlL ‰„B·Ú‰ ÌÚ ÌÈ¯eL˜ eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ»¬»∆¿«»¿ƒ««
BlL44של קבין מתשעה (יותר) שלו בקב רוצה ש"אדם ז"ל חכמינו כמאמר ∆

והתייגע עמל בעצמו שהוא כזה אך מועט רווח לאדם לו יקר שכן חברו",

עבודת יוקר ומצד אחר. מאדם טורח כל ללא שמקבל רב משפע יותר למענו,

הקדושֿברוךֿהוא קבע דÌbLהאדם, È‰z‰בזמן ‡·Ï „È˙ÚÏ ∆«∆»ƒ»…ƒ¿∆

'eÎ B„Èa B„eÓÏ˙Â ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,ÂLÎÚc ‰„B·Ú‰45עלֿדרך »¬»¿«¿»∆»ƒƒ¿¿«¿¿»
הבא) (לעולם לכאן שבא מי "אשרי ז"ל חכמינו מאמר על בחסידות המבואר

התורה ללימוד עליונים בעולמות יש משמעות איזו לכאורה, בידו". ותלמודו

גרעין לנטיעת דומה הדבר אלא הזה? מהעולם ובמושגים גשמיים בעניינים

שבסופוֿשלֿדבר באדמה

גדול ערך בעלי פירות מצמיח

(ואף עצמו הגרעין מערך בהרבה

ראוי איננו עצמו שהגרעין

טעימים פירותיו לאכילה,

האדם עבודת גם כך ומזינים);

ונטיעה לזריעה דומה הזה בזמן

ותצמח. תפרח המשיח שבימות

יכירו לעתידֿלבוא שגם ונמצא

האדם עבודת של בחשיבותה

CLÓ‰a ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿∆¿≈
ÌÈÓM‰ ¯L‡k) ·e˙k‰«»«¬∆«»«ƒ
„ÓÚÈ Ôk ('B‚ ÌÈL„Á‰«¬»ƒ≈«¬…
,ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê«¿¬∆¿ƒ¿∆
˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿»ƒ¿
‡È‰L Ì‚‰) ‰f‰ ÔÓfaL∆«¿««∆¬«∆ƒ

ÍB¯ÚŒÔÈ‡aהיא כלומר, ¿≈¬
‰ÌÈÈelbנחותה Èa‚Ï¿«≈«ƒƒ
˙ÚÏc„Èשהגרעין לכך בדומה ƒ¿»ƒ

ערך חסר הוא בארץ הנזרע

עצמם, הפירות «ŒÏkÓƒלעומת
d˙ÏÚÓ ¯k� ‰È‰È (ÌB˜Ó»ƒ¿∆ƒ»«¬»»
התורה בלימוד האדם עבודת של

המצוות ‡Ê,וקיום Ìb«»
a ¯‡·nÎÂספרÈËewÏ' ¿«¿…»¿ƒ≈

BÙBÒa '‰¯Bz46ֿשלעתיד »¿
לא דכעת והארץ "השמים לבא

[עבודת הכול כעת כי לפני... ויעמדו יתעלו הם גם רק לגמרי, שיתבטלו

הכול... נתברר שכבר בירורין עוד שייך יהיה שלא לבוא לעתיד אבל ה]בירורים

זריעה שנקראת הגלות בזמן ה' (עבודת זרעכם יעמוד כן לפני, כן גם הם יעלו

כנ"ל לפני יעמדו זה שכל הנביא להם והבטיח הנ"ל) והפירות מהגרעין כמשל

לפני". כן גם יעמוד כו' הארץ היינו ׁשם, דוד ויעש בחינת הוא ֵושמכם

‰È‰È LnÓ ·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ(החזון e�p¯Â(יתקיים eˆÈ˜‰ ƒƒ»∆¿»«»ƒ¿∆»ƒ¿«¿
¯ÙÚ È�ÎBL47‰¯Bz ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰È Ê‡Â ,ÌÎB˙a Ì‰Â ¿≈»»¿≈¿»¿»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«»

‰L„Á48ÁÈLÓ ÏL ÂÈtÓ49,‰ˆeÁ ˙B�ÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ È„ÈŒÏÚ , ¬»»ƒƒ∆»ƒ««¿≈¬»«««¿»»
˙ÈÏÏk‰ ˙e„ÈÒÁ‰ Èelb(תלמידיו וכלל הבעלֿשםֿטוב Èel‚Â(של , ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ

d„ÈŒÏÚLתורת ,Ë¯Ùa „"aÁ ˙e„ÈÒÁחב"ד חסידות תורת עלֿידי ¬ƒ««ƒ¿»∆«»»
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d"nyz'd ,oeygÎxn yceg y`xc 'a ,gp zyxt zay

ּבני50מיּניּה יפקּון ועלֿידיֿזה וכּו', והבנה ּפרנסה , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּברחמים גלּותא מן מלּכא51יׂשראל ּדא מר וקאתי , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ

האמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻמׁשיחא,
צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה

1
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ועוד.)50 שם. לתקו"ז מלך כסא לזהר. בהקדמה מלך מקדש וראה בסופו. ת"ו ב.)51תקו"ז קכד, זח"ג

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

dÈpÈÓ ÔeÒ�¯t˙Èc ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�50על המפורסמים הזוהר כדברי «¬∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
היינו "פרנסה", של באופן בכלל) התורה (ופנימיות הזוהר ספר לימוד מעלת

בפנימיות לתוכו שחודר עלֿידי האדם את ומפרנס מזין גשמי שמזון כשם

כך כבשרו, ובשר דם ונעשה

פנימה לחדור צריך הלימוד

ודבר לנפש ופרנסה מזון ולהיות

חסידות עלֿידי בפרט הוא זה

ענייני את שמבארת חב"ד

באופן האדם של בדעתו ומתקבלים מובנים שהם כזו בצורה התורה פנימיות

Ôe˜ÙÈשל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'eÎÂ ‰�·‰Â ‰Ò�¯tיצאוÏ‡¯NÈ È�a «¿»»«¬»»¿¿«¿≈∆ƒ¿ֵ¿≈ƒ¿»≈
‡˙eÏ‚ ÔÓמהגלותÌÈÓÁ¯a51‡kÏÓ ‡c ¯Ó È˙‡˜Â ויבוא, ƒ»»¿«¬ƒ¿»»≈«»«¿»

מלך זה «ÁÈLÓ¿ƒ‡,ההאדון
,LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

.e�˜„ƒ̂¿≈
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ּבני50מיּניּה יפקּון ועלֿידיֿזה וכּו', והבנה ּפרנסה , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּברחמים גלּותא מן מלּכא51יׂשראל ּדא מר וקאתי , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ

האמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻמׁשיחא,
צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהּׁשלמה

1

2

3

4

ועוד.)50 שם. לתקו"ז מלך כסא לזהר. בהקדמה מלך מקדש וראה בסופו. ת"ו ב.)51תקו"ז קכד, זח"ג

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

dÈpÈÓ ÔeÒ�¯t˙Èc ÔÈ�Ú‰ ‰NÚ�50על המפורסמים הזוהר כדברי «¬∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
היינו "פרנסה", של באופן בכלל) התורה (ופנימיות הזוהר ספר לימוד מעלת

בפנימיות לתוכו שחודר עלֿידי האדם את ומפרנס מזין גשמי שמזון כשם

כך כבשרו, ובשר דם ונעשה

פנימה לחדור צריך הלימוד

ודבר לנפש ופרנסה מזון ולהיות

חסידות עלֿידי בפרט הוא זה

ענייני את שמבארת חב"ד

באופן האדם של בדעתו ומתקבלים מובנים שהם כזו בצורה התורה פנימיות

Ôe˜ÙÈשל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'eÎÂ ‰�·‰Â ‰Ò�¯tיצאוÏ‡¯NÈ È�a «¿»»«¬»»¿¿«¿≈∆ƒ¿ֵ¿≈ƒ¿»≈
‡˙eÏ‚ ÔÓמהגלותÌÈÓÁ¯a51‡kÏÓ ‡c ¯Ó È˙‡˜Â ויבוא, ƒ»»¿«¬ƒ¿»»≈«»«¿»

מלך זה «ÁÈLÓ¿ƒ‡,ההאדון
,LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ
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.e�˜„ƒ̂¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

ung,úøk Leðò.zxk aeig dilr oi` dlap la` ¨¨¥
àðîçø áúk éàåwx okðä ,äìáðaC[unge alg] miipyd el` ±àì §¦¨©©£¨¨¦§¥¨¨¨Ÿ

dpéî àéúà,dliapn ±ïkLdliapäànèîici lr mc`d z` ©§¨¦¨¤¥§©§¨
.mc`d z` mi`nhn mpi` unge alg la` ,ezlik`

mixg`d mipydn mdn cg` cenll xyt` i` recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywne .a` oipaaàéúà àì àãçî àãçxyt` i` mpn` ± £¨¥£¨Ÿ©§¨

la` ,mdn cg` ly epicn mzylyn cg` s` cenllàãç éúéz¥¥£¨
ézøzî.mixg`d mipydn mdn cg` cenll yi ± ¦©§¥

:`xnbd zxxanéúéz éä.mixg`d ipyn ecnll xyt` mdn dfi` ± ¥¥¥
xn`z m`àðîçø áBzëì àìokðäî éúéúå ,äìáðaCalgn ± Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¨§¥¥¥¨¨

y ,xnele zegcl yi .ungneäîepivnyðälCmpic egenip m`y ©§¨¨
meyn `ed ,lke`kïkLmdipya,úøk Leðòdliapa ok oi`y dn ¤¥¨¨¥
.zxk yepr oi`y

,xn`z m`eàðîçø áBzëì àìokðäî éúéúå ,õîçaCalgn ± Ÿ¦§©£¨¨§¨¥§¥¥¥¨¨
,xnele zegcl yi .dlapeäîepivnyðälCmpic egenip m`y ©§¨¨

meyn `ed ,lke`kïkLmdipy,øLBkä úòL ïäì äúéä àìdn ¤¥Ÿ¨§¨¨¤§©©¤
.xyekd zry el didy unga ok oi`y

,xn`z m`eàðîçø áBzëì àìokðäî éúéúå ,áìçaCungn ± Ÿ¦§©£¨¨§¥¤§¥¥¥¨¨
,xnele zegcl yi .dlapeäîepivnyðälCmpic egenip m`y ©§¨¨

meyn `ed ,lke`kïkLmdipy,ïììkî eøzeä àìm`døîàzok ¤¥Ÿ§¦§¨¨Ÿ©
mb.Bììkî øzeäL ,áìça§¥¤¤©¦§¨

:ellkn xzedy lirl `xnbd dpeekzp alg dfi`l zxxan `xnbd
eäéð éàîe,ellkn xzedy algdàîéìéàl dpeekdyîäa áìçäly ©¦¦¥¨¥¤§¥¨

xzedy oaxwdBábì,ok xnel okzi `l ,gafnd lr 'dl dxihwdl ± ©¨©
ixdyéàøzLà énð äìáðy ,deabl dxeqi` llkn dxzed ±ú÷éìî §¥¨©¦¦§§©§¦©

dóBòdxzede ,`id dliap,dBábìcenild lirl `xnbd dzgc ji`e ©¨©
.dlape ungn alg ly

àlàål dpeekdy xn`p m`áìçly,äiçellkn xzedeìzlik` §¤¨¥¤©¨§

,èBéãä,dxq`p `l dig ly la` dnda ly alg wx dxq` dxezdy ¤§
ixdy ,okzi `l df mbéàøzLà énð äìáðy ,heicdlä÷éìî §¥¨©¦¦§§©§¦¨

óBòä úàhçcdxeqi` llkn dxzede ,`id dliapìzlik`,íéðäk §©©¨©Ÿ£¦
.dlape ungn alg ly cenild lirl `xnbd dzgc ji`e

:`xnbd daiyníìBòìl dpeekd,äiç áìçellkn xzedeìzlik` §¨¥¤©¨§
Cì àéL÷ à÷ãe ,èBéãädxzed ok mby serd z`hg zwilnn ¤§§¨©§¨¨

l dllkn,íéðäky meyn ,dyw `l dfeëæ à÷ dBáb ïçìMî íéðäk Ÿ£¦Ÿ£¦¦ª§¨¨©¨¨
eax zian qxt lke`d carke ,mwlga mikef md mewn ly epgleyn ±
xeqi` xzedy epivn `l heicd iabl la` ,lke` eaxy dn lke`y

.dlap
egenip m`y mivxya zeaxl dxezd dkxved recn dywn `xnbd
.dlape unge algn mivxy cenll xyt` did `le lke`k mpic

:`xnbd dywneàéðúc àäå(:e zexeka)aezky ,mivxy iabl`i `xwie) §¨§©§¨
(`ldN`'íéàîhä`ae ,xzein 'mi`nhd' zaiz ly '`"d'de ,'mkl ¥¤©§¥¦¨¤

epcnlløBñàìz`ïøéö,mdly oneyd ±ïaèBøåz`veid dgild ± ¤¡¦¨§§¨
,mxyanïälL äté÷å,dxicwd zizgzl rweyy xyad iweqix ± §¦¨¤¨¤
él änì,mixeq` egenip m`y mivxya zeaxléðäî øîâéìcnlp ± ¨¨¦¦§©¥¨¥

.dlape unge algn mivxy
:`xnbd daiyneéëéøö,mivxya ok eprinydl dxezdàì éàc §¦¥§¦Ÿ
àðîçø áúkunge algn df z` micnel epiid `l` ,mivxya ok ¨©©£¨¨

,dlapeïBcpk úBéäì ïécä ïî àáì Bic ,àðéîà äåäxeqi`l eic ± £¨£¦¨©¨Ÿ¦©¦¦§©¦
algk epic didiy ,dlape unge algn zcnlpd egenipy mivxy

y xne` iziide ,dlape ungeíúä äîaiig epi` ,dlape ung alga ± ©¨¨
mzlik` lròénð àëä óà ,úéæk àkéàc ã`l egenipy mivxya ©§¦¨§©¦©¨¨©¦
aiig didi,úéæk àkéàc ãòxeriyk `ed mivxy zlik` xeqi`e ©§¦¨§©¦

dycr(:fh dlirn),mivxya ok aezk jkl ,zifkn daxd ohw `edy
.dycrka mdilr aiig egenipy mivxya mby epcnll
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dkw sc oileg(ycew zay meil)

mc`de ,zifk aygidl.àîè̈¥
:rbn iexw ld`y gikedl ,dpynd zxxan `xnbdzøîà éà¦¨§©§

àîìLald`e rbny,àeä àîL ãçrbna d`nihy epizpyne ¦§¨¨©§¨
,rbn iexwy ld` z`nehl s` dzpeekóøèöî éëä íeMîzif ivg ¦¨¦¦§¨¥

.lid`ny zif ivgl rbepyzøîà éà àlàld`e rbnyéîL éøz ¤¨¦¨§©§§¥§¥
eäðéð,rbn iexw epi` ld`e ,md zeny ipy ±óøèöî éî,`nhl ick ¦§¦¦§¨¥

ïðúäå,dpynd seqaìk ,ììkä äæd`nehãçà íMî àeäL §¨§©¤©§¨¨¤¦¥¤¨
,àîèå óøèöîla`úBîL éðMîcgi mitxhvn mpi` ,d`neh ly ¦§¨¥§¨¥¦§¥¥

e `nhl.øBäèopgei iaxk gken ,mitxhvn mizifd i`vg ipyy jkne ¨
.lid`n s` ezernyn epzpynay 'rbep'e ,rbn iexw ld`y

:`xnbd dywnéàî àlàrbne ld`y xnel jpevxa,àeä àîL ãç ¤¨©©§¨
ok m`àôéñ àîéàdazky ,my dpynd lyìáà ¥¨¥¨£¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א



מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"איד
)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  מוצאי שבת-קודש אסרו-חג שמיני-עצרת-שמחת-תורה

 שבת בראשית, מברכים חודש מרחשון, ה'תשמ"ה.

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפי הטבע האנושי מתקבל כל דבר חדש – אם זה כניסה לפרק-זמן חדש, או התחלת ביצוע משימה 

חדשה וכיוצא באלה – בתוספת התעניינות, ובמקרים רבים בתוספת תקוות טובות, שמחה וכו'.

יום של השנה החדשה, לאחר  היום  לחיי  כמו הכניסה  עיקרי,  זמן  במיוחד כאשר מדובר בפרק 

ומועדי חודש תשרי, כאשר מתחילים מחדש את קריאת התורה בציבור באופן סדיר מדי שבוע  כל חגי 

בקריאת פרשת בראשית בשבת הראשונה שלאחר שמחת-תורה, וכך הלאה.

יום, כפי שדובר בהרחבה  יום  תורת-חיים, הוראת דרך בחיי  וכל זה לפי קביעת התורה, שהיא 

בהזדמנויות רבות.

כיוון שמקורו של טבע אנושי זה הוא, ככל הדברים הטובים בעולם, ברצון הבורא, הקב"ה, מובן 

בכלל,  הטובות  ההחלטות  ואת  התקוות  את  להגשים  מיוחדים  כוחות  לאדם  הבורא  נתן  זה  עם  שיחד 

ובמיוחד בקשר לקריאת-התורה ולימוד-התורה בשנה החדשה, ובאופן של "המעשה הוא העיקר" – להביא 

את כל זה לידי מעשה בפועל בחיי יום יום.

מוצאי שבת-קודש: שאז מסדרים סעודה כדי ללוות את השבת )טושו"ע או"ח ר"ס ש. וש"נ. שו"ע אדה"ז 
שם(. ולוות – היינו שגם )הארת( השבת היא עם המלווים. – ובפע"ח שער השבת ספכ"ד: שהוא סעודה דדוד מלכא. 
ובסי' האריז"ל כוונת הבדלה ומו"ש: ויאמר דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא. ובזמירות למוצ"ש כו"כ בקשות 

לביאת אלי' ומשיח.
אסרו-חג: סוכה מה, בו בפרש"י שם. רמ"א או"ח סתכ"ט ס"ב. שו"ע אדה"ז שם סי"ז.

תרפ"ט  יוהכ"פ  דמחרת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ממכתב  להאיר  בראשית:  שבת  שמיני-עצרת-שמחת-תורה 
טוב"  כי  אור  ותוספת  השלמה  "כעין  הוא  בראשית  בשבת  אשר   ,)48 ע'  תשי"א  סה"מ  קיט.  ע'  ח"ב  )אגרות-קודש 

לשמע"צ ושמח"ת.
שבת בראשית: להעיר מהפתגם הידוע: ַאזוי ווי מ'שטעלט זיך שבת בראשית, אזוי גייט ַא גַאנץ יָאר )= "כמו 
שמתייצבים בשבת בראשית – כך זה נמשך כל השנה"( – לקו"ש ח"א בתחלתו. ח"ב ע' 449. ח"י ע' 190. ולהעיר מפתגם 
כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע: אז מען שּפַאנט איין גוט פָארט מען גלייך )=כאשר רותמים היטב – נוסעים הישר( – 

סה"ש תש"ד ריש ע' 81. – ולהעיר מרש"י עה"ת יתרו יט, ה.
חודש מרחשון: ראה יל"ש מלכים רמז קפד )בסופו(. ולהעיר מפרש"י נח ז, יא-יב. ומסיים: יהיו גשמי ברכה. 

– ומאז בפרט – לאחרי השבועה "לא אוסיף" )ובעיקר – לאחרי עבודת בנ"י בחודש תשרי(.
דבר חדש: ראה ביאור דחנוכת בית )לאדה"ז במאמרי אדה"ז הנחות הר"פ ע' עט ואילך. סידור עם דא"ח יט, 
ד ואילך. וראה סה"מ תש"ט ע' 91(. – ולהעיר בלקו"ת ברכה צח, ד ואילך בא ביאור הנ"ל בהוספות וכו' – ב)הדגשת( 

חנוכת ביהמ"ק, משא"כ ב"הנחות הר"פ".
הכניסה לחיי היום יום של השנה החדשה: להעיר מהמנהג הידוע, אשר במוצאי שמח"ת מכריזים ויעקב 

הלך לדרכו – ראה לקו"ש ח"כ ע' 556, ובהערות שם, וש"נ.
שהוא מרובה במועדות – ב"י לטור או"ח סתצ"ב )ד"ה ומ"ש(. שו"ע אדה"ז  כל חגי ומועדי חודש תשרי: 
או"ח סתצ"ב ס"ב. וראה גם השלמה לשו"ע אדה"ז או"ח סקל"א ס"ח. – ולהעיר מסי' האריז"ל דהימים שבין ר"ה 

ליוהכ"פ הם כמו חוה"מ )אף שאומרים בהם תחנון וסליחות(.
מתחילים מחדש . . פרשת בראשית: לפי "המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת" – 

רמב"ם הל' תפלה רפי"ג, ממגילה כט, ב.
תורת חיים, הוראת דרך: זח"ג נג, ב.

שמקורו . . הקב"ה: ראה תניא רפ"ג.
מובן: כי אינו מבקש אלא לפי כוחן – במדב"ר פי"ב, ג.

לקריאת-התורה . . להביא . . בחיי יום יום: כתורת רבינו הזקן: מען בעדַארף לעבן מיט דער צייט . . מיט 
דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך )="יש לחיות עם הזמן . . עם פרשת השבוע ועם פרשת 

היום שב'סדרה' השבועית"( – ספר השיחות תש"ב ס"ע 29 ואילך. "היום יום" ב' חשון.



טו
ולפי הכלל ש"מאן דיהיב מתנה – בעין יפה יהיב" )=הנותן מתנה – נותן בעין יפה, במלוא המדה( 

ברור שהקב"ה נותן את כל הכוחות הדרושים ביד רחבה, כפי הביטוי הידוע: "מידו המלאה, הפתוחה, 

הקדושה והרחבה".

השנה באה נקודה נוספת ששבת-בראשית היא גם "אסרו-חג", דבר שמשמעותו היא "שקושרים" 

את החג עם יום נוסף, ובאמצעותו עם הימים הבאים של השנה, על-ידי כך שמכניסים בהם את התוכן ואת 

ההתלהבות של החג, ומחיים ברוח זו את ההתנהגות היום-יומית, יום אחר יום, עד שהחג יחזור שוב בשנה 

הבאה, ומרעננים ומחזקים את כל הכוחות וכל הענינים של החג,

התורה  והתחלת  התורה  בסיום  הקשור  ושמחת-תורה  שמיני-עצרת  של  ב"אסרו-חג"  ובפרט 

וקריאה בציבור, עם כל ההוראות הקשורות בזה, כולל ההוראה על לימוד התורה – של כל אחד כיחיד, 

וכן – לימוד בציבור, ובכל אופן לימוד ברבים, ועם רבים.

* * *

האמור בא כהקדמה לכוונת פניה זו בקשר למעשה בפועל, והיא – ההצעה והבקשה הלבבית שכל 

יהודי, איש אשה וכו'.

- שהרי נשים חייבות ללמוד )הלכות ה(תורה: הענינים השייכים לכל המצוות שבהן נשים חייבות 

באלה, שכל  וכיוצא  יראת-השם,  העיקריות של אמונת-השם, אהבת-השם,  כולל המצוות  הגברים,  כמו 

היהודים, ללא הבדל, חייבים בהם תמיד, בכל רגע, וכן כל מצוות "לא-תעשה" וכו' –

יקבלו על עצמם – בהקשר עם השנה החדשה – שיעורים חדשים )נוספים( בלימוד התורה, כל אחד 

ואחת לפי הבנתו-הבנתה, ועל אחת כמה וכמה אלה שאין להם עדיין "קביעת-עתים" בתורה.

ולהתמסר לכך בחיוניות מחודשת, מלווה בתוספת שמחה אמיתית ש"בחר בנו מכל העמים ונתן 

לנו )-נתינה בעין יפה, כאמור לעיל( את תורתו" )תורה שלו(.

וגם אלה שיש להם שיעורים בתורה במדה מלאה, לכאורה, ירצו ודאי לקיים את הציווי "מעלין 

באיכות של לימוד התורה – ביתר  יותר, להוסיף  להתרומם גבוה  )גם( את המובן שיש  לו  בקודש" שיש 

העמקה וביתר התלהבות, חיוניות ושמחה.

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז.
מאן דיהיב מתנה – בעין יפה יהיב: ב"ב נג, א. וש"נ.

הביטוי הידוע: נוסח ברכת המזון )ברכה ג'(. ובסידור הבעש"ט: הגדושה, בגימ"ל.
דבר שמשמעותו: ראה בהנסמן לעיל בהערה ד"ה "אסרו-חג".

מחיים ברוח זו . . עד שהחג יחזור שוב: ראה לקו"ת ברכה צח, ב: מכל רגל ויו"ט הי' נמשך הביטול עד הרגל 
הבא אחריו וכו'.

עד שהחג יחזור שוב: ראה שיחת ליל שמח"ת שנה זו.
שמחת-תורה . . סיום התורה: ראה טור או"ח סתרס"ט וברמ"א שם. וראה בהנסמן בלקו"ש חי"ד ע' 157 

הערה 14.
לימוד התורה – של כל אחד: רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ח. טושו"ע או"ח ר"ס קנה. יו"ד ר"ס רמו. הל' ת"ת 

לאדה"ז פ"ג ס"ד-ה. ובכ"מ.
לימוד בציבור: ראה אבות פ"ג מ"ו: עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי' ביניהם. וראה תניא אגה"ק 
סכ"ג. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"י. ד"ה החלצו, תרנ"ט לכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע )ברוקלין, תש"ט( פ"י. וראה גם 
שם פ"ז )סה"מ תרנ"ט ע' סא. שם ע' נט(. ד"ה עשרה שיושבין, תרפ"ח )סה"מ תרפ"ח ס"ע קנח ואילך. תש"ח ע' 265 

ואילך(.
בציבור: לפחות עשרה )ראה הערה הקודמת(, משא"כ רבים.

ראה שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס מז. הל' ת"ת לאדה"ז ספ"א. וש"נ.  נשים חייבות ללמוד )הלכות ה(תורה: 
ולהעיר מרמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ה: לפיכך כשמלמדין . . ואת הנשים וכו'. וראה קונטרס שיחות בדבר לימוד ספר 

הרמב"ם )ברוקלין, תשד"מ(, ובהנסמן שם.
חייבים בהם תמיד: אגרת המחבר בריש ספר החינוך )בסופה(.

בחיוניות מחודשת: ראה לקו"ש חי"ט ע' 378.
בחר בנו . . ונתן לנו את תורתו: נוסח ברכת התורה.

מעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ.



טז
* * *

בהתחשב ב"כלל גדול בתורה" – "ואהבת לרעך כמוך", שנוסף להיותו "כלל גדול" הוא גם עיקר 

התורה,

ובהתאם לציווי דומה שני כי "התורה – תחילתה גמילות-חסדים וסופה גמילות-חסדים", דבר 

המדגיש את החשיבות העליונה בסיוע לזולת אפילו בצרכיו הרגילים, ועל אחת כמה וכמה בסיוע לזולת 

בצרכי הנשמה, שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש" ומחיה את כל הגוף, בסיוע בעניינים הנצחיים של תורה 

ומצוות שהם "חיינו ואורך ימינו" –

יהודים,  על  להשפיע  יכלתם  ככל  יעשו  ואחת  הפנימית שכל אחד  והבקשה  באה ההצעה השניה 

יהודים רבים ככל היותר, לקבוע )במובן של קביעה יציבה והחלטית, ובמובן של קביעות שיטתית ועקבית( 

שיעורים בתורה אם אין להם עדיין, ותוספת בהם – אם יש להם כבר שיעורים.

מבלי  האפשר,  ככל  מוקדם  קודם",  אחת  שעה  "יפה  התורה  לימוד  עניני  בכל  כי  מאליו  ומובן 

לדחות, שכן כל רגע שניתן למלאותו בתורה ומצוות והוא הולך לאיבוד – הוא "אבידה שאינה חוזרת", 

שכן כל רגע חפשי נוסף חייב להתמלא בתורה מצד עצמו ובמלוא המדה, כך ש"לא נותר" זמן כדי להשלים 

את מה שהוחסר קודם.

* * *

כדי שההשתדלות האמורה )להשפיע על יהודים להנהיג בעצמם ובסביבתם שיעורים בתורה( תהיה 

בעלת-השפעה במלוא המדה, רצוי שלא לערבבה בפעילות אחרת, תהיה חשובה ככל שתהיה.

הענין של קביעת-עתים בתורה וחיזוק לימוד התורה הוא "קובע ברכה לעצמו", עיקר לעצמו, ולא 

נספח לענין אחר או חלק מענין אחר.

* * *

להוראה של רש"י בראשית פירושו לפרשת בראשית, שכל הבריאה שברא  ויהי רצון, שבהתאם 

"ראשית":  הנקראים  דברים  שני  "ב' ראשית",  זה בשביל  הרי  וכל אשר בהם(  והארץ  )השמים  הקב"ה 

שמזה  מצוותי'(,  ואת  התורה  את  ומקיימים  התורה  את  לומדים  התורה,  את  )שקיבלו  וישראל  התורה 

מובנת עוד יותר החשיבות החיונית של לימוד התורה, ומובן גם כי כל הוספה בכך, ובחיוניות ובשמחה, 

מביאה תוספת ברכה מן הקב"ה בכל העניינים האישיים, הן בגשמיות )"ארץ"( והן ברוחניות )"שמים"( –

כלל גדול בתורה – ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח. תו"כ ופרש"י עה"פ.
עיקר התורה: ובל' הגמרא )שבת לא, א( "זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא". וראה תניא פל"ב.

התורה . . גמילות-חסדים: סוטה יד, א.
חלק אלוקה ממעל ממש: תניא רפ"ב )ע"פ איוב לא, ב(.

כל רגע שניתן למלאותו בתורה: ראה סנהדרין צט, סע"א. רמב"ם הל' ת"ת פ"ג הי"ג. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ג 
ס"ו. תניא פ"א.

כל רגע . . הולך לאיבוד – הוא אבידה שאינה חוזרת: ראה ספר החיים )לאחי המהר"ל( י, א: אדם דואג על 
איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים. ובכ"מ.

לימוד התורה הוא קובע ברכה לעצמו: להעיר מרד"ה במד"ר כו' תורה צוה תרכ"ז )סה"מ תרכ"ו ע' שלב(: 
ומחמת שכעת ש"ת נבין דעת הירושלמי )פאה פ"א ה"א – ג, ב( שכל חפצים, הם המצוות, לא ישוו בה.

ראשית . . ישראל: ראה או"ת להה"מ רד"ה במדרש בראשית )בהוצאת קה"ת – א, א(. אוה"ת בראשית כח, 
ב ואילך. ושם כט, רע"א: בשביל התורה שנק' ראשית, שישראל ימשיכו אותה למטה בחכמה תתאה ואז יהי' קיום 

לעולם . . שאם יקיימו ישראל את התורה . . מוטב.
החשיבות החיונית של לימוד התורה: להעיר אשר דוקא לאחר קריאתו בתורה )אף ש"אינה עבודה"( וברכות 
התורה – מברך כה"ג ביוהכ"פ שבע ברכות וכו' )רמב"ם הל' עבודת יוהכ"פ ספ"ג – השיעור רמב"ם דיום זה )דג"פ((. 
– וצ"ע שלא הביא הרמב"ם ההמשך בגמרא שם )יומא ע, א(: ואח"כ כאו"א מביא ס"ת כו' )דמדעשו כן משמע ששייך 

זל"ז( – אף שהביא )בספ"ד שם(: וכל העם מלווין אותו. ואכ"מ.
החשיבות החיונית של לימוד התורה: ראה לקוטי לוי"צ לזח"א ע' סד ואילך.



יז
שנת  תהיה  תשמ"ה  ושנת  ישראל,  כלל  בתוך  ואחת,  אחד  בכל  יקויים  שהדבר  ויצליח,  ה'  יברך 

ברכה בכל המובנים, עם מנוחת הנפש ומנוחת הגוף אמיתית, דבר  שנת  אורה,  שמחה, שנת  תורה, שנת 

המביא גם יתר הצלחה בלימוד התורה, ובלימוד התורה המביא לידי מעשה.

ושכבר ממוצאי-שבת-קודש-מברכים-חודש-מרחשון זה יומשכו בטוב הנראה והנגלה כל הברכות 

האלוקיות, מן השבת הזה אל כל ימי השבוע, ומראש-חודש אל כל ימי החודש, ומחודש מרחשון, שהוא 

חודש ה"חולין" הראשון לאחר "החודש השביעי", החודש המשובע )מלשון שובע( בכל טוב – אל כל חדשי 

כל השנה.

ובפרט הברכה העיקרית שאליה מקווים כל יום ו"כל היום" – גאולה האמיתית והשלימה על-ידי 

משיח צדקנו, וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור

- מנחם שניאורסאהן

מנוחת הנפש ומנוחת הגוף . . דבר המביא גם יתר הצלחה בלימוד התורה: ראה עירובין )סה, א(. רמב"ם 
הל' דעות ספ"ג ורפ"ד.

שם.  )עירובין  יתירה  והשתדלות  צילותא  צ"ל  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  דלאסוקי  מעשה:  לידי  המביא 
המשך תרס"ו ע' שצ ואילך. שם ע' תכ ואילך(.

מן השבת הזה אל כל ימי השבוע: דמיני' מתברכין כולהו יומין – זח"ב סג, ב. פח, א.
ומראש-חודש אל כל ימי החודש: ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, א-ב. עט"ר בתחילתו. אוה"ת דברים )כרך ה( 

ע' ב'עז ואילך. ועוד.
חודש השביעי . . המשובע )מלשון שובע( בכל טוב: כתורת הבעש"ט הידועה – "היום יום" כ"ה אלול. כש"ט 

)הוצאת קה"ת( הוספות סי' לא. וראה לקו"ש ח"כ ע' 555, ובהערות שם. וש"נ.
וידעו כי אתה שמך ה': )כל התורה שמותיו של הקב"ה – רמב"ן בהקדמתו עה"ת. יונת אלם פכ"ט. ועד"ז 

זח"ב פז, א( לבדך )- שלא בערך, וגם נמשך להיות( עליון על כל הארץ )תהלים סיום מזמור פג(.
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כבר שנמצאים מכיון - ושתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן לעבודה מקום יש בעניננו גם ואףֿעלֿפיֿכן,
עליכם" "תמליכוני השנה, דראש העבודה לאחרי כלומר, תשרי, דחודש והחותם הסיום בדוגמת104לאחרי -

תורה" של "גמרה - תורה דשמחת לעבודה עד מלך", לפניך אני ד"מודה לחודש105הענין באים כאשר ולכן, ,
ושתי". חטוף ואכול ד"חטוף באופן גם לעסוק (וצריכים) יכולים אזי מרֿחשון,

מעשינ כללות שעלֿידי – העיקר והוא - שלמדיםויהיֿרצון כפי לעיל, האמורים הענינים בכל ועבודתנו ו
"וערבה היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה - נח נח106מפרשת ימי על (דקאי עולם כימי גו' וכשנים107לה' (

נוסחאות ולכמה נברא", מילואו על ד"עולם באופן כולו העולם דמציאות לשלימות שזוכים היינו, קדמוניות",
שיבנה כו' רצון "יהי ובקשה: לתפילה בהמשך בא קדמוניות") וכשנים עולם ("כימי זה ענין הרי - בתפילה

בימינו", במהרה המקדש בית

ממש. בימינו במהרה
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ובכ"מ.104) ב. נא, נצבים לקו"ת וראה ב. לד, שם סע"א. טז, ר"ה
סתרס"ט.105) או"ח רמ"א

ד.106) ג, מלאכי
ד.107) פ"ז, ויק"ר

•

המשך מעמוד זכ
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מוגה בלתי

שעברה‡. בשנה בארוכה כבר דובר - מרֿחשון חודש ראש שבת זו, דשבת המיוחד העילוי אודות
נדפסו כבר (והדברים זו שנה כקביעות היתה נקודת1שקביעותה אם כי הדברים, על לחזור צורך אין ולכן, ,(

בעניני העבודה מתחילה שאז תשרי, חודש שלאחרי הראשון חודש וראש הראשונה השבת שזוהי - הענין
העולם.

במועדות" "מרובה הוא תשרי הודש שאז2דהנה, הסוכות, חג ואחרֿכך הכיפורים, ויום השנה מראש החל -

חגינו" ליום "בכסה - הכיפורים ויום השנה דראש ההמשכות כל בגילוי תורה,3באים ושמחת עצרת לשמיני עד ,
בפנימיות קליטה של באופן הענינים כל באים עדיין4שאז בהם נשאר - תורה שמחת שלאחרי הימים ואפילו .

"שיריים" שישנם - גשמיים בענינים ביטוי לידי בא זה שענין ועד הימיםֿטובים, של וה"געשמאק" הרושם
בחודש ורק תורה; שמחת שלאחרי החול בימי בהם שמשתמשים דהימיםֿטובים והמשקאות מהמאכלים

ממש. דחול עובדין כפשוטם, העולם בעניני העבודה מתחילה מרֿחשון

המועדים סיום ולאחרי לירושלים, ישראל בני כל עלו המועדים בזמן לרגל: לעליה בנוגע - הדבר ומפורש
מלאכה בעניני לעסוק והתחילו לבתיהם שהגיעו ועד תאנתו, תחת ואיש גפנו תחת איש לבתיהם, לחזור התחילו

להלכה שמצינו כפי מרֿחשון, חודש כבר היה - "ט"ו5כו' - הזה) בזמן גם שנוגע (ענין גשמים לשאילת בנוגע
כולו תשרי שחודש ונמצא, במרֿחשון, שבעה היינו, פרת", לנהר שבישראל אחרון שיגיע כדי הרגל אחר יום
חילוקים: ישנם גופא שבזה [אלא מרֿחשון לחודש שייכת לבתיהם החזרה ואילו ה"רגל", ענין עם עדיין קשור

ג שהיו ואלו במרֿחשון, בשבעה לביתו מגיע היה - שבישראל" מגיעים"אחרון היו - יותר קרובים במקומות רים
כו']. לפניֿזה

"רשית"·. אותיות - "תשרי" ומרֿחשון: תשרי - החדשים של בשמותיהם גם מודגש הנ"ל א',6ענין (חסר
בכתוב מופיע השנה" ד"ראשית שהענין בדוגמת7כפי הוא תשרי שחודש היינו, א'), חסר השנה", "מרשית -

בדוגמת שהם - שלאחריֿזה והחדשים מרֿחשון חודש בא ואחרֿכך הגוף, דכל החיּות את הכולל ה"ראש"
הגוף. אברי

העבודה: לענין בנוגע - שביניהם והחילוק

יולד" לעמל "אדם העבודה, ענין ענינו8כללות - הראש מהֿשאיןֿכן דוקא, הגוף אברי עלֿידי נעשה -
בפועל. עבודתם תהיה כיצד הגוף לאברי ולהורות הגוף את להנהיג

אהלות במסכת (כמובא בראש שישנם הפרטיים האברים אפילו מזו: הראש9ויתירה לפעולת הם גם שייכים ,(

ראיה המעולים, החושים ישנם שבראש הפרטיים באברים שהרי - בפועל) לעבודה (ולא הגוף כל את להנהיג
כולו. הגוף את ומנהיג מורה לכך ובהתאם מבחוץ, ידיעות הראש מקבל שעלֿידם בזה, וכיוצא ושמיעה

לעשות יהודי של עבודתו כללות השנה: חדשי ושאר מרֿחשון לחודש ביחס תשרי לחודש בנוגע הוא וכן
בתחתונים דירה יתברך הגוף,10לו אברי בדוגמת שהם החדשים השנה, חדשי ושאר מרֿחשון לחודש שייכת -

אלא בפועל, העבודה את עושה שאינו - ה"ראש" בדוגמת הוא תשרי חודש ואילו העבודה; נעשית שעלֿידם
בפועל. להתנהג כיצד להם ומורה הגוף אברי את מנהיג
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ח"א1) תשד"מ (התוועדויות ס"א מרחשון בדר"ח נח, ש"פ שיחת
ואילך. (393 ע'

או"ח2) אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב או"ח לטור ב"י
ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם וראה ס"ב. סתצ"ב

תשל"ו3) תשבו בסוכות ד"ה ב. רלה, סידור וראה ד. פא, תהלים
ע' (שם פ"ו תשל"ח ואילך). קעו ע' ח"א מלוקט המאמרים (ספר פ"ג

וש"נ. שנז). ע' (שם פ"ד תש"מ רמז).
ובכ"מ.4) א. צא, ד. פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת ראה

רסקי"ז.5) או"ח (ואדה"ז) שו"ע א. י, תענית
סה"מ6) א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת יב. יא, עקב עה"פ בעה"ט

רפז. ע' תר"ל
יב.7) יא, עקב
ב.8) צט, סנהדרין וראה ז. ה, איוב
ספ"א.9)
פי"ג,10) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו.
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באסרוֿחג חל בראשית ששבת זו שנה בקביעות [ואפילו המועדים סיום שלאחרי החול ימי גם וכאמור,
שהם אלא "רשית", תשרי, לחודש עדיין הם שייכים - החול] ימי של שלם שבוע ישנו ולאחריו תורה, דשמחת
הגוף. לכל דרך ומורה כמנהיג הראש לפעולת עדיין שייכים הם גם ולכן, שבראש, הפרטיים האברים בדוגמת

ענין מודגש כן כמו - "רשית") (אותיות תשרי חודש של בשמו מודגש ה"ראש" שענין שכשם להוסיף, ויש
"מרחשון": החודש של בשמו העבודה

טיפה - פירושו "מר" כי הגשמים, ענין עם קשור - "מרֿחשון" הכתובהשם ובלשון היינו,11, מדלי", "כמר :
גשמים .12טיפת

בכתוב נאמר הגשמים לענין בנוגע האדמה",13והנה, את לעבוד אין ואדם הארץ על אלקים ה' המטיר לא "כי
אדם וכשבא גשמים, של בטובתן מכיר ואין האדמה, את לעבוד אין שאדם לפי - המטיר "לא רש"י: ובפירוש

האדם. עבודת עם קשור הגשמים שענין ונמצא, כו'". וירדו עליהם התפלל - לעולם צורך שהם וידע

האדם. דעבודת הענין מודגש - גשמים טיפת "מרֿחשון", החודש, של שבשמו מובן ועלֿפיֿזה

מודגש לעבודה) הנתינתֿכח הוא תשרי חודש ואילו מרֿחשון, בחודש התחלתה האדם (שעבודת זה וחילוק
החודש דברכת בענין מהֿשאיןֿכן14גם האדם, ופעולת עבודת ללא הקב"ה, עלֿידי מתברך - תשרי חודש :

ישראל בני עבודת עלֿידי מתברכים - שלאחריו החדשים ושאר מרחשון .15חודש

"רשית",‚. שענינו תשרי, לחודש עדיין שייכים המועדים סיום שלאחרי החול ימי שגם לעיל האמור והנה,
מרֿחשון דחודש שהעבודה זו, שנה בקביעות מודגש - מרֿחשון בחודש התחלתה ממש בעולם העבודה ואילו
עדיין הם שייכים מרֿחשון חודש ראש שלפני הימים מהֿשאיןֿכן נח, פרשת בו שקורין השבת לאחרי באה

השבוע ימי כל מתברכים (שממנו בראשית ):16לשבת

הוא נח לפרשת בראשית פרשת שבין (שמים17החילוק העולם מציאות אודות מדובר בראשית שבפרשת -

נברא" מילואו על ד"עולם באופן צבאם) וכל העולם18וארץ מציאות אודות מדובר נח בפרשת מהֿשאיןֿכן ,

המבול. דור - ביותר תחתון ומצב במעמד שהוא כפי

מרֿחשון: דחודש העבודה לאופן תשרי חודש דסיום החול בימי העבודה אופן שבין החילוק - ודוגמתו

החול עניני גם הרי - תשרי כו',בחודש דהמועדים מהרושם הם שמושפעים מכיון ממש, חול אינם שבו
שאין והחומרי הגשמי הזה עולם עניני ממש, חול עניני עם יהודי עוסק שאז - מרֿחשון בחודש מהֿשאיןֿכן

ממנו. למטה תחתון

ראשון ביום - זו שנה בקביעות - שהתחלתה מרֿחשון, דחודש לעבודה לצאת עומד יהודי כאשר ולכן,
לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שלימות הוא שאז לך, לך למטה19דפרשת שאין התחתון הזה עולם בעניני עבודה ,

יהודי20ממנו של כחו מודגש זו שבפרשה נח, פרשת בתורה קורין זו לעבודה ונתינתֿכח הכנה בתור הנה -

כדלקמן. ממנו, למטה שאין ביותר תחתון במצב נמצא העולם כאשר אפילו העולם, במציאות לפעול

בזה:„. והענין
ובלשון ממנו, למטה שאין המצב ושפל הירידה בתכלית שהי' נח של דורו אודות מסופר נח בפרשת

הארץ",21הכתוב על דרכו את בשר כל השחית "כי :

היקום. כל את להשחית אלא (כביכול) ברירה היתה שלא כך כדי ועד

הכתוב ובלשון נח, של לעבודתו הדבר הפריע לא בדורותיו",22ואףֿעלֿפיֿכן, היה תמים צדיק איש "נח :
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טו.11) מ, ישעי'
סק"ז.12) סקכ"ו אה"ע חדש פרי
ב,.13) בראשית
ס"ו.14) (א) בראשית ש"פ שיחת גם ראה
אלול.15) כ"ה - יום" "היום .193 ע' י"י אהלי מכתבים קובץ ראה

ואילך. תל ס"ע ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
א.16) פח, ב. סג, זח"ב

שם.17) 11 ובהע' ואילך. 84 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ג.18) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
(19301 ע' ח"כ לקו"ש - בארוכה וראה ב. לב, ויצא - הכתוב ל'

וש"נ. ואילך.
ב).20) (מה, פל"ו תניא
יב.21) ו, פרשתנו
ט).22) (שם, פרשתנו ריש
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באסרוֿחג חל בראשית ששבת זו שנה בקביעות [ואפילו המועדים סיום שלאחרי החול ימי גם וכאמור,
שהם אלא "רשית", תשרי, לחודש עדיין הם שייכים - החול] ימי של שלם שבוע ישנו ולאחריו תורה, דשמחת
הגוף. לכל דרך ומורה כמנהיג הראש לפעולת עדיין שייכים הם גם ולכן, שבראש, הפרטיים האברים בדוגמת

ענין מודגש כן כמו - "רשית") (אותיות תשרי חודש של בשמו מודגש ה"ראש" שענין שכשם להוסיף, ויש
"מרחשון": החודש של בשמו העבודה

טיפה - פירושו "מר" כי הגשמים, ענין עם קשור - "מרֿחשון" הכתובהשם ובלשון היינו,11, מדלי", "כמר :
גשמים .12טיפת

בכתוב נאמר הגשמים לענין בנוגע האדמה",13והנה, את לעבוד אין ואדם הארץ על אלקים ה' המטיר לא "כי
אדם וכשבא גשמים, של בטובתן מכיר ואין האדמה, את לעבוד אין שאדם לפי - המטיר "לא רש"י: ובפירוש

האדם. עבודת עם קשור הגשמים שענין ונמצא, כו'". וירדו עליהם התפלל - לעולם צורך שהם וידע

האדם. דעבודת הענין מודגש - גשמים טיפת "מרֿחשון", החודש, של שבשמו מובן ועלֿפיֿזה

מודגש לעבודה) הנתינתֿכח הוא תשרי חודש ואילו מרֿחשון, בחודש התחלתה האדם (שעבודת זה וחילוק
החודש דברכת בענין מהֿשאיןֿכן14גם האדם, ופעולת עבודת ללא הקב"ה, עלֿידי מתברך - תשרי חודש :

ישראל בני עבודת עלֿידי מתברכים - שלאחריו החדשים ושאר מרחשון .15חודש

"רשית",‚. שענינו תשרי, לחודש עדיין שייכים המועדים סיום שלאחרי החול ימי שגם לעיל האמור והנה,
מרֿחשון דחודש שהעבודה זו, שנה בקביעות מודגש - מרֿחשון בחודש התחלתה ממש בעולם העבודה ואילו
עדיין הם שייכים מרֿחשון חודש ראש שלפני הימים מהֿשאיןֿכן נח, פרשת בו שקורין השבת לאחרי באה

השבוע ימי כל מתברכים (שממנו בראשית ):16לשבת

הוא נח לפרשת בראשית פרשת שבין (שמים17החילוק העולם מציאות אודות מדובר בראשית שבפרשת -

נברא" מילואו על ד"עולם באופן צבאם) וכל העולם18וארץ מציאות אודות מדובר נח בפרשת מהֿשאיןֿכן ,

המבול. דור - ביותר תחתון ומצב במעמד שהוא כפי

מרֿחשון: דחודש העבודה לאופן תשרי חודש דסיום החול בימי העבודה אופן שבין החילוק - ודוגמתו

החול עניני גם הרי - תשרי כו',בחודש דהמועדים מהרושם הם שמושפעים מכיון ממש, חול אינם שבו
שאין והחומרי הגשמי הזה עולם עניני ממש, חול עניני עם יהודי עוסק שאז - מרֿחשון בחודש מהֿשאיןֿכן

ממנו. למטה תחתון

ראשון ביום - זו שנה בקביעות - שהתחלתה מרֿחשון, דחודש לעבודה לצאת עומד יהודי כאשר ולכן,
לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין שלימות הוא שאז לך, לך למטה19דפרשת שאין התחתון הזה עולם בעניני עבודה ,

יהודי20ממנו של כחו מודגש זו שבפרשה נח, פרשת בתורה קורין זו לעבודה ונתינתֿכח הכנה בתור הנה -

כדלקמן. ממנו, למטה שאין ביותר תחתון במצב נמצא העולם כאשר אפילו העולם, במציאות לפעול

בזה:„. והענין
ובלשון ממנו, למטה שאין המצב ושפל הירידה בתכלית שהי' נח של דורו אודות מסופר נח בפרשת

הארץ",21הכתוב על דרכו את בשר כל השחית "כי :

היקום. כל את להשחית אלא (כביכול) ברירה היתה שלא כך כדי ועד

הכתוב ובלשון נח, של לעבודתו הדבר הפריע לא בדורותיו",22ואףֿעלֿפיֿכן, היה תמים צדיק איש "נח :
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טו.11) מ, ישעי'
סק"ז.12) סקכ"ו אה"ע חדש פרי
ב,.13) בראשית
ס"ו.14) (א) בראשית ש"פ שיחת גם ראה
אלול.15) כ"ה - יום" "היום .193 ע' י"י אהלי מכתבים קובץ ראה

ואילך. תל ס"ע ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
א.16) פח, ב. סג, זח"ב

שם.17) 11 ובהע' ואילך. 84 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ג.18) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
(19301 ע' ח"כ לקו"ש - בארוכה וראה ב. לב, ויצא - הכתוב ל'

וש"נ. ואילך.
ב).20) (מה, פל"ו תניא
יב.21) ו, פרשתנו
ט).22) (שם, פרשתנו ריש
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תמים" ד"צדיק ומצב במעמד היה ("בדורותיו") ביותר ירוד בדור היותו למרות דורו23היינו, כל כאשר וכן ,
המבול, ממי וניצלו לתיבה נכנסו ביתו בני וכן הוא שהרי כלל, לנח הדבר הזיק לא - המבול במי נשטף

שבכל הנבראים סוגי מכל לתיבה עמו שהכניס עלֿידיֿזה – כולו העולם כל הצלת את שפעל אלא עוד ולא
כולו, העולם

ז"ל חכמינו בלשון מחדש, העולם קיום נעשה עלֿידיֿזה – מזו נעלה24ויתירה באופן ראה", חדש "עולם :
כדלקמן. המבול, לפני שהיה ממה יותר

לעבודתו הפריע לא הירידה, בתכלית שהיה העולם, מצב (א) פרטים: ג' רואים נח של בעבודתו כלומר:
אלא העולם, והצלת קיום את שפעל רק לא (ג) העולם, והצלת קיום את נח פעל כזה ירוד בעולם (ב) נח, של

כדל יותר, גדול עילוי בו בארוכה.פעל קמן

ט). (סעיף כדלקמן הנ"ל, פרטים ג' לכל בנוגע מישראל, ואחד אחד כל בעבודת הוראה למדים ומזה

נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק בדרושי המבואר עלֿפי – ישראל בני עם דנח הקשר ביאור 25ובהקדם

זכרת" באהבה נח את "וגם שכתוב26בענין דראש27כמו זכרונות בפסוקי שאומרים גו'" נח את אלקים "ויזכור
כלומר: כו'". ישראל נשמות מעלת עצם מצד . . והעצמית פנימית האהבה "מצד הוא קשור דנח שהזכרון השנה,
"אתה דוקא, ישראל בני עם קשורה דנח הפנימיות מכלֿמקום, – העולם אומות שבעים כל יצאו שמנח אף

מישראל. ואחד אחד כל בעבודת ולימוד הוראה יש נח של מענינו ולכן, העמים". מכל בחרתנו

נח:‰. של לעבודתו הפריע לא העולם שמצב - הא' ענין ביאור
כנ"ל. "בדורותיו", שהיה המצב למרות - וזאת תמים", "צדיק היותו עובדת - לראש לכל

רש"י בפירוש כמובא - דורו בני של לרצונם בניגוד לתיבה, נח של כניסתו באופן מודגש זה "שהיו28וענין
מכניסו הריני הקב"ה אמר אותו, והורגין אותה שוברין אנו לתיבה נכנס אותו רואים אנו אילו אומרים דורו בני

יקום": מי דבר ונראה הזה"), היום ("בעצם כולם לעיני

היתה - המבול ממי להנצל כדי לתיבה להכנס מתכונן ונח מתחיל, אכן שהמבול ראו נח של דורו בני כאשר
הם, גם ינצלו שעלֿידיֿזה שחשבו מפני אלא "רשעות", מצד לא - וזאת לתיבה. מכניסה אותו למנוע ִכוונתם
הקב"ה יניח לא בוודאי - המבול מעונש נח את להציל רוצה שהקב"ה שמכיון והבינו ידעו הם ובפשטות:
לעצור אלא ברירה להקב"ה תהיה לא - לתיבה להכנס לנח יניחו לא כאשר הם, חשבו ולכן, בנח. יפגע שהמבול

בנפשם. נוגע זה שענין בידעם - לתיבה להכנס ממנו למנוע רצו זה ומטעם המבול!... ָאת

התיבה", אל גו' נח בא הזה היום "בעצם ואדרבה: כלום, ולא הועילה לא התנגדותם כל ואףֿעלֿפיֿכן,
יקום"! מי דבר ונראה כולם, לעיני מכניסו אני הקב"ה, "אמר

שעה: באותה הדברים מצב את לתאר נקל

הארץ על לרדת התחילו שכבר המבול ממי עצמותם לשד עד רטובים הצד, מן עומדים נח של דורו בני
המים" שדחקוהו עד לתיבה נכנס "לא נח ובני29[שהרי נח להכנס אמורים שבה "תיבה" נצבת עיניהם ולנגד ,[

בתוהו! עולים - זאת למנוע מאמציהם וכל המבול, ממי להנצל כדי ביתו

- כולו העולם שבכל בעליֿהחיים סוגי כל - בעליֿחיים של ארוכה שיירה רואים שהם אלא עוד ולא
ממי להנצל התיבה אל להכנס כדי שבעה), שבעה - הטהורים (וממינים שנים, שנים מסודר, בסדר שהולכים

מאומה! לעשות ידם לאל ואין לתיבה, מחוץ נשארים - הם ואילו המבול,

.Â:העולם וקיום הצלת את פעל שנח - הב' ענין ביאור
העולם והצלת לקיום פעולתו (ב) המבול, בוא לפני בעולם נח של פעולתו (א) פרטים: שני ישנם זה בענין

שבעולם. הנבראים סוגי כל את לתיבה שהכניס עלֿידיֿזה
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עה"פ.23) פרש"י ראה
מט.24) רמז פרשתנו יל"ש ח. פ"ל, ב"ר
פר"א.25) ח"א תער"ב המשך
דר"ה.26) מוסף תפלת

א.27) ח, פרשתנו
יג.28) ז, שם
ז.29) שם, פרש"י
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המבול: בוא לפני בעולם פעולתו - המאורעות סדר ועל

רש"י בפירוש הדבר טעם כמבואר - שנה ועשרים מאה במשך היה התיבה לפניו30בנין והצלה ריוח "הרבה :
והוא לך, זאת מה אותו ושואלין שנה, ק"כ בה עוסק המבול דור אנשי שיראוהו כדי זה? בבנין הטריחו ולמה

ישובו". אולי לעולם, מבול להביא הקב"ה עתיד להם אומר

בתשובה. שיחזרו דורו אנשי על לפעול - נח של עבודתו היתה התיבה דבנין שנה ק"כ כל במשך כלומר:

בתשובה: להחזירם נח של פעולתו להועיל יכולה היתה כמה עד - ביותר נפלא דבר רואים וכאן

בכתוב נאמר - המבול מי לרדת כבר התחילו שלכן בתשובה, חזרו ולא שנה ק"כ שעברו לאחרי "ויהי31גם :
האחרון ברגע שאפילו היינו, ברכה", גשמי יהיו יחזרו אם ברחמים "הורידן רש"י: ומפרש הארץ", על הגשם
בשעתא בתשובה שיחזרו בהם לפעול נח יכול היה עדיין בתשובה) חזרו ולא שנה ק"כ עברו שכבר (לאחרי

חדא וברגעא מתהפכים32חדא היו המבול גשמי זאת, עוד אלא המבול, עונש היה שלא בלבד זו לא - ואז ,
ובדוגמת עלֿדרך ברכה", כזכיות"ל"גשמי לו נעשו ד"זדונות התשובה.33הענין שבעבודת

ידוע ברכה: לגשמי המבול מי דהפיכת הענין הפלאת בביאור - להוסיף ניזונין34ויש שהיו הדורות כ"ו שבין
הקב"ה של והגבלה35בחסדו ממדידה שלמעלה חסד בא36, זה שענין כפי - המבול דור עד מיוחד עילוי היה ,

וחסור" הלוך ימותם "הלכו המבול לאחרי ואילו באורך", ימיהם היו המבול ש"עד בכך ביטוי ומכיון37לידי .
מזוני" יהיב חיי דיהיב הקב"ה.38ש"מאן של חסדו מצד עצום, בריבוי היו שלהם ההשפעות שכל מובן, -

ל"גשמי המבול גשמי הפיכת - יותר עוד מרובה ברכה להשפעת לזכות יכולים היו אלו, מעלות לכל ונוסף
ברכה"!

ועושר" טובה רוב "מפני היה המבול דור של שחטאו אףֿעלֿפי בזה: להוסיף ההשפעה39ויש שריבוי היינו, ,
אחת שפה הארץ כל ד"ויהי באופן שמעלתם ההפלגה, בדור שמצינו [עלֿדרך בהקב"ה שמרדו לכך גרמה כו'

אחדים" היו40ודברים התשובה עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, בהקב"ה], שמרדו לכך סיבה היתה האחדות) (מעלת
בפעולה נח של מעלתו גדלה כמה עד למדים ומכאן ברכה"! "גשמי - יותר גדול בריבוי השפעה תוספת מקבלים
לבטל רק לא - ועלֿידיֿזה האחרון, לרגע עד התשובה ענין את אצלם לפעול יכול היה שמצדו - דורו אנשי על

ברכה". ל"גשמי להפכו אלא המבול, עונש את

הנבראים סוגי כל את לתיבה שהכניס עלֿידיֿזה העולם והצלת לקיום נח של פעולתו - הב' לענין באים ומזה
שבעולם:

בפועל, כבר יורדים המבול שמי ראו כאשר שאפילו כך, כדי ועד ביותר, ירוד במצב היה שהעולם למרות
מכל החי "מכל לתיבה עמו שהכניס עלֿידיֿזה העולם, וקיום הצלת את נח פעל אז גם - בתשובה חזרו לא

האדמה רמש מכל למינה הבהמה ומן למינהו מהעוף . . שבעולם.41למינהו"בשר הנבראים סוגי כל ,

.Ê:כולה הבריאה במציאות נח שפעל העילוי - הג' ענין ביאור
מעין42ידוע - ביותר נעלה ומצב במעמד היתה נח תיבת בתוך שבעולם) הברואים (כל העולם שמציאות

לבוא. לעתיד העולם ומצב מעמד ובדוגמת

בזה: והענין

טורפים בעליֿחיים כולל ועופות, חיות בהמות כולו, העולם שבכל בעליֿהחיים סוגי מכל נכנסו נח בתיבת
כלל לזה זה רעה עשו "לא - שלימה שנה משך - התיבה בתוך שהותם זמן כל במשך ואףֿעלֿפיֿכן, ודורסים.

לזה" זה השחיתו .43ולא
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יד.30) שם, פרשתנו
יב.31) ז,
סע"א.32) קכט, זח"א ראה
ב.33) פו, יומא
וש"נ.34) .42 הע' 54 ע' חט"ו לקו"ש ראה
א.35) קיח, פסחים
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המבול: בוא לפני בעולם פעולתו - המאורעות סדר ועל

רש"י בפירוש הדבר טעם כמבואר - שנה ועשרים מאה במשך היה התיבה לפניו30בנין והצלה ריוח "הרבה :
והוא לך, זאת מה אותו ושואלין שנה, ק"כ בה עוסק המבול דור אנשי שיראוהו כדי זה? בבנין הטריחו ולמה

ישובו". אולי לעולם, מבול להביא הקב"ה עתיד להם אומר

בתשובה. שיחזרו דורו אנשי על לפעול - נח של עבודתו היתה התיבה דבנין שנה ק"כ כל במשך כלומר:

בתשובה: להחזירם נח של פעולתו להועיל יכולה היתה כמה עד - ביותר נפלא דבר רואים וכאן

בכתוב נאמר - המבול מי לרדת כבר התחילו שלכן בתשובה, חזרו ולא שנה ק"כ שעברו לאחרי "ויהי31גם :
האחרון ברגע שאפילו היינו, ברכה", גשמי יהיו יחזרו אם ברחמים "הורידן רש"י: ומפרש הארץ", על הגשם
בשעתא בתשובה שיחזרו בהם לפעול נח יכול היה עדיין בתשובה) חזרו ולא שנה ק"כ עברו שכבר (לאחרי

חדא וברגעא מתהפכים32חדא היו המבול גשמי זאת, עוד אלא המבול, עונש היה שלא בלבד זו לא - ואז ,
ובדוגמת עלֿדרך ברכה", כזכיות"ל"גשמי לו נעשו ד"זדונות התשובה.33הענין שבעבודת

ידוע ברכה: לגשמי המבול מי דהפיכת הענין הפלאת בביאור - להוסיף ניזונין34ויש שהיו הדורות כ"ו שבין
הקב"ה של והגבלה35בחסדו ממדידה שלמעלה חסד בא36, זה שענין כפי - המבול דור עד מיוחד עילוי היה ,

וחסור" הלוך ימותם "הלכו המבול לאחרי ואילו באורך", ימיהם היו המבול ש"עד בכך ביטוי ומכיון37לידי .
מזוני" יהיב חיי דיהיב הקב"ה.38ש"מאן של חסדו מצד עצום, בריבוי היו שלהם ההשפעות שכל מובן, -

ל"גשמי המבול גשמי הפיכת - יותר עוד מרובה ברכה להשפעת לזכות יכולים היו אלו, מעלות לכל ונוסף
ברכה"!

ועושר" טובה רוב "מפני היה המבול דור של שחטאו אףֿעלֿפי בזה: להוסיף ההשפעה39ויש שריבוי היינו, ,
אחת שפה הארץ כל ד"ויהי באופן שמעלתם ההפלגה, בדור שמצינו [עלֿדרך בהקב"ה שמרדו לכך גרמה כו'

אחדים" היו40ודברים התשובה עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, בהקב"ה], שמרדו לכך סיבה היתה האחדות) (מעלת
בפעולה נח של מעלתו גדלה כמה עד למדים ומכאן ברכה"! "גשמי - יותר גדול בריבוי השפעה תוספת מקבלים
לבטל רק לא - ועלֿידיֿזה האחרון, לרגע עד התשובה ענין את אצלם לפעול יכול היה שמצדו - דורו אנשי על

ברכה". ל"גשמי להפכו אלא המבול, עונש את

הנבראים סוגי כל את לתיבה שהכניס עלֿידיֿזה העולם והצלת לקיום נח של פעולתו - הב' לענין באים ומזה
שבעולם:

בפועל, כבר יורדים המבול שמי ראו כאשר שאפילו כך, כדי ועד ביותר, ירוד במצב היה שהעולם למרות
מכל החי "מכל לתיבה עמו שהכניס עלֿידיֿזה העולם, וקיום הצלת את נח פעל אז גם - בתשובה חזרו לא

האדמה רמש מכל למינה הבהמה ומן למינהו מהעוף . . שבעולם.41למינהו"בשר הנבראים סוגי כל ,

.Ê:כולה הבריאה במציאות נח שפעל העילוי - הג' ענין ביאור
מעין42ידוע - ביותר נעלה ומצב במעמד היתה נח תיבת בתוך שבעולם) הברואים (כל העולם שמציאות

לבוא. לעתיד העולם ומצב מעמד ובדוגמת

בזה: והענין

טורפים בעליֿחיים כולל ועופות, חיות בהמות כולו, העולם שבכל בעליֿהחיים סוגי מכל נכנסו נח בתיבת
כלל לזה זה רעה עשו "לא - שלימה שנה משך - התיבה בתוך שהותם זמן כל במשך ואףֿעלֿפיֿכן, ודורסים.

לזה" זה השחיתו .43ולא
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הבריאה: טבע מצד וכלל כלל יתכן שלא ענין - שבדבר והפלא החידוש גודל ומובן,

גו'" אמה מאות "שלש - מצומצם ששטחה תיבה לתוך מכניסים שבכל44כאשר בעליֿחיים סוגי ריבוי -

עלֿפי הנה - ובניו) נח (רק רבים אנשים השגחת וללא ארוך, זמן במשך יחדיו אותם ומחזיקים כולו, העולם
לזה. זה שיזיקו אחד מקרה אפילו יהיה לא הזמן כל שבמשך יתכן לא טבע

נח את הכיש שהארי - הוא בתיבה שאירע נזק של היחיד מפני45[המקרה - לדבר סיבה היתה שם אבל .

בשליחותו - שבעולם הבריות כל את לזון צריך שהיה נח, של בעבודתו חסרון שזהו לארי", מזונות "שאיחר
שכתוב כמו זה, מענין רושם אצלו ישאר שלא כדי מיד, נענש ולכן לכל", ומפרנס "זן שהוא הקב"ה "הן46של

לזה]. זה יזיקו שבעליֿהחיים מקרה שום כאמור, היה, לא - זה מלבד אבל ישולם". בארץ צדיק

דבר זה הרי אצלם שגם טהורים, בעליֿחיים רק לא היינו, בעליֿחיים, סוגי כל אודות - כאמור - והמדובר
כו' באכילה הותרו (שלכן האכזריות טבע בהם שאין אףֿעלֿפי – כי בזה, זה יפגעו שלא מכלֿמקום,47פלא ,(

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה קמא), בבא במסכת בפרטיות (כמבואר בזה וכיוצא נגח" "שור של מקרים יש אצלם גם
מדובר שכלכאשר כך כדי עד ביותר, בתוקף הוא האכזריות טבע שאצלם ודורסים, טורפים בעליֿחיים אודות

בתיבה. היותם משך זמן כל הזיקו לא הם גם - אחרים... בעליֿחיים של חיותם מנטילת היא (כפשוטה) חיותם

יהיה שאז לבוא, דלעתיד האור ובדוגמת מעין ביותר, נעלה אלקי אור האיר שבתיבה מפני - הדבר וטעם
גו'" ירבץ גדי עם ונמר כבש עם זאב ד"וגר באופן העולם ומצב מלאה48מעמד כי . . ישחיתו ולא ירעו "לא ,

ה'" את דעה .49הארץ

החידוש העולם; ממציאות למעלה הוא שגןֿעדן מכיון כזה, ומצב במעמד חידוש כל אין - לגןֿעדן בנוגע
מחוץ כאשר דלמטה, העולם במציאות נח, בתיבת שהיה כפי - העולם במציאות זאת פועלים כאשר איפוא הוא
לבוא. דלעתיד ומצב למעמד ובדוגמא מעין שהוא ענין נפעל כזה בעולם גם נמוך, הכי ומצב מעמד היה לתיבה

ראה": חדש "עולם שנח ז"ל רבותינו במאמר הביאור גם וזהו

הרי המבול, לאחרי העולם בקיום שהיה החידוש מהו - חדש" ד"עולם הפירוש מהו מובן: אינו לכאורה
כולו העולם שבכל בעליֿהחיים סוגי כל את לתיבה הכניס שנח מכיון ליש, מאין בריאה של ענין כאן היה לא

שבדבר? החידוש מהו כן, ואם המבול, לאחרי העולם קיום יהיה שמהם כדי

הזיקו לא בתיבה, היותם זמן כל שבמשך שבעולם, הברואים בטבע שנפעל לחידוש שהכוונה - בזה והביאור
לא גו' כבש עם זאב ("וגר לבוא דלעתיד לזמן הכנה נעשה זה שענין כך, כדי ועד טבעם, היפך זה, את זה

העולם. דמציאות השלימות תכלית ישחיתו"), ולא ירעו

לעתיד בשלימותו זה ענין לפעול יותר נקל - נח של בזמנו זה" מעין לעולמים היה ש"כבר שלאחרי ומובן,
הגמרא לשון ועלֿדרך היו50לבוא, שלא ("אותן כלֿשכן" לא חיי, דהוי חיי. הוו, "דלא המתים: לתחיית בנוגע

וחיין" שחוזרין כלֿשכן לא כבר, שהיו אותן וחיין. ונולדין נוצרין ).51מעולם,

אלא העולם, והצלת קיום את שפעל בלבד זו שלא - בעולם בפעולה נח של מעלתו גודל מובן זה ומכל
ביותר גדול עילוי בו שפעל זאת, לבוא.עוד לעתיד העולם לשלימות הכנה, - ובעיקר ובדוגמא, מעין ,

.Áוהפלאה עילוי עוד להוסיף יש - בתיבה בהיותם בעליֿהחיים של טבעם שינוי אודות לעיל האמור עלֿפי
מעבודתו: להפריעו יכולים היו לא נח של דורו שבני הא', לענין בנוגע

אל להכנס בבואם - לכן מקודם למעשה, כבר, התחיל לזה זה הזיקו שלא בעליֿהחיים של טבעם שינוי
לזה. זה הזיקו לא ואףֿעלֿפיֿכן, יחדיו, כולם התקבצו אז שכבר התיבה,

לעולמים: כמוהו היה שלא נס - שבדבר הנס גדול כמה עד ומובן
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היה לא - שנה ארבעים במשך במדבר המן דירידת הנס כמו: שבעולם, פרטי בדבר הוא נס של ענין כל
ישראל). בני הלכו שבו המדבר (בחלק מסויים במקום אם כי העולם, שטח בכל לא - גופא ובזה ב"מן", אלא

כו'" במצרים לאבותינו (ש)נעשו נסים ל"עשרה בנוגע בבית52ועלֿדרךֿזה לאבותינו נעשו נסים "עשרה ,

דוקא.53המקדש" מסויים ובמקום פרטי, בענין הוא נס שכל - בזה וכיוצא

כולו, העולם מכל שהרי - שבעולם המקומות ובכל שבעולם, בעליֿהחיים סוגי לכל בנוגע היה זה נס אמנם,
כולה! הבריאה במציאות שחדר נס כלומר, נח, לתיבת והחיות הבהמות סוגי כל הגיעו תבל, מקצווי גם

זה: בנס פרטים וכמה

מאליהם באים - כולו העולם בכל הנמצאים שבעליֿחיים העובדה עצם אותם,54(א) דוחף אינו אחד אף !

נח! תיבת עמדה שבו המקום - אחד למקום כולם ולבוא מקומם, את לעזוב לפתע מחליטים ואףֿעלֿפיֿכן,

בלבד! סוג מכל ונקבה) (זכר שנים שנים אם כי זה, למקום מגיעים בעליֿהחיים כל לא (ב)

טהורים! בעליֿחיים - שבעה" "שבעה באים שמהם מינים יש (ג)

דרכם" השחיתו ולא במיניהם שדבקו "אותן - שבהם המובחרים רק באו !54(ד)

מבלי מופתי, בסדר לתיבה כולם נכנסים - ודורסים הטורפים כאלו שביניהם שבעולם, בעליֿהחיים כל (ה)
בארוכה)! (כנ"ל טבעם היפך - לזה זה שיזיקו

נח!! של דורו כל לעיני הזה", היום "בעצם - זה וכל

מזה?!... גדול נס לך היש

) שנה ק"כ בסוף היה זה שנס העולםולהוסיף, כאשר כלומר, התיבה), למקום בעליֿהחיים כל באו אז שרק
תשובה! עשו לא עדיין נח, של פעולתו שנות ק"כ לאחרי שגם הירידה, בתכלית היה

לתיבה כניסתו שכן, - בעבודתו לו יפריעו נח של דורו שבני האפשרות מושללת היתה כמה עד מודגש ובזה
גדולים. הכי נסים ומתוך דורו, בני של לרצונם מוחלט בניגוד נעשתה העולם) והצלת בקיום עבודתו (שזוהי
- זה וכל בארוכה), (כנ"ל יותר גדול עילוי לידי שהביאו ועד העולם, והצלת קיום את שפעל אלא עוד ולא

נח). אחרי שהלכו בכך אלא היתה לא נח בני של פעולתם (שהרי כולו העולם כל נגד יחידי היותו למרות

.Ë:ישראל של בעבודתם - דנח מהסיפור ההוראה ביאור
גו'" האהבה את לכבות יוכלו לא רבים ד"מים הענין מבואר פרשתנו ריש אור' רבים"55ב'תורה ש"מים -

הזידונים" "מים המבול, מי בדוגמת שהם הזה", עולם שבעניני והמחשבות הפרנסה "טרדות על .56קאי

של לעבודתו להפריע יכול אינו שהעולם (א) - הנ"ל פרטים ג' בכל דנח, מהסיפור ההוראה באה זה ועל
קודם שהיה מכמו יותר גדול עילוי שפועל אלא עוד ולא (ג) העולם, במציאות פועל יהודי - אדרבה (ב) יהודי,

לכן:

"לכבות שענינם המבול) (מי רבים" "מים בו שיש עולם כו', נמוך במצב שנמצא לעולם יוצא יהודי כאשר
האהבה "בחינת האהבה", את לכבות יוכלו "לא בוודאי כי מזה, להתפעל מה לו שאין לדעת עליו - האהבה" את
גשמיים בענינים לעסוק הגשמי בגוף התלבשותה אחר ש"גם היינו, בטבע", מישראל נפש בכל שיש המוסתרת
לעלות נפלאה ותשוקה אהבה בבחינת תמיד מלהיות לכבותה יוכלו לא עםֿכלֿזה רבים, מים הנקראים שהן

ועוד: זאת למעלה". וליכלל

הנשמה) (של התלבשותה "עלֿידי - אדרבה אלא רבים", ד"מים מהענין מתפעל אינו שיהודי בלבד זו לא
חשוכא דאתהפכא באופן הזה", לעולם שירדה מקודם גבוה היותר למדרגה להגיע יכולה הנ"ל רבים במים

נח" "מי להיות הזידונים") ("מים המבול מי את שמהפכים ועד החושך, מן האור יתרון כו', מים57לנהורא -
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היה לא - שנה ארבעים במשך במדבר המן דירידת הנס כמו: שבעולם, פרטי בדבר הוא נס של ענין כל
ישראל). בני הלכו שבו המדבר (בחלק מסויים במקום אם כי העולם, שטח בכל לא - גופא ובזה ב"מן", אלא

כו'" במצרים לאבותינו (ש)נעשו נסים ל"עשרה בנוגע בבית52ועלֿדרךֿזה לאבותינו נעשו נסים "עשרה ,

דוקא.53המקדש" מסויים ובמקום פרטי, בענין הוא נס שכל - בזה וכיוצא

כולו, העולם מכל שהרי - שבעולם המקומות ובכל שבעולם, בעליֿהחיים סוגי לכל בנוגע היה זה נס אמנם,
כולה! הבריאה במציאות שחדר נס כלומר, נח, לתיבת והחיות הבהמות סוגי כל הגיעו תבל, מקצווי גם

זה: בנס פרטים וכמה

מאליהם באים - כולו העולם בכל הנמצאים שבעליֿחיים העובדה עצם אותם,54(א) דוחף אינו אחד אף !

נח! תיבת עמדה שבו המקום - אחד למקום כולם ולבוא מקומם, את לעזוב לפתע מחליטים ואףֿעלֿפיֿכן,

בלבד! סוג מכל ונקבה) (זכר שנים שנים אם כי זה, למקום מגיעים בעליֿהחיים כל לא (ב)

טהורים! בעליֿחיים - שבעה" "שבעה באים שמהם מינים יש (ג)

דרכם" השחיתו ולא במיניהם שדבקו "אותן - שבהם המובחרים רק באו !54(ד)

מבלי מופתי, בסדר לתיבה כולם נכנסים - ודורסים הטורפים כאלו שביניהם שבעולם, בעליֿהחיים כל (ה)
בארוכה)! (כנ"ל טבעם היפך - לזה זה שיזיקו

נח!! של דורו כל לעיני הזה", היום "בעצם - זה וכל

מזה?!... גדול נס לך היש

) שנה ק"כ בסוף היה זה שנס העולםולהוסיף, כאשר כלומר, התיבה), למקום בעליֿהחיים כל באו אז שרק
תשובה! עשו לא עדיין נח, של פעולתו שנות ק"כ לאחרי שגם הירידה, בתכלית היה

לתיבה כניסתו שכן, - בעבודתו לו יפריעו נח של דורו שבני האפשרות מושללת היתה כמה עד מודגש ובזה
גדולים. הכי נסים ומתוך דורו, בני של לרצונם מוחלט בניגוד נעשתה העולם) והצלת בקיום עבודתו (שזוהי
- זה וכל בארוכה), (כנ"ל יותר גדול עילוי לידי שהביאו ועד העולם, והצלת קיום את שפעל אלא עוד ולא

נח). אחרי שהלכו בכך אלא היתה לא נח בני של פעולתם (שהרי כולו העולם כל נגד יחידי היותו למרות

.Ë:ישראל של בעבודתם - דנח מהסיפור ההוראה ביאור
גו'" האהבה את לכבות יוכלו לא רבים ד"מים הענין מבואר פרשתנו ריש אור' רבים"55ב'תורה ש"מים -

הזידונים" "מים המבול, מי בדוגמת שהם הזה", עולם שבעניני והמחשבות הפרנסה "טרדות על .56קאי

של לעבודתו להפריע יכול אינו שהעולם (א) - הנ"ל פרטים ג' בכל דנח, מהסיפור ההוראה באה זה ועל
קודם שהיה מכמו יותר גדול עילוי שפועל אלא עוד ולא (ג) העולם, במציאות פועל יהודי - אדרבה (ב) יהודי,

לכן:

"לכבות שענינם המבול) (מי רבים" "מים בו שיש עולם כו', נמוך במצב שנמצא לעולם יוצא יהודי כאשר
האהבה "בחינת האהבה", את לכבות יוכלו "לא בוודאי כי מזה, להתפעל מה לו שאין לדעת עליו - האהבה" את
גשמיים בענינים לעסוק הגשמי בגוף התלבשותה אחר ש"גם היינו, בטבע", מישראל נפש בכל שיש המוסתרת
לעלות נפלאה ותשוקה אהבה בבחינת תמיד מלהיות לכבותה יוכלו לא עםֿכלֿזה רבים, מים הנקראים שהן

ועוד: זאת למעלה". וליכלל

הנשמה) (של התלבשותה "עלֿידי - אדרבה אלא רבים", ד"מים מהענין מתפעל אינו שיהודי בלבד זו לא
חשוכא דאתהפכא באופן הזה", לעולם שירדה מקודם גבוה היותר למדרגה להגיע יכולה הנ"ל רבים במים

נח" "מי להיות הזידונים") ("מים המבול מי את שמהפכים ועד החושך, מן האור יתרון כו', מים57לנהורא -
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הכתוב ובלשון המנוחה, ענין דרוחא", "נייחא - שענינו נח, עלֿשם ובדוגמת58שנקראים [עלֿדרך ינחמנו" "זה :
לעליונים "נייחא פעמים, ב' נח" "נח - גופא ובזה התשובה], עבודת עלֿידי ברכה" ל"גשמי המבול מי הפיכת

לתחתונים" בתחתונים.59ונייחא וגם בעליונים גם זאת שפועלים היינו, ,

- והביאור לעליונים"? ד"נייחא הענין כאן שייך מה בתחתונים, נמצא שנח מכיון דלכאורה, - בזה והענין
התחתונים, מן גוף התחתונים, ומן העליונים "מן היתה האדם בריאת עצמו: באדם ותחתונים עליונים שישנם

העליונים" מן ממש"60ונשמה ממעל אלקה "חלק הנשמה שהרי מן61, "עפר הוא הגוף ואילו עליונים, -

תחתונים.62האדמה" -

לעבודת ומבלבלים מפריעים אינם המבול שמי בלבד זו שלא - לתחתונים" ונייחא לעליונים "נייחא וזהו
בחלקו לפעולה בנוגע גם - מזו ויתירה (תחתונים), הגוף עם לעבודה בנוגע גם הוא כן אלא (עליונים), הנשמה
ינחמנו "זה הכתוב כפשטות - ממנו למטה שאין תחתון ממש, התחתונים של במציאותם כולו, ובעולם בעולם
כולו בעולם נח שפעל המנוחה על דקאי ד"נייחא"), הענין שזהו לעיל (כאמור ידינו" ומעצבון ממעשינו

מחרישה כלי להם שהכין .63עלֿידיֿזה

השלימות תכלית - ראה" חדש ד"עולם הענין נעשה בעולם, יהודי של ופעולתו עבודתו שעלֿידי כך, כדי ועד
בעולם ועבודתנו מעשינו עלֿידי נפעל זה שענין לבוא, לעתיד שתהיה כפי העולם .64דמציאות

שנקבע, (שם אור" "תורה ששמו בספר והביאור ההסבר עלֿפי – נח מפרשת שלמדים ההוראה איפוא זוהי
שאין - זה) בספר להדפיסם הזקן אדמו"ר של הדרושים את שסידר צדק' ה'צמח אדמו"ר עלֿידי הנראה, כפי
"נייחא נח", "מי להיות להפכם וביכלתו בכחו - ואדרבה הזידונים", "מים המבול", מ"מי להתפעל מה ליהודי

בארוכה. כנ"ל ראה", חדש ד"עולם לענין ועד דרוחא",

אמו הדברים בימינוואם גם הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - ביותר ירוד דור המבול, לדור בנוגע רים
המבול, בדור שהיתה כפי כזו גדולה ירידה שייכת לא בימינו (א) וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן – אלו

מצב שייך אחרֿכך שגם מובן שמזה מבול, של ענין לשלול שענינה ד"קשת" הברית" "אות שישנו [ומה
רש"י], לפירוש בקשר כז) (סעיף לקמן שיתבאר וכפי בפניֿעצמו, ענין זה הרי - כו' כזה

מסביבו, הנעשה כל עם להתחשב מבלי עבודתו את למלא הצליח ואףֿעלֿפיֿכן מתןֿתורה, לפני היה נח (ב)
דמתןֿתורה הנתינתֿכח שישנה לאחרי .65ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

.È:יותר בפרטיות הענין ביאור
התיבה" אל ביתך וכל אתה "בא - לתיבה הכניסה עלֿידי היתה העולם וקיום בהצלת נח של .66פעולתו

יהודי: של בעבודתו הענין וביאור

הבעלֿשםֿטוב תורת התיבה"67ידועה אל גו' ד"בא הענין וזהו והתפילה, התורה תיבות על קאי ש"תיבה"
"מים המבול, ממי לינצל ביכלתו ועלֿידיֿזה והתפילה, התורה תיבות בתוך עצמו את להכניס צריך שיהודי -

שבעולם. רבים"

"ישראל", ששמו הבעלֿשםֿטוב של תורתו שזוהי בכך כמודגש - מישראל ואחד אחד לכל שייך זה [וענין
ז"ל חכמינו כלשון מישראל, ואחד אחד כל על הוא68דקאי גם נכלל ולכן, הוא", ישראל שחטא "אףֿעלֿפי :

של פעולתו וזוהי אצלו, בהעלם הוא ("ישראל") זה שענין שיתכן אלא הבעלֿשםֿטוב, של בשמו
הגילוי, אל ההעלם מן - הקדושה ענין הקודש, בלשון לו יקראו אשר שמו השם, את להביא - הבעלֿשםֿטוב

שכתוב כמו הגילוי, ענין שזהו ד"טוב", טוב"].69באופן כי האור את אלקים "וירא
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התורה (תיבות התיבה אל בעצמו שנכנס לעצמו, בנוגע רק לא הוא התיבה" אל גו' ד"בא הענין והנה,
ביתך"), וכל ("אתה ביתו בני על גם כן שפועל אלא הברואיםוהתפילה), את התיבה לתוך שמכניס - מזו ויתירה

ועד כולו, העולם במציאות עילוי שפועל היינו, וגו'", למינה הבהמה וכל למינה החיה "כל כולו, העולם שבכל
לבוא. דלעתיד העילוי לתכלית

גו'" התיבה מן "צא הציווי בא - התיבה" אל גו' ד"בא הענין לאחרי בזה:70אמנם, והענין .

אתך" היצא גו' החיה "כל [וכן גו'" התיבה מן "צא - היא הכוונה אתה"71תכלית "הוציאם (בעלֿכרחם)],72,
לתיבה), להכניסו נעלה, למצב להעלותו רק (ולא ד"תחתון" ומצב במעמד שהוא כפי בעולם לפעול היינו,

התורה (אותיות ל"תיבה" להכנס היינו, התיבה", אל גו' ד"בא הענין להיות צריך לזה שבהקדמה אלא
על יתירה שהחמה הימים י"א כולל תמימה, (שנה שלימה שנה - שלימה תקופה במשך בה ולשהות והתפילה)

הזמנים,73הלבנה שינויי כל את בתוכה הכוללת ,(

נמצא,74[כידוע הזמנים, שינויי כל ישנם השנה שבמשך דמכיון ושונה, חוזר מלשון - "שנה" דתיבת הפירוש
השנה לגבי עיקריים) (בענינים שינויים בהם ואין ונשנים, החוזרים דברים אלא אינם שלאחריֿזה שהענינים
העולם לכל ובנוגע ביתו, לבני בנוגע לעצמו, בנוגע התיבה", מן ד"צא לעבודה הנתינתֿכח וזוהי שלפניֿזה],
בו לפעול יוכלו ד"תחתון" ומצב במעמד שהוא כפי בעולם נמצאים כאשר שגם - בתיבה) עמו (שהכניס כולו

לבוא. לעתיד - הענין לשלימות עד בתיבה, שהיה ומצב המעמד את

ומרֿחשון: תשרי החדשים שבין בחילוק גם מודגש זה וענין

את להעלות רק לא כלומר, ד"תחתון", ומצב במעמד שהוא כפי בעולם יפעל שיהודי - היא הכוונה תכלית
שאז תשרי, דחודש העבודה בדוגמת - והתפילה התורה לתיבות העולם את להכניס נעלית, לדרגא העולם

בתורה שהיא כפי יותר, נעלית בדרגא היא העולם ומצב75מציאות במעמד שהוא בעולם לפעול - אדרבה אלא ,

המבול), (מי רבים" "מים בו שיש בעולם עבודה מרֿחשון, דחודש העבודה שזוהי ד"תחתון",

הנתינתֿ וזוהי תשרי), דחודש (העבודה התיבה" אל ד"בא העבודה להיות צריכה לזה שבהקדמה כחאלא
הענין את שם יפעל מרֿחשון) דחודש (העבודה לעולם התיבה מן בצאתו שגם - התיבה" מן ד"צא ָלעבודה
הגילויים כל את דלמטה בעולם וממשיכים שפועלים ועד לתיבה), מחוץ הוא שהעולם (כפי ראה" חדש ד"עולם

לבוא. דלעתיד

.‡È:מאליהם נפעלו הענינים שכל - בעולם נח של פעולתו מאופן ללמוד יש נוספת הוראה
שהיו העולם ברואי כל בהזנת או התיבה, בבנין אם - הקב"ה של שליחותו במילוי לעסוק רק צריך היה נח
דורו שבני לכך בנוגע הן - ממילא בדרך הענינים כל נפעלו ועלֿידיֿזה כנ"ל), הקב"ה, של (בשליחותו בתיבה
שהיו מה והן באו", ש"מאליהן בעליֿהחיים כל של לבואם בנוגע והן לתיבה, כניסתו את למנוע יוכלו לא
שנפעל ענין אם כי נח, של מצדו השתדלות ללא היה זה שכל כבש", עם זאב "וגר ודוגמת מעין ומצב במעמד

קונו. את לשמש - הקב"ה של שליחותו במילוי מהתעסקותו כתוצאה ממילא, בדרך

קוני" את לשמש נבראתי "אני תפקידו, במילוי לעסוק שעליו - יהודי של בעבודתו ההוראה ושאר76וזוהי ,
כלל. מצדו השתדלות ללא ממילא, בדרך נפעלים - הענינים כל

הידוע הסיפור - לדבר באו77דוגמא ואחרֿכך לו, הלך ומיד כו' החלון על שהקיש הבעלֿשםֿטוב אודות
זקוק הוא אם ממהֿנפשך: דלכאורה, הדבר, לפשר אחרֿכך שאלוהו וכאשר צריך. שהיה מה לו ונתנו אליו
פדיון פרנסה, עבור לכסף הוא שזקוק לו יאמר ואז החלון, את שיפתח עד להמתין צריך היה - פלוני של לסיוע
לו?! שיענו עד להמתין מבלי ללכת, ומיד החלון על להקיש ההנהגה פשר מהו כן, ואם בזה; וכיוצא שבויים

שכתוב כמו טבעית, פעולה היינו, "כלי", יעשה שיהודי הקב"ה של רצונו הבעלֿשםֿטוב: ה'78והשיב "וברכך
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התורה (תיבות התיבה אל בעצמו שנכנס לעצמו, בנוגע רק לא הוא התיבה" אל גו' ד"בא הענין והנה,
ביתך"), וכל ("אתה ביתו בני על גם כן שפועל אלא הברואיםוהתפילה), את התיבה לתוך שמכניס - מזו ויתירה

ועד כולו, העולם במציאות עילוי שפועל היינו, וגו'", למינה הבהמה וכל למינה החיה "כל כולו, העולם שבכל
לבוא. דלעתיד העילוי לתכלית

גו'" התיבה מן "צא הציווי בא - התיבה" אל גו' ד"בא הענין לאחרי בזה:70אמנם, והענין .

אתך" היצא גו' החיה "כל [וכן גו'" התיבה מן "צא - היא הכוונה אתה"71תכלית "הוציאם (בעלֿכרחם)],72,
לתיבה), להכניסו נעלה, למצב להעלותו רק (ולא ד"תחתון" ומצב במעמד שהוא כפי בעולם לפעול היינו,

התורה (אותיות ל"תיבה" להכנס היינו, התיבה", אל גו' ד"בא הענין להיות צריך לזה שבהקדמה אלא
על יתירה שהחמה הימים י"א כולל תמימה, (שנה שלימה שנה - שלימה תקופה במשך בה ולשהות והתפילה)

הזמנים,73הלבנה שינויי כל את בתוכה הכוללת ,(

נמצא,74[כידוע הזמנים, שינויי כל ישנם השנה שבמשך דמכיון ושונה, חוזר מלשון - "שנה" דתיבת הפירוש
השנה לגבי עיקריים) (בענינים שינויים בהם ואין ונשנים, החוזרים דברים אלא אינם שלאחריֿזה שהענינים
העולם לכל ובנוגע ביתו, לבני בנוגע לעצמו, בנוגע התיבה", מן ד"צא לעבודה הנתינתֿכח וזוהי שלפניֿזה],
בו לפעול יוכלו ד"תחתון" ומצב במעמד שהוא כפי בעולם נמצאים כאשר שגם - בתיבה) עמו (שהכניס כולו

לבוא. לעתיד - הענין לשלימות עד בתיבה, שהיה ומצב המעמד את

ומרֿחשון: תשרי החדשים שבין בחילוק גם מודגש זה וענין

את להעלות רק לא כלומר, ד"תחתון", ומצב במעמד שהוא כפי בעולם יפעל שיהודי - היא הכוונה תכלית
שאז תשרי, דחודש העבודה בדוגמת - והתפילה התורה לתיבות העולם את להכניס נעלית, לדרגא העולם

בתורה שהיא כפי יותר, נעלית בדרגא היא העולם ומצב75מציאות במעמד שהוא בעולם לפעול - אדרבה אלא ,

המבול), (מי רבים" "מים בו שיש בעולם עבודה מרֿחשון, דחודש העבודה שזוהי ד"תחתון",

הנתינתֿ וזוהי תשרי), דחודש (העבודה התיבה" אל ד"בא העבודה להיות צריכה לזה שבהקדמה כחאלא
הענין את שם יפעל מרֿחשון) דחודש (העבודה לעולם התיבה מן בצאתו שגם - התיבה" מן ד"צא ָלעבודה
הגילויים כל את דלמטה בעולם וממשיכים שפועלים ועד לתיבה), מחוץ הוא שהעולם (כפי ראה" חדש ד"עולם

לבוא. דלעתיד

.‡È:מאליהם נפעלו הענינים שכל - בעולם נח של פעולתו מאופן ללמוד יש נוספת הוראה
שהיו העולם ברואי כל בהזנת או התיבה, בבנין אם - הקב"ה של שליחותו במילוי לעסוק רק צריך היה נח
דורו שבני לכך בנוגע הן - ממילא בדרך הענינים כל נפעלו ועלֿידיֿזה כנ"ל), הקב"ה, של (בשליחותו בתיבה
שהיו מה והן באו", ש"מאליהן בעליֿהחיים כל של לבואם בנוגע והן לתיבה, כניסתו את למנוע יוכלו לא
שנפעל ענין אם כי נח, של מצדו השתדלות ללא היה זה שכל כבש", עם זאב "וגר ודוגמת מעין ומצב במעמד

קונו. את לשמש - הקב"ה של שליחותו במילוי מהתעסקותו כתוצאה ממילא, בדרך

קוני" את לשמש נבראתי "אני תפקידו, במילוי לעסוק שעליו - יהודי של בעבודתו ההוראה ושאר76וזוהי ,
כלל. מצדו השתדלות ללא ממילא, בדרך נפעלים - הענינים כל

הידוע הסיפור - לדבר באו77דוגמא ואחרֿכך לו, הלך ומיד כו' החלון על שהקיש הבעלֿשםֿטוב אודות
זקוק הוא אם ממהֿנפשך: דלכאורה, הדבר, לפשר אחרֿכך שאלוהו וכאשר צריך. שהיה מה לו ונתנו אליו
פדיון פרנסה, עבור לכסף הוא שזקוק לו יאמר ואז החלון, את שיפתח עד להמתין צריך היה - פלוני של לסיוע
לו?! שיענו עד להמתין מבלי ללכת, ומיד החלון על להקיש ההנהגה פשר מהו כן, ואם בזה; וכיוצא שבויים

שכתוב כמו טבעית, פעולה היינו, "כלי", יעשה שיהודי הקב"ה של רצונו הבעלֿשםֿטוב: ה'78והשיב "וברכך
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קבוע שיעור האמונה לענין שאין בכך ביטוי לידי בא שיעור) של מגדר למעלה היא (שהאמונה זה וענין
מאמין" בן "מאמין להיותו האמונה, בענין יהודי חדור היום כל במשך אמנם כלומר, היום, עיקר94במשך אבל ,

בהבנה שתבוא האמונה ענין את להמשיך אם כי האמונה, ענין אודות המחשבה לא - היא היום במשך העבודה
והגבלה מדידה של ענין השכל, בכלי הידיעהוהשגה ענין - עיקרה אלקות דהאמנת המצותֿעשה ולכן, ושיעור.

וההשגה:

שלו המצוות האמונה95בספר ענין על כי האמונה, ענין על אינו שהציווי בארוכה צדק' ה'צמח אדמו"ר מבאר
נניח כאשר ולזה ידוע, מצוה אלוקה בזולת תצוייר ולא המצטרף, מן היא שהמצוה "לפי ציווי, לשון נופל ְֶַלא

כו'". האֿל מציאות לאמונת קודמת האֿל מציאות אמונת נניח כבר מצוה, האֿל מציאות ְִָאמונת

המכילתא כמאמר יתברך מלכותו קבלת גם להיות צריכה המצוות לענין שבהקדמה אלא עוד "כשם96ולא
מאתו הנגזרות והמצוות בפניֿעצמו ענין המלכות קבלת ש"עשו מוכח שמזה גזירותי", קבלו מלכותי שקבלתם
כן לאחרי ורק יתברך, מלכותו דקבלת הענין גם להיות צריך האמונה ענין שמלבד היינו, אחר", בענין יתעלה

המצוות. ענין שייך

כו'" ראשון מצוי שם שיש "לידע - הוא הציווי שעיקר מסיק הבנה97ולכן של באופן יבוא זה שענין היינו, ,

האדם. של בשכלו והשגה

ועלֿזה תולדתו, טבע מצד יהודי של בנשמתו המושרשת עצמית נקודה של באופן הוא האמונה ענין כלומר:
להשאר יכול זה ענין אמנם, נשמתו; טבע מצד להיותו כלל, לבחירתו ניתן לא זה שענין מכיון ציווי, שייך לא
והשגה, הבנה של באופן האמונה ענין את להביא שיש היינו, הידיעה, לענין בנוגע הציווי בא ועלֿזה בהעלם,

והשגה. דהבנה הענין שזהו והגבלה, מדידה שיעור, של באופן גם אלא כו', נקודה של באופן רק לא

מאופן שלוקחים שהנתינתֿכח פועלים שעלֿידיֿזה ולאחריה, לפניה בברכה בתורה הקריאה - לעניננו ונחזור
כו'. והשגה הבנה והגבלה, מדידה שיעור, של באופן למטה, תומשך בארוכה) (כנ"ל נח של עבודתו

שאףֿעלֿפי המועדים, עניני כל ובדוגמת עלֿדרך – כולה השנה כל על ופועלת נמשכת זו שנתינתֿכח ומובן,
כולה. השנה כל על נמשכת פעולתו הרי בניסן, בט"ו - חרותנו" "זמן כמו: בשנה, קבוע זמן ישנו אחד שלכל

.‚Èובאופן זו, בשבת שנותנים הכוחות כל את ואחד אחד כל יקח - נח פרשת בשבת בעמדנו אשר ויהיֿרצון
כולה. השנה כל במשך עבודתו את לעבוד יצא כזה

בשימוש תפקידו את למלא כדי ורגע רגע כל לנצל - קוני",ובכללות את לשמש נבראתי "אני כמאמר לקונו,
הגמרא ובלשון מציאותו, כל שזוהי היינו, יולד", לעמל (בני98"אדם חלשי" - עבדי לא אי דמחוזא "אכלושי :

להן קשה - בטלין כשיושבין תמיד, משאות לשאת הרגילים של99אדם שמציאותו מכיון בעניננו: ועלֿדרךֿזה ,(
חלישות! של ענין הדבר פועל זה, בענין חסרון ישנו כאשר הרי לקונו, בשימוש היגיעה - היא יהודי

מרובה "תפסת לו: אומרים עלֿזה הנה הכל!... ולעשות לחטוף שצריך לחשוב יהודי יכול עלֿפיֿזה אמנם,
תפסת" כהוראת100לא - ואיחור קדימה של ובאופן דוקא, מסודר בסדר להיות צריך דבר שכל אלא עוד ולא ,

התורה.

כולם" כנגד תורה ש"תלמוד שאףֿעלֿפי – ויום יום כל בעבודת הוא101וכמודגש העבודה סדר מכלֿמקום, ,

ליטול לפניך", אני "מודה לומר יש לראש לכל אלא משנתו, כשניעור ומיד תיכף תורה ללמוד מתחילים שלא
תורה! ללמוד מתיישב אז ורק התורה, וברכת השחר ברכות לומר ידיו,

ושתי" חטוף ואכול ד"חטוף הסדר שישנו כידוע102ומה בנוגע103, נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר הוראת
כו'. שלפניֿזה סדר הקדמת לאחרי גם זה הרי - אלו בדורותינו העבודה לאופן
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ומכיון טבעית". ל"פעולה כבר נחשבת החלון) על (להקיש זו פעולה הרי - ואצלו תעשה". אשר בכל אלקיך
הבירור ובדוגמת (עלֿדרך ממילא בדרך כבר ייעשו הענינים כל ושאר לביתו, לחזור יכול - שלו את עשה שהוא

שבא ).79דמלכת

אלינו, והגיע נתפרסם זה שסיפור שמכיון - ובהקדים מישראל, ואחד אחד כל בעבודת הוראה למדים ומזה
אלינו. שייכת זה מסיפור שההוראה מובן,

לגמרי באיןֿערוך הם הבעלֿשםֿטוב של חייו ימי במשך שאירעו המאורעות שריבוי פשוט וגם מובן דהנה,
עבידתיה" עביד ויומא יומא "כל שהרי אלינו, שהגיעו הסיפורים מספר שנעשה80לגבי לפני אפילו - וזאת ,

חייו, ימי כל במשך כו' עבודה ועניני מאורעות ריבוי שהיו ברֿמצוה, לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ברֿמצוה,

לנו נמסר בלבד מהם קטן חלק [שרק הסתלקותו שלאחרי הענינים ריבוי מלבד זה גדול81וכל עילוי שבהם ,[

מבחייהם" יותר במיתתן צדיקים "גדולים - הזהר82יותר ובלשון עלמין83, בכולהו אשתכח דאתפטר "צדיקא :
מבחיוהי"; יתיר

נכתבה" לדורות שהוצרכה "נבואה בבחינת הם לידינו שהגיעו שהסיפורים לומר בהכרח ודאי היינו,84אלא ,

זה. סיפור אודות ששמעו אלו לכל שייכת אלו מסיפורים שההוראה

להעמיד יכול שיהודי - מישראל ואחד אחד כל בעבודת הוראה למדים שממנו הנ"ל, לסיפור בנוגע הוא וכן
אומנתו" "תורתו קונו, את לשמש אלא אינו ענינו שכל ומצב במעמד עצמו התורה,85את והפצת התורה לימוד

בלבד, החלון על שמקיש באופן אם כי מצדו, מיוחדת השתדלות ללא ממילא, בדרך נעשים - הענינים שאר וכל
כו'. למבוקשו וישאלוהו החלון את שיפתחו ממתין - היותר ולכל

בגמרא הדבר דקריאת86ומפורש ראשונה דפרשה העבודה על [דקאי מקום של רצונו עושין ישראל שכאשר -

מאדך"87שמע "בכל בה שנאמר והגבלה88, ממדידה שלמעלה עבודה צאנכם"89, ורעו זרים "ועמדו אזי ,[90- .

ש"עושין מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל כו', למרעה הזקוקים ישראל, בני של צאנם "צאנכם", אודות אמנם מדובר
צאנכם". ורעו זרים "ועמדו - מצדם השתדלות כל ללא הדבר נפעל מקום", של רצונו

.·Èהשבת מיום מיוחדת נתינתֿכח ישנה - נח מפרשת שלמדים לעיל האמורים הענינים לכל בנוגע והנה,
לאחריה. והן לפניה הן בברכה, וכן בציבור, נח פרשת בו שקורין
תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי – שבדבר העילוי גודל לברכה91ומובן ראשונה ברכה שבין החילוק אודות

אחרונה:

שיעור צריכה אחרונה וברכה שיעור צריכה אין ראשונה לפי92ברכה - הדבר טעם תורה' ב'לקוטי ומבואר .
הרי ולכן האדם, עבודת עלֿידי שלא מלמעלה והמשכה גילוי דלעילא, אתערותא בחינת היא ראשונה שברכה
אתערותא בחינת היא אחרונה ברכה מהֿשאיןֿכן וגדול"), קטן ומשוה ("השוה שיעור של מענין למעלה זה

המטה. עבודת עם שקשורה מכיון שיעור, בה יש ולכן דלתתא, אתערותא שעלֿידי דלעילא

לאחריה גם אלא) לפניה, רק (לא בברכה נח פרשת בתורה שקורין עלֿידיֿזה בעניננו: לבאר יש ועלֿדרךֿזה
כו'. ומדה שיעור של בענין למטה, יומשך זה שענין פועלים -

האדם: בעבודת - לדבר דוגמא

משהו של שיעור לו שיש לענין הכוונה אין [כלומר: משיעור שלמעלה באופן שהם עבודה עניני ,93ישנם

שיעור. של מגדר שלמעלה עצמית נקודה שהיא האמונה, ענין כמו: - שיעור] של מגדר שלמעלה לענין אם כי
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קבוע שיעור האמונה לענין שאין בכך ביטוי לידי בא שיעור) של מגדר למעלה היא (שהאמונה זה וענין
מאמין" בן "מאמין להיותו האמונה, בענין יהודי חדור היום כל במשך אמנם כלומר, היום, עיקר94במשך אבל ,

בהבנה שתבוא האמונה ענין את להמשיך אם כי האמונה, ענין אודות המחשבה לא - היא היום במשך העבודה
והגבלה מדידה של ענין השכל, בכלי הידיעהוהשגה ענין - עיקרה אלקות דהאמנת המצותֿעשה ולכן, ושיעור.

וההשגה:

שלו המצוות האמונה95בספר ענין על כי האמונה, ענין על אינו שהציווי בארוכה צדק' ה'צמח אדמו"ר מבאר
נניח כאשר ולזה ידוע, מצוה אלוקה בזולת תצוייר ולא המצטרף, מן היא שהמצוה "לפי ציווי, לשון נופל ְֶַלא

כו'". האֿל מציאות לאמונת קודמת האֿל מציאות אמונת נניח כבר מצוה, האֿל מציאות ְִָאמונת

המכילתא כמאמר יתברך מלכותו קבלת גם להיות צריכה המצוות לענין שבהקדמה אלא עוד "כשם96ולא
מאתו הנגזרות והמצוות בפניֿעצמו ענין המלכות קבלת ש"עשו מוכח שמזה גזירותי", קבלו מלכותי שקבלתם
כן לאחרי ורק יתברך, מלכותו דקבלת הענין גם להיות צריך האמונה ענין שמלבד היינו, אחר", בענין יתעלה

המצוות. ענין שייך

כו'" ראשון מצוי שם שיש "לידע - הוא הציווי שעיקר מסיק הבנה97ולכן של באופן יבוא זה שענין היינו, ,

האדם. של בשכלו והשגה

ועלֿזה תולדתו, טבע מצד יהודי של בנשמתו המושרשת עצמית נקודה של באופן הוא האמונה ענין כלומר:
להשאר יכול זה ענין אמנם, נשמתו; טבע מצד להיותו כלל, לבחירתו ניתן לא זה שענין מכיון ציווי, שייך לא
והשגה, הבנה של באופן האמונה ענין את להביא שיש היינו, הידיעה, לענין בנוגע הציווי בא ועלֿזה בהעלם,

והשגה. דהבנה הענין שזהו והגבלה, מדידה שיעור, של באופן גם אלא כו', נקודה של באופן רק לא

מאופן שלוקחים שהנתינתֿכח פועלים שעלֿידיֿזה ולאחריה, לפניה בברכה בתורה הקריאה - לעניננו ונחזור
כו'. והשגה הבנה והגבלה, מדידה שיעור, של באופן למטה, תומשך בארוכה) (כנ"ל נח של עבודתו

שאףֿעלֿפי המועדים, עניני כל ובדוגמת עלֿדרך – כולה השנה כל על ופועלת נמשכת זו שנתינתֿכח ומובן,
כולה. השנה כל על נמשכת פעולתו הרי בניסן, בט"ו - חרותנו" "זמן כמו: בשנה, קבוע זמן ישנו אחד שלכל

.‚Èובאופן זו, בשבת שנותנים הכוחות כל את ואחד אחד כל יקח - נח פרשת בשבת בעמדנו אשר ויהיֿרצון
כולה. השנה כל במשך עבודתו את לעבוד יצא כזה

בשימוש תפקידו את למלא כדי ורגע רגע כל לנצל - קוני",ובכללות את לשמש נבראתי "אני כמאמר לקונו,
הגמרא ובלשון מציאותו, כל שזוהי היינו, יולד", לעמל (בני98"אדם חלשי" - עבדי לא אי דמחוזא "אכלושי :

להן קשה - בטלין כשיושבין תמיד, משאות לשאת הרגילים של99אדם שמציאותו מכיון בעניננו: ועלֿדרךֿזה ,(
חלישות! של ענין הדבר פועל זה, בענין חסרון ישנו כאשר הרי לקונו, בשימוש היגיעה - היא יהודי

מרובה "תפסת לו: אומרים עלֿזה הנה הכל!... ולעשות לחטוף שצריך לחשוב יהודי יכול עלֿפיֿזה אמנם,
תפסת" כהוראת100לא - ואיחור קדימה של ובאופן דוקא, מסודר בסדר להיות צריך דבר שכל אלא עוד ולא ,

התורה.

כולם" כנגד תורה ש"תלמוד שאףֿעלֿפי – ויום יום כל בעבודת הוא101וכמודגש העבודה סדר מכלֿמקום, ,

ליטול לפניך", אני "מודה לומר יש לראש לכל אלא משנתו, כשניעור ומיד תיכף תורה ללמוד מתחילים שלא
תורה! ללמוד מתיישב אז ורק התורה, וברכת השחר ברכות לומר ידיו,

ושתי" חטוף ואכול ד"חטוף הסדר שישנו כידוע102ומה בנוגע103, נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר הוראת
כו'. שלפניֿזה סדר הקדמת לאחרי גם זה הרי - אלו בדורותינו העבודה לאופן
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.22 ע' ומעין לקונטרס

המשך בעמוד זכ
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במדרש נאמר נח עלֿידי התיבה בניית זמן משך 1על

רש"י אומר וכך בה", משתדל היה שנה ועשרים 2ש"מאה

התורה על .3בפירושו

בבניית רב כה זמן התעכב שנח ייתכן כיצד להבין: יש

ה' ציווי את לקיים הזדרז ולא תיבת2התיבה, לך "עשה

ולקיום להצלתו זה היה כאשר ובמיוחד גופר...", עצי

כולו? העולם

ברמז! אפילו זה, לקושי כלל מתייחס אינו ורש"י

הפסוק שהרי כשורה, נח נהג לא זה שבפרט לומר, אין

הדעה לפי ואפילו היה", תמים צדיק "איש עליו 4מעיד

מדגיש התיבה בניית לגבי הרי "בדורותיו", רק היה שזה

נח "ויעש עשה"lkkהפסוק כן אלקים אותו צוה .5אשר

ציווי קיים שנח איפוא, פרטיו.mlyenבאופןdfמובן בכל ,

אמר כבר שה' שכיוון לומר, אין אפו6כן יאריך שהוא

המבול דור אנשי יחזרו שמא שנה, ועשרים מאה

את7בתשובה בינתיים ועורר התיבה, בבניית נח הזדרז לא ,

אנשי יחזרו שאם ידע, כאשר ובמיוחד לתשובה, דורו בני

המבול יבוא לא בתשובה, צורך8הדור כלל יהיה ולא ,

בתיבה.

ב א) הבאות: הסיבות מפני מתקבל אינו זה ציווידבר

להיות התיבה צריכה שבו זמן מצויין אין לך..." "עשה

הגדולה במהירות אותה להכין נח על שהיה ומובן מוכנה,

מסתבר, אין בשלמות, הציווי את קיים שנח וכיוון ביותר,

לעוררdgcשהוא כדי אפילו לך...", "עשה קיום את

לתשובה. דורו בני את כך עלֿידי

לדחות נח היה יכול מדוע רק יובן זה הסבר לפי ב)

ולעורר שנה, ק"כ לסיום לסמוך עד התיבה בניית את

מדוע מובן: בלתי עדיין אך לתשובה, דורו בני את בינתיים

התיבה בבניית להתעסק נח צריך onfdהיה lk jynaשל

שנה ?9ק"כ

.·
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רש"י שאומר כפי לכאורה, הוא, לכך הפשוט ההסבר

המדרש גם נח10(וכך על ציוה שהקב"ה לכך שהסיבה (

לפניו והצלה ריוח ש"הרבה למרות התיבה, את לבנות

דור אנשי שיראוהו "כדי היא, זה", בבנין הטריחו ולמה

לך? זאת מה אותו: ושואלין שנה ק"כ בה עוסק המבול

אולי לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם: אומר והוא

ישובו".

המבול דור אנשי והחזרת התיבה, שבניית מכך, יוצא

הך: היינו הם אלא נפרדים, ענינים שני היו לא בתשובה,

לעוררם כדי אמצעי היתה התיבה בניית פעולת עצם

לתשובה.

הרי תיבת...", לך "עשה לציווי הטעם היה שזה וכיוון

נובעת איננה ממושך זמן בתיבה נח של שהתעסקותו מובן,

האופן זה דוקא להיפך: אלא הציווי, בקיום זריזות מחוסר

היא התיבה עשיית מטרת שהרי הציווי, לקיום האמיתי

ישובו". אולי שיראוהו... "כדי

הדור אנשי אצל לעורר כדי פשוט: הכל אין עדיין אך

להאריך צריך נח היה לא לך" זאת "מה התמיהה את

אותם מעוררת היתה בנויה תיבה גם שהרי התיבה, בבניית

לך" זאת "מה למקומה:11לשאלה הקושיה אפוא חזרה .
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(1.3 הערה וראה כו'). הי' תמים (ד"ה בתחלתו פרשתנו טוב לקח

יד.2) ו, פרשתנו

הי'3) שנה ק"כ יוסי רבי בשם הונא "א"ר בסופו) (ה פרשתנו בתנחומא

א"ל תשובה עשו שלא כיון תשובה יעשו שמא המבול בדור הקב"ה מתרה

להן ואומר כו' ארזים ונטע תשובה ועשה נח עמד גופר עצי תיבת לך עשה

וענין זמן הוא שנה שהק"כ משמע, הלשון ומפשטות בהן". מתרה והי' כך

תכב). אלף מסדה"ד (ולהעיר נח של והתראתו התיבה לבנין שייך ואינו בפ"ע

תשובה עשו שלא "כיון שההמשך שמפרש שם, לתנחומא יוסף עץ ראה אבל

וראה כו'"). הקב"ה מתרה (ש"הי' לפנ"ז למ"ש פירוש הוא כו'" לך עשה א"ל

.9 הערה לקמן

ר"פ.4) בפרש"י הובא ה. פרשתנו תנחומא א. קח, סנהדרין

כב.5) ו, שם

ג.6) ו, בראשית

שם.7) ופרש"י ות"י ת"א

יב.8) ז, פרשתנו פרש"י וראה

עוסק9) שהי' הזמן (אריכות) על רק מדובר שם, שבתנחומא להעיר

אומר תנחומא רבי פכ"ג: ובפדר"א וקציצתן*. וגדילתן הארזים בנטיעות

אלף הדורות סדר וראה שם). רד"ל (וראה בתיבה נח עשה שנה ושתים חמשים

תרנו.

בראשית10) (באבער) תנחומא ב. פ"א, בראשית אגדת – יותר בארוכה

שם. טוב לקח ומדרש פדר"א וראה לז.

(11" שם שאיתא (שם) בסנהדרין קצת משמע efכן daizולא למה".

אתה "מה שם ותנחומא בראשית ".dyerכבאגדת

.d`ad dxrday ziy`xa zcb` d`xe (*

gp zyxt - zegiyÎihewl

במשך לך..." "עשה הציווי את לבצע צריך נח היה מדוע

של dpyזמן k"wיכול אשר בעוד זריזות), חוסר של (בשיא

בזריזות התיבה את ולבנות ה' ציווי את לקיים היה

לך"מירב זאת "מה התמיהה את דורו בני אצל ולעורר ית,

בנויה? תיבה עלֿידי

תיבת..." לך "עשה הציווי שעצם לומר, אפוא הכרחי

הלשון מן גם משתמע כך שנה, ק"כ תימשך שהבניה דורש

המבול דור אנשי שיראוהו כדי זה בבנין הטריחו "ולמה

שהקב"ה אותו...", ושואלין שנה ק"כ בה egixhdעוסק

בבנייה שנהigxkdyמלכתחילה ק"כ כדי12שתימשך ,

ולא בתשובה, לחזור ויתעוררו ישאלו, יראו, דורו שאנשי

בעצמו ק"כjynשנח של זמן למשך התיבה בניית את

ושואלין...". "שיראוהו... כדי שנה

.‚
ÔÓÊ ‰Î˘Ó� ÔÎÏÂ ,ÂÓˆÚ· Á� È„ÈŒÏÚ ‰·È˙‰ ˙ÈÈ�·

·¯
הוא: בפשטות לכך ההסבר

של jlפירושו dyrש הוא), מקרא של `dz(בפשוטו

כלומר13תעשה לך, "עשה האברבנאל: שאומר כפי ,gpy

envraהציווי לאחרים". לעשותה יצווה ולא התיבה יעשה

התיבה את יבנה בעצמו שנח כפי14היה, יתרֿעלֿכן, .

הרוגוטשובי שהביטוי15שמסביר שבמקום ההלכה, פי עלֿ

בעצם המצוה מתקיימת – "עשה" diyrdהוא zlertוכך)

"עשיה" בלשון כתוב שהאיסור שבמקום עבירה, לגבי גם

מה על חיוב ואין ממש, עשיה עלֿידי העבירה את עוברים

"גרם"). של בדרך שנעשה

התיבה בעשיית בעניננו, גם בניית16כך על הציווי :

בעצם היא שהמצוה לך", "עשה בלשון נאמר התיבה

העבודה כל את לבצע נח על היה לפיכך של17העשיה,

בעצמו.18בניית התיבה

באמצעות לעשותה היה יכול לא הוא ההלכה [לפי

של הציוויים את לקיים שניתן נאמר אם אף שהרי, שליח,

כפעולת נחשבת שפעולתו שליח, באמצעות "עשה" לשון

ממש ש19המשלח ברור אז גם הרי ,gpלמנות היה יכול לא

השליחות ענין קיים אין בניֿנח אצל שהרי באופן20שליח,

"כמותו"]. יהיה ששלוחו זה

בניית על ה' ציווי את קיים שנח שלמרות ברור, לכן

שנה. ק"כ הדבר נמשך זאת בכל גדולה, בזריזות התיבה,

ארכה כלֿכך גדולה בניה עבודת כיצד מפליא, ואדרבה:

xzeiאצלו `l!שנה ק"כ מאשר

.„
Ï˘ ‰˙¯ËÓ· ˙ÂÈÂÏ˙ ‰È�·‰ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ˙ÂÚ„‰ È˙˘

‰·È˙‰
הרוגוטשובי האם15בדברי זה בענין דעות שתי נמצאות

על המצוה היתה התיבה "המצוהzlertבבניית או הבניה,

בנויה. תיבה שתהא – הבנין" לא המציאות הוה

עשיית על לציווי בטעם תלוי זה שדבר לומר, יש

התיבה:

הרי המבול, ממי ההצלה רק היא התיבה מטרת אם

ה פעולת בעצם ענין שום במציאותהdipaשאין רק אלא ,

התיבה; של

"כדי היתה התיבה בבניית ההתעסקות אם אך

הבניה שפעולת הרי ישובו", אולי ושואלין... שיראוהו...

לתשובה מעוררת שהיא כיוון מצוה, היא .21עצמה

בפירושו רש"י של כוונתו שזוהי להסביר, ניתן זה לפי

כדי זה בבנין הטריחו ולמה לפניו והצלה ריוח "הרבה

"ולמה ואומר בלשונו רש"י מאריך כאשר שיראוהו...".

איננה שהשאלה להסביר, מתכוון הוא זה" בבנין הטריחו

הקב"ה בחר מדוע בדרךרק ולא להצלה, זו בדרך דוקא

והצלה", "ריוח של אחרת

האמצעי גדולה: קושיה זאת אין הפשט לפי שהרי

רש"י אין ולכן תיבה, הוא מים ממבול להצלה הטבע בדרך
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(12" שם טוב לקח במדרש משמע משתדלikוכן הי' שנה ועשרים מאה

בה".

אתה13) לפרש: אין שכאן רש"יynzynובפרט (ראה אחר ולא בה

ס"ה. בפנים לקמן ראה אבל – ב) י, בהעלותך

"וכן14) להציווי וקדמה "לך" נאמר שלא – המשכן במעשה משא"כ

eyrzאשר כל את ועשו גו' לב חכם כל מפורש: ולאח"ז ט) כה, (תרומה "

ואילך. 164 ע' חי"א לקו"ש וראה ו). לא, (תשא צויתך

וש"נ.15) עה"פ. עה"ת צפע"נ

ב).16) נב, סוכה פרש"י (ע"פ בנדו"ד לי' שמספקא בצפע"נ עיי"ש

וראה כן. אינו שבנדו"ד מכריע שם) עה"ת בצפע"נ (הובא שם לסנה' ובצפע"נ

ו. ד, סעיף לקמן

מוכרח17) הי' בעצמו שנח שס"ל מוכרח אינו האברבנאל בלשון משא"כ

לאlkdלבנות בעצמו והוא לאחרים לעשותה יצוה שלא בעיקר אלא בעצמו,

.melkיעשה

מצפע"נ18) ולהעיר המשכן. לבנין בנוגע 183 ע' חי"א מלקו"ש להעיר

בצפע"נ הובא ב. (ג, ובמהד"ת כו'", מקדש גבי בזה "והארכתי שם לסנהדרין

הבנין העשי', הוא המצוה דוקא דבמשכן ומקדש משכן בין מחלק כאן) עה"ת

ואכ"מ. כו'.

ראה19) – ממש בעצמו כעושה הוה אם השליחות גדרי מהסברת ולהעיר

ובכ"מ. בתחילתו. ענגל) (להר"י טוב לקח ח. קו"א סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע

ואכ"מ. יב. סי"א פי"ב במפענצ"פ בהנסמן וראה

גבי20) שליחות גדר זה "אם כאן ועה"ת שם. לסנהדרין בצפע"נ כ"ה

לקמן ראה אבל 39.ב"נ". ,38 ובהערה ז סעיף

אותם21) מעורר ובמילא תמי' שמעוררת י"ל עצמה התיבה שגם אף

.24 הערה לקמן ראה – ב') סעיף (כדלעיל לתשובה



כט gp zyxt - zegiyÎihewl

במשך לך..." "עשה הציווי את לבצע צריך נח היה מדוע

של dpyזמן k"wיכול אשר בעוד זריזות), חוסר של (בשיא

בזריזות התיבה את ולבנות ה' ציווי את לקיים היה

לך"מירב זאת "מה התמיהה את דורו בני אצל ולעורר ית,

בנויה? תיבה עלֿידי

תיבת..." לך "עשה הציווי שעצם לומר, אפוא הכרחי

הלשון מן גם משתמע כך שנה, ק"כ תימשך שהבניה דורש

המבול דור אנשי שיראוהו כדי זה בבנין הטריחו "ולמה

שהקב"ה אותו...", ושואלין שנה ק"כ בה egixhdעוסק

בבנייה שנהigxkdyמלכתחילה ק"כ כדי12שתימשך ,

ולא בתשובה, לחזור ויתעוררו ישאלו, יראו, דורו שאנשי

בעצמו ק"כjynשנח של זמן למשך התיבה בניית את

ושואלין...". "שיראוהו... כדי שנה

.‚
ÔÓÊ ‰Î˘Ó� ÔÎÏÂ ,ÂÓˆÚ· Á� È„ÈŒÏÚ ‰·È˙‰ ˙ÈÈ�·

·¯
הוא: בפשטות לכך ההסבר

של jlפירושו dyrש הוא), מקרא של `dz(בפשוטו

כלומר13תעשה לך, "עשה האברבנאל: שאומר כפי ,gpy

envraהציווי לאחרים". לעשותה יצווה ולא התיבה יעשה

התיבה את יבנה בעצמו שנח כפי14היה, יתרֿעלֿכן, .

הרוגוטשובי שהביטוי15שמסביר שבמקום ההלכה, פי עלֿ

בעצם המצוה מתקיימת – "עשה" diyrdהוא zlertוכך)

"עשיה" בלשון כתוב שהאיסור שבמקום עבירה, לגבי גם

מה על חיוב ואין ממש, עשיה עלֿידי העבירה את עוברים

"גרם"). של בדרך שנעשה

התיבה בעשיית בעניננו, גם בניית16כך על הציווי :

בעצם היא שהמצוה לך", "עשה בלשון נאמר התיבה

העבודה כל את לבצע נח על היה לפיכך של17העשיה,

בעצמו.18בניית התיבה

באמצעות לעשותה היה יכול לא הוא ההלכה [לפי

של הציוויים את לקיים שניתן נאמר אם אף שהרי, שליח,

כפעולת נחשבת שפעולתו שליח, באמצעות "עשה" לשון

ממש ש19המשלח ברור אז גם הרי ,gpלמנות היה יכול לא

השליחות ענין קיים אין בניֿנח אצל שהרי באופן20שליח,

"כמותו"]. יהיה ששלוחו זה

בניית על ה' ציווי את קיים שנח שלמרות ברור, לכן

שנה. ק"כ הדבר נמשך זאת בכל גדולה, בזריזות התיבה,

ארכה כלֿכך גדולה בניה עבודת כיצד מפליא, ואדרבה:

xzeiאצלו `l!שנה ק"כ מאשר

.„
Ï˘ ‰˙¯ËÓ· ˙ÂÈÂÏ˙ ‰È�·‰ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ˙ÂÚ„‰ È˙˘

‰·È˙‰
הרוגוטשובי האם15בדברי זה בענין דעות שתי נמצאות

על המצוה היתה התיבה "המצוהzlertבבניית או הבניה,

בנויה. תיבה שתהא – הבנין" לא המציאות הוה

עשיית על לציווי בטעם תלוי זה שדבר לומר, יש

התיבה:

הרי המבול, ממי ההצלה רק היא התיבה מטרת אם

ה פעולת בעצם ענין שום במציאותהdipaשאין רק אלא ,

התיבה; של

"כדי היתה התיבה בבניית ההתעסקות אם אך

הבניה שפעולת הרי ישובו", אולי ושואלין... שיראוהו...

לתשובה מעוררת שהיא כיוון מצוה, היא .21עצמה

בפירושו רש"י של כוונתו שזוהי להסביר, ניתן זה לפי

כדי זה בבנין הטריחו ולמה לפניו והצלה ריוח "הרבה

"ולמה ואומר בלשונו רש"י מאריך כאשר שיראוהו...".

איננה שהשאלה להסביר, מתכוון הוא זה" בבנין הטריחו

הקב"ה בחר מדוע בדרךרק ולא להצלה, זו בדרך דוקא

והצלה", "ריוח של אחרת

האמצעי גדולה: קושיה זאת אין הפשט לפי שהרי

רש"י אין ולכן תיבה, הוא מים ממבול להצלה הטבע בדרך
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(12" שם טוב לקח במדרש משמע משתדלikוכן הי' שנה ועשרים מאה

בה".

אתה13) לפרש: אין שכאן רש"יynzynובפרט (ראה אחר ולא בה

ס"ה. בפנים לקמן ראה אבל – ב) י, בהעלותך

"וכן14) להציווי וקדמה "לך" נאמר שלא – המשכן במעשה משא"כ

eyrzאשר כל את ועשו גו' לב חכם כל מפורש: ולאח"ז ט) כה, (תרומה "

ואילך. 164 ע' חי"א לקו"ש וראה ו). לא, (תשא צויתך

וש"נ.15) עה"פ. עה"ת צפע"נ

ב).16) נב, סוכה פרש"י (ע"פ בנדו"ד לי' שמספקא בצפע"נ עיי"ש

וראה כן. אינו שבנדו"ד מכריע שם) עה"ת בצפע"נ (הובא שם לסנה' ובצפע"נ

ו. ד, סעיף לקמן

מוכרח17) הי' בעצמו שנח שס"ל מוכרח אינו האברבנאל בלשון משא"כ

לאlkdלבנות בעצמו והוא לאחרים לעשותה יצוה שלא בעיקר אלא בעצמו,

.melkיעשה

מצפע"נ18) ולהעיר המשכן. לבנין בנוגע 183 ע' חי"א מלקו"ש להעיר

בצפע"נ הובא ב. (ג, ובמהד"ת כו'", מקדש גבי בזה "והארכתי שם לסנהדרין

הבנין העשי', הוא המצוה דוקא דבמשכן ומקדש משכן בין מחלק כאן) עה"ת

ואכ"מ. כו'.

ראה19) – ממש בעצמו כעושה הוה אם השליחות גדרי מהסברת ולהעיר

ובכ"מ. בתחילתו. ענגל) (להר"י טוב לקח ח. קו"א סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע

ואכ"מ. יב. סי"א פי"ב במפענצ"פ בהנסמן וראה

גבי20) שליחות גדר זה "אם כאן ועה"ת שם. לסנהדרין בצפע"נ כ"ה

לקמן ראה אבל 39.ב"נ". ,38 ובהערה ז סעיף

אותם21) מעורר ובמילא תמי' שמעוררת י"ל עצמה התיבה שגם אף

.24 הערה לקמן ראה – ב') סעיף (כדלעיל לתשובה



gpל zyxt - zegiyÎihewl

המדרש מן הקב"ה22מצטט יכול היה לא "וכי המילים את

לשמים". להעלותו או ובדבורו באמונתו נח את להציל

"ולמה בעיקר היא השאלה זה:egixhdאלא בבנין

לטרוח צריך נח היה התיבהenvraמדוע .23בבניית

ואשר מצוה, היא עצמה שהבניה בכך הכוונה מהי כלומר,

בכך? להתעסק בעצמו נח צריך היה כן על

בבנייה זו טרחה – שיראוהו..." "כדי רש"י עונה כך על

קיום מדוע מובן ומכך בתשובה. לחזרה לעורר כדי היא

התיבה בניית בעצם הוא .24המצוה

.‰
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„Ò ‡Â‰ È"˘¯ Ï˘ ˘Â¯ÈÙ· Á¯Î‰‰

התורה על בפירושו מפרש רש"י להבין: צריך עדיין

כן, אם מהו מקרא. של שב"עשהhytdלפיgxkddפשוטו

ל" היא הכוונה תיבת..." לבנותegixhdלך צריך שנח – "...

יכול כיצד לתאר קשה כאשר במיוחד בעצמו? התיבה את

וכו'. אמה מאות שלוש של תיבה לבנות אחד אדם

מפני שזה לעיל, האמור את לקבל קשה לכאורה,

מקומות במספר שמוצאים כיוון לך", "עשה הביטוי

של פשוטו לפי אחרות משמעויות ישנן זה שלביטוי

בשבילך" "לך, משלך"25מקרא: .26"לך,

הפסוקים מסדר הוא רש"י לפירוש שההכרח לומר, יש

מיד27והמשכם כתוב התיבה עשיית על הציווי :xg`l

בא בשר כל "קץ המבול דור ועל הפעולה על הסיפור

הארץ" את משחיתם והנני "ואני28iptleלפני... הפסוק

minאתian`הנני leand."...29אופן באיזה מפורט שם

ההשחתה לך30תתבצע "עשה שהציווי רש"י מסיק מכך .

בשביל התיבה, של מציאותה לשם רק איננו תיבת..."

באמצעותה להנצל שיוכל תיבה לו שתהיה כדי התוצאה,

minמ" leanבפני מצוה היא הבניה פעולת שעצם אלא ,"

המבול. לדור התראה עצמה,

.Â
ÏÚ Â˘Â¯ÈÙÓ ‰�Â˘ Ò"˘‰ ÏÚ È"˘¯ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ

‰¯Â˙‰
על בפירושו רש"י של שדרכו פעמים, מספר כבר דובר

בשניהם אמנם הש"ס. על כבפירושו בדיוק איננה התורה

"פשוטו" את מפרש זהה31הוא אינו זאת בכל אך ,

של ל"פשוטו" וכו', ההלכה לימוד – הש"ס של ה"פשוטו"

לימוד דרכי שתי הן אלה הפסוקים. פשט לימוד – מקרא

על רש"י פירוש בין סתירה על להקשות אין לפיכך שונות.

הש"ס. על פירושו לבין התורה

סוכה במסכת בעניננו: מודגש זה רש"י,32דבר אומר

מדייק זה ומפירוש נח, עם ביחד התיבה את בנה ֵשׁשם

הוה33הרוגוטשובי "דהמצוה הוא לכך שההכרח ואומר

רש"י מפירוש המשתמע מן ההיפך – הבנין" לא המציאות

ד'). בסעיף (כדלעיל התורה על

רמז אין מקרא של פשוטו לפי הוא: לכך ההסבר

הפסוק מן להיפך: לנח. עזר ששם לכך "ויעש5בפסוקים

שאומר כפי נראה, עשה" כן אלקים אותו צוה אשר ככל נח

התיבה את בנה שנח התורה, על בפירושו .envraרש"י

מהקדמת שם: הפסוקים להמשך בהתאם גם וזאת

היא עצמה שהפעולה מובן, תיבה..." לך "עשה הציווי

גם מוצאים (לפיכך ה'. בסעיף כדלעיל iyxcnaהמצוה,

dxezd34לעורר כדי היתה התיבה בבניית שההתעסקות

מצוה). היא הבניה עצם – ולכן לתשובה,

הש"ס על בפירוש שיטת35ואילו את רש"י מקבל

`xnbdבגמרא נאמר36(ההלכה). שם (א) הדברים: שונים

עשו להם ואומר בהם מוכיח הצדיק נח "שהיה רק

מהמשך ואפילו התיבה. לבניית קשר ללא תשובה...",

הקב"ה...") א"ל למה זו תיבה זקן לו: ("אמרו הגמרא

על היתה ששאלתם efנראה, daizמציאות עצם על –
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שם.22) באבער תנחומא וראה שם. בראשית אגדת

לב.23) ה, בראשית מפרש"י להעיר

שהרי24) – ההצלה בשביל [לא הוא התיבה בנין על שהציווי מכיון כי

לתשובה, לעוררם נח) (על גברא חובת אלא] – לפניו" והצלה ריוח "הרבה

התיבה; בבנין נח של פעולתו צ"ל כו' לעוררם הפעולה שצ"ל שכ"ז מובן, הרי

שי"ל לזה (נוסף הרי – ס"ב) (כנ"ל בנוי' תיבה ע"י כו' ההתעוררות משא"כ

אריכות ע"י שמתעוררת להתמי' דומה בזהzlertשאינו אין הנה) הבנין,

כו'.zicinzdפעולה לההתעוררות הגורמת נח של

עה"פ.25) רד"ק ראה

ובכ"מ.26) ב. כז, סע"א. ט, סוכה שם. בהעלותך פרש"י ראה

עה"פ.27) לפרש"י לדוד ממשכיל להעיר

יג.28) ו,

יז.29) שם,

ז).i"yxורק30) ו, (בראשית לפנ"ז מפרשו

וש"נ.31) בתחלתו, וכו' רש"י כללי מלאכי יד ראה

שם.32) ולסנהדרין עה"ת בצפע"נ הובא צדק, וכהן ד"ה ב נב,

שם.33) לסנהדרין צפע"נ

הנ"ל.34) ותנחומא בראשית אגדת

בנין35) עצם על רק הוא גו'" תיבת לך "עשה שהציווי עוד, י"ל לכאורה

ועשיית קציצתן השקתן ארזים נטיעת – להבני' ההכנות משא"כ התיבה,

שבנוגע [אלא (שם)* אחר ע"י גם שייעשה אפשר הי' – כו' zrihplהקרשים

לא הגדול בנו יפת גם שהרי שם ע"י שהי' לכאורה לומר אא"פ כו' הארזים

בל' מתיישב אינו אבל – לב)] ה, בראשית (פרש"י המבול לפני מאה בן הי'

"וקראו שם: סוכה אביו.dpayהתיבהoipaע"שyxgרש"י עם

ואילך.36) סע"א קח, סנהדרין

zzixk f"ptl zelertd ik ± (my zexecd xcqa f"cre) daiza gp dyr dpy mizye miyng `negpz 'x mya my `"xcta `zi`y dn (my l"cx d`x) ayiil yi ile` f"tr (*

.my epa mr cgia dyr 'ek mifx`d

gp zyxt - zegiyÎihewl

התמשכה37התיבה התיבה שעשיית בגמרא מוזכר אין (ב) .

שנים. ק"כ

היתה הש"ס, שיטת שלפי רש"י מוכיח ziipaמכך

daizdהמבול דור אנשי והחזרת ההצלה, לצורך רק

ענין היא envrבתשובה ipta.התיבה לעשיית קשר ללא ,

אין ולכן התוצאה, התיבה, מציאות על היא המצוה כלומר,

יכול היה והוא דוקא, בעצמו נח על חלה הבניה חובת

וכדומה). (שם אחרים בעזרת לבנותה

.Ê
Á�ŒÔ· Ï˘ ÁÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Á� Ô· Y ‡¯Ó‚· È"˘¯
הש"ס על בפירושו רש"י גם לומר: יש לכך בנוסף

אך מציאותה, רק ולא התיבה, בניית היא שהמצוה סובר

הפוסקים כדעת סובר, שליח38הוא להיות יכול נח שבןֿ ,

כמותו בןֿנח שם39של של השתתפותו נחשבת ולכן ,

כבניי בדיוק התיבה שםבבניית כי בעצמו, נח עלֿידי ה

נח. של בשליחותו זאת עשה

לפי רש"י סובר התורה, על בפירושו זאת, לעומת

`xwn ly eheytלפעולה מישהו על ציווי חל שכאשר ,

שליח באמצעות זה ציווי לקיים יכול הוא אין מסויימת

אחר במקום לבנות40(כמוסבר צריך היה שנח מובן ומכך ,(

בעצמו. התיבה את

.Á
ÔÈ�Ú· ÈÂËÈ·‰Â ,"ÍÏ ‰˘Ú"Ï È·Â˘ËÂ‚Â¯‰ ˘Â¯ÈÙ

‰ÎÂÒ‰
על הפירושים שלכל כך, על רבות פעמים דובר כבר

"עשה על בעניננו: גם כך ביניהם. קשר יש פסוק "jlאותו

הרוגוטשובי –15אומר מוכרחjlyn"לך היה שנח ,"

שפירוש לומר וצריך מנכסיו. התיבה את ל"עשהdfלבנות

את לבנות צריך היה שנח – דלעיל לפירוש קשור לך"

המצוה. היא הבנייה שעצם מפני בעצמו, התיבה

זה, לביטוי שבדומה העובדה, עלֿידי יובן זה דבר

הסוכות חג – סוכה לגבי גם jlנמצא dyrz41.

שמוסבר כפי קשר, יש אלו ענינים שני [בין

שבשתיהן42בחסידות הענין כי נח, לתיבת דומה שהסוכה ,

שלום זאת43הוא ובכל ביחד, החיות כל היו נח בתיבת :

ישחיתו" ולא ירעו "לא מעין שלום, שם ענינה44שרר וכך ;

עד שלומך, סוכת עלינו ופרוס – שלום הוא הסוכה של

חז"ל אומרים בסוכה45אשר לישב ראויים ישראל "כל

אחת"].

שעצם א) – התיבה בבנין הללו שהענינים רואים, אנו

לך, "עשה להיות שצריך ב) מצוה. היא התיבה בניית

– הצלה לצורך היתה התוצאה, שהתיבה, ג) משלך".

כדלהלן: דומה, באופן בסוכה, גם נמצאים

מצוה היא הסוכה עשיית עצם לפי46א) אשר עד ,

"47הירושלמי כך על לברך הסוכהzeyrlצריך ב) סוכה".

"לך להיות בסוכה49משלך"48צריכה הישיבה כוונת ג) .

"למען בני50היא את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו

מצרים מארץ אותם בהוציאי כבודו51ישראל ענני היו הם ,

לזה ודוגמא ושמש שרב בהם יכה לבל לצל בהם שהקיפם

סוכות לעשות lvlציונו zeieyrd"52.

היה התיבה את א) ביניהם: הבדל קיים זאת למרות

למרות הסוכה, את ואילו לבנות, בעצמו נח דוקא צריך

אחר מישהו לבנות יכול מצוה, היא .54בשבילו53שעשייתה
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מוכיח37) הצדיק נח "שהי' ב') (בעמוד שם הגמרא מהמשך מזו: ויתירה

בפ"ע ענין היתה שלו שתוכחה משמע, – לו" אמרו אותו מבזין והיו כו' אותם

iptle."למה זו "תיבה לו אומרים שהיו

אות38) דרבנן ארעא סק"ה. סרמ"ג חו"מ ש"ך סצ"ז. בנימין משאת שו"ת

ותרומות דמאי שבירושלמי דאף סי"ד שלוחין הל' מחנ"א וראה ס"ה. א'

(או"ח המג"א שהקשה (כמו וכו' לחבירו שליח להיות יכול עכו"ם דאין משמע

משמע ב) (נג, ע"ז מבבלי הנה שלוחין)), מהל' (רפ"ב ומל"מ סק"ד) סתמ"ח

הערה 147 ע' חי"א לקו"ש סקט"ז. ס"ה אה"ע ברכ"י ראה (אבל שליחות דיש

פוסקים. כמה דעת הוא דכן – סקי"ג שם תשובה פתחי שם ברכ"י וראה .(56

אה"ע39) ב"ש שם. (מג"א החולקים לדעת דגם שם דארעא עפרא וראה

ופתחי ברכ"י וראה ס"יֿיא. סתמ"ח או"ח אדה"ז דעת וכ"ה ועוד. סקי"ט. שם

כללים שד"ח שם. בגדרתשובה דהכל מ"ת דקודם י"ל – מ') כלל א' מערכת

לחברו. מאדם שליחות דיש שוים כולם ב"נ

(40.27 הערה 40 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש

יג.41) טז, ראה

(42– הגהות ועם נז, ע' לאזניא אתהלך (סה"מ לאדה"ז פדה כי ד"ה

המשך בזהר". כנז' בינה בבחי' "ששניהן – ואילך) א תרסט, פרשתנו באוה"ת

" פצ"ה תרל"ז הוא".rcepוככה אחד ענינם נח ותיבת סוכה כי

(43– המאמרים בספר (נדפס פ"ד תשל"ו תשבו בסוכות ד"ה וראה

קעז). ע' תשמ"ז) (קה"ת, ח"א מלוקט

ט.44) יא, ישעי'

ב.45) כז, סוכה

אינה46) "שעשייתה שם) (ט"ז ס"א סתרמ"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

xnbהמצוהxwiryמצוה" סתרכ"ה שם אדה"ז ושו"ע רמ"א כו'". המצוה

השתא. ד"ה א ח, מכות פרש"י וראה כו'". לידו הבאה מצוה כו' הסוכה לתקן

ועוד. ה"ח. פי"א ברכות הל' רמב"ם

להבבלי47) דגם ,56 הערה 188 ע' חי"ז לקו"ש וראה ה"ג. פ"ט ברכות

לברכה. בנוגע רק פליג ולא מצוה הוי

שם)48) חכמים (דעת להלכה גם אלא ב) כז, (סוכה ר"א לדעת רק לא

ואילך. 348 ע' חי"ט לקו"ש – ובארוכה ס"ג. סתרל"ז אדה"ז שו"ע –

כא.49) ו, פרשתנו יקר מכלי להעיר

שם.50) מטושו"ע סתרכ"ה אדה"ז שו"ע

מג.51) כג, אמור

בציצית52) (וכן זו שכוונה שם אדה"ז) בשו"ע משמע (וכן בב"ח ועי'

המצוות. שאר ככוונות ולא המצוה מקיום חלק היא ותפלין)

א'.53) אות סקס"ט לשאילתות שאלה מהעמק להעיר

הי'54) לאחרים אותה עושה "ואם (סתרמ"א) שם אדה"ז משו"ע להעיר

כו'". עשייתה בשעת שהחיינו יברך בחג בה שישב הסוכה שבעל ראוי
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התמשכה37התיבה התיבה שעשיית בגמרא מוזכר אין (ב) .

שנים. ק"כ

היתה הש"ס, שיטת שלפי רש"י מוכיח ziipaמכך

daizdהמבול דור אנשי והחזרת ההצלה, לצורך רק

ענין היא envrבתשובה ipta.התיבה לעשיית קשר ללא ,

אין ולכן התוצאה, התיבה, מציאות על היא המצוה כלומר,

יכול היה והוא דוקא, בעצמו נח על חלה הבניה חובת

וכדומה). (שם אחרים בעזרת לבנותה

.Ê
Á�ŒÔ· Ï˘ ÁÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Á� Ô· Y ‡¯Ó‚· È"˘¯
הש"ס על בפירושו רש"י גם לומר: יש לכך בנוסף

אך מציאותה, רק ולא התיבה, בניית היא שהמצוה סובר

הפוסקים כדעת סובר, שליח38הוא להיות יכול נח שבןֿ ,

כמותו בןֿנח שם39של של השתתפותו נחשבת ולכן ,

כבניי בדיוק התיבה שםבבניית כי בעצמו, נח עלֿידי ה

נח. של בשליחותו זאת עשה

לפי רש"י סובר התורה, על בפירושו זאת, לעומת

`xwn ly eheytלפעולה מישהו על ציווי חל שכאשר ,

שליח באמצעות זה ציווי לקיים יכול הוא אין מסויימת

אחר במקום לבנות40(כמוסבר צריך היה שנח מובן ומכך ,(

בעצמו. התיבה את

.Á
ÔÈ�Ú· ÈÂËÈ·‰Â ,"ÍÏ ‰˘Ú"Ï È·Â˘ËÂ‚Â¯‰ ˘Â¯ÈÙ

‰ÎÂÒ‰
על הפירושים שלכל כך, על רבות פעמים דובר כבר

"עשה על בעניננו: גם כך ביניהם. קשר יש פסוק "jlאותו

הרוגוטשובי –15אומר מוכרחjlyn"לך היה שנח ,"

שפירוש לומר וצריך מנכסיו. התיבה את ל"עשהdfלבנות

את לבנות צריך היה שנח – דלעיל לפירוש קשור לך"

המצוה. היא הבנייה שעצם מפני בעצמו, התיבה

זה, לביטוי שבדומה העובדה, עלֿידי יובן זה דבר

הסוכות חג – סוכה לגבי גם jlנמצא dyrz41.

שמוסבר כפי קשר, יש אלו ענינים שני [בין

שבשתיהן42בחסידות הענין כי נח, לתיבת דומה שהסוכה ,

שלום זאת43הוא ובכל ביחד, החיות כל היו נח בתיבת :

ישחיתו" ולא ירעו "לא מעין שלום, שם ענינה44שרר וכך ;

עד שלומך, סוכת עלינו ופרוס – שלום הוא הסוכה של

חז"ל אומרים בסוכה45אשר לישב ראויים ישראל "כל

אחת"].

שעצם א) – התיבה בבנין הללו שהענינים רואים, אנו

לך, "עשה להיות שצריך ב) מצוה. היא התיבה בניית

– הצלה לצורך היתה התוצאה, שהתיבה, ג) משלך".

כדלהלן: דומה, באופן בסוכה, גם נמצאים

מצוה היא הסוכה עשיית עצם לפי46א) אשר עד ,

"47הירושלמי כך על לברך הסוכהzeyrlצריך ב) סוכה".

"לך להיות בסוכה49משלך"48צריכה הישיבה כוונת ג) .

"למען בני50היא את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו

מצרים מארץ אותם בהוציאי כבודו51ישראל ענני היו הם ,

לזה ודוגמא ושמש שרב בהם יכה לבל לצל בהם שהקיפם

סוכות לעשות lvlציונו zeieyrd"52.

היה התיבה את א) ביניהם: הבדל קיים זאת למרות

למרות הסוכה, את ואילו לבנות, בעצמו נח דוקא צריך

אחר מישהו לבנות יכול מצוה, היא .54בשבילו53שעשייתה
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מוכיח37) הצדיק נח "שהי' ב') (בעמוד שם הגמרא מהמשך מזו: ויתירה

בפ"ע ענין היתה שלו שתוכחה משמע, – לו" אמרו אותו מבזין והיו כו' אותם

iptle."למה זו "תיבה לו אומרים שהיו

אות38) דרבנן ארעא סק"ה. סרמ"ג חו"מ ש"ך סצ"ז. בנימין משאת שו"ת

ותרומות דמאי שבירושלמי דאף סי"ד שלוחין הל' מחנ"א וראה ס"ה. א'

(או"ח המג"א שהקשה (כמו וכו' לחבירו שליח להיות יכול עכו"ם דאין משמע

משמע ב) (נג, ע"ז מבבלי הנה שלוחין)), מהל' (רפ"ב ומל"מ סק"ד) סתמ"ח

הערה 147 ע' חי"א לקו"ש סקט"ז. ס"ה אה"ע ברכ"י ראה (אבל שליחות דיש

פוסקים. כמה דעת הוא דכן – סקי"ג שם תשובה פתחי שם ברכ"י וראה .(56

אה"ע39) ב"ש שם. (מג"א החולקים לדעת דגם שם דארעא עפרא וראה

ופתחי ברכ"י וראה ס"יֿיא. סתמ"ח או"ח אדה"ז דעת וכ"ה ועוד. סקי"ט. שם

כללים שד"ח שם. בגדרתשובה דהכל מ"ת דקודם י"ל – מ') כלל א' מערכת

לחברו. מאדם שליחות דיש שוים כולם ב"נ

(40.27 הערה 40 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש

יג.41) טז, ראה

(42– הגהות ועם נז, ע' לאזניא אתהלך (סה"מ לאדה"ז פדה כי ד"ה

המשך בזהר". כנז' בינה בבחי' "ששניהן – ואילך) א תרסט, פרשתנו באוה"ת

" פצ"ה תרל"ז הוא".rcepוככה אחד ענינם נח ותיבת סוכה כי

(43– המאמרים בספר (נדפס פ"ד תשל"ו תשבו בסוכות ד"ה וראה

קעז). ע' תשמ"ז) (קה"ת, ח"א מלוקט

ט.44) יא, ישעי'

ב.45) כז, סוכה

אינה46) "שעשייתה שם) (ט"ז ס"א סתרמ"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

xnbהמצוהxwiryמצוה" סתרכ"ה שם אדה"ז ושו"ע רמ"א כו'". המצוה

השתא. ד"ה א ח, מכות פרש"י וראה כו'". לידו הבאה מצוה כו' הסוכה לתקן

ועוד. ה"ח. פי"א ברכות הל' רמב"ם

להבבלי47) דגם ,56 הערה 188 ע' חי"ז לקו"ש וראה ה"ג. פ"ט ברכות

לברכה. בנוגע רק פליג ולא מצוה הוי

שם)48) חכמים (דעת להלכה גם אלא ב) כז, (סוכה ר"א לדעת רק לא

ואילך. 348 ע' חי"ט לקו"ש – ובארוכה ס"ג. סתרל"ז אדה"ז שו"ע –

כא.49) ו, פרשתנו יקר מכלי להעיר

שם.50) מטושו"ע סתרכ"ה אדה"ז שו"ע

מג.51) כג, אמור

בציצית52) (וכן זו שכוונה שם אדה"ז) בשו"ע משמע (וכן בב"ח ועי'

המצוות. שאר ככוונות ולא המצוה מקיום חלק היא ותפלין)

א'.53) אות סקס"ט לשאילתות שאלה מהעמק להעיר

הי'54) לאחרים אותה עושה "ואם (סתרמ"א) שם אדה"ז משו"ע להעיר

כו'". עשייתה בשעת שהחיינו יברך בחג בה שישב הסוכה שבעל ראוי
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נח, של תיבתו – משלך" "לך להיות מוכרחה התיבה ב)

חבירו של בסוכתו חובתו ידי יוצא "אדם בסוכה ואילו

שאולה) כשלו"55(סוכה היא "הרי כי ,"56.

.Ë
ÍÎ ÏÚ È˘Â˜‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È„ˆÏ Á� ÔÈ· Ï„·‰‰
של הכללית לעבודה קשורים אלו שדברים לומר, יש

הזוהר המבול. בענין התנהגותו57נח בין ההבדל את מסביר

על התפלל לא שנח אחריו, שהיו הצדיקים לבין נח של

המבול מי מכונים ולכן עלמא", על רחמין בעא "לא 58דורו

על רחמי בעי דלא תליין, הוו "דביה נח", "מי בכינוי

שלא תלויים, היו (=שבו העולם),עלמא" על רחמים בקש

בני בשביל נפשם את מסרו אחריו שבאו הצדיקים ואילו

אמר רבינו שמשה שמוצאים כפי מחני59דורם, אין "ואם

כתבת". אשר מספרך נא

אומרים, חז"ל הרי כך: על לשאול ניתן לכאורה

לעיל לחזור60כמצויין ועוררם דורו בני את הוכיח שנח ,

ועורר בעבורם התפלל לא הוא איפוא ומדוע בתשובה,

רחמים? עליהם

ממסירות נבעה לא נח של תוכחתו הוא: לכך ההסבר

ציווי את לקיים כדי אלא המבול, דור אנשי למען נפשו

ה'.

חסידות בספרי נאמר על61לפיכך עצמו נתן "לא שנח ,

לעוררם עליהם יפעלו והתראותיו תוכחתו אשר זה

את לקיים בעיקר התכוון הוא שבתוכחתו מפני לתשובה",

ה' .`eilציווי

על רחמין כמשה) נפש (במסירות בעא "לא ולכן

.62עלמא"

ישראל, עם מצב ללבו שנגע רבינו, משה זאת לעומת

בעבורם, נפשו את מסר עצמו, על לו שאיכפת כפי בדיוק

נא מחני אין "ואם שאמר עד רחמים לעורר התפלל הוא

כתבת". אשר מספרך

.È
‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ ÔÈ·Ï Á�Ï ÈÂÂÈˆ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰

תיבת בין ההבדל גם משהgpוזהו שקיבל סוכות, לבין

וכו': ומסרה מסיני

דורו, בני על רחמים בקש לא שנח הנ"ל, הענין

– המבול) ממי (כפשוטה, ההצלה התיבה: בבניית התבטא

משפחתו ובני נח לקליטת מיועדת היתה – התיבה בניית

רק הבניה היתה עצמה זו ומסיבה דורו, לבני ולא בלבד,

משלך". "לך, – שלו ומנכסיו ידו, על

ישראל הפכו כאשר תורה, מתן לאחר זאת, לעומת

התחייבו63לציבור כאשר לארץ, שנכנסו לאחר ובמיוחד ,

נצחית"64בערבות אחת ל"מציאות הפכו הם שלכל65, –

האחר. של מציאותו נוגעת יהודי

כמצות אצלן, גלוי האחדות שענין במצוות ובמיוחד

מעשה יכול אז ח): בסעיף (כדלעיל שלום שענינה סוכה,

כאילו להחשב אחר יהודי של גםed`המצווה זאת: עשה

ידי יוצא והוא ממש", כ"שלו נחשבת חברו של סוכה

אחד" "כגוף שהם מפני .66חובתו,

(e"lyz oeygÎxn g"xc` zgiyn)
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שם.55) סוכה

שם.56) לקו"ש וראה תרלז). (סי' שם אדה"ז שו"ע

ואילך.57) ב יד, ח"ג ב. רנד, ואילך. ב סז, ח"א

סא,58) שם אוה"ת נח. ר"פ תו"א וראה ט. נד, ישעי' – פרשתנו הפטורת

ואילך. א תרכב, ואילך. א

לב.59) לב, תשא

א.60) סח, ח"א שם בזהר וגם הנ"ל. ופרש"י ומדרשים שם. סנהדרין

(61.29 ע' ה'ש"ת סה"מ

ואילך.62) 96 ע' לקמן גם ראה – בהנ"ל

מהד"ת63) צפע"נ ע"ב. ריש סא, נזיר וראה כו'. ב"נ מכלל יצאו אז שהרי

"ואח"כ תז) (ע' דברים בצפע"נ המו"נ בגליון וראה מ. ע' פרשתנו עה"ת ב. יג,

ב. צ, מהד"ת צפע"נ וראה אחד". כלל מהפרטים ונעשו חזרו מ"ת בשעת

כח.64) כט, נצבים פרש"י שם. ובפרש"י ב. מג, סנהדרין ראה

שם.65) מהד"ת ב. אות סקמ"ג (ווארשא) צפע"נ שו"ת

ו66) שם, חי"ט לקו"ש ש"נ.ראה



לג

נישואין

איש  יחוד  לגבי  מיוחדת  מעלה  יש  שמונה  למספר 
ואשה.

ח' — רומז על הוי' אדני, שיש בהם שמונה אותיות, 
והוא הוא יחוד ז"א ונוקבא, והוי' בהיכל קדשו1.

והוא  שמונה,  המספר  נרמז  הנישואין  ובהתחלת 
והשבע  יחד  והכלה  החתן  על  החופפת  )אחת(  חופה 

ברכות.
ח' — היא בינה, הספירה השמינית,

ו' — היא חופפת על ז"א, בחינת זכר,
פה — וגם על מלכות, מלכות פה2, בחינת נקבה.

בלבד,  מלכות  על  החופפת  חופה,  בחינת  עוד  ויש 
והוא הדעק טוך. והוא מה שתפארת דז"א נעשה כתר 

למלכות3.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפה(

דור ישרים יבורך4.

על  רומז  מנצפ"ך,  פעמים  ב'  מספר   — ישרי"ם 
גבורות.

דור ישרים יבורך — היינו שהגבורות נמתקו לגמרי, 
ואז הם מעולים מהחסדים.

)ליקוטים ואגרות עמ' שכה(

מצא אשה, מצא טוב5.

מצא — תיבה זו רומזת על יחוד זכר ונקבה.
הולד,  יצירת  קודם  יום  הארבעים  הוא   — מ' 

שמכריזין בת פלוני לפלוני6.
צ"א — גימטריא הוי"ה אדנ"י, רומז על זכר ונקבה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רב(

אמונת, זה סדר זרעים7.

כלומר, קיום מצות זרעים, שהוא ענין הזיווג, כדברי 

1( חבקוק ב, כ.
2( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
3( לקוטי תורה שיר השירים מז, ד. 

4( תהלים קיב, ב.
5( משלי יח, כב. נוסח התנאים.

6( סוטה ב, א.
7( שבת לא, א.

רק בדרך  הוא  זרעך,  זרע את  על הפסוק9 בבקר  רז"ל8 
אמונה, ולא בשכל אנושי. כי על פי שכל די לו להפקיע 
את עצמו ולפרנס את עצמו, ולמה לו לקחת רחיים על 
צווארו, רק הוא מפני אמונה שלמעלה מן השכל לגמרי.

אשה  ומה'  אבות  נחלת  והון  בית  שכתוב10  זהו 
משכלת.

בית והון — יכול להיות מאבות, מוחין.
דלעילא,  הוי'  משם  הוא  זיווג,   — משכלת  אשה 

שלמעלה ממוחין11.
)ליקוטים ואגרות עמ' קצז(

האשה נקנית בשלשה דרכים, בכסף בשטר ובביאה12.

כסף — הוא חסד, קו הימין.
שטר — הוא גבורה, קו השמאל.

ביאה — היא תפארת, קו האמצעי13.
שהחוט  התיקון,  שבעולם  קוים  השלשה  והיינו 
המשולש לא במהרה ינתק14, היפך עולם התהו, שהיה 

רק בבחינת שני קוים, פירוד, שניתק במהרה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שטו(

בהיקש  ולומדים  בגירושין,  נאמר   — שטר  קנין 
לקידושין15.

וגירושין  גבורה,  על  רומז  שטר  דהנה  הוא,  והענין 
את  להמתיק  היא  והכוונה  כמובן.  מגבורות,  רק  הם 

הגבורות, שיהיו בקדושה, גבורות ממותקות.
ושטר נאמר בין כסף, חסד, לביאה, רחמים — כדי 

שיהיה ממותק משני הצדדים.
)ליקוטים ואגרות עמ' רד(

8( יבמות סב, ב. 
9( קהלת יא, ו.

10( משלי יט, יד.
11( ועיין בראשית רבה ריש פרשת ויצא.

12( קידושין פ"א מ"א.
13( ראה אור התורה ויצא קעה, ב.

14( קהלת ד, יב.
15( קידושין ה, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נחלד
ו, ט – אלה תולדת נח נח איש צדיק וגו'

בא'  פרקים  ראשי  מתחילין  פרשיות  ו'  תולדות,  אלה  א. 
כמו ]אלה תולדות נח[, אלה פקודי, אם בחוקותי, אלה מסעי, 
האחרון  שפסוק  פרשיות  ו'  וכן  נצבים,  אתם  הדברים,  אלה 
סיני  בהר  פרשת  אלוף,  מסיימת  וישלח  פרשת  בא'  מתחיל 
מסיימת את שבתותי, אם בחקותי מסיים אלה המצות, שלח 
לך מסיים אני ה', אלה מסעי מסיים אלה המצות, ראה מסיים 

איש כמתנת ידו, להודיעך ו' אלפים שנה הווה העולם.
אתם,  אם,  מתחילין  וב'  באלה  מתחילין  פרשיות  ד' 
וב'  תורה  שילמדו  המשיח  וימות  תורה  אלפי  ד'  להודיעך 
אלפים תוהו בלא תורה כן ב' פרשיות פסוק אחרון מתחילין 
ו' פרשיות הם אלה  אלה והד' ענין אחר, וכשתמנה התחלת 
)עיין  נאמנ"ה  עדו"ת  בגימטריא  אתם  אלה  אלה  אם  אלה 
הוה  זה שו' אלפא  על  נאמנה  ה'  עדות  לומר  ח(  יט,  תהלים 

העולם.
פירוש הרוקח

ז, יא – בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש 
השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו 

כל מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו

ב. מבואר בדרושי חסידות ש"בתיבת נח הי' דוגמת ומעין 
הבהמות  וכל  החיות  כל  היו  נח  בתיבת  שהרי  לבוא,  לעתיד 
לזה,  זה  השחיתו  ולא  כלל  לזה  זה  רעה  עשו  לא  ועכ"ז  יחד, 
 .  . בתיבה  יחד  הכל   .  . כבש  עם  זאב  גר  עכשיו  גם  שנמצא 
קדשי1,  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  שלא  לבוא  לעתיד  מעין 
"תיבת נח היא מ"ם סתומה שבפסוק2 לםרבה המשרה, ולכן 
שם ולשלום אין קץ, וגר זאב עם כבש כו'"3, היינו, שפרשת נח 

קשורה עם תכלית השלימות דלעתיד לבוא.
"עולם  שנח  במדרש4  שכתוב  שמה  לומר,  יש  זה  פי  ועל 
כפשוטו,  העולם  חידוש  על  רק  )לא  קאי   – ראה"  חדש 
לאחרי המבול, אלא( גם על החידוש דלעתיד לבוא, "השמים 
הכתוב6  על  במדרש5  וכדאיתא  החדשה",  והארץ  החדשים 
"כימי  גו'",  עולם  כימי  וירושלים  יהודה  מנחת  לה'  "וערבה 

עולם כימי נח".
ולפני זה – גם החידוש בתורה, “תורה חדשה מאתי תצא":
על הפסוק7 "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו כל 
מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" – איתא בזהר8: 
דחכמתא  תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  "ובשית 
שש  בשנת  וסימנך  וכו'  לתתא  דחכמתא  ומבוע  לעילא 
מאות שנה לחיי נח וגו'", היינו, שהתחלת המבול )"נבקעו כל 
מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו"( רומז להתחלת 

1( המשך וככה תרל"ז פרק צה.

2( ישעי' ט, ו.

3( אור התורה פרשתנו )כרך ג תרע, א.

4( בראשית רבה פרשתנו פ"ל, ח.

5( ויקרא רבה פ “ז, ד. איכה רבה בסופו. ועוד.

6( מלאכי ג, ד.

7( פרשתנו ז, יא.

8( חלק א קיז, א.

גילוי פנימיות התורה בדורות האחרונים, לאחרי חצות דאלף 
הששי, "כמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר 
ומצוה לגלות זאת החכמה"9, עד לגילוי באופן ד"יתפרנסון"10, 
ד"יפוצו  ובאופן  חב"ד,  חסידות  בתורת  והשגה,  הבנה 

מעיינותיך חוצה", עד לשלימות ההפצה חוצה בדורנו זה.
 – התורה  דפנימיות  הגילוי  לשלימות  נעשה  זה  וענין 
ידי  על  התורה  פנימיות  לימוד  תצא",  מאתי  חדשה  "תורה 
משיח צדקנו, שאז יקויים היעוד "כי מלאה הארץ דעה את ה' 
כמים לים מכסים"11, די"ל, שדוגמת זה הי' גם בזמן המבול, 
הבריאה  בהתחלת  )כמו  במים  מכוסה  הי'  כולו  שהעולם 
תכלית  ובדוגמת  ע"ד  במים"12(,  מים  כולו  העולם  "כל  שהי' 

השלימות ד"כמים לים מכסים" לעתיד לבוא13.
ספר השיחות ה'תשמ"ח

ח, ח – וישלח את היונה מאתו לראות הקלו 
המים מעל פני האדמה

הפרשה  זאת  כל  כן  גם  רמזו  וגו'.  היונה  את  וישלח  ג. 
ב(  מה,  תכ"א  )תקו"ז  הנעלם  במדרש  אמרו  וכן  העתיד  על 
משולה  היא  ישראל  וכנסת  הגליות  רמוזים  היונה  בענין  כי 
ליונה דכתיב )שיר השירים ב, יד( יונתי בחגוי הסלע, ובעונה 
נשתלחה ונתגרשה כדכתיב )ירמי' טו, א( שלח מעל פני. וזהו 
מנוח  היונה  מצאה  ולא  בבל  בגלות  מאתו  היונה  את  וישלח 
לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם )ירמי' יג, 

טז( ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף.
וזהו  וקבלה.  בתשובה  שחזרה  התיבה  אל  אליו  ותשב 
מתחת  אדם  וידי  ח(  א,  )יחזקאל  כדכתיב  ויקחה  ידו  וישלח 
היונה  את  שלח  ויוסף  כבראשונה  לחטוא  חזרה  כנפיהם, 
בגלות יון. ותבא אליו היונה לעת ערב שחזרה בתשובה. ולפי 
שגלות יון החשיך פניהם של ישראל כשולי קדירה, אמר לעת 
ערב לפי שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית 
טרף בפי' לולי שהעיר השם רוח הכהנים המשוחים בשמן זית 

שהם חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...
הוא  רביעי  גלות  וגלתה  כבראשונה  לחטוא  חזרה  אח"כ 
את  וישלח  אחרים  ימים  שבעת  עוד  וייחל  וזהו  אדום,  גלות 
היונה בגלות אדום ולא יספה שוב אליו עוד היא מעצמה אלא 
את  אקים  כדכתיב  מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  שהקב"ה 
סכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל 
שפירושו לא תוסיף קום מעצמה אלא שהקב"ה יסייעה ויתן 
לה יד. וזהו אקים את סוכת דוד, וזהו ולא יספה שוב אליו עוד 

מעצמה לפי כובד הגלות והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור14

9( אגרת הקודש סימן כו )קמב, ב(.

10( תקו"ז ת"ו בסופו. ראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 136 הערה 35. וש"נ.

11( ישעי' יא, ט. רמב"ם סיום וחותם ספר הי"ד.

12( בראשית רבה פ"ה, ב. וראה שם, א. לקוטי שיחות חלק ל ע' 16.

13( ראה בארוכה לקוטי שיחות שם ס"ה ואילך.

14( ר' אברהם סבע ז"ל, ממגורשי ספרד.
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á� Á� ˙„ÏBz ‰l‡∑:ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר והזּכירֹו, י)הֹואיל ּדבר(משלי לברכה". צּדיק "זכר ≈∆¿……«…«ƒ«ƒְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
טֹובים מעׂשים צּדיקים, ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד קח)∑ÂÈ˙¯„a.אחר: אֹותֹו(סנהדרין ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ¿……»ְִֵֵֵַ

לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר, צּדיק היה צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ׁשּכן ּכל ואּלּולׁשבח, צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכלּום נחׁשב היה לא אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ‰˙‰Á�ŒCl.היה ÌÈ‰Ï‡‰Œ˙‡∑:אֹומר הּוא כד)ּובאברהם "אׁשר(לקמן ְְְֱִֶֶַָָָָָָָֹ∆»¡…ƒƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

מאליו ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", לׁשֹון∑‰˙‰Cl.התהּלכּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹƒ¿«∆ְ
ּכבד ּבלׁשֹון ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו אחד:עבר, ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא יג)מׁשּמׁשת "התהּל(שם להּבא, ,"התהּל "קּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לׁשעבר. יב)נח", א להּבא,(שמואל ,"עבדי ּבעד ח)"התּפּלל א אּלא(מלכים עבר, לׁשֹון הּזה", הּבית אל והתּפּלל "ּובא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבראׁשֹו להּבאׁשהּוי"ו .הֹופכֹו ְְְֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט)ואּלּו ו, (רש"י ְְְִֶַָָָָ
נח), מת ּכאׁשר ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם עזרא: האּבן ׁשּכתב (ּוכפי נח מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,

ּבּדֹור הּכּונה ׁש"ּבדֹורֹו" לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ּדֹורׁשּלֹוואיְך רז"ל: וכלׁשֹון ּומנהיגֹו. ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּופרנסיו. רמב"ןּדֹור ְַָָ
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�Á.(ט) ˙„ÏBz ‰l‡ּבֹו ּפרׁשּו טעמֹו ≈∆¿……«ְֲֵַ

מה ּכטעם קֹורֹותיו, והרד"ק) ְְַַַַַָָָ(הראב"ע,

הּפרׁשה. ּכל אל וירמז א'), כ"ז (מׁשלי יֹום ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּילד

האדם קֹורֹות אין ּכי ּבעיני, נכֹון ְְִֵֵֵַָָָָואינֹו

אּלה ּכמֹו ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא והּנכֹון ְְְְְֵֶֶַַָָָּתֹולדֹותיו.

ּתלדת ואּלה א'), י' (להּלן נח ּבני ְְְְְֵֵֶַַָֹֹֹֹּתֹולדת

ּתֹולדֹות אּלה יאמר י"ב), כ"ה (להּלן ְְְִֵֵֶַַָָֹיׁשמעאל

ויפ חם ׁשם ּבעבּורנח נח וּיֹולד החזיר אבל ת. ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היה, ּתמים צּדיק איׁש נח ואמר ְְִִִִִֶַַַָָָָֹׁשהפסיק

ּבתבה. צּוהּו לּמה ְְִִֵַָָָָלהֹודיע

Û‡Â(ל"ב (ה' למעלה אמר ׁשּכבר ּפי על ¿«ְְְִֶַַַָָָ

נח וּיֹולד ׁשנה מאֹות חמׁש ּבן נח ְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹויהי

ּפעם להזּכירם חזר יפת, ואת חם את ׁשם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ׁשּיֹולידּו אבֹותיו ּככל היה לא ּכי להּגיד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹאחרת

יזּכיר ּכי ּבנים, ׁשלׁשה טעם וזה ּובנים. ְְְִִִִֶַַַָָָָּבנֹות

היּו לבּדם ׁשלׁשה אּלה ּכי לאמר ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹמסּפרם

ּכל נפצה ּומאּלה ּבזכּותֹו, ונּצלּו ְְְְְִִֵֵֶָָָָּתֹולדֹותיו,

ֶָָהארץ:

LÈ‡ׁשהיה הּכתּוב יזּכיר היה. ּתמים צּדיק ƒְִִִֶַַַָָָָָָ

ׁשראּוי להֹודיע ּבצדקֹו, וׁשלם ְְְְִִֵֶַַַָָזּכאי

הּוא ּכי ּכלל, ענׁש לֹו ׁשאין הּמּבּול מן ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלהּנצל

ּבּדין, הּזּכאי הּוא הּצּדיק ּכי ּבצדק, ְִִִִֶֶַַַַַַָּתמים

הּצּדיק את והצּדיקּו ׁשאמר ּכמֹו הרׁשע, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהפ

וכן א'), כ"ה (ּדברים הרׁשע את ְְְְִִִֵֶָָָָוהרׁשיעּו

עׂשית אמת ּכי עלינּו הּבא ּכל על צּדיק ְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָואּתה

עמית ּתׁשּפט ּבצדק וכן ל"ג), ט' ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָֹ(נחמיה

(להּלן ׁשאמר ּבאברהם אבל ט"ו). י"ט ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָ(וּיקרא

אֹותֹו ׁשּבח ּומׁשּפט, צדקה לעׂשֹות י"ט) ְְֲִִֵַַָָָי"ח

ׁשהיא ּוברחמים הּמׁשּפט, ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָּבצדק

ּבמעׂשיו, צּדיק אמר, אברהם ורּבי ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָהּצדקה.

ּתמים ט"ו) כ"ח (יחזקאל ּוכתיב ּבלּבֹו. ְְְְִִִִֵֶָָּתמים

:ּבדרכי ְִֶַָָאּתה

¯Á‡Âאיׁש אינּנּו ּכי צּדיק, איׁש ׁשהּוא ׁשאמר ¿««ִִִִֵֶֶֶַַָ

החּיבים, דֹורֹו ּכבני ּדרּכֹו ּומׁשחית ְְְִִִֵַַַַָָָחמס

מת ׁשהיה ליראהאמר הּנכּבד הּׁשם את הּל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשמים הֹוברי אחרי נפּתה אינּנּו לבּדֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו

זרה, עבֹודה אחרי ׁשּכן וכל ועֹונן, ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָּומנחׁש

הּוא לבּדֹו ּבּׁשם רק ּכלל, להם ׁשֹומע ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָואינּנּו

אֹו הּׁשם, ּבחר אׁשר ּבּדר והֹול ּתמיד, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבק

ּכטעם וזה היה. נביא ּכי אֹותֹו, יֹורה ְְֲִִֶֶֶַַָָָאׁשר

(ּדברים תיראּו ואתֹו ּתלכּו אלהיכם ה' ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹאחרי

לעבד הּמתנּבא ּבהרחקת הּנאמר ה') ְְְֱֲִֵֶַַַַַַַָֹי"ג

אפרׁש. ּכאׁשר ּומֹופת, אֹות ונֹותן זרה ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָעבֹודה

והיה לפני התהּל ּבּפסּוק זה אזּכיר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועֹוד

ּדעֹות ּתמים יהיה אם א'), י"ז (להּלן ְְְִִִִֵֶַָָתמים

ִִעּמי.

‰p‰Â,לענׁש ראּוי ואינּנּו צּדיק נח ׁשהיה אחר ¿ƒ≈ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבזכּותֹו, להּנצל ראּויים ּוביתֹו ּבניו ְְְִִִֵֵַָָָּגם

יאמר, אֹו זרעֹו. יּכרת אם עליו ענׁש היה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכי

צּדיקים, ּוביתֹו ּבניו וגם ׁשלם צּדיק הּוא ְִִִִֵֵַַַָָָּכי

י"ט) י"ח (להּלן ׁשּכתּוב ּכענין לּמדם, הּוא ְְְְִִִֶַָָָָּכי

ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָּכי

ֵּביתֹו:

.ÂÈ˙¯„aּכל לטֹובה, ׁשּדרׁשּוהּו מרּבֹותינּו יׁש ¿……»ְְֵֵֵֶַָָָ

ׁשּדֹורׁשין ויׁש צּדיקים, ׁשל ּבדֹור היה אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּכן

הּפׁשט, לפי ּבעיני והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵַַַַַָָלגנאי,

ּבּדֹורֹות הּצּדיק לבּדֹו ׁשהּוא לֹומר טעמֹו ְֲִִֶַַַַַַּכי

זּולתֹו. ּתמים ולא צּדיק ּבדֹורֹותיו אין ְְִִֵֵַָָָָֹההם,

הּזה ּבּדֹור לפני צּדיק ראיתי את ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹוכן

להּנצל. ראּוי ּבּדֹור אחר ׁשאין א'), ז' ְְִֵֵֵֶַַַָָָ(להּלן

¯Ó‡Â,ÂÈ˙¯„aמעת עברּו רּבים ּדֹורֹות ּכי ¿»«¿……»ְִִֵֵַָ

ּבלּתֹו. ּבארץ צּדיק ואין ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשהׁשחיתּו,

ּכי ּבמתּוׁשלח, רּבֹותינּו ּדבר עלי יקׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואל

להּנצל ראּוי צּדיק ׁשאין רק יסּפר לא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּכתּוב

ההם: הּדֹורֹות מּכל הּמּבּול ִִֵַַַָָמן

ÙÈ˙.(י) ˙‡Â ÌÁ ˙‡ ÌL אלי,‡˙ הּנראה ∆≈∆»¿∆»∆ְִֵֶַַ

כ"א) י' (להּלן ׁשּנאמר הּגדֹול, הּוא יפת ְֱִֶֶֶֶַַַָָּכי

יפת יפתאחי ּבני ּכתֹולדֹותם ימנם וכן הּגדֹול. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

(ׁשם ּבכּלם,ּתחּלה הּקטן הּוא וחם ב'). ׁשם ְְְִַָָָָָָָֻ

עׂשה אׁשר את וּידע כ"ד) ט' (ׁשם אמר ֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מעלתֹו. ּבעבּור ׁשם הקּדים אבל הּקטן. ּבנֹו ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָלֹו

נתאחר והּנה נֹולדּו. כן ּכי אחריו, חם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוהזּכיר

וחם", ויפת "ׁשם לֹומר הּכתּוב רצה ולא ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיפת.

ואין ּתֹולדֹותם, ּכסדר ׁשּלא נזּכרים כּלם היּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻּכי

ׁשם אבל ּבעבּורֹו, הּסדר ׁשיבּטל מעלה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָליפת

ׁשהּוא ּפי על אף מעלתֹו, ּבעבּור אֹותֹו ְֲֲִִִֶַַַַָהקּדים

וכן כ"א). י' (להּלן הּתֹולדֹות ּבסּפּור ְְְְִֵַַָָָֻמאחר

כ"ח), א' (דהי"א ויׁשמעאל יצחק אברהם ְְְְְִִֵֵַָָָָּבני

(יהֹוׁשע עׂשו ואת יעקב את ליצחק ואּתן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

ד'): כ"ד



לה gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k oey`x meil inei xeriy

ß ixyz d"k oey`x mei ß
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á� Á� ˙„ÏBz ‰l‡∑:ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר והזּכירֹו, י)הֹואיל ּדבר(משלי לברכה". צּדיק "זכר ≈∆¿……«…«ƒ«ƒְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
טֹובים מעׂשים צּדיקים, ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד קח)∑ÂÈ˙¯„a.אחר: אֹותֹו(סנהדרין ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ¿……»ְִֵֵֵַ

לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר, צּדיק היה צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ׁשּכן ּכל ואּלּולׁשבח, צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכלּום נחׁשב היה לא אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ‰˙‰Á�ŒCl.היה ÌÈ‰Ï‡‰Œ˙‡∑:אֹומר הּוא כד)ּובאברהם "אׁשר(לקמן ְְְֱִֶֶַָָָָָָָֹ∆»¡…ƒƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

מאליו ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", לׁשֹון∑‰˙‰Cl.התהּלכּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹƒ¿«∆ְ
ּכבד ּבלׁשֹון ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו אחד:עבר, ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא יג)מׁשּמׁשת "התהּל(שם להּבא, ,"התהּל "קּום ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לׁשעבר. יב)נח", א להּבא,(שמואל ,"עבדי ּבעד ח)"התּפּלל א אּלא(מלכים עבר, לׁשֹון הּזה", הּבית אל והתּפּלל "ּובא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבראׁשֹו להּבאׁשהּוי"ו .הֹופכֹו ְְְֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט)ואּלּו ו, (רש"י ְְְִֶַָָָָ
נח), מת ּכאׁשר ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם עזרא: האּבן ׁשּכתב (ּוכפי נח מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,

ּבּדֹור הּכּונה ׁש"ּבדֹורֹו" לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ּדֹורׁשּלֹוואיְך רז"ל: וכלׁשֹון ּומנהיגֹו. ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּופרנסיו. רמב"ןּדֹור ְַָָ

(é)ìL çð ãìBiå:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äLרמב"ן ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

‰Â‰ט ÌÈÏL È‡kÊ ¯·b Á� Á� ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««¿ƒ¬»
:Á� CÈl‰ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a¿»ƒ¿««¿»«¿»«ƒ…«

ÈÂ˙י ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ�· ‡˙Ïz Á� „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

�Á.(ט) ˙„ÏBz ‰l‡ּבֹו ּפרׁשּו טעמֹו ≈∆¿……«ְֲֵַ

מה ּכטעם קֹורֹותיו, והרד"ק) ְְַַַַַָָָ(הראב"ע,

הּפרׁשה. ּכל אל וירמז א'), כ"ז (מׁשלי יֹום ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּילד

האדם קֹורֹות אין ּכי ּבעיני, נכֹון ְְִֵֵֵַָָָָואינֹו

אּלה ּכמֹו ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא והּנכֹון ְְְְְֵֶֶַַָָָּתֹולדֹותיו.

ּתלדת ואּלה א'), י' (להּלן נח ּבני ְְְְְֵֵֶַַָֹֹֹֹּתֹולדת

ּתֹולדֹות אּלה יאמר י"ב), כ"ה (להּלן ְְְִֵֵֶַַָָֹיׁשמעאל

ויפ חם ׁשם ּבעבּורנח נח וּיֹולד החזיר אבל ת. ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

היה, ּתמים צּדיק איׁש נח ואמר ְְִִִִִֶַַַָָָָֹׁשהפסיק

ּבתבה. צּוהּו לּמה ְְִִֵַָָָָלהֹודיע

Û‡Â(ל"ב (ה' למעלה אמר ׁשּכבר ּפי על ¿«ְְְִֶַַַָָָ

נח וּיֹולד ׁשנה מאֹות חמׁש ּבן נח ְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹויהי

ּפעם להזּכירם חזר יפת, ואת חם את ׁשם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ׁשּיֹולידּו אבֹותיו ּככל היה לא ּכי להּגיד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹאחרת

יזּכיר ּכי ּבנים, ׁשלׁשה טעם וזה ּובנים. ְְְִִִִֶַַַָָָָּבנֹות

היּו לבּדם ׁשלׁשה אּלה ּכי לאמר ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹמסּפרם

ּכל נפצה ּומאּלה ּבזכּותֹו, ונּצלּו ְְְְְִִֵֵֶָָָָּתֹולדֹותיו,

ֶָָהארץ:

LÈ‡ׁשהיה הּכתּוב יזּכיר היה. ּתמים צּדיק ƒְִִִֶַַַָָָָָָ

ׁשראּוי להֹודיע ּבצדקֹו, וׁשלם ְְְְִִֵֶַַַָָזּכאי

הּוא ּכי ּכלל, ענׁש לֹו ׁשאין הּמּבּול מן ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלהּנצל

ּבּדין, הּזּכאי הּוא הּצּדיק ּכי ּבצדק, ְִִִִֶֶַַַַַַָּתמים

הּצּדיק את והצּדיקּו ׁשאמר ּכמֹו הרׁשע, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהפ

וכן א'), כ"ה (ּדברים הרׁשע את ְְְְִִִֵֶָָָָוהרׁשיעּו

עׂשית אמת ּכי עלינּו הּבא ּכל על צּדיק ְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָואּתה

עמית ּתׁשּפט ּבצדק וכן ל"ג), ט' ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָֹ(נחמיה

(להּלן ׁשאמר ּבאברהם אבל ט"ו). י"ט ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָ(וּיקרא

אֹותֹו ׁשּבח ּומׁשּפט, צדקה לעׂשֹות י"ט) ְְֲִִֵַַָָָי"ח

ׁשהיא ּוברחמים הּמׁשּפט, ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָּבצדק

ּבמעׂשיו, צּדיק אמר, אברהם ורּבי ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָהּצדקה.

ּתמים ט"ו) כ"ח (יחזקאל ּוכתיב ּבלּבֹו. ְְְְִִִִֵֶָָּתמים

:ּבדרכי ְִֶַָָאּתה

¯Á‡Âאיׁש אינּנּו ּכי צּדיק, איׁש ׁשהּוא ׁשאמר ¿««ִִִִֵֶֶֶַַָ

החּיבים, דֹורֹו ּכבני ּדרּכֹו ּומׁשחית ְְְִִִֵַַַַָָָחמס

מת ׁשהיה ליראהאמר הּנכּבד הּׁשם את הּל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשמים הֹוברי אחרי נפּתה אינּנּו לבּדֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו

זרה, עבֹודה אחרי ׁשּכן וכל ועֹונן, ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָּומנחׁש

הּוא לבּדֹו ּבּׁשם רק ּכלל, להם ׁשֹומע ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָואינּנּו

אֹו הּׁשם, ּבחר אׁשר ּבּדר והֹול ּתמיד, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבק

ּכטעם וזה היה. נביא ּכי אֹותֹו, יֹורה ְְֲִִֶֶֶַַָָָאׁשר

(ּדברים תיראּו ואתֹו ּתלכּו אלהיכם ה' ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹאחרי

לעבד הּמתנּבא ּבהרחקת הּנאמר ה') ְְְֱֲִֵֶַַַַַַַָֹי"ג

אפרׁש. ּכאׁשר ּומֹופת, אֹות ונֹותן זרה ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָעבֹודה

והיה לפני התהּל ּבּפסּוק זה אזּכיר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועֹוד

ּדעֹות ּתמים יהיה אם א'), י"ז (להּלן ְְְִִִִֵֶַָָתמים

ִִעּמי.

‰p‰Â,לענׁש ראּוי ואינּנּו צּדיק נח ׁשהיה אחר ¿ƒ≈ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבזכּותֹו, להּנצל ראּויים ּוביתֹו ּבניו ְְְִִִֵֵַָָָּגם

יאמר, אֹו זרעֹו. יּכרת אם עליו ענׁש היה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכי

צּדיקים, ּוביתֹו ּבניו וגם ׁשלם צּדיק הּוא ְִִִִֵֵַַַָָָּכי

י"ט) י"ח (להּלן ׁשּכתּוב ּכענין לּמדם, הּוא ְְְְִִִֶַָָָָּכי

ואת ּבניו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָּכי

ֵּביתֹו:

.ÂÈ˙¯„aּכל לטֹובה, ׁשּדרׁשּוהּו מרּבֹותינּו יׁש ¿……»ְְֵֵֵֶַָָָ

ׁשּדֹורׁשין ויׁש צּדיקים, ׁשל ּבדֹור היה אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּכן

הּפׁשט, לפי ּבעיני והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְְִִִֵַַַַַָָלגנאי,

ּבּדֹורֹות הּצּדיק לבּדֹו ׁשהּוא לֹומר טעמֹו ְֲִִֶַַַַַַּכי

זּולתֹו. ּתמים ולא צּדיק ּבדֹורֹותיו אין ְְִִֵֵַָָָָֹההם,

הּזה ּבּדֹור לפני צּדיק ראיתי את ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹוכן

להּנצל. ראּוי ּבּדֹור אחר ׁשאין א'), ז' ְְִֵֵֵֶַַַָָָ(להּלן

¯Ó‡Â,ÂÈ˙¯„aמעת עברּו רּבים ּדֹורֹות ּכי ¿»«¿……»ְִִֵֵַָ

ּבלּתֹו. ּבארץ צּדיק ואין ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשהׁשחיתּו,

ּכי ּבמתּוׁשלח, רּבֹותינּו ּדבר עלי יקׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָואל

להּנצל ראּוי צּדיק ׁשאין רק יסּפר לא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּכתּוב

ההם: הּדֹורֹות מּכל הּמּבּול ִִֵַַַָָמן

ÙÈ˙.(י) ˙‡Â ÌÁ ˙‡ ÌL אלי,‡˙ הּנראה ∆≈∆»¿∆»∆ְִֵֶַַ

כ"א) י' (להּלן ׁשּנאמר הּגדֹול, הּוא יפת ְֱִֶֶֶֶַַַָָּכי

יפת יפתאחי ּבני ּכתֹולדֹותם ימנם וכן הּגדֹול. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

(ׁשם ּבכּלם,ּתחּלה הּקטן הּוא וחם ב'). ׁשם ְְְִַָָָָָָָֻ

עׂשה אׁשר את וּידע כ"ד) ט' (ׁשם אמר ֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מעלתֹו. ּבעבּור ׁשם הקּדים אבל הּקטן. ּבנֹו ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָלֹו

נתאחר והּנה נֹולדּו. כן ּכי אחריו, חם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוהזּכיר

וחם", ויפת "ׁשם לֹומר הּכתּוב רצה ולא ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיפת.

ואין ּתֹולדֹותם, ּכסדר ׁשּלא נזּכרים כּלם היּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻּכי

ׁשם אבל ּבעבּורֹו, הּסדר ׁשיבּטל מעלה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָליפת

ׁשהּוא ּפי על אף מעלתֹו, ּבעבּור אֹותֹו ְֲֲִִִֶַַַַָהקּדים

וכן כ"א). י' (להּלן הּתֹולדֹות ּבסּפּור ְְְְִֵַַָָָֻמאחר

כ"ח), א' (דהי"א ויׁשמעאל יצחק אברהם ְְְְְִִֵֵַָָָָּבני

(יהֹוׁשע עׂשו ואת יעקב את ליצחק ואּתן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן

ד'): כ"ד
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(àé):ñîç õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«
i"yx£˙ÁMzÂ∑ּכֹוכבים ועבֹודת ערוה נז)לׁשֹון ערוה:(,(סנהדרין אחרים: ספרים «ƒ»≈ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו: ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית ז)"ּכי ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ׁשּנאמר:(ּגזל אחרים: ג)ספרים "ּומן(יונה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ«ƒ»≈»»∆»»ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָ
ּבכּפיהם" אׁשר .)החמס ְֲֵֶֶֶַָָ

(áé)úéçLä-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk̈¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑מינן לׁשאינן נזקקין ועֹוף חּיה ּבהמה, רמב"ן.אפּלּו ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)äàìî-ék éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½¦¨«§¨¬
:õøàä-úà íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä̈¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈¤¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑,ּכֹוכבים ועבֹודת זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֲִֵֶַַַָָָָ
ורעים טֹובים והֹורגת לעֹולם ּבאה ÒÓÁ.אנּדרלמּוסיא ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ּדינ ּגזר נחּתם עללא אּלא הּגזלם, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָƒ»¿»»»∆»»ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

קח) לֹו:∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו העיר",(שמות את טו)"ּכצאתי א את(מלכים "חלה העיר, מן ∆»»∆ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
ונּטׁשטׁשּו נּמֹוחּו הּמחרׁשה עמק ׁשל טפחים ג' ׁשאף הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר רגליו. מן רמב"ן.רגליו", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑עֹוסק הּמּבּול ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין הטריחֹו ולּמה לפניו, והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לעֹולם', מּבּול להביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש 'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ּזאת 'מה אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ק"כ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּבּה

יׁשּובּו ּגפרית,∑Ù‚ŒÈˆÚ¯.אּולי ׁשם על זה? מּמין ולּמה ׁשמֹו, ּבֹוּכ להּמחֹות עליהם מדֹורים∑˜ÌÈp.ׁשּנגזר ַָ¬≈…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָƒƒְִ
וחּיה ּבהמה לכל ׁשהיּו∑Ùka¯.מדֹורים, ידי על מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ּכפרא. ּבּגמרא ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְְְְִֵַָָָ«…∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכאן אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי ועֹוד מּבחּוץ, וזפת מּבפנים ּבחמר ּדּיּה ּתׁשים, מּפניהּמים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּומחּוץ מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåäázä Cøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤©¥½̈
ìLe daçø änà íéMîç:dúîB÷ änà íéL £¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

‡¯Èיב ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L�‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ Á�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡�‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

ÔÈ¯B„Óיד ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

‡¯k‡טו ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰�≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈ�È�z ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bk¯c.(יב) ˙‡ ¯Na Ïk ˙ÈÁL‰ Èkאם ƒƒ¿ƒ»»»∆«¿ִ

ׁשאפּלּו ונאמר ּכמׁשמעֹו, ּבׂשר ּכל ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹנפרׁש

להּזקק ּדרּכם הׁשחיתּו ועֹוף וחּיה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבהמה

ּכי נאמר רּׁש"י, ׁשּפרׁש ּכמֹו מינן, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלׁשאינן

ּכּלם מּפני לא מּפניהם, חמס הארץ ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻמלאה

לבּדֹו. האדם ענׁש וסּפר מּקצתם, מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא

ּתֹולדּתם, ּבזה ּגם ׁשמרּו ׁשּלא ׁשּנאמר ְְֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ּדֹורס. העֹוף וכל טֹורפת ּבהמה ּכל ְְְְֵֵֶֶָָָָָָוהיתה

חמס: עֹוׂשים הם ּגם ְִִֵֵַָָוהּנה

ÏÚÂ,האדם ּכל זה ּבׂשר ּכל הּפׁשט ּדר ¿«ְֶֶֶַָָָָָָָָ

רּוח ּבֹו אׁשר ּבׂשר ּכל יפרׁש ְְֲֵֶַַָָָָָּולמּטה

ּבׂשר ּומּכל החי ּומּכל ט"ו), ז' (להּלן ְִִִַַַָָָָָָחּיים

ּבכאן אבל ּבּגּוף, חי ּכל י"ט), ּפסּוק ְְֲַַַָָָָָ(להּלן

ּבׂשר כל יבֹוא וכן האדם, ּכל ּבׂשר ְֵָָָָָָָָָָָּכל

בׂשר וכן כ"ג), ס"ו (יׁשעיה לפני ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹלהׁשּתחות

כ"ד): י"ג (וּיקרא בערֹו יהיה ְְְִִִֶַָֹּכי

Á�Ï(יג) Ô˙�Â .˜LÚ‰Â ÏÊb‰ ‡e‰ ÒÓÁ»»«∆∆¿»∆¿»«¿…«
˙˙ÁL‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÒÓÁa ÌÚh‰«««∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿»«
Úe„i‰ ‡ËÁ‰ ‡e‰ ÒÓÁ‰ Èk ,C¯c‰«∆∆ƒ∆»»«≈¿«»«

e¯Ó‡ e�È˙Ba¯Â .ÌÒ¯ÙÓ‰Â(.ק"ח (סנהדרין ¿«¿À¿»¿«≈»¿ְְִֶַ

ׁשהּוא מּפני והּטעם ּדינם. ּגזר נתחּתם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשעליו

מזהיר, לנביא צר ּבּה להם אין מׂשּכלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמצוה

הֹודיע והּנה ולּברּיֹות. לּׁשמים רע ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָועֹוד

הּצפירה: הּגיע הּקץ ּבא ׁשעליו החטא ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלנח

È��‰Â.ı¯‡‰ ˙‡ Ì˙ÈÁLÓ,הארץ מן ּכמֹו ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»∆ְִֶָָ

כ"ט), ט' (ׁשמֹות העיר את ּכצאתי ְְְִִֵֵֶָוכן

אחר, ּדבר כ"ג). ט"ו (מ"א רגליו את ְֵֶַַָָָָָחלה

טפחים ׁשלׁשה ׁשאף הארץ, עם הארץ, ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָאת

מּבראׁשית רּׁש"י לׁשֹון נּמחּו, מחרׁשה ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשל

ׁשּמּלת אמר אברהם ורּבי ז'). (ל"א ְְִִֶַַַַַָָָָרּבה

והנני עּמּה, ואחרת עצמּה מֹוׁשכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָמׁשחיתם

הארץ: את ּומׁשחית ְְִִֶֶַַָָָמׁשחיתם

ÏÚÂואת הּׁשמים את ּכמֹו הּוא האמת ּדר ¿«ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָ

gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים להםיׁש הּמאירה טֹובה אבן אֹומרים שם)ויׁש רבה ÏÚÓÏÓ‰.(בראשית ‰plÎz ‰n‡ŒÏ‡Â∑ …«ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ¿∆«»¿«∆»ƒ¿«¿»
ּומּכאן מּכאן למּטה הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד מלמעלה קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע אחרים(ּכּסּויּה ּבספרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ÌÈNz.)אינֹו dcˆa∑הּגׁשמים יּפלּו ÌÈLÏLe.ּבּהׁשּלא Ìi�L ÌizÁz∑,לאדם עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו עלּיֹות ג' ֵ¿ƒ»»ƒְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒְֲִִֶַַָָָ
לזבל ּתחּתּיים למדֹור, .(שם)אמצעים ְְְְִִִֶֶֶַָָ

(æé)ì õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàåúçL ©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´
ìk íéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk̈¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ

:òåâé õøàa-øLà£¤¨¨−¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È��‰ È�‡Â∑ּכבר:הנני לפני ואמרּו ׁשּזרזּוני אֹותם עם להסּכים ח)מּוכן ּכיֿתזּכרּנּו"(תהלים ."מהֿאנֹוׁש «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ÏeaÓ∑.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל הּכל, את ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּתרּגםׁשּבּלה אּונקלֹוס, לׁשֹון וזהּו «ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּבּול, מתי ּכל ׁשם ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל והביאם הּכל את ׁשהציף ספרים('טֹופנא', ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּבת ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, רמב"ן.)אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה הּפרֹות(בראשית על צרי היה ּברית יהרגּוהּו: וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו רׁשעיםׁשּלא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
EzL‡Â.ׁשּבּדֹור EÈ�·e ‰z‡∑הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, והּנׁשים לבד רמב"ן.(שם)האנׁשים ֶַ«»»∆¿ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

(èé)äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì§©«£Ÿ́¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈ�L∑,מּׁשנים ּפחתּו לא ׁשּבהם הּפחּות ואחדמן זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רמב"ן.נקבה ְֵָ

ÏÚיז ‡iÓ ‡�ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

‡zיח ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ�· ÈL�e C˙z‡Â CÈ�·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜�Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבהׁשחתת ּבהׁשחתה, ּתהיה הארץ ּכי ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ,

הּבא, ּבעֹולם נׁשחתים והּנם יׁשחתּו, ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָהארץ

ולזה ו'). ּפסּוק (לעיל לּבֹו אל וּיתעּצב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכדר

אדֹו לבן ז') (ל"א רּבה ּבבראׁשית ןרמזּו ְְְִִֵֶַָָָ

היתה סֹורח ׁשהיה זמן ּכל מניקה לֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהיתה

וכּו': נרּדית ְְְִִֵֵמניקּתֹו

‰Ïean.(יז) ˙‡ ‡È·Ó È��‰ È�‡Âהנני «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆««ְִִ

אנֹוׁש מה לפני ׁשאמרּו אֹותן עם ְְְֱִִֶַַָָָָמסּכים

רּׁש"י לׁשֹון ה'), ח' (ּתהּלים תזּכרּנּו ְְְְִִִִִֶַּכי

והאי ּתמּה ואני ט"ו). (ל"א רּבה ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָמּבראׁשית

ׁשארית להם מׁשאיר והּוא עּמהם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָמסּכים

להרּבֹות חי וכל ּובניו ּבנח ּגדֹולה ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹלפלטה

ּכׁשּלא לדעּתם הסּכמה היא אּולי ּכחֹול. ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹזרעם

עליהם: ְֲֵֶַֹיחמל

ÏÚÂאני אף אתכם ויּסרּתי ּכמֹו ואני, האמת, ¿«ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ

בריתי הּנה אני וכן כ"ח), כ"ו ְְְֲִִִִִֵֵַָ(וּיקרא

(יׁשעיה ּבריתי זאת ואני ד'), י"ז (להּלן ְְְְֲִִִִַַַָָָֹאּת

על ּבהם ידי ּתהיה אני אף יאמר, כ"א), ְֲִִִֶֶַַַָָֹנ"ט

ט' (להּלן אמר ּולכ הארץ, את ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשהׁשחיתּו

ימחץ נתן. אני אׁשר הּברית אֹות זאת ְְֲֲִִִֵֶַַֹֹי"ב)

יבין: והּמׂשּכיל י"ח). ה' (אּיֹוב ּתרּפינה ְְְְִִִִֶַַָָָָוידיו

È˙È¯a.(יח) ˙‡ È˙Ó˜‰Âאברהם רּבי אמר «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִַַַָָָ

ימּות ׁשּלא לֹו נׁשּבע הּׁשם ּכי ְְִִֵֶַַָֹלאֹות

ּתחּלה נכּתב לא ואם ּובניו. הּוא ְְְִִִַַַָָָֹּבּמּבּול

(ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה מצאנּו ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹמפרׁש,

והקמתי, ּומּלת לפנינּו. אנׁשים נׁשלחה כ"ב) ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹא'

הּברית ׁשּזאת אלי והּקרֹוב ׁשבּועתי. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאקּים

ׁשּבחרּו ודבר הסּכמה ּברית, וטעם לּקׁשת. ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

והּמּלה ח'), י"ז (ש"א לכם ּברּו מּגזרת ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנים,

(ּתהּלים יעקב ׁשבית וכן ּובמּוכרת, ְְְְְְֲִִִֵַָָֹּבסמּו

כ"ט).פ"ה כ"א (ּבּמדּבר ּבּׁשבית ּובנתיו ְְְִִַַָָֹב'),

אּלּו ּכל ּכרּות. ּגבּול ּברית ּכי אֹומרים ְְְְִִִֵֵָָויׁש

ְָָּדבריו:

¯˙BÈÂאת והקמתי ענין ּכי הּפׁשט ּבדר נכֹון ¿≈ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ּתהיה הּמּבּול ׁשּיבא ּבעת לאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבריתי

אּתה הּתבה אל ׁשּתבא ,אּת קּימת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברית

ּכלֹומר להחיֹות, הּבׂשר מּכל ּוׁשנים ְְְְֲִִֵַַַַָָָּובית

לחּיים. מּׁשם לצאת ותתקּימּו ׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּתחיּו

ּבלא אמר ּכׁשּיגזר הּׁשם ּדבר הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַֹֹֹוהּברית

והזּכיר הּברית, והזּכיר ויקּים. וׁשּיּור ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַּתנאי

הּיהּודים וקּבלּו קּימּו ּכלׁשֹון והּוא קּים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָׁשּיהיה

ׁשּקּבלּו כ"ז), ט' (אסּתר זרעם ועל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָעליהם

קּים: להיֹותֹו ּדבר ְֲִֵֶַָָָעליהם

ÏÚÂוהּמּלה היא, מעֹולם הּברית האמת, ּדר ¿«ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ

והּנה אלהים. ּברא ּבראׁשית מן ְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָֹנגזרת

ּכי סמּוכה, ּכמֹו והּמּלה ּברּיתי, ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִַָָָּבריתי

יצּוה לפנינּו. ׁשהיּו לעֹולמים סמּוכה ְְְִִֵֶֶַָָָָָהיא

הנני ואני וכן הּצּדיק, עם ותהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּתקּום

ּבריתי ט'), ט' (להּלן אּתכם ּבריתי את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָמקים

יבין: והּמׂשּכיל ה'). ב' (מלאכי אּתֹו ְְְְִִִִַַַָָָָהיתה

B‚Â'.(יט) ¯Na ÏkÓרּבֹות החּיֹות ּכי ידּוע ƒ»»»¿ִַַַַָ

ּכפילים מאד ּגדֹולֹות ּומהן ְְְְִִֵֶֹֹמאד,

הארץ על הרֹומׂש והרמׂש וזּולתם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכראמים

אין רּבים מינים הּׁשמים מעֹוף ּגם מאד. ְִִִִֵֵַַַַַָֹרב

ס"ג:) (חּלין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו מסּפר, ְְְִִֵֶֶַָָָֻלהם

ּבּמזרח יׁש טמאים עֹופֹות מיני ועׂשרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמאה

אין טהֹורים ּולעֹופֹות הם, אּיה מין ְְְִִֵֵַָָֻוכּלם

ׁשּיֹולידּו מּכּלם להביא יצטר והּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֻמסּפר.

יאכל אׁשר מאכל לכּלם ּתאסף וכאׁשר ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכמֹותם.

ּתכ לא ּתמימה, הּזאת,לׁשנה הּתבה אֹותם יל ְְִִֵַַָָָָָָֹֹ

החזיק נס, הּוא אבל ּבּה. ּכּיֹוצא עׂשר ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹולא

המרּבה: את ְֶֶַָֻֻמעט

Ì‡Â.הּזה הּנס על ויסמ קטּנה יעׂשּנה ּתאמר ¿ƒְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּכדי ּגדֹולה לעׂשֹותּה יתּבר הּׁשם ְְְֲִֵֵַַַָָָָָראה

ויסּפרּו ּבּה ויתמהּו ּדֹורֹו ּבני אֹותּה ְְְְְְִִִֵֶַָָׁשּיראּו

הּבהמה וכּנּוס הּמּבּול ּבענין וידּברּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעליה

ּתׁשּובה. יעׂשּו אּולי לתֹוכּה, והעֹוף ְְְְֲַַַַָָָָוהחּיה

כן ּכי ּבּנס, למעט ּגדֹולה, אֹותּה עׂשּו ְְְִֵֵֵַַָָָועֹוד

לעׂשֹות ּבּנביאים אֹו ׁשּבּתֹורה הּנּסים ּבכל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָהּדר
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i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים להםיׁש הּמאירה טֹובה אבן אֹומרים שם)ויׁש רבה ÏÚÓÏÓ‰.(בראשית ‰plÎz ‰n‡ŒÏ‡Â∑ …«ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ¿∆«»¿«∆»ƒ¿«¿»
ּומּכאן מּכאן למּטה הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד מלמעלה קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע אחרים(ּכּסּויּה ּבספרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ÌÈNz.)אינֹו dcˆa∑הּגׁשמים יּפלּו ÌÈLÏLe.ּבּהׁשּלא Ìi�L ÌizÁz∑,לאדם עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו עלּיֹות ג' ֵ¿ƒ»»ƒְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒְֲִִֶַַָָָ
לזבל ּתחּתּיים למדֹור, .(שם)אמצעים ְְְְִִִֶֶֶַָָ

(æé)ì õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàåúçL ©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´
ìk íéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk̈¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ

:òåâé õøàa-øLà£¤¨¨−¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È��‰ È�‡Â∑ּכבר:הנני לפני ואמרּו ׁשּזרזּוני אֹותם עם להסּכים ח)מּוכן ּכיֿתזּכרּנּו"(תהלים ."מהֿאנֹוׁש «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ÏeaÓ∑.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל הּכל, את ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּתרּגםׁשּבּלה אּונקלֹוס, לׁשֹון וזהּו «ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּבּול, מתי ּכל ׁשם ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל והביאם הּכל את ׁשהציף ספרים('טֹופנא', ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּבת ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, רמב"ן.)אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה הּפרֹות(בראשית על צרי היה ּברית יהרגּוהּו: וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו רׁשעיםׁשּלא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
EzL‡Â.ׁשּבּדֹור EÈ�·e ‰z‡∑הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, והּנׁשים לבד רמב"ן.(שם)האנׁשים ֶַ«»»∆¿ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

(èé)äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì§©«£Ÿ́¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈ�L∑,מּׁשנים ּפחתּו לא ׁשּבהם הּפחּות ואחדמן זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רמב"ן.נקבה ְֵָ

ÏÚיז ‡iÓ ‡�ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

‡zיח ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ�· ÈL�e C˙z‡Â CÈ�·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜�Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבהׁשחתת ּבהׁשחתה, ּתהיה הארץ ּכי ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ,

הּבא, ּבעֹולם נׁשחתים והּנם יׁשחתּו, ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָהארץ

ולזה ו'). ּפסּוק (לעיל לּבֹו אל וּיתעּצב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכדר

אדֹו לבן ז') (ל"א רּבה ּבבראׁשית ןרמזּו ְְְִִֵֶַָָָ

היתה סֹורח ׁשהיה זמן ּכל מניקה לֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהיתה

וכּו': נרּדית ְְְִִֵֵמניקּתֹו

‰Ïean.(יז) ˙‡ ‡È·Ó È��‰ È�‡Âהנני «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆««ְִִ

אנֹוׁש מה לפני ׁשאמרּו אֹותן עם ְְְֱִִֶַַָָָָמסּכים

רּׁש"י לׁשֹון ה'), ח' (ּתהּלים תזּכרּנּו ְְְְִִִִִֶַּכי

והאי ּתמּה ואני ט"ו). (ל"א רּבה ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָמּבראׁשית

ׁשארית להם מׁשאיר והּוא עּמהם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָמסּכים

להרּבֹות חי וכל ּובניו ּבנח ּגדֹולה ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹלפלטה

ּכׁשּלא לדעּתם הסּכמה היא אּולי ּכחֹול. ְְְְְִֶַַַַַָָָָֹזרעם

עליהם: ְֲֵֶַֹיחמל

ÏÚÂאני אף אתכם ויּסרּתי ּכמֹו ואני, האמת, ¿«ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ

בריתי הּנה אני וכן כ"ח), כ"ו ְְְֲִִִִִֵֵַָ(וּיקרא

(יׁשעיה ּבריתי זאת ואני ד'), י"ז (להּלן ְְְְֲִִִִַַַָָָֹאּת

על ּבהם ידי ּתהיה אני אף יאמר, כ"א), ְֲִִִֶֶַַַָָֹנ"ט

ט' (להּלן אמר ּולכ הארץ, את ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשהׁשחיתּו

ימחץ נתן. אני אׁשר הּברית אֹות זאת ְְֲֲִִִֵֶַַֹֹי"ב)

יבין: והּמׂשּכיל י"ח). ה' (אּיֹוב ּתרּפינה ְְְְִִִִֶַַָָָָוידיו

È˙È¯a.(יח) ˙‡ È˙Ó˜‰Âאברהם רּבי אמר «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִַַַָָָ

ימּות ׁשּלא לֹו נׁשּבע הּׁשם ּכי ְְִִֵֶַַָֹלאֹות

ּתחּלה נכּתב לא ואם ּובניו. הּוא ְְְִִִַַַָָָֹּבּמּבּול

(ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה מצאנּו ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹמפרׁש,

והקמתי, ּומּלת לפנינּו. אנׁשים נׁשלחה כ"ב) ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹא'

הּברית ׁשּזאת אלי והּקרֹוב ׁשבּועתי. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאקּים

ׁשּבחרּו ודבר הסּכמה ּברית, וטעם לּקׁשת. ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

והּמּלה ח'), י"ז (ש"א לכם ּברּו מּגזרת ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשנים,

(ּתהּלים יעקב ׁשבית וכן ּובמּוכרת, ְְְְְְֲִִִֵַָָֹּבסמּו

כ"ט).פ"ה כ"א (ּבּמדּבר ּבּׁשבית ּובנתיו ְְְִִַַָָֹב'),

אּלּו ּכל ּכרּות. ּגבּול ּברית ּכי אֹומרים ְְְְִִִֵֵָָויׁש

ְָָּדבריו:

¯˙BÈÂאת והקמתי ענין ּכי הּפׁשט ּבדר נכֹון ¿≈ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ּתהיה הּמּבּול ׁשּיבא ּבעת לאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבריתי

אּתה הּתבה אל ׁשּתבא ,אּת קּימת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּברית

ּכלֹומר להחיֹות, הּבׂשר מּכל ּוׁשנים ְְְְֲִִֵַַַַָָָּובית

לחּיים. מּׁשם לצאת ותתקּימּו ׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּתחיּו

ּבלא אמר ּכׁשּיגזר הּׁשם ּדבר הּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַֹֹֹוהּברית

והזּכיר הּברית, והזּכיר ויקּים. וׁשּיּור ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַּתנאי

הּיהּודים וקּבלּו קּימּו ּכלׁשֹון והּוא קּים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָׁשּיהיה

ׁשּקּבלּו כ"ז), ט' (אסּתר זרעם ועל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָעליהם

קּים: להיֹותֹו ּדבר ְֲִֵֶַָָָעליהם

ÏÚÂוהּמּלה היא, מעֹולם הּברית האמת, ּדר ¿«ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ

והּנה אלהים. ּברא ּבראׁשית מן ְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָֹנגזרת

ּכי סמּוכה, ּכמֹו והּמּלה ּברּיתי, ּכמֹו ְְְְְְִִִִִִַָָָּבריתי

יצּוה לפנינּו. ׁשהיּו לעֹולמים סמּוכה ְְְִִֵֶֶַָָָָָהיא

הנני ואני וכן הּצּדיק, עם ותהיה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּתקּום

ּבריתי ט'), ט' (להּלן אּתכם ּבריתי את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָמקים

יבין: והּמׂשּכיל ה'). ב' (מלאכי אּתֹו ְְְְִִִִַַַָָָָהיתה

B‚Â'.(יט) ¯Na ÏkÓרּבֹות החּיֹות ּכי ידּוע ƒ»»»¿ִַַַַָ

ּכפילים מאד ּגדֹולֹות ּומהן ְְְְִִֵֶֹֹמאד,

הארץ על הרֹומׂש והרמׂש וזּולתם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוכראמים

אין רּבים מינים הּׁשמים מעֹוף ּגם מאד. ְִִִִֵֵַַַַַָֹרב

ס"ג:) (חּלין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו מסּפר, ְְְִִֵֶֶַָָָֻלהם

ּבּמזרח יׁש טמאים עֹופֹות מיני ועׂשרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמאה

אין טהֹורים ּולעֹופֹות הם, אּיה מין ְְְִִֵֵַָָֻוכּלם

ׁשּיֹולידּו מּכּלם להביא יצטר והּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֻמסּפר.

יאכל אׁשר מאכל לכּלם ּתאסף וכאׁשר ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכמֹותם.

ּתכ לא ּתמימה, הּזאת,לׁשנה הּתבה אֹותם יל ְְִִֵַַָָָָָָֹֹ

החזיק נס, הּוא אבל ּבּה. ּכּיֹוצא עׂשר ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹולא

המרּבה: את ְֶֶַָֻֻמעט

Ì‡Â.הּזה הּנס על ויסמ קטּנה יעׂשּנה ּתאמר ¿ƒְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּכדי ּגדֹולה לעׂשֹותּה יתּבר הּׁשם ְְְֲִֵֵַַַָָָָָראה

ויסּפרּו ּבּה ויתמהּו ּדֹורֹו ּבני אֹותּה ְְְְְְִִִֵֶַָָׁשּיראּו

הּבהמה וכּנּוס הּמּבּול ּבענין וידּברּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָעליה

ּתׁשּובה. יעׂשּו אּולי לתֹוכּה, והעֹוף ְְְְֲַַַַָָָָוהחּיה

כן ּכי ּבּנס, למעט ּגדֹולה, אֹותּה עׂשּו ְְְִֵֵֵַַָָָועֹוד

לעׂשֹות ּבּנביאים אֹו ׁשּבּתֹורה הּנּסים ּבכל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָהּדר
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבידי יהיה והּׁשאר לעׂשֹות, אדם ּׁשּביד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמה

ִָָׁשמים.

Ï‡Âּפסּוק להּלן ראב"ע (ראה לאמר ּתתּפּתה ¿«ְְְִֵֵֶַַָָֹ

ּבאּמֹות אּמֹות מאֹות ׁשלׁש היּו ּכי ְְִֵַַָט"ז)

האנׁשים ּגם היּו ּכן ׁשאם ּגדֹול, והיה נח, ְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹאיׁש

ההם ּבּדֹורֹות והעֹופֹות החּיה ּגם ְְִֵַַַַָָָּגדֹולים,

ּכי ועֹוד ּבמּבּול. העֹולם ׁשּלקה עד ְְְִִֶַַָָָָּגדֹולים

הּנה: הּתֹורה אּמֹות ֵַַַָָָהאּמֹות

‡È·z.Cz‡ ˙ÈÁ‰Ï ‰·z‰ Ï‡ׁשּיתעּסק צּוהּו »ƒ∆«≈»¿«¬…ƒ»ְִִֵֶַָ

ּבּתבה, ּבכניסתם הּוא אֹותם ְְֲִִֵַַָָָָֹויעזר

ּבנפׁשֹו: יׁשּתּדל ּכאׁשר ׁשּיחיּו, ּבהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָויׁשּתּדל

BÈÁ‰Ï˙.(כ) EÈÏ‡ e‡·È ÏkÓ ÌÈ�Lהֹודיעֹו ¿«ƒƒ…»…≈∆¿«¬ִ

ולא ׁשנים, ׁשנים לפניו יבֹואּו מעצמם ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹּכי

והּוא ּובאּיים, ּבהרים אֹותם לצּוד הּוא ְְִִִִֵֶָָָָָיצטר

ׁשּבאּו ּפרׁש, ּובּמעׂשה כן. אחרי ּבּתבה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיביאם

ּבכללם. היה וזה ט'). ז' (להּלן ּונקבה ְְְְִֵֶַָָָָָָָָזכר

הּטהֹורה הּבהמה מּכל ׁשּיּקח צּוהּו כן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחרי

אליו ׁשּיבאּו אמר לא ּובאּלה ׁשבעה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשבעה

להּנצל הּבאים ּכי אֹותם, יּקח ׁשהּוא ְִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא

הּבאים אבל מאליהם, ּבאים זרע להם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולחּיֹות

מעצמם ׁשּיבאּו ּגזר לא עֹולֹות ְְְִֵֶַַַָָָֹֹלהקריב

ׁשבעה ׁשל הּצּואה ּכי נח, לקחם אבל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלהּׁשחט,

מהן להקריב נח ׁשּיּוכל ּכדי היתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשבעה

ְָָקרּבן:

ÌÚËÂ,‰¯B‰h‰לֹו ּפרׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ¿«««¿»ֵַַָָ

לֹומר יקּצר הּכתּוב אבל טהרה. ְֲֳִֵֵַַַָָָָָסימני

את ּכתב ורּׁש"י הּתֹורה. ּפי על ְְִִֶַַַַַָָָהּטהֹורה

ׁשּלמד מלּמד ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשעתידה

ׁשּלא מּכאן והּנה ּתֹורה. ּבקרּבנֹותנח הכׁשרּו ְְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֻ

וכן טהֹור, ועֹוף טהֹורה ּבהמה אּלא נח ְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹּבני

צאנֹו מּבכרֹות ד') ד' (לעיל ּבהבל ְְְִֵֶֶַָֹֹאמר

ּכׁשרים הּטהֹורים הּמינין ּכל אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּומחלבהן,

מּכל וּיּקח כ') ח' (להּלן ּכדכתיב ְְְִִִִֶַַַָָֹּבהם,

וּיעל הּטהֹור העֹוף ּומּכל הטהרה ְְִֵַַַַַַָָָָֹֹהּבהמה

ׁשּיהיּו ּבמצוה, ליׂשראל והֹוסיף ּבּמזּבח. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹעלת

הּתֹורים מן הּצאן ּומן הּבקר מן קרּבנֹותם ְְִִִִַַַָָָָָֹּכל

הּׁשמים, מעֹוף ּגם וטעם הּיֹונה. ּבני ְְִִֵֵַַַַַַָָּומן

למעלה: נמׁש הּכתּוב ּכי ְְְִִַַַָָָָהּטהֹור,

‡ÌÈ‰Ï.(כב) B˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÏÎk Á� NÚiÂ«««…«¿…¬∆ƒ»…¡…ƒ
ודר הּמאכל. ואסף הּתבה את ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעׂשה

לא ּכי לבאר עׂשה, וכן וּיעׂש, לאמר ְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹהּכתּוב

צּוה: אׁשר מּכל ּדבר ֲִִִִֶָָָָהּפיל

Á�Ï.(א) '‰ ¯Ó‡iÂּבמּדת ּכי הּׁשם, הֹודיעֹו «…∆¿…«ְִִִֵַַ

מהם ויחּיה ּביתֹו ואת אֹותֹו ימּלט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַרחמים

ּפני על זרע לחּיֹות טעם וזה לדֹורֹות, ְְְְֵֶֶֶַַַַַַזרע

אמר מּתחּלה ּכי ג'), ּפסּוק (להּלן הארץ ְְִִִֶַַָָָָָָָכל

עּתה לֹו ורמז י"ט). ו' (לעיל אּת ְְְֲִֵַַַָָָֹלהחית

אֹותֹו להֹודיע הּקרּבן, על רחמים ְְְֲִִִַַַַַָָּבמּדת

העֹולם יקּים קרּבנֹו ּובזכּות קרּבנֹו, אל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁשעה

ו הּמּבּול. מי מּפני עֹוד יּכרת מזּכירולא ּכן על ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹ

לא הּקרּבנֹות ענין ּבכל ּכי המיחד, הּׁשם ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֻּבֹו

ט') א' (וּיקרא אזּכיר ּכאׁשר "אלהים", ְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹיזּכיר

הּׁשם: ּבעזרת לׁשם ְְְְִִֵֶַַַָּבהּגיעי

‡a.‰·z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡נח עׂשה …«»¿»≈¿∆«≈»ַָָֹ

וכאׁשר הּמּבּול, קדם רּבים ימים הּתבה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאת

לחדׁש, ּבעׂשֹור הּׁשני ּבחדׁש הּמּבּול עת ִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹקרב

הּוא ּבּתיבה. ּביתֹו וכל הּוא ׁשּיבא וצּוהּו ְְִֵֵֶַַָָָָָֹחזר

ּובני אּתה י"ח) ו' (לעיל ּבראׁשֹונה לֹו ְִֵֶֶַַָָָָָׁשאמר

לבּדֹו ּבזכּותֹו ּכי והֹודיעֹו .בני ּונׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַָואׁשּת

לפני". צּדיקים ראיתי "אתכם אמר ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹיּנצלּו,

הּטהֹורה הּבהמה מן ויביא הּוא ׁשּיּקח ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוצּוה

יֹום והֹודיעֹו ׁשבעה. ׁשבעה הּטהֹור העֹוף ְְְִִִִַָָָָּומן

ׁשּבעצם עׂשה, וכן הּתבה. אל יבא ׁשּבֹו ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמּבּול
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(â)úBiçì äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§¨−¨¨´§¥¨®§©¬
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑הּמפרׁש מן סתּום ּולמד מדּבר, הּכתּוב .ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)íéòaøà õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´
éúéNò øLà íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦

:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח מתּוׁשלח(סנהדרין ׁשל אבלֹו ימי ז' אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְְְֵֵֶֶֶַ

צאהּצּדיק, הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשחס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחׁשב

נח לחּיי BÚ„.ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk∑ׁשנה ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, זמן אחר זמן עֹוד? ÌBÈ.מהּו ÌÈÚa¯‡∑ּכנגד ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ«¿»ƒְֶֶ
ממזרים צּורת לצּור ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, .יצירת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦¨−§Ÿ̈«
i"yx£Á� NÚiÂ∑לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å):õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤

(æ)éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−
:ìeanä éî¥¬©©«

i"yx£ÂÈ�·e Á�∑הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו לפי לבד, והּנׁשים לבד ּבצערהאנׁשים ׁשרּוי ׁשהעֹולם ÈÓ.מּפני È�tÓ …«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָƒ¿≈≈
Ïean‰∑הּמים ׁשּדחקּוהּו עד לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ואינֹו מאמין היה, אמנה מּקטּני נח .אף ««ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k zegiy ihewl)

ּבצער ׁשרּוי ׁשהעֹולם ז)מּפני ז, (רש"י ְְִֵֶַַָָָ
מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא העֹולם ּבחרּבן עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבתנחּומא

את להיטיב הּברּיֹות צריכים ּכן ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, הׁשחתת על ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשיטת

לעיל ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ׁשהּטעם ּכרחָך, ועל הארץ. על כד-כה)ּדרּכן ד, לּבהלה(בראשית יֹולדֹות אנּו מה : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם . .ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַ

(ç)äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîeרמב"ן ¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²
:çð-úà íéýìû äeö¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á� Ï‡ e‡a∑מאליהן.ÌÈ�L ÌÈ�L∑:ׁשנים היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

Îc¯ג ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜�Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד ‡�‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»
ÁÓ˙ד ‡�‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈

ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה d„wÙ Èc ÏÎk Á� „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו ‰Â‰ ‡�ÙBËÂ ÔÈ�L ‰‡Ó zL ¯a Á�Â¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז È‰B�· ÈL�e d˙z‡Â È‰B�·e Á� Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡�ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט ‡˙B·˙Ï Á� ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á� ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜�Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם וזהּו י"ג). ּפסּוק (להּלן נח ּבא הּזה ְְֶֶַַַַַַָָָֹהּיֹום

ז'): ּפסּוק (להּלן הּמּבּול מי ְְִֵֵַַַָָמּפני

È"M¯Âולא היה אמנה מּקטּני נח אף ּכתב ¿«ƒְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹ

הּמים. ׁשּדחפּוהּו עד לּתבה ְְִִֵֶַַַַַָָנכנס

אמּונה מחּסר ו') (ל"ב רּבה ּבראׁשית ְְְֱִֵַָָָֻּולׁשֹון

לא קרסּליו עד הּמים ׁשהּגיעּו אּלּולי ְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻהיה,

נכנס ׁשּלא יאמר, ּכן אם לּתבה. נכנס ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהיה

הארץ ּכל ּפני וכּסּו הּמים ׁשּגברּו עד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם

יטּבע: ּכי ְְִִַָָוראה

‰L‡‰Ó‰a¯(חֿט) ÔÓe ‰¯B‰h‰‰Ó‰a‰ ÔÓƒ«¿≈»«¿»ƒ«¿≈»¬∆
.Á� Ï‡ e‡a ÌÈ�L ÌÈ�L .‰¯‰Ë ‰p�È‡≈∆»¿…»¿«ƒ¿«ƒ»∆…«
היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלן רּׁש"י ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻֻּפרׁש

ׁשנים ּפרּוׁש ּכי (רד"ק) אמרּו ואחרים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָׁשנים.

ז ּבאים ׁשהיּו לֹומר ועלזּוגֹות, יחד. ּונקבה כר ְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּונקבה זכר ׁשנים מּכּלם ׁשּבאּו היה, ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּדעּתי

ׁשּׁשה הּטהֹורים מן להביא הֹוסיף ונח ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמעצמם,

ואׁשר מעצמם, ּבאּו להּנצל הּבאים ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזּוגֹות,

לֹו. נאמר כן ּכי ּבּמצוה, טרח קרּבן ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹלצר
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(â)úBiçì äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§¨−¨¨´§¥¨®§©¬
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑הּמפרׁש מן סתּום ּולמד מדּבר, הּכתּוב .ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)íéòaøà õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´
éúéNò øLà íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦

:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח מתּוׁשלח(סנהדרין ׁשל אבלֹו ימי ז' אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְְְֵֵֶֶֶַ

צאהּצּדיק, הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשחס ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחׁשב

נח לחּיי BÚ„.ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk∑ׁשנה ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, זמן אחר זמן עֹוד? ÌBÈ.מהּו ÌÈÚa¯‡∑ּכנגד ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ«¿»ƒְֶֶ
ממזרים צּורת לצּור ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, .יצירת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦¨−§Ÿ̈«
i"yx£Á� NÚiÂ∑לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å):õøàä-ìò íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤

(æ)éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−
:ìeanä éî¥¬©©«

i"yx£ÂÈ�·e Á�∑הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו לפי לבד, והּנׁשים לבד ּבצערהאנׁשים ׁשרּוי ׁשהעֹולם ÈÓ.מּפני È�tÓ …«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָƒ¿≈≈
Ïean‰∑הּמים ׁשּדחקּוהּו עד לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ואינֹו מאמין היה, אמנה מּקטּני נח .אף ««ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k zegiy ihewl)

ּבצער ׁשרּוי ׁשהעֹולם ז)מּפני ז, (רש"י ְְִֵֶַַָָָ
מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא העֹולם ּבחרּבן עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּבתנחּומא

את להיטיב הּברּיֹות צריכים ּכן ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, הׁשחתת על ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשיטת

לעיל ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ׁשהּטעם ּכרחָך, ועל הארץ. על כד-כה)ּדרּכן ד, לּבהלה(בראשית יֹולדֹות אנּו מה : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם . .ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַ

(ç)äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîeרמב"ן ¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²
:çð-úà íéýìû äeö¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á� Ï‡ e‡a∑מאליהן.ÌÈ�L ÌÈ�L∑:ׁשנים היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

Îc¯ג ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜�Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד ‡�‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»
ÁÓ˙ד ‡�‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈

ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה d„wÙ Èc ÏÎk Á� „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו ‰Â‰ ‡�ÙBËÂ ÔÈ�L ‰‡Ó zL ¯a Á�Â¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז È‰B�· ÈL�e d˙z‡Â È‰B�·e Á� Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡�ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט ‡˙B·˙Ï Á� ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á� ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜�Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם וזהּו י"ג). ּפסּוק (להּלן נח ּבא הּזה ְְֶֶַַַַַַָָָֹהּיֹום

ז'): ּפסּוק (להּלן הּמּבּול מי ְְִֵֵַַַָָמּפני

È"M¯Âולא היה אמנה מּקטּני נח אף ּכתב ¿«ƒְְֲִֵַַַַָָָָָֹֹ

הּמים. ׁשּדחפּוהּו עד לּתבה ְְִִֵֶַַַַַָָנכנס

אמּונה מחּסר ו') (ל"ב רּבה ּבראׁשית ְְְֱִֵַָָָֻּולׁשֹון

לא קרסּליו עד הּמים ׁשהּגיעּו אּלּולי ְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻהיה,

נכנס ׁשּלא יאמר, ּכן אם לּתבה. נכנס ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהיה

הארץ ּכל ּפני וכּסּו הּמים ׁשּגברּו עד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם

יטּבע: ּכי ְְִִַָָוראה

‰L‡‰Ó‰a¯(חֿט) ÔÓe ‰¯B‰h‰‰Ó‰a‰ ÔÓƒ«¿≈»«¿»ƒ«¿≈»¬∆
.Á� Ï‡ e‡a ÌÈ�L ÌÈ�L .‰¯‰Ë ‰p�È‡≈∆»¿…»¿«ƒ¿«ƒ»∆…«
היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלן רּׁש"י ְְְִִִֵֶַַַָָָָֻֻּפרׁש

ׁשנים ּפרּוׁש ּכי (רד"ק) אמרּו ואחרים ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָׁשנים.

ז ּבאים ׁשהיּו לֹומר ועלזּוגֹות, יחד. ּונקבה כר ְְִֵֶַַַַָָָָָ

ּונקבה זכר ׁשנים מּכּלם ׁשּבאּו היה, ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּדעּתי

ׁשּׁשה הּטהֹורים מן להביא הֹוסיף ונח ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמעצמם,

ואׁשר מעצמם, ּבאּו להּנצל הּבאים ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזּוגֹות,

לֹו. נאמר כן ּכי ּבּמצוה, טרח קרּבן ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹלצר
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(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)éðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
úBðéòî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNò-äòáLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£È�M‰ L„Áa∑אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי מרחׁשון, זה אֹומר: אליעזר קח)רּבי להֹוציא∑�·˜eÚ.(סנהדרין «…∆«≈ƒְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻƒ¿¿ְִ

¯a‰.מימיהן ÌB‰z∑"רּבה ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה חטאּו הם מּדה, ּכנגד .מּדה ֵֵֶ¿«»ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

(áé):äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨
i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְְִֵֶַַַַָָ

למּבּול היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, הֹורידן B‚Â'.ּכׁשהֹורידן, ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑יֹום אין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ«¿»ƒ¿ֵ
ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון
מּכסלו וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, לרּבי ּבכסלו .ּבכ"ח ְְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑אּלּו' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְְִִִֵֶֶַָָ
אֹותּה ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים ּכּלםאנּו לעיני מכניסֹו 'אני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ

יקּום' מי ּדבר .ונראה ְְְִִֶַָ

(ãé)-ìëå dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈§¨
ìk eäðéîì óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä̈¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨¨−¤§¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ

ðk-ìk øBtö:ó ¦¬¨¨¨«
i"yx£Û�k Ïk ¯Btˆ∑מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, חגביםּדבּוק לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף ּבכנפיו",(ויקרא אֹותֹו "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

נֹוצה מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה .)ׁשאפּלּו ְֲִִִִֶַַָָָָָָ

(åè)øNaä-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈
:íéiç çeø Ba-øLàרמב"ן £¤−¬©©¦«

(æè)Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑.ּבהם הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים הּתבה הּקיף ׁשברּוה, ׁשּלא עליו מקרא:הגן ׁשל ּופׁשּוטֹו «ƒ¿…«¬ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ
הּוא: ּכנגד לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּבעד ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו כ)סגר ּכלֿרחם",(בראשית ד)"ּבעד ב ּובעד(מלכים בעד" ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

,"ב)בני עֹור",(איוב ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים יב)"מגן א עבדי(שמואל ּכנגד ,"עבדי ּבעד רמב"ן."התּפּלל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

‰BÂי ‡�ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא Á� ÈiÁÏ ÔÈ�L ‰‡Ó zL ˙�Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡�È�zƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á� ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

ÙÈÂ˙יג ÌÁÂ ÌLÂ Á� Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B�· ÈL� ‡˙Ï˙e Á� ˙z‡Â Á� È�a¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

d�ÊÏיד ‡¯ÈÚa ÏÎÂ d�ÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰B�ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰B�ÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á� ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜�Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÚËÂ'‰ e‰eˆ ¯L‡ ÏÎk Á� NÚiÂלעיל) ¿«««««…«¿…¬∆ƒ»ְֵ

(ל"ב רּבה ּבבראׁשית אמרּו ה'), ְְִִֵַָָָּפסּוק

ּכלֹומר ועֹוף, וחּיה ּבהמה לכינּוס ׁשּיכין זה ְְְְִִֵֶַַַָָָָה')

אל ּולקחם אחריהם הּוא ׁשּטרח ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָהּטהֹורים,

ּכאׁשר ׁשליׁשית ּפעם ׁשאמר והּכתּוב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּביתֹו.

צּוהּו ּכאׁשר ׁשעׂשה לֹומר נח, את אלהים ֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹצּוה

עם: למעלה נמׁש הּוא ּכי הּתבה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָּבכניסת

ּונׁשי ואׁשּתֹו ּובניו נח ׁשּבא לֹומר נח, ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹֹוּיבא

והרמׂש והעֹוף הּבהמה ּומן הּתבה אל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָבניו

ּבאּו וכּלם הּתבה, אל אליו ׁשּבאּו ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשנים

ּכאׁשר הּמּבּול, מי מּפני ּבּתבה ׁשּנכנסּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּתֹו,

והּיֹום החדׁש ּופרׁש וחזר אלהים. אֹותֹו ְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹצּוה

אֹותֹו ּבעצם ּכי ואמר ּבא. וכיצד הּמּבּול, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבא

הּבׂשר ּכל ועּמֹו הּתבה, אל נח ׁשּבא הּוא ְִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום

לכן: קדם לא ֵֶַַָֹֹהחי,

וטעם ‰z·‰.(טו) Ï‡ Á� Ï‡ e‡·iÂלהֹודיע ְַַ«»…∆…«∆«≈»ְִַ

הּיֹום עצם עד ּבאּו ולא ּכלל אליו נאספּו ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

האל ּכי ּבּתבה, הּוא ּובא הּגׁשם, ׁשהיה ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההּוא

אחד: ּברגע קּבצן הּוא ורּוחֹו צּוה, ְְְִִֶֶַָָָהּוא

וטעם Na¯(טז) ÏkÓ ‰·˜�e ¯ÎÊ ÌÈ‡a‰Â ְַַ¿«»ƒ»»¿≈»ƒ»»»
.e‡aזכר היּו הּתבה ּתֹו אל הּבאים ּכי »ִִֵֶַַָָָָָ

אמר ּולכ ּכן, ּבתֹוכּה נח ׁשהכניסם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּונקבה

עליו מצּוה הּוא ּכי אלהים, אֹותֹו צּוה ְֱֲִִִֶֶַַָָָֹּכאׁשר

לתֹוכּה: ְְִֵֶַָׁשּיכניסם
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(æé)eàNiå íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦©¦§Æ
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà¤©¥½̈©¨−¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑,ּבּמים מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה אחת ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑רמב"ן.מאליהן «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë):íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההריםלמעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|äîäaáe óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ
:íãàä ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«

(áë)äáøça øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈
:eúî¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL�∑חּיים רּוח ׁשל Áa¯·‰.נׁשימה ¯L‡∑ׁשּבּים ּדגים קח)ולא .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|íãàî äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
õøàä-ïî eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−¦¨¨®¤

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑,הּוא וּיפעל ּבנה,לׁשֹון ּכגֹון: ה"א, ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל "וּיבן". "וּיפן", מּגזרת והּוא וּיּפעל, לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּיּו"ד ּתחת ּבחירי"ק נקּוד ּבראׁשּה, יּו"ד וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, �Á.מחה, C‡∑ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ«…«ְְְִֶַַַֹ

‡¯Ú‡יז ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡�ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏË�e ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

‡¯Ú‡יח ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L�‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ�‡aכב ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL� Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á�…«¿ƒƒ≈¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙Ú„Âוּיב ּכי אברהם, ואׁשּתֹורּבי ּובניו נח א ¿««ְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

ּפסּוק (לעיל הּתבה אל אּתֹו בניו ְְִֵֵֵֶַָָָָּונׁשי

ּכּלם אליו ׁשּבאּו אּלא ּבתֹוכּה, נכנסּו לא ְְְִֵֶֶָָָָָֹֻז'),

הּתבה אל קרֹוב ּביתֹו ּכי הּׁשני, לחדׁש ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעׂשֹור

הּמּבּול. מי מּפחד הּמּבּול, מי מּפני וטעם ְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָהיה.

ּכּלם ונאספּו הּמּבּול, מי היה הּימים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּולׁשבעת

נכֹונים: ּדבריו ואין והּצהר. הּפתח וסגר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבּתבה

ÔÎzÈÂונח ה' צּוהּו אׁשר ּככל נח וּיעׂש ּכי ¿ƒ»≈ְְֲִִֶַַַַַָֹֹֹ

עד: והּפסּוקים ׁשנה, מאֹות ׁשׁש ְְִֵֵֶַַָָּבן

מעׂשה, מסּפרים אינם ׁשנה, מאֹות ׁשׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשנת

הענין יכלל צּוהּו, אׁשר ּככל נח וּיעׂש ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֹאבל:

לא נצטּוה, אׁשר ּככל ׁשעׂשה יאמר, ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֻּכּלֹו.

ואסף הּתבה עׂשה ּדבר, הענין מּכל ְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהּפיל

הּטהֹורים והעֹוף הּבהמה מן ולקח ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּמאכל,

וכאׁשר אֹותֹו. צּוה אׁשר ּבּיֹום ׁשבעה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָׁשבעה

על ירד והּמּבּול ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבן ְֵֵֶַַַַָָָָָהיה

הּטהֹורֹות הּבהמֹות ועם ּביתֹו עם ּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָהארץ

ואחר אלהים. צּוהּו ּכאׁשר הּתבה אל החי ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכל

ויהי ּבמעׂשה סּפר והלאה) י' (מּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכן

הענין: וגמר מאֹות, ׁשׁש ּבׁשנת הּימים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלׁשבעת

וטעם e¯·b.(יחֿיט) ÌÈn‰Â .ÌÈn‰ e¯a‚iÂ ְַַ«ƒ¿¿««ƒ¿««ƒ»¿
יקרא הּגדֹול לרּבּוי ּכי מאד, ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשּנתרּבּו

(אּיֹוב יתגּברּו ּכי ּופׁשעיהם וכן ּגבּורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּלׁשֹון

יראיו על חסּדֹו ּגבר מאד, רּבּו ט'), ְְְֵַַַַָָֹל"ו

ּבגבּורת ואם וכן ּגדל, י"א), ק"ג ְְְְִִִִֵַָֹ(ּתהּלים

ּב י'), צ' (ׁשם ׁשנה ּגדֹול:ׁשמֹונים רּבּוי ְְִִָָָָ

ÔÎzÈÂּבׁשטף ּבאים ׁשהיּו וּיגּברּו, טעם ּכי ¿ƒ»≈ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

הּבנינים, ּומּפילים האילנֹות ְְְִִִִִִַַָָָועֹוקרים

הּגבּורה ּכי ּבעבּור ּגבּורה, יקראּו לכח ְְְְְֲִִִַַַָָֹּכי

ז'), כ"א (אּיֹוב חיל ּגברּו ּגם וכן ְְְִִֵַַָָֹּבכח,



מי gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k iyily meil inei xeriy

ß ixyz f"k iyily mei ß

(æé)eàNiå íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦©¦§Æ
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà¤©¥½̈©¨−¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑,ּבּמים מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה אחת ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑רמב"ן.מאליהן «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë):íéøää eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההריםלמעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|äîäaáe óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ
:íãàä ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«

(áë)äáøça øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈
:eúî¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL�∑חּיים רּוח ׁשל Áa¯·‰.נׁשימה ¯L‡∑ׁשּבּים ּדגים קח)ולא .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|íãàî äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
õøàä-ïî eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−¦¨¨®¤

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑,הּוא וּיפעל ּבנה,לׁשֹון ּכגֹון: ה"א, ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל "וּיבן". "וּיפן", מּגזרת והּוא וּיּפעל, לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּיּו"ד ּתחת ּבחירי"ק נקּוד ּבראׁשּה, יּו"ד וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, �Á.מחה, C‡∑ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ«…«ְְְִֶַַַֹ

‡¯Ú‡יז ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡�ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏË�e ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

‡¯Ú‡יח ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L�‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ�‡aכב ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL� Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á�…«¿ƒƒ≈¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙Ú„Âוּיב ּכי אברהם, ואׁשּתֹורּבי ּובניו נח א ¿««ְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

ּפסּוק (לעיל הּתבה אל אּתֹו בניו ְְִֵֵֵֶַָָָָּונׁשי

ּכּלם אליו ׁשּבאּו אּלא ּבתֹוכּה, נכנסּו לא ְְְִֵֶֶָָָָָֹֻז'),

הּתבה אל קרֹוב ּביתֹו ּכי הּׁשני, לחדׁש ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעׂשֹור

הּמּבּול. מי מּפחד הּמּבּול, מי מּפני וטעם ְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָהיה.

ּכּלם ונאספּו הּמּבּול, מי היה הּימים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּולׁשבעת

נכֹונים: ּדבריו ואין והּצהר. הּפתח וסגר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבּתבה

ÔÎzÈÂונח ה' צּוהּו אׁשר ּככל נח וּיעׂש ּכי ¿ƒ»≈ְְֲִִֶַַַַַָֹֹֹ

עד: והּפסּוקים ׁשנה, מאֹות ׁשׁש ְְִֵֵֶַַָָּבן

מעׂשה, מסּפרים אינם ׁשנה, מאֹות ׁשׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשנת

הענין יכלל צּוהּו, אׁשר ּככל נח וּיעׂש ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֹאבל:

לא נצטּוה, אׁשר ּככל ׁשעׂשה יאמר, ְְֲִֶֶַַָָָָֹֹֻּכּלֹו.

ואסף הּתבה עׂשה ּדבר, הענין מּכל ְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהּפיל

הּטהֹורים והעֹוף הּבהמה מן ולקח ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּמאכל,

וכאׁשר אֹותֹו. צּוה אׁשר ּבּיֹום ׁשבעה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָׁשבעה

על ירד והּמּבּול ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבן ְֵֵֶַַַַָָָָָהיה

הּטהֹורֹות הּבהמֹות ועם ּביתֹו עם ּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָהארץ

ואחר אלהים. צּוהּו ּכאׁשר הּתבה אל החי ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכל

ויהי ּבמעׂשה סּפר והלאה) י' (מּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכן

הענין: וגמר מאֹות, ׁשׁש ּבׁשנת הּימים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלׁשבעת

וטעם e¯·b.(יחֿיט) ÌÈn‰Â .ÌÈn‰ e¯a‚iÂ ְַַ«ƒ¿¿««ƒ¿««ƒ»¿
יקרא הּגדֹול לרּבּוי ּכי מאד, ְְְִִִִֶַַָָָֹׁשּנתרּבּו

(אּיֹוב יתגּברּו ּכי ּופׁשעיהם וכן ּגבּורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּלׁשֹון

יראיו על חסּדֹו ּגבר מאד, רּבּו ט'), ְְְֵַַַַָָֹל"ו

ּבגבּורת ואם וכן ּגדל, י"א), ק"ג ְְְְִִִִֵַָֹ(ּתהּלים

ּב י'), צ' (ׁשם ׁשנה ּגדֹול:ׁשמֹונים רּבּוי ְְִִָָָָ

ÔÎzÈÂּבׁשטף ּבאים ׁשהיּו וּיגּברּו, טעם ּכי ¿ƒ»≈ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

הּבנינים, ּומּפילים האילנֹות ְְְִִִִִִַַָָָועֹוקרים

הּגבּורה ּכי ּבעבּור ּגבּורה, יקראּו לכח ְְְְְֲִִִַַַָָֹּכי

ז'), כ"א (אּיֹוב חיל ּגברּו ּגם וכן ְְְִִֵַַָָֹּבכח,
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ּדם(ב"ר)אּגדה: וכֹוהה נאמר:ּגֹונח ועליו והּכיׁשֹו, לארי, מזֹונֹות ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות (משלימּטרח ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
יׁשּלם"יא) ּבארץ צּדיק רמב"ן."הן ְִֵֶַַָָֻ

(ãë):íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íénä eøaâiå©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨
õøàä-ìò çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤

:íénä ekLiå©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑רׁשעים ׁשל ורׁשעתם הּצּדיקים, ּתפּלת ידי על רחמים למּדת ונהפכה הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: הּדין, למּדת רחמים מּדת ו)הֹופכת ׁשם(בראשית והּוא אמחה" ה' וּיאמר וגֹו' האדם רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
רחמים B‚Â'.מּדת Á� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ׁשּלא זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ֲִִַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּבּתבה ¯Áe.ׁשּמׁשּו ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ּתנחּומין לפניורּוח עברה ‰‡¯ı.והנחה ÏÚ∑הארץ עסקי ∑ekLiÂ.על ְִֵַָ««¬≈¡…ƒ«ְְְֲִַַַָָָָָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…

ב)ּכמֹו: חמ(אסתר חמה"ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל רמב"ן.ת ְְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïî¦©¨¨«¦

i"yx£˙�ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ּבהם ׁשּיׁש אֹותן מהם ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן מעינֹות", "ּכל ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבהן וכּיֹוצא טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר.‡ÏkiÂ∑:ּכמֹו מ)וּיּמנע, רחמי",(תהלים תכלא כג)"לא יכלה(בראשית "לא ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

"מּמ. ְִ

(â)íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦
:íBé úàîe íéMîç äö÷î¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑,לחסר הריהתחילּו הּגׁשמים, ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז – ּכיצד? ּבסיון, אחד והּוא ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ואּיר וניסן ואדר ּוׁשבט ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ק"נג' הרי קי"ח, –. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ

ÔÈLÓÁÂכד ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁ�Â ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

iÓL‡ב ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ
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ט' (ּדניאל אחד ׁשבּוע לרּבים ּברית ְְְִִִִִֵֶַַָָָָוהגּביר

(ּתענית חכמים ּולׁשֹון ּבחזק. יעמידּנּו ְְֲֲֲִִִֶֶַַָֹכ"ז),

ּבגבּורה. ׁשּיֹורדין מּפני ּגׁשמים, ּגבּורת ְְְְְִִִִֵֶַָָב'.)

ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ואם מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָואפׁשר

והּוא חזקים וגּופֹו עצמֹותיו היּו ׁשאם ְְְֲִִֶַָָָָָׁשנה,

ּפרּוׁש יהיה ּכן ואם ׁשמֹונים. יחיה ּכח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹּבעל

על אף ּכּלם ּבגבּורתם ׁשהיּו הארץ על ְְִֶֶַַַָָָָָָָֻּגברּו

אֹותם: וׁשֹוטפים הּגבֹוהים ְְְִִִֶַָָההרים

È�t(כג) ÏÚ ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ«ƒ«∆»«¿¬∆«¿≈
.‰Ó„‡‰,ּבׂשר ּכל וּיגוע ׁשאמר אחר »¬»»ְִֶַַַַַָָָָ

לאמר והֹוסיף מתּו, ּבחרבה אׁשר מּכל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹואמר

ּכענין למים, וּיהיּו הּגּופֹות ׁשּנמחּו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַוּימח,

ּכי כ"ג), ה' (ּבּמדּבר הּמרים מי אל ְִִִֵֶַַָָָָּומחה

(סנהדרין רּבֹותינּו ּכדברי רֹותחין הּמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

ואּולי מתים. הּדגים יהיּו ּכן אם אבל ְְֲִִִִֵֵַַָָק"ח:).

י"ט) (ל"ב רּבה ּבבראׁשית ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִִֵֶַָָָָהיה

ויׁש ׁשּבּים, ּדגים ולא ּבחרבה, אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹמּכל

ׁשּברחּו אּלא נאספין ּבכלל הן אף ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאֹומרים

הּדגים. נּצֹולּו מקֹום ּומּכל ְִִִַָָָָָֻלאקינּוס.

È�Leׁשּמימי יּתכן ּכי אפׁשרּיים, האּלּו הּדעֹות ¿≈ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּבּיּמים, יתערבּו הרֹותחים ְְְִִִַַַַָָהּמּבּול

יבֹואּו והּדגים ּבלבד, הּים עליֹוני ְְְְִִִֵֶַַַַָָָויחּממּו

ו המצּלֹות יׁשּבעמקי ּכדברי אֹו ׁשם, יחיּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַָֻ

הארץ ׁשּבתֹו הּיּמים ּדגי ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹומרים

ּבהרּגיׁשם ׁשם ּבֹורחים לאקינּוס מהם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻהּקרֹובים

אם ואפּלּו ׁשם. מהם ונּצֹולין הּמים, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָרתיחת

היא, ּבאקינּוס הּדגה מרּבית הּנה ּכּלם, ְְִִִֵַַָָָָָָֻֻימּותּו

ּפסּוק (לעיל ׁשּנאמר ּכמֹו מּבּול, ירד לא ְְְֱֵֶֶַַַָָָֹוׁשם

יחזרּו ּומּׁשם הארץ, על הּגׁשם ויהי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָי"ב)

יֹוצאים היּו הּים מן ּכי הּמּבּול, אחרי ְֲִִִִֵַַַַַָָָהּדגים

הּכלל ועל ללכת. ׁשבים הם וׁשם הּיּמים, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּכל

ּבּתבה מהם נכנסּו לא ׁשהרי הּדגים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנּצֹולּו

ט'ֿי') ט' (להּלן ּבּברית ונאמר זרע, ְְְְֱִֶֶַַַַַָלחּיֹות

נפׁש ּכל ואת אּתכם ּבריתי את מקים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָהנני

חּית ּובכל ּובּבהמה ּבעֹוף אּתכם אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהחּיה

הזּכיר ולא הּתבה, יצאי מּכל אּתכם ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹהארץ

הּים: ְֵַָּדגי

eÁniÂ.ı¯‡‰ ÔÓּכי לֹומר הּכפל, ּפרׁשּו «ƒ»ƒ»»∆ְִֵֵֶַַ

ּצר ּומה זרע. להם ׁשאין זרעם ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשּכח

העֹופֹות מּפני אּולי הּכל, ׁשּמתּו אחר ּכן ְִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלאמר

ּביצים ּבהם נׁשאר ׁשּלא לאמר הּׁשרץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּומּקצת

נּמחּו: הּכל ּכי הארץ ּתחת אֹו עץ ְִִֵֶַַַָָָֹֹּבכל

ÔÎzÈÂהיקּום ּכל את וּימח הּכתּוב ׁשעּור ׁשּיהא ¿ƒ»≈ְְִִֵֶֶַַַַָָ

ועד מאדם ּכי האדמה, ּפני על ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָאׁשר

מן נּמֹוחּו הּׁשמים עֹוף ועד רמׂש עד ְְִִִֵֶֶַַַַָָּבהמה

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נח. רק נׁשאר לא ְְְִֵֶַַַַָָָֹֹהארץ,

מן וּיּמחּו הּזה, ּבעֹולם וּימח ק"ח.) ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ(סנהדרין

הּנזּכרת הארץ עׂשּו הּבא. העֹולם מן ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ,

(לעיל סֹודּה רמזּתי ּוכבר החּיים. ארץ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָּכאן

י"ג): ו' כ"ו, א'

‰kÊiÂ‰iÁ(א) Ïk ˙‡Â Á� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯ «ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿≈»««»
.‰Ó‰a‰ Ïk ˙‡Âמּפני ּבנח הּזכירּה ¿∆»«¿≈»ְְְִִֵַַָֹ

להּצילֹו. ּברית לֹו וכרת ּתמים צּדיק ְְְִִִִֶַַַָָָָׁשהיה

הזּכירם ולא ׁשם, אּתֹו אׁשר זרעֹו יכלל ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹֹֹונח

ּבחּיה ׁשאמר הּזכירּה אבל נּצֹולּו. ּבזכּותֹו ְְֲִִִִֶַַַַָָָָּכי

זכּות נפׁש ּבבעלי ׁשאין ּבזכּות, אינּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּובּבהמה

הּזכירּה אבל לבּדֹו. ּבאדם זּולתי חֹובה ְְֲִִַַָָָָָָָאֹו

והיה ׁשאמר קדׁשֹו ּדבר את זכר ּכי ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּבהם,

עלה העֹולם ּבבריאת לֹו אׁשר והרצֹון ְְֲִִֶַָָָָָָָָהעֹולם,

ּברא אׁשר ּבּמינין העֹולם ּבקּיּום ורצה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָלפניו

יכלּו ׁשּלא להֹוציאם עּתה ראה והּנה ְְְִִִֵֶַָָָָֹּבֹו,

זכירת ּכי והּׁשרץ, העֹוף הזּכיר ולא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּתבה.

רעֹו: עליו ויּגיד עּמהם, ׁשוה ְִִֵֶַַַָָָָָָהחּיה

gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k iyily meil inei xeriy

(ã)Lãçì íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤
:èøøà éøä ìò©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּבֹו לכסלו ׁשביעי והּוא ÌBÈ.סיון, ¯NÚ ‰Ú·La∑למד אּתה מּכאן «…∆«¿ƒƒְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ¿ƒ¿»»»ִֵַָָָ
ׁשהּוא אב זה ההרים", ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשהיתה
אחד עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, לירידת למרחׁשון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשירי
ונחה אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה עׂשרה חמׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבאב

ההרים ראׁשי ׁשעל ּבּמים אּמה עׂשרה אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת, ליֹום רמב"ן.הּתבה ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(ä)éøéNòa éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯� 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אלּול הּוא ּתאמר ואם הּגׁשם, ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב, ועׂשיריזה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אפׁש אי להפסקה, ׁשביעי והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ּכׁשם הּגׁשם. ׁשּפסק ּכרח,לכסלו על ּכן, לֹומר ר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עד הּמים ּתגּברת ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל יֹום ארּבעים ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה אּתה אי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשביעי
אֹומר אּתה ׁשאם לירידה, אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי סיון. זה אין לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

Ú·La˙ד ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙Á�Â¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú·La‰(ד) ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‰·z‰ Á�zÂ«»««≈»«…∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚאּתה מּכאן רּׁש"י ּכתב »»«…∆ִִַַַָָָ

ּכפי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת ׁשהיתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻלמד

ּבבראׁשית ּכן והּוא ּבפרּוׁשיו. הּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָהחׁשּבֹון

מדקּדק ׁשרּׁש"י ּכיון אבל ג'), (ל"ג ְְֲִֵֵֶַַַָָָרּבה

לבאר וטֹורח ההּגדֹות מדרׁשי אחרי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָּבּמקֹומֹות

ּכי ּכן, לעׂשֹות אֹותנּו הרׁשה הּמקרא, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּפׁשטי

חלּוקים רּבים ּומדרׁשים לּתֹורה. ּפנים ְְֲִִִִִִִַַָָָׁשבעים

החכמים: ְְֲִִֵַָּבדברי

¯ÓB‡Âנאֹות ׁשאמרּו הּזה החׁשּבֹון ׁשאין אני ¿≈ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

לפרׁש נסּבל אם ּכי הּכתּוב, ְְְִִִִֵַָָֹּבלׁשֹון

הּנזּכר הּזה לּיֹום הּׁשביעי, ּבחדׁש הּתבה ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוּתנח

הלֹו הארץ מעל הּמים וׁשבּו הּגׁשם ּבֹו ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכלא

ּבתחּלת הּנזּכר הּׁשני החדׁש ּכמנין ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹוחסֹור,

הּפרׁשה ּבסֹוף האמּור ּוכמנין י"א), (ז' ְְְִַַַָָָָָָָָהּפרׁשה

הּׁשני ּבּפסּוק מּיד ׁשּיחזר יּתכן אי י"ד), ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(ח'

ׁשּיהיה אחר, למנין העׂשירי החדׁש עד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹויאמר

הּגׁשמים: לירידת ְֲִִִִִַַָָהעׂשירי

‰È‡¯‰Âׁשה הּתבה ּבּמיםמן מׁשּקעת יתה ¿»¿»»ְְִִֵֶַַַַַָָָֻ

הּימים, לכל ׁשוה חּסרֹון ׁשּנֹותן ְְִִִֵֵֶֶַָָָָמּפני

הּידּוע מן ּכי ראיה, אינה ימים, לד' ְְִִִֵַַַָָָָָָאּמה

יחסר ּכאׁשר הּגדֹול הּנחל ּכי הּמים, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָּבחסרֹון

ד' ּבסֹופֹו יחסר ימים, לד' אּמה ְְְְִִִֶַַָָָּבתחּלתֹו

הּזה החׁשּבֹון לפי והרי אחד. ליֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָאּמֹות

ּובאחד ההרים, ראׁשי נראּו אב לחדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּבאחד

חסרּו יֹום ּבׁשּׁשים והּנה הּמים, חרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּבתׁשרי

אלפים ּכּמה ׁשהם הּגבֹוהים ההרים גבּה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ַָאּמה:

,„BÚÂלחדׁש יֹום עׂשר ּבׁשבעה הּיֹונה ׁשלח ּכי ¿ְְְִִֶַַָָָָָֹ

הארץ ּכל ּפני על והּמים ְְֱִֵֶַַַָָָאלּול,

ּבׁשנים ּכּלם חרבּו והּנה מכּסים, ְְְְְִִִִֵֵָָָָֻֻוהאילנֹות

היתה אם הּסברא, ּדר ועל ימים. ְְְִִֶֶַַָָָָָָָעׂשר

מּׁשליׁש יֹותר והּוא אּמה, י"א ּבּמים ְְְִִִֵַַַַַָֻמׁשּקעת

מלמּטה רחבה היֹותּה ּבעבּור ּתטּבע, ְְְֱֲִִַַַָָָָָָקֹומתּה,

ויׁש הּספינֹות, הפ היא ּכי אּמה, אל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוכּלּה

ּגדֹולה: ּכבדּות ְְֵָָּבּה

‰‡¯p‰Âיֹום ּומאת חמּׁשים ּכי הּפׁשט, ּבדר ¿«ƒ¿∆ְְְֲִִִֶֶַַָ

יכללּו הּמים ּבתגּברת ְְְְֲִִִִֶַַָֹהאמּורים

עּקר ּבהם ּכי הּגׁשם, ירידת ׁשל יֹום ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָארּבעים

ּבׁשבעה לחסר החּלּו והּנה והתּגּברּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹהרּבּוי

יֹום ׁשלׁשים אחר הּתבה וּתנח ּבניסן, ְְִִֵַַַַַָָָָָעׂשר

אּיר, לחדׁש יֹום עׂשר ּבׁשבעה אררט הרי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעל

ואחרי הּגׁשם. לירידת הּׁשביעי החדׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

החדׁש הּוא אב, לחדׁש ּבאחד ימים ְִֶֶֶַַָָָֹֹע"ג

והּנה ההרים. ראׁשי נראּו לירידה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָהעׂשירי

הּכתּוב: ּבלׁשֹון מעט ּתּקּון ְִִִַַָָֻּתקּנּו

ÔBÎp‰Âהיּו יֹום ּומאת חמּׁשים ּכי ּבעיני, ¿«»ְְֲִִִֵַַָ

הּוא הּׁשני, לחדׁש יֹום עׂשר ְִִִֵֶַַָָָֹמּׁשבעה

לחדׁש יֹום עׂשר ׁשבעה עד מרחׁשון, ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹחדׁש

מנֹוח יֹום והּוא ניסן, חדׁש הּוא ְְִִִֶַָָֹהּׁשביעי,

עּזה קדים רּוח הּׁשם העביר אז ּכי ֱִִִֵֵֶַַַַָָָָהּתבה,

ׁשחסרּו לחרבה, הּמים את וּיׂשם הּלילה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל

והרא הּתבה. וּתנח אמרמאד, לא ּכי יה, ְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני ּבחדׁש הּמים "וּיחסרּו ּבכאן ְְְְְִִֶַַַַַָָֹהּכתּוב

החדׁש עד וחסֹור הלֹו הּמים והיּו ּפלֹוני ְְְְִִֶַַַַָָָֹּביֹום

אמר ּכאׁשר וגֹו'", הּתבה וּתנח ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשביעי

ּכי ההרים, ראׁשי ּבֹו ׁשּנראּו האחר ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחּסרֹון

הּתבה: נחה החּסרֹון ְִֵַַָָָָּביֹום

¯„q‰Âנבקעּו הּגׁשם רדת ּביֹום ּכי הּזה, ּבענין ¿«≈∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

הּׁשמים ארּבֹות ונפּתחּו ּתהֹום ְְְְְֲִִַַַַָֻמעינֹות

הּמים ּגברּו ּובהם יֹום, ארּבעים הּגׁשם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָוירד

הּגׁשם ונפסק מּלמעלה. אּמה עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחמׁש

ּתהֹום מעינֹות ונׁשארּו הארּבעים, ְְְְְְֲִִַַַָָּבסֹוף

לח האויר והיה ּפתּוחֹות, הּׁשמים ְְֲֲִִַַַַָָָָֻוארּבֹות

נגררים ואינם מים, מלאה הארץ וכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמאד

ּבגברתם כן ועמדּו לעֹולם. יבׁשּו ולא ְְְְְְִֵַָָָָָָֹֻּבּמֹורד,

הּגׁשם: לירידת יֹום ק"נ מלאת ְִִֶֶַַַֹעד

Ê‡Âּבּׁשמים מאד חזק רּוח הּׁשם העביר ¿»ְֱִִֵֶַַַַָָָֹ

הּמים חזרּו ּכי ּתהֹום, מעינֹות וּיּסכרּו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָּובארץ

נתמּלא אׁשר עד מקֹומם אל מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּנֹובעים

ּפתחי ונסּגרּו ּבתחּלה, ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָהּתהֹום

האויר וּייבׁש נסּגרּו, הּׁשמים וארּבֹות ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָֻמעינֹותיו

לחכה. ּבארץ אׁשר והּמים המיּבׁש, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמאד

וּתנח ההּוא, ּבּיֹום הרּבה הּמים חסרּו ְְְִִֵֵַַַַַַַָָוהּנה

וׁשלׁש ּכׁשּתים ּבּמים מׁשּקעת ׁשהיתה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּתבה

לחדׁש ּבאחד יֹום וׁשלׁש ׁשבעים ואחר ְְְְִִֶֶַַַַָָֹאּמֹות.

ההרים. ראׁשי נראּו ּתּמּוז, חדׁש הּוא ְֲִִִִֵֶֶַָָָֹהעׂשירי,

ּבעׂשרה חדׁש עׂשר ּבעׁשּתי יֹום, ארּבעים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּומּקץ

ׁשלׁש ואחרי הּתבה, חּלֹון נח ּפתח ְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלחדׁש,

ׁשלׁשים ואחר מאּתֹו. הּיֹונה הלכה ְְְִִֵַַַָָָָׁשבּועֹות

הּתבה: מכסה הסיר ְִִֵֵֵַָיֹום

ÌÚËÂ.ı¯‡‰ ÏÚ Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂׁשהיה ¿««««¬≈¡…ƒ««»»∆ֶָָ

הארץ מּבטן יֹוצאה וחזק ּגדֹולה ְְְִֶֶֶַָָָָָָרּוח

ּבֹו וּיּסכרּו ּבּמים, ּומרחפת הּתהֹום ּפני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָעל

"וּיעבר הּכתּוב אמר לא ּכי ּתהֹום, ְְֲִֵַַַַַַָָֹמעינֹות

הּמים". על רּוח ֱִִַַַַֹאלהים

ekLiÂ,ÌÈn‰נֹו וּינּוחּו,ׁשהיּו הּתהֹום מן בעין «»…«»ƒְְִִֶַַָָ

ז' (אסּתר ׁשככה הּמל וחמת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָמּלׁשֹון

והּבלעֹו, הּדבר הסּתר לׁשֹון אֹו ׁשּנחה. ְְְְִֵֶֶַָָָָָי'),

אמר וכ ּבמקֹומם. הּתהֹום מי ׁשּנבלעּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָללּמד

למעלה העֹולים הּמים (ד') עֹולם ּבסדר ְְְִִֵֶֶַַַָָָזה

נבלעּו למּטה והּיֹורדים הרּוח, אֹותם ְְְְְְִִִַַַָָָָנּגבה

ְִָּבמקֹומם:

ÌÚËÂ.ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌLb‰ ‡ÏkiÂירד ׁשּלא ¿«««ƒ»≈«∆∆ƒ«»»ƒֶַָֹ

היּו ּכי הּתבה, מן צאתם עד ּגׁשם ִִֵֵֶֶַַָָָעֹוד

טל הֹורידּו ולא ּכברזל הּזה ּברּוח ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמים

ּכי הּמים, וחרבּו האויר וּייבׁש ּכלל, ְְְֲִִִִַַַַָָָָָּומטר

הארּבעים: מּיֹום ּכלה ּכבר הּמּבּול ְְִִֶֶַַַָָָָָּגׁשם

e·LiÂ.·BLÂ CBÏ‰ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈn‰יאמר «»À««ƒ≈«»»∆»»ַֹ

ׁשחרבּו עד מעט מעט חסרים ְְְֲִֵֶֶַַַָָׁשהיּו

חמּׁשים מקצה הּמים וּיחסרּו האדמה: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָּפני

ׁשחסרּו לֹומר הּתבה, וּתנח עם ּדבק יֹום. ְְִֵֵֶַַַַַָָָָּומאת



מג gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k iyily meil inei xeriy

(ã)Lãçì íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤
:èøøà éøä ìò©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּבֹו לכסלו ׁשביעי והּוא ÌBÈ.סיון, ¯NÚ ‰Ú·La∑למד אּתה מּכאן «…∆«¿ƒƒְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ¿ƒ¿»»»ִֵַָָָ
ׁשהּוא אב זה ההרים", ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשהיתה
אחד עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, לירידת למרחׁשון ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹעׂשירי
ונחה אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה עׂשרה חמׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּבאב

ההרים ראׁשי ׁשעל ּבּמים אּמה עׂשרה אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת, ליֹום רמב"ן.הּתבה ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(ä)éøéNòa éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯� 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אלּול הּוא ּתאמר ואם הּגׁשם, ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב, ועׂשיריזה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אפׁש אי להפסקה, ׁשביעי והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ּכׁשם הּגׁשם. ׁשּפסק ּכרח,לכסלו על ּכן, לֹומר ר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

עד הּמים ּתגּברת ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל יֹום ארּבעים ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה אּתה אי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשביעי
אֹומר אּתה ׁשאם לירידה, אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי סיון. זה אין לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

Ú·La˙ד ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙Á�Â¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú·La‰(ד) ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‰·z‰ Á�zÂ«»««≈»«…∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚאּתה מּכאן רּׁש"י ּכתב »»«…∆ִִַַַָָָ

ּכפי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת ׁשהיתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻלמד

ּבבראׁשית ּכן והּוא ּבפרּוׁשיו. הּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָהחׁשּבֹון

מדקּדק ׁשרּׁש"י ּכיון אבל ג'), (ל"ג ְְֲִֵֵֶַַַָָָרּבה

לבאר וטֹורח ההּגדֹות מדרׁשי אחרי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָּבּמקֹומֹות

ּכי ּכן, לעׂשֹות אֹותנּו הרׁשה הּמקרא, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּפׁשטי

חלּוקים רּבים ּומדרׁשים לּתֹורה. ּפנים ְְֲִִִִִִִַַָָָׁשבעים

החכמים: ְְֲִִֵַָּבדברי

¯ÓB‡Âנאֹות ׁשאמרּו הּזה החׁשּבֹון ׁשאין אני ¿≈ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

לפרׁש נסּבל אם ּכי הּכתּוב, ְְְִִִִֵַָָֹּבלׁשֹון

הּנזּכר הּזה לּיֹום הּׁשביעי, ּבחדׁש הּתבה ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוּתנח

הלֹו הארץ מעל הּמים וׁשבּו הּגׁשם ּבֹו ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכלא

ּבתחּלת הּנזּכר הּׁשני החדׁש ּכמנין ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹוחסֹור,

הּפרׁשה ּבסֹוף האמּור ּוכמנין י"א), (ז' ְְְִַַַָָָָָָָָהּפרׁשה

הּׁשני ּבּפסּוק מּיד ׁשּיחזר יּתכן אי י"ד), ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(ח'

ׁשּיהיה אחר, למנין העׂשירי החדׁש עד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹויאמר

הּגׁשמים: לירידת ְֲִִִִִַַָָהעׂשירי

‰È‡¯‰Âׁשה הּתבה ּבּמיםמן מׁשּקעת יתה ¿»¿»»ְְִִֵֶַַַַַָָָֻ

הּימים, לכל ׁשוה חּסרֹון ׁשּנֹותן ְְִִִֵֵֶֶַָָָָמּפני

הּידּוע מן ּכי ראיה, אינה ימים, לד' ְְִִִֵַַַָָָָָָאּמה

יחסר ּכאׁשר הּגדֹול הּנחל ּכי הּמים, ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָּבחסרֹון

ד' ּבסֹופֹו יחסר ימים, לד' אּמה ְְְְִִִֶַַָָָּבתחּלתֹו

הּזה החׁשּבֹון לפי והרי אחד. ליֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָאּמֹות

ּובאחד ההרים, ראׁשי נראּו אב לחדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּבאחד

חסרּו יֹום ּבׁשּׁשים והּנה הּמים, חרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָּבתׁשרי

אלפים ּכּמה ׁשהם הּגבֹוהים ההרים גבּה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

ַָאּמה:

,„BÚÂלחדׁש יֹום עׂשר ּבׁשבעה הּיֹונה ׁשלח ּכי ¿ְְְִִֶַַָָָָָֹ

הארץ ּכל ּפני על והּמים ְְֱִֵֶַַַָָָאלּול,

ּבׁשנים ּכּלם חרבּו והּנה מכּסים, ְְְְְִִִִֵֵָָָָֻֻוהאילנֹות

היתה אם הּסברא, ּדר ועל ימים. ְְְִִֶֶַַָָָָָָָעׂשר

מּׁשליׁש יֹותר והּוא אּמה, י"א ּבּמים ְְְִִִֵַַַַַָֻמׁשּקעת

מלמּטה רחבה היֹותּה ּבעבּור ּתטּבע, ְְְֱֲִִַַַָָָָָָקֹומתּה,

ויׁש הּספינֹות, הפ היא ּכי אּמה, אל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוכּלּה

ּגדֹולה: ּכבדּות ְְֵָָּבּה

‰‡¯p‰Âיֹום ּומאת חמּׁשים ּכי הּפׁשט, ּבדר ¿«ƒ¿∆ְְְֲִִִֶֶַַָ

יכללּו הּמים ּבתגּברת ְְְְֲִִִִֶַַָֹהאמּורים

עּקר ּבהם ּכי הּגׁשם, ירידת ׁשל יֹום ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָארּבעים

ּבׁשבעה לחסר החּלּו והּנה והתּגּברּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹהרּבּוי

יֹום ׁשלׁשים אחר הּתבה וּתנח ּבניסן, ְְִִֵַַַַַָָָָָעׂשר

אּיר, לחדׁש יֹום עׂשר ּבׁשבעה אררט הרי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעל

ואחרי הּגׁשם. לירידת הּׁשביעי החדׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

החדׁש הּוא אב, לחדׁש ּבאחד ימים ְִֶֶֶַַָָָֹֹע"ג

והּנה ההרים. ראׁשי נראּו לירידה, ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָהעׂשירי

הּכתּוב: ּבלׁשֹון מעט ּתּקּון ְִִִַַָָֻּתקּנּו

ÔBÎp‰Âהיּו יֹום ּומאת חמּׁשים ּכי ּבעיני, ¿«»ְְֲִִִֵַַָ

הּוא הּׁשני, לחדׁש יֹום עׂשר ְִִִֵֶַַָָָֹמּׁשבעה

לחדׁש יֹום עׂשר ׁשבעה עד מרחׁשון, ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹחדׁש

מנֹוח יֹום והּוא ניסן, חדׁש הּוא ְְִִִֶַָָֹהּׁשביעי,

עּזה קדים רּוח הּׁשם העביר אז ּכי ֱִִִֵֵֶַַַַָָָָהּתבה,

ׁשחסרּו לחרבה, הּמים את וּיׂשם הּלילה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל

והרא הּתבה. וּתנח אמרמאד, לא ּכי יה, ְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני ּבחדׁש הּמים "וּיחסרּו ּבכאן ְְְְְִִֶַַַַַָָֹהּכתּוב

החדׁש עד וחסֹור הלֹו הּמים והיּו ּפלֹוני ְְְְִִֶַַַַָָָֹּביֹום

אמר ּכאׁשר וגֹו'", הּתבה וּתנח ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשביעי

ּכי ההרים, ראׁשי ּבֹו ׁשּנראּו האחר ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחּסרֹון

הּתבה: נחה החּסרֹון ְִֵַַָָָָּביֹום

¯„q‰Âנבקעּו הּגׁשם רדת ּביֹום ּכי הּזה, ּבענין ¿«≈∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

הּׁשמים ארּבֹות ונפּתחּו ּתהֹום ְְְְְֲִִַַַַָֻמעינֹות

הּמים ּגברּו ּובהם יֹום, ארּבעים הּגׁשם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָוירד

הּגׁשם ונפסק מּלמעלה. אּמה עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחמׁש

ּתהֹום מעינֹות ונׁשארּו הארּבעים, ְְְְְְֲִִַַַָָּבסֹוף

לח האויר והיה ּפתּוחֹות, הּׁשמים ְְֲֲִִַַַַָָָָֻוארּבֹות

נגררים ואינם מים, מלאה הארץ וכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹמאד

ּבגברתם כן ועמדּו לעֹולם. יבׁשּו ולא ְְְְְְִֵַָָָָָָֹֻּבּמֹורד,

הּגׁשם: לירידת יֹום ק"נ מלאת ְִִֶֶַַַֹעד

Ê‡Âּבּׁשמים מאד חזק רּוח הּׁשם העביר ¿»ְֱִִֵֶַַַַָָָֹ

הּמים חזרּו ּכי ּתהֹום, מעינֹות וּיּסכרּו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָּובארץ

נתמּלא אׁשר עד מקֹומם אל מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּנֹובעים

ּפתחי ונסּגרּו ּבתחּלה, ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָהּתהֹום

האויר וּייבׁש נסּגרּו, הּׁשמים וארּבֹות ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָֻמעינֹותיו

לחכה. ּבארץ אׁשר והּמים המיּבׁש, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמאד

וּתנח ההּוא, ּבּיֹום הרּבה הּמים חסרּו ְְְִִֵֵַַַַַַַָָוהּנה

וׁשלׁש ּכׁשּתים ּבּמים מׁשּקעת ׁשהיתה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּתבה

לחדׁש ּבאחד יֹום וׁשלׁש ׁשבעים ואחר ְְְְִִֶֶַַַַָָֹאּמֹות.

ההרים. ראׁשי נראּו ּתּמּוז, חדׁש הּוא ְֲִִִִֵֶֶַָָָֹהעׂשירי,

ּבעׂשרה חדׁש עׂשר ּבעׁשּתי יֹום, ארּבעים ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּומּקץ

ׁשלׁש ואחרי הּתבה, חּלֹון נח ּפתח ְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלחדׁש,

ׁשלׁשים ואחר מאּתֹו. הּיֹונה הלכה ְְְִִֵַַַָָָָׁשבּועֹות

הּתבה: מכסה הסיר ְִִֵֵֵַָיֹום

ÌÚËÂ.ı¯‡‰ ÏÚ Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂׁשהיה ¿««««¬≈¡…ƒ««»»∆ֶָָ

הארץ מּבטן יֹוצאה וחזק ּגדֹולה ְְְִֶֶֶַָָָָָָרּוח

ּבֹו וּיּסכרּו ּבּמים, ּומרחפת הּתהֹום ּפני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָעל

"וּיעבר הּכתּוב אמר לא ּכי ּתהֹום, ְְֲִֵַַַַַַָָֹמעינֹות

הּמים". על רּוח ֱִִַַַַֹאלהים

ekLiÂ,ÌÈn‰נֹו וּינּוחּו,ׁשהיּו הּתהֹום מן בעין «»…«»ƒְְִִֶַַָָ

ז' (אסּתר ׁשככה הּמל וחמת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָמּלׁשֹון

והּבלעֹו, הּדבר הסּתר לׁשֹון אֹו ׁשּנחה. ְְְְִֵֶֶַָָָָָי'),

אמר וכ ּבמקֹומם. הּתהֹום מי ׁשּנבלעּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָללּמד

למעלה העֹולים הּמים (ד') עֹולם ּבסדר ְְְִִֵֶֶַַַָָָזה

נבלעּו למּטה והּיֹורדים הרּוח, אֹותם ְְְְְְִִִַַַָָָָנּגבה

ְִָּבמקֹומם:

ÌÚËÂ.ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌLb‰ ‡ÏkiÂירד ׁשּלא ¿«««ƒ»≈«∆∆ƒ«»»ƒֶַָֹ

היּו ּכי הּתבה, מן צאתם עד ּגׁשם ִִֵֵֶֶַַָָָעֹוד

טל הֹורידּו ולא ּכברזל הּזה ּברּוח ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמים

ּכי הּמים, וחרבּו האויר וּייבׁש ּכלל, ְְְֲִִִִַַַַָָָָָּומטר

הארּבעים: מּיֹום ּכלה ּכבר הּמּבּול ְְִִֶֶַַַָָָָָּגׁשם

e·LiÂ.·BLÂ CBÏ‰ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈn‰יאמר «»À««ƒ≈«»»∆»»ַֹ

ׁשחרבּו עד מעט מעט חסרים ְְְֲִֵֶֶַַַָָׁשהיּו

חמּׁשים מקצה הּמים וּיחסרּו האדמה: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָּפני

ׁשחסרּו לֹומר הּתבה, וּתנח עם ּדבק יֹום. ְְִֵֵֶַַַַַָָָָּומאת
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מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ׁשהרי הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד "ּבראׁשֹון מֹוצא אּתה אי אלּול, והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהפסקה
ההרים ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ׁשּׁשים הרי הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, את ׁשלח ההרים, ּפניראׁשי ׁשחרבּו עד ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּתׁשרי, אּלא זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ּבמרחׁשון ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדמה.
ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי עֹולם, רמב"ן.לבריאת ְְְִִִִַַַָָֻ

(å)äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈
:äNò øLà£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ההרים ראׁשי NÚ‰.מּׁשּנראּו ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ הּתבה(ב"ר)לצהר∑‡˙ ּפתח זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֵֶֶַַַָֹֹ
ויציאה לביאה .העׂשּוי ְִִִֶָָָ

(æ)íénä úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤©©−¦
:õøàä ìòî¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ׁשּׁשנינּו ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, הל ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
חלק קח)ּבאּגדת ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑,אחרת לׁשליחּות העֹורב היה מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו ְֵֶַַָ«¿…∆««ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר אלּיהּו, ּבימי ּגׁשמים יז)ּבעצירת א מביאי(מלכים "והעֹורבים ּובׂשר": לחם לֹו .ם ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ç)ìòî íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦¥©−
:äîãàä éðt§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰�Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ׁשאף למד אּתה זה מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ּכתיב: ׁשהרי ימים, ז' לסֹוף «¿««∆«»ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ימים ז' הֹוחיל ׁשליחּות,∑ÁlLÈÂ.ּבראׁשֹונה לׁשֹון זה יראהאין ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ׁשּלחּה ׁשּלּוח, לׁשֹון אּלא ִִִָָָ«¿««ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אליו ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא ׁשאם הּמים, קּלּו .אם ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

È˙ו Á� Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

Ú„ז ·È˙Â ˜tÓ ˜Ù�e ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰�BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּתבה, ּבֹו ׁשּנחה ּגדֹול חּסרֹון ההּוא ִֵֶַַַָָָָָּבּיֹום

ּפרׁשּתי: ְֲִֵֶַַּכאׁשר

‰L„Á(ה) „Ú ¯BÒÁÂ CBÏ‰ eÈ‰ ÌÈn‰Â¿««ƒ»»¿»««…∆
.È¯ÈNÚ‰וחסֹור הלֹו ׁשהיּו מסרס, טעמֹו »¬ƒƒְְֲֶַָָָָֹ

הּוא העׂשירי, ּבחדׁש ההרים ראׁשי ׁשּנראּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

ּבע"ג ׁשחסרּו הּכתּוב והֹודיענּו ּתּמּוז. ְְְִֵֶֶַַָָֹחדׁש

אׁשר החּסרֹון אבל אּמה. עׂשרה חמׁש ְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָיֹום

היה, ּכּמה ידענּו לא הּתבה למנֹוח ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹמּתחּלה

ולא הּׁשּקּוע להֹודיע הּכתּוב הצר לא ְְְִִִַַַַַָֹֹֻּכי

ִַָהחּסרֹון:

‰‡¯p‰Âמּפני היתה ּכי הּתבה, ּבׁשּוט לדעּתי ¿«ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

הּתהֹומֹות, מן נֹובעים הּמים ְְֱִִִַַַהיֹות

ּבעבּור ּכי רּבֹותינּו, ּכדברי רֹותחים עֹוד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָוהיֹותם

זה מּפני לא ואם הּמים. ּפני על ּתל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹּכן

ּבתֹוכּה, אׁשר רּבים ּכי ּבכבדּותּה נטּבעת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהיתה

וכאׁשר מאד. הרּבה היה והּמׁשקה ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּמאכל

ּכן,ׁשכ ּגם מרתיחתם אֹו מּנביעתם, הּמים כּו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

הּמים ּתֹו אל הּתבה נכנסה מּיד ּברּוח, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוחסרּו

ההר: על וּתנח מּׂשאּה ְֶַַַַָָָָָֹּבכבד

ÏÚÂ,'ג ּבפסּוק (הראב"ע המפרׁשים ּדעת ¿«ְְְִַַַָָָ

ּבתגּברת הּמסּפר כ"ד), ז' לעיל ְְְְְִִֵֶַַַָָֹוהרד"ק

ּוראּית הּתבה, ּומנֹוח יֹום, ּומאת חמּׁשים ְְֲִִִִֵַַַַַַָָהּמים

הּכל ּכן, אחרי יֹום וארּבעים ההרים, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹראׁשי

אֹותנּו מֹודיע הּכתּוב ּכי הּנבּואה, ּבדר ְְְִִֶֶַַַַָָָָידענּו

נחה ּכי ּכׁשהרּגיׁש רק ידע, לא נח אבל ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹּכן,

קּלּו ּכי ׁשחׁשב זמן ּדעּתֹו לפי והמּתין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּתבה,

ִַַהּמים:

‰p‰Âוכל רּבֹותינּו לדברי ּגם לדברינּו ּגם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֵַַַָָ

"ההרים מן אררט הרי יהיּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָהמפרׁשים

ז' (לעיל הּׁשמים" ּכל ּתחת אׁשר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּגבהים

ולכן אּמה, ט"ו עליהם הּמים ׁשהיּו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָי"ט)

מהם ׁשּגבּה הּיוני ּבהר הּידּוע ּכי זה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיקׁשה

הּקרֹוב הּכדּור ּבׁשפל אררט וארץ מאד, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהרּבה

ּבי"ז החּסרֹון היה ּכי נאמר ואּולי ְְְִִֶַַַָָָָֹלבבל.

וקדם אּמה, מט"ו מאד ּגדֹול הּׁשביעי ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹלחדׁש

הרי לא הּגבֹוהים, ההרים ראׁשי נראּו ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹלכן

אררט ּבארץ ׁשהיתה הּתבה מקרה ויּקר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאררט,

ההם: ההרים ראׁשי על וּתנח הּׁשביעי, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבחדׁש

‰p‰Âּפֹותח היה הּגׁשם ׁשּכלה מעת נח ¿ƒ≈ֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ע"ג ואחר ּכרצֹונֹו. אֹותֹו וסֹוגר ְְְִֵַַַַהחּלֹון

ונראּו החּלֹון מן הׁשּגיח הּתבה מּמנֹוח ְְְִִִִִֵַַַַַָָיֹום

והּגיד אֹותֹו. וסגר וחזר אררט, הרי ראׁשי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלֹו

העֹורב, ׁשלח יֹום ארּבעים אחר ּכי ְִִֵַַַַַָָָָהּכתּוב

ּוביֹום ּפלֹוני ּבחדׁש "ויהי הּכתּוב אמר ְְְְְִִֶַַַָָֹֹולא

ארּבעים מּקץ ויהי ואמר נח", וּיפּתח ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹּפלֹוני

ראׁשי לנח ׁשּנראּו מעת ּכי להּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹיֹום,

ּבלּבֹו חׁשב ּכי יֹום, ארּבעים המּתין ְְְִִִִִִֶַַָָָההרים

האילנֹות, ונגלּו הּמגּדלים נראּו הּזה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבּזמן

ּתקּנינה, ּבאׁשר מנֹוח להם העֹופֹות ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָוימצאּו

הראׁשֹון, ּובחדׁש העֹורב. לׁשלח החּלֹון ְִִֵֶַַַַַָָָֹֹּופתח

ּתׁשרי, חדׁש הּׁשני,הּוא ּובחדׁש הּמים. חרבּו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

יבׁשה ּבֹו ועׂשרים ּבׁשבעה מרחׁשון, חדׁש ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹהּוא

ּכל והּנה הּתבה. מן יצאּו ּבּיֹום ּובֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהארץ,

ּומׁשמעֹו: ּכפׁשּוטֹו הּפרׁשה ְְְִִַַַָָָָמנין

,Ú„Âנברא ׁשּבתׁשרי ׁשהסּכימּו אחרי ּכי ¿«ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלת הּיֹום "זה ּתּקנּו ּכאׁשר ְְֲִִֶֶַַַָָהעֹולם,

סדר הּוא וכן ראׁשֹון", ליֹום זּכרֹון ְְֲִִֵֵֶֶַָמעׂשי

ראׁש יהיה וחם, וקר וקציר זרע ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹהּזמּנים,

נמנים, הם מּמּנּו החדׁשים וכן מּתׁשרי. ְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּׁשנים

הּקדֹוׁש צּוה ואז מצרים, ליציאת ׁשהּגענּו ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעד

ׁשּנאמר אחר, מנין ּבחדׁשים למנֹות הּוא ְְֱֳִִִֵֶֶַַַָָָּברּו

חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ב') י"ב ְֳִֶֶֶַַָָֹֹ(ׁשמֹות

ואיל ּומּׁשם הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָראׁשֹון

ועדין הּׁשביעי, החדׁש ּתׁשרי ימנה הּכתּוב ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבכל

(ׁשמֹות ּדכתיב מּמּנּו, החׁשּבֹון ּבׁשנים ְְְְְִִִִִֶֶַָָנׁשאר

וכ הּׁשנה. ּתקּופת האסיף וחג כ"ב) ְְְִַַַָָָָָל"ד

ּבחג האתנים "ּבירח עּזיאל ּבן יֹונתן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּתרּגם

אמר ב'), ח' (מ"א הּׁשביעי" החדׁש ְִִֶַַַָֹהּוא

קדמאה ירחא ליה ּדקרן ּדעּתיקּיא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָּבירחא

א' (ּבא ּובמכילתא ׁשביעאה. ירחא הּוא ְְְְְִִִַַָָָָֹּוכען

אדם ּבֹו מנה ולא לכם, הּזה החדׁש ְֶֶֶַַָָָָָֹֹח')

ִָהראׁשֹון:
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(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
äçwiå Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨

:äázä-ìà åéìà dúà àáiåרמב"ן ©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈
:äázä-ïî¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא: יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)óøè úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦¨¨´
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ּפעמים קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ּכמֹו נקבה, ה)לׁשֹון השירים רֹוחצֹות",(שיר מים אפיקי על "ּכיֹונים ז): הֹומֹות",(יחזקאל ּכּלם הּגאיֹות "ּכיֹוני ז): :(הושע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

ּפֹותה" ודרׁשּו∑Û¯Ë."ּכיֹונה מזֹון, לׁשֹון אּגדה: ּומדרׁש יח)חטף, מזֹונֹותי(עירובין 'יהיּו אמרה: מאמר. לׁשֹון ּבפיה, : ְָָ»»ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָ
ודם' ּבׂשר ּבידי ּכדבׁש מתּוקין ולא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבידֹו ּכּזית רמב"ן.מרֹורין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑וּיתמּתן וּיּיחל, וּימּתן. וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון .הּוא «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

¯‚dÏט ˙Ò¯ÙÏ Á�Ó ‰�BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·Ò�Â d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰�BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰�BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á� Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ� ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

ÁlLÂיב ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰�BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁB�Ó.(ט) ‰�Bi‰ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂמנהג אין ¿…»¿»«»»«ְִֵָ

הּגבֹוהים ההרים ּבראׁשי לנּוח ְְִִֵֶַַָָָָהעֹופֹות

הּמים ּבהיֹות ּכי אף ׁשם, אילן ואין הארץ ְְִִִִֵֶַַַַָָָָעל

מנֹוח הּיֹונה מצאה לא ולכן הארץ, ּכל ּפני ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל

הלכה האילנֹות הראֹות ּובעת לּה, ייטב ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָאׁשר

ּתקּנּנה: ּבדלּיֹותיהם ּכי ְְְְִִֵֶֶַַָָָלנפׁשּה,

ÈÙa‰.(יא) Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰p‰Âמּפׁשּוטֹו ¿ƒ≈¬≈«ƒ»»¿ƒ»ְִ

האילנֹות נעקרּו ׁשּלא יראה זה ּפסּוק ְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל

ׁשֹוטף, נחל ׁשם היה לא ּכי ּבּמּבּול, נמחּו ְְִִֵַַַַָָָֹֹולא

אבל מים. העֹולם ּכל נתמּלא ּכי ְֲֲִִִֵַַַָָָָּבעבּור

הביאה מהיכן אמרּו ט') (ל"ג רּבה ְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבבראׁשית

הביאה הּמׁשחה מהר אמר, לוי רּבי ְִִִִֵֵֵַַַַָָָאֹותֹו,

ּדמּבּולא, ּבמּיא ּדיׂשראל ארעא טפת ּדלא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבן ליחזקאל: אמר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְִֵֶֶֶַַָָָהּוא

לא היא מטהרה לא ארץ אּת לּה אמר ְְֱִֶֶַָָָָָָֹֹֹאדם

רּבי כ"ד). כ"ב (יחזקאל זעם ּביֹום ְְְְִֵֶַַָָֻּגׁשמּה

והביאה עדן ּגן ׁשערי לּה נפּתחּו אמר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבירי

ונמחּו האילנֹות ׁשּנעקרּו ּכּונתם והּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאֹותֹו:

נבל. העלה יהיה ּכי ואף הּמּבּול, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹומֹות

ׁשל אצטרּבֹולין אפּלּו ח') ל' (ב"ר אמרּו ְְְְֲִִִֵֶָֻוכן

ׁשחקּו אבנים ּבֹו ודרׁשּו ּבּמּבּול, נּמחּו ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹריחים

י"ט): י"ד (אּיֹוב ִִַמים

Ì¯Ó‡Óeּבמּיא ּדיׂשראל ארעא טפת "ּדלא «¬»»ְְְְְְִֵַַַָָָָ

ּגׁשם עליה היה ׁשּלא ְֶֶֶֶַָָָָָֹּדמּבּולא",

ּבּה נפּתחּו ולא ּגּׁשמּה, לא ּכדכתיב ְְְְְְִִִַַָָֹֹֻהּמּבּול,

ּבכל נתּפּׁשטּו הּמים אבל רּבה, ּתהֹום ְְְְְֲִִַַַַַַָָָמעינֹות

ּתחת אׁשר הּגבֹוהים ההרים ּכל וכּסּו ְְֲִִִֶֶַַַָָָָהעֹולם

ז' (לעיל מפרׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשמים, ְְְִֵֶַַָָָָֹּכל

הּמים לעּכב ּגדר יׂשראל ארץ סביב ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי"ט),

ּבּה. יבאּו ֶָָֹֹׁשּלא

CÎÂ,(כ"ג (ּפרק אליעזר רּבי ּבפרקי אמרּו ¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָ

הּמּבּול מי עליה ירד לא יׂשראל ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארץ

הארצֹות מן הּמים נתּגלּגלּו אּלא הּׁשמים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָמן

לּה. אמר אדם ּבן ׁשּנאמר לתֹוכּה, ְְְְֱֱִֶֶֶַָָָָֹונכנסּו

ּבארץ ירד ׁשּלא מּפני לוי, רּבי לדעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּנה

ארּבֹות עליה נפּתחּו ולא הּׁשֹוטף הּגׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻההיא

העֹולם ּובכל האילנֹות, ּבּה נׁשארּו ְְֲִִִַַָָָָָָָהּׁשמים,

עּזֹו: ּומטרֹות ּבּמּבּול ונעקרּו ְְְְְִִֶֶַַֻנׁשּברּו

È�‡Âּכן אם עדן", "מּגן מאמרם על ּתמּה «¬ƒֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הארץ, מעל הּמים ׁשּקּלּו נח ידע ִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

ׁשעריו היּו ואּולי הּמּבּול. מי נכנסּו לא ׁשם ְְְְִִֵַַַָָָָֹּכי

קּלּו וכאׁשר הּמים, ׁשם יּכנסּו ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹסגּורים

(ב"ר ׁשם אמרּו זֹו ּומּדעּתם נפּתחּו. ְְְְִִִַַַָָָהּמים

היה ּומהיכן כ'), ט' (להּלן ּכרם וּיּטע ד') ְִֵֵֶַַַָָָָָל"ו

לּתבה ּבכניסתֹו ּכהנא ּבר אּבא רּבי אמר ְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלֹו,

לתאנים יחּורים לנטיעֹות זמֹורֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִִִִֵהכניס

לזיתים: ְְִִֵּגרּופּיֹות

Û¯Ë.‰ÈÙaהיה ׁשּזכר אני אֹומר רּׁש"י ּכתב »»¿ƒ»ֲִִֵֶַַָָָָָ

זכר לׁשֹון ּפעמים אֹותֹו קֹורא ְְְִֵָָָָּולכ

ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּופעמים

אּגדה ּומדרׁש חטף. טרף, הּוא. נקבה ְְְִֵַַַָָָָָָלׁשֹון

אמרה מאמר, לׁשֹון ּבפיה ודרׁשּו "מזֹון", ְְְְְְֲִַָָָָָָלׁשֹון

הּקדֹוׁש ׁשל ּובידֹו ּכזית מרּורין מזֹונֹותי ְְְְְִִִֶַַַָָיהיּו

אדם: ּביד ּכדבׁש מתּוקים יהיּו ואל הּוא ְְְְְִִִַַַָָָּברּו

ÔÈ‡Âהּיֹונים זכר חזרת ּכי ּבעיני, נכֹון זה ּכל ¿≈ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּפרׁשה מן אחד ּבמקֹום לזכר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָמּנקבה

ּבׁשם ּכּלם לקרא הּלׁשֹון ואם טעם, ּבֹו ְְְִִֵֵַַַָָֹֻאין

ּבהּגדה, מדרׁשם וכן ּבכאן. ׁשּנה לּמה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָהּנקבֹות

אבל ּכלל, מאמר לׁשֹון ּבפיה ׁשּיעׂשּו ְְְֲֲֲִֶַַָָָָֹלא

אם ּכי הּזה, העלה ׁשהביאה מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמדרׁשם

אֹותֹו ּפרׁש חּנם על לא ּכן, ׁשארע ִֵֵֵֶַַַַָֹֹנאמר

טרף עלה והּנה לֹומר לֹו היה ּכי ְֲִִֵֵַַָָָָָהּכתּוב,

הּגבֹוהים האילנֹות מן ּבא אינּנּו והּזית ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבפיה.

ּולכ ּדלּיֹותיו. לאר העֹופֹות ּבֹו ׁשּיׁשּכנּו ְְְְְִִֶֶָָָָֹֹמאד

להם נח ׁשהעֹופֹות רמז ּבזה היה ּכי ְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאמרּו

ּברּו הּקדֹוׁש ּביד ּכלענה מרים מזֹונֹותם ְְְְֲִִַַַָָָָָלהיֹות

ׁשּכן וכל אדם, ּבידי טֹובים ׁשּיהיּו ולא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹהּוא

לה רצֹונם ׁשאין האדם מּזה:ּבני זה תּפרנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ÔBLÏeרּבי אמר ט') (ל"ג רּבה ּבראׁשית ¿ְִִֵַַַָָ

לא אֹותֹו הביאה עדן מּגן אּלּו ִִִֵֵֶַַָָֹאּבהּו,

אֹו קּנמֹון אֹו מעּלה ּדבר להביא לּה ְְִִֶָָָָָָָֻהיה

מּזה מר נח לֹו, רמזה רמז אּלא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּפּפֹולסמֹון,

מתֹוק ולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ְִֶַַַָָָָֹמּתחת

ק"ח:) (סנהדרין ּבּגמרא אבל .יד ְְְְֲִִֶַַַַָָָָמּתחת

ּדמזֹוני לׁשנא טרף ּדהאי מׁשמע מאי ְְְְִִִֵַַַָָָָהֹוסיפּו

לחם הטריפני ח') ל' (מׁשלי ּדכתיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַהּוא,

,סמ לזה עׂשּו ׁשאמרנּו הּטעם מּפני ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻחּקי,

והּנה אמר ּכאּלּו ירמז "הטריפני", ְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹמּלׁשֹון

ּבפיה: טרף זית ְֲִִֵֶֶַָעלה

BËeLÙe,אנקלּוס) ּבֹו ּפרׁשּו מקרא ׁשל ¿ְְְְִֵֶָֻ

ּתאר ׁשהּוא והרד"ק) ְֶַַַָָֹהראב"ע,

וסמ ּבפיה. טרּוף זית עלה והּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָלעלה,

נמצא אבל מׁשּפטֹו, כן ּכי קמּוץ ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלּדבר

ו' (הֹוׁשע וירּפאנּו טרף הּוא ּכי ּבזרּות, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָמהם

ה' (וּיקרא ּגזל אׁשר הּגזלה את והׁשיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָא'),

י"ח), ׁשם (ׁשם ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על ְֲִֶַָָָָָכ"ג),

רּבים: ְִַָָוזּולתם
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(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
äçwiå Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ©¦¨¤½¨

:äázä-ìà åéìà dúà àáiåרמב"ן ©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈
:äázä-ïî¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא: יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)óøè úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦¨¨´
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ּפעמים קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ּכמֹו נקבה, ה)לׁשֹון השירים רֹוחצֹות",(שיר מים אפיקי על "ּכיֹונים ז): הֹומֹות",(יחזקאל ּכּלם הּגאיֹות "ּכיֹוני ז): :(הושע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

ּפֹותה" ודרׁשּו∑Û¯Ë."ּכיֹונה מזֹון, לׁשֹון אּגדה: ּומדרׁש יח)חטף, מזֹונֹותי(עירובין 'יהיּו אמרה: מאמר. לׁשֹון ּבפיה, : ְָָ»»ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָ
ודם' ּבׂשר ּבידי ּכדבׁש מתּוקין ולא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבידֹו ּכּזית רמב"ן.מרֹורין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑וּיתמּתן וּיּיחל, וּימּתן. וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון .הּוא «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

¯‚dÏט ˙Ò¯ÙÏ Á�Ó ‰�BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·Ò�Â d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰�BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰�BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á� Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ� ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

ÁlLÂיב ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰�BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁB�Ó.(ט) ‰�Bi‰ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂמנהג אין ¿…»¿»«»»«ְִֵָ

הּגבֹוהים ההרים ּבראׁשי לנּוח ְְִִֵֶַַָָָָהעֹופֹות

הּמים ּבהיֹות ּכי אף ׁשם, אילן ואין הארץ ְְִִִִֵֶַַַַָָָָעל

מנֹוח הּיֹונה מצאה לא ולכן הארץ, ּכל ּפני ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל

הלכה האילנֹות הראֹות ּובעת לּה, ייטב ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָאׁשר

ּתקּנּנה: ּבדלּיֹותיהם ּכי ְְְְִִֵֶֶַַָָָלנפׁשּה,

ÈÙa‰.(יא) Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰p‰Âמּפׁשּוטֹו ¿ƒ≈¬≈«ƒ»»¿ƒ»ְִ

האילנֹות נעקרּו ׁשּלא יראה זה ּפסּוק ְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל

ׁשֹוטף, נחל ׁשם היה לא ּכי ּבּמּבּול, נמחּו ְְִִֵַַַַָָָֹֹולא

אבל מים. העֹולם ּכל נתמּלא ּכי ְֲֲִִִֵַַַָָָָּבעבּור

הביאה מהיכן אמרּו ט') (ל"ג רּבה ְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבבראׁשית

הביאה הּמׁשחה מהר אמר, לוי רּבי ְִִִִֵֵֵַַַַָָָאֹותֹו,

ּדמּבּולא, ּבמּיא ּדיׂשראל ארעא טפת ּדלא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבן ליחזקאל: אמר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְִֵֶֶֶַַָָָהּוא

לא היא מטהרה לא ארץ אּת לּה אמר ְְֱִֶֶַָָָָָָֹֹֹאדם

רּבי כ"ד). כ"ב (יחזקאל זעם ּביֹום ְְְְִֵֶַַָָֻּגׁשמּה

והביאה עדן ּגן ׁשערי לּה נפּתחּו אמר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבירי

ונמחּו האילנֹות ׁשּנעקרּו ּכּונתם והּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאֹותֹו:

נבל. העלה יהיה ּכי ואף הּמּבּול, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹומֹות

ׁשל אצטרּבֹולין אפּלּו ח') ל' (ב"ר אמרּו ְְְְֲִִִֵֶָֻוכן

ׁשחקּו אבנים ּבֹו ודרׁשּו ּבּמּבּול, נּמחּו ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹריחים

י"ט): י"ד (אּיֹוב ִִַמים

Ì¯Ó‡Óeּבמּיא ּדיׂשראל ארעא טפת "ּדלא «¬»»ְְְְְְִֵַַַָָָָ

ּגׁשם עליה היה ׁשּלא ְֶֶֶֶַָָָָָֹּדמּבּולא",

ּבּה נפּתחּו ולא ּגּׁשמּה, לא ּכדכתיב ְְְְְְִִִַַָָֹֹֻהּמּבּול,

ּבכל נתּפּׁשטּו הּמים אבל רּבה, ּתהֹום ְְְְְֲִִַַַַַַָָָמעינֹות

ּתחת אׁשר הּגבֹוהים ההרים ּכל וכּסּו ְְֲִִִֶֶַַַָָָָהעֹולם

ז' (לעיל מפרׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשמים, ְְְִֵֶַַָָָָֹּכל

הּמים לעּכב ּגדר יׂשראל ארץ סביב ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי"ט),

ּבּה. יבאּו ֶָָֹֹׁשּלא

CÎÂ,(כ"ג (ּפרק אליעזר רּבי ּבפרקי אמרּו ¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָ

הּמּבּול מי עליה ירד לא יׂשראל ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארץ

הארצֹות מן הּמים נתּגלּגלּו אּלא הּׁשמים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָמן

לּה. אמר אדם ּבן ׁשּנאמר לתֹוכּה, ְְְְֱֱִֶֶֶַָָָָֹונכנסּו

ּבארץ ירד ׁשּלא מּפני לוי, רּבי לדעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּנה

ארּבֹות עליה נפּתחּו ולא הּׁשֹוטף הּגׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻההיא

העֹולם ּובכל האילנֹות, ּבּה נׁשארּו ְְֲִִִַַָָָָָָָהּׁשמים,

עּזֹו: ּומטרֹות ּבּמּבּול ונעקרּו ְְְְְִִֶֶַַֻנׁשּברּו

È�‡Âּכן אם עדן", "מּגן מאמרם על ּתמּה «¬ƒֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הארץ, מעל הּמים ׁשּקּלּו נח ידע ִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

ׁשעריו היּו ואּולי הּמּבּול. מי נכנסּו לא ׁשם ְְְְִִֵַַַָָָָֹּכי

קּלּו וכאׁשר הּמים, ׁשם יּכנסּו ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹסגּורים

(ב"ר ׁשם אמרּו זֹו ּומּדעּתם נפּתחּו. ְְְְִִִַַַָָָהּמים

היה ּומהיכן כ'), ט' (להּלן ּכרם וּיּטע ד') ְִֵֵֶַַַָָָָָל"ו

לּתבה ּבכניסתֹו ּכהנא ּבר אּבא רּבי אמר ְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלֹו,

לתאנים יחּורים לנטיעֹות זמֹורֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִִִִֵהכניס

לזיתים: ְְִִֵּגרּופּיֹות

Û¯Ë.‰ÈÙaהיה ׁשּזכר אני אֹומר רּׁש"י ּכתב »»¿ƒ»ֲִִֵֶַַָָָָָ

זכר לׁשֹון ּפעמים אֹותֹו קֹורא ְְְִֵָָָָּולכ

ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּופעמים

אּגדה ּומדרׁש חטף. טרף, הּוא. נקבה ְְְִֵַַַָָָָָָלׁשֹון

אמרה מאמר, לׁשֹון ּבפיה ודרׁשּו "מזֹון", ְְְְְְֲִַָָָָָָלׁשֹון

הּקדֹוׁש ׁשל ּובידֹו ּכזית מרּורין מזֹונֹותי ְְְְְִִִֶַַַָָיהיּו

אדם: ּביד ּכדבׁש מתּוקים יהיּו ואל הּוא ְְְְְִִִַַַָָָּברּו

ÔÈ‡Âהּיֹונים זכר חזרת ּכי ּבעיני, נכֹון זה ּכל ¿≈ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּפרׁשה מן אחד ּבמקֹום לזכר ְְְִִֵֶַָָָָָָָָמּנקבה

ּבׁשם ּכּלם לקרא הּלׁשֹון ואם טעם, ּבֹו ְְְִִֵֵַַַָָֹֻאין

ּבהּגדה, מדרׁשם וכן ּבכאן. ׁשּנה לּמה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָהּנקבֹות

אבל ּכלל, מאמר לׁשֹון ּבפיה ׁשּיעׂשּו ְְְֲֲֲִֶַַָָָָֹלא

אם ּכי הּזה, העלה ׁשהביאה מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמדרׁשם

אֹותֹו ּפרׁש חּנם על לא ּכן, ׁשארע ִֵֵֵֶַַַַָֹֹנאמר

טרף עלה והּנה לֹומר לֹו היה ּכי ְֲִִֵֵַַָָָָָהּכתּוב,

הּגבֹוהים האילנֹות מן ּבא אינּנּו והּזית ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבפיה.

ּולכ ּדלּיֹותיו. לאר העֹופֹות ּבֹו ׁשּיׁשּכנּו ְְְְְִִֶֶָָָָֹֹמאד

להם נח ׁשהעֹופֹות רמז ּבזה היה ּכי ְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאמרּו

ּברּו הּקדֹוׁש ּביד ּכלענה מרים מזֹונֹותם ְְְְֲִִַַַָָָָָלהיֹות

ׁשּכן וכל אדם, ּבידי טֹובים ׁשּיהיּו ולא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹהּוא

לה רצֹונם ׁשאין האדם מּזה:ּבני זה תּפרנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ÔBLÏeרּבי אמר ט') (ל"ג רּבה ּבראׁשית ¿ְִִֵַַַָָ

לא אֹותֹו הביאה עדן מּגן אּלּו ִִִֵֵֶַַָָֹאּבהּו,

אֹו קּנמֹון אֹו מעּלה ּדבר להביא לּה ְְִִֶָָָָָָָֻהיה

מּזה מר נח לֹו, רמזה רמז אּלא ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּפּפֹולסמֹון,

מתֹוק ולא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ְִֶַַַָָָָֹמּתחת

ק"ח:) (סנהדרין ּבּגמרא אבל .יד ְְְְֲִִֶַַַַָָָָמּתחת

ּדמזֹוני לׁשנא טרף ּדהאי מׁשמע מאי ְְְְִִִֵַַַָָָָהֹוסיפּו

לחם הטריפני ח') ל' (מׁשלי ּדכתיב ְְְִִִִִֵֵֶֶַהּוא,

,סמ לזה עׂשּו ׁשאמרנּו הּטעם מּפני ּכי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻחּקי,

והּנה אמר ּכאּלּו ירמז "הטריפני", ְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹמּלׁשֹון

ּבפיה: טרף זית ְֲִִֵֶֶַָעלה

BËeLÙe,אנקלּוס) ּבֹו ּפרׁשּו מקרא ׁשל ¿ְְְְִֵֶָֻ

ּתאר ׁשהּוא והרד"ק) ְֶַַַָָֹהראב"ע,

וסמ ּבפיה. טרּוף זית עלה והּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָלעלה,

נמצא אבל מׁשּפטֹו, כן ּכי קמּוץ ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלּדבר

ו' (הֹוׁשע וירּפאנּו טרף הּוא ּכי ּבזרּות, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָמהם

ה' (וּיקרא ּגזל אׁשר הּגזלה את והׁשיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָא'),

י"ח), ׁשם (ׁשם ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על ְֲִֶַָָָָָכ"ג),

רּבים: ְִַָָוזּולתם
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(âé)Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤
äázä äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç̈«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´©¥½̈

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה ׁשּקרמּו∑e·¯Á.(ראש טיט, ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְְֲִִֶַָָ

מעלה ׁשל .ּפניה ְֶֶַָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑הּמּבּול ּדֹור ׁשּמׁשּפט הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ּבי"ז, הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
היה ּתמימה ּכהלכתּה∑L·È‰.ׁשנה ּגריד .נעׂשה ְִָָָָָ»¿»ְְֲִִַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היה תמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור יד)ׁשּמׁשּפט ח, (רש"י ְְִִֶַַַָָָָָ
חדׁש י"ב מתקּיימת ואינּה חדׁשים ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ג)אמרּו פ"א, שבת ירושלמי א. נח, איְך(חולין וקׁשה, . ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מתקּיימת הּׁשנה, נתעּברה אם ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ּדבר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהתקּיימּו

העּבּור חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו סקכ"ד)ּברּיה פ"ד יו"ד למסּפר(פמ"ג נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו לא הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ּכּמה לגּבי עֹולם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני

ß ixyz g"k iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe E:Czà E ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−¦¨«
i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
õøàá eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤

:õøàä-ìò eáøå eøôe¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑,היצא קרי. היצא ּכתיב, אּתההֹוצא הֹוציאם לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו. להם .אמר «¿≈ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ı¯‡a eˆ¯LÂ∑ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה ׁשאף מּגיד ּבּתבה, .ולא ¿»¿»»∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨¨−¦«

(èé)õøàä-ìò NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ּבמינן לּדבק מנת על עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה לא להקריבאמר: ּכדי אּלא ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
מהם ל"ד)קרּבן ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְֵֶָָ

Áa„יג ‰‡Ó„˜a ÔÈ�L „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á� ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚� ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚� ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡�È�z ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו Á� ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈL�eטז C�·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C�·¿»ƒ»

ÙBÚa‡יז ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

·�È‰Bיח ÈL�e d˙z‡Â È‰B�·e Á� ˜Ù�e¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù� ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ ·ÈÒ�e ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á� ‡�·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k iriax meil inei xeriy

(àë)àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´Ÿ
áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñàÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä̈«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNò øLàk©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑הרע יצר ּבֹו נּתן אּמֹו, מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, ‡ÛÒ.מנעריו ‡Ï∑הּדבר.ולאֿאסף ּכפל ƒ¿À»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ……ƒְִַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב הּוא נד)לׁשבּועה, והיא(ישעיה ּדבריו, ׁשּכפל זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא נח", מי מעבר נׁשּבעּתי "אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועֹותׁשבּועה, ּבמּסכת לו)חכמים רמב"ן.(דף ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

(áë)óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤
:eúaLé àì äìéìå íBéå§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ּתׁשרי חצי ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני הּללּו, עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
קֹור ׁשבט, וחצי וטבת ּכסלו חצי זרע. ּכסלו, וחצי מציעאּומרחׁשון ּבבבא קו:)וכּו', ּכלֹומר((דף ּכלֿימי", "עד אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו יט)ּתמיד, ּבֹו"(במדבר טמאתֹו מחרף.∑˜¯.)"עֹוד מהר.∑Û¯Áקׁשה להתּבּׁשל החריפין וקטניֹות, ׂשעֹורים זרע עת ְְִָָֻ…ֵֶֶָֹ…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַ
ניסן וחצי ואדר ׁשבט חצי הּוא סיון(מהרש"ל)קר, וחצי ואּיר ניסן חצי קציר, ..ıÈ˜∑ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָָֹ«ƒְְְְִִֵַַַ

ּכמֹו קיץ ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, אֹותן טז)ׁשּמיּבׁשים ב והּקיץ(שמואל "והּלחם הּנערים": החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְַַָ
חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב מּקיטא'חצי קׁשי קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ÌBÈÂ.ּביֹותר, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿

e˙aLÈ ‡Ï ‰ÏÈÏÂ∑,הּמּזלֹות ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ׁשּׁשבתּו לילהמּכלל ּובין יֹום ּבין נּכר רבהולא (בראשית »«¿»…ƒ¿…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ל"ד) ופרשה כ"ה e˙aLÈ.פרשה ‡Ï∑יּפסקּו ּכסדרןלא מּלהתנהג אּלה .ּכל …ƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi zegiy ihewl)

ּביֹותר חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב כב)חצי ח, (רש"י ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
האויר ּכל נתחּמם ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואילְך ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּומה

מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא רׁש"י – עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוגּוף

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ואילְך, ּבאב ְְְְִִִֵֶַָָָָעׂשר

è(à)eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬
:õøàä-úà eàìîe eáøe§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)óBò-ìk ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

:eðzð¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, חּיּות(איוב לׁשֹון ואּגדה קנא). שבת צח יֹומֹו(סנהדרין ּבן ׁשהּתינֹוק זמן ׁשּכל , ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

"ּומֹוראכם ׁשּנאמר: העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל עֹוג העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָחי,
חּיים ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על מֹוראכם יהיה אימתי – יהיה" .וחּתכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ÈÈכא ¯Ó‡Â d�a¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L�‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L�‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»

Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»
:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

B˜Â¯‡כב ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

ÔB‰Ïא ¯Ó‡Â È‰B�a ˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ È�e� ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BaÏ.(כא) Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂלנביא הּדבר ּגּלה לא «…∆∆ƒְִִַָָָָֹ

מׁשה את צּוֹותֹו ּביֹום רק ההּוא, ְְֶֶַַַַָּבּזמן

הקריב ּכאׁשר ּכי אליו, ּגּלה הּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבכתיבת

יֹוסיף ׁשּלא וגזר לרצֹון, לפניו עלה קרּבנֹו ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹנח

ו' (לעיל ּבזה ּכתבּתי ּוכבר חי. ּכל את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהּכֹות

האדם. ּבעבּור וטעם ז"ל. לרּבֹותינּו נרמז סֹוד ְְְֲִֵַַַַָָָָו')

הם היּו חטא לא אדם ואם נענׁשּו, ּבעבּורֹו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּכי

ּדרּכם: הם ּגם ׁשהׁשחיתּו ּפי על אף ְְִִִִִֵֶַַַַָנּצֹולין

Èk.ÂÈ¯ÚpÓ Ú¯ Ì„‡‰ ·Ï ¯ˆÈעליהם מלּמד ƒ≈∆≈»»»«ƒ¿À»ְֲֵֵֶַ

הּנעּורים ּבימי רעה ּבתֹולדת ׁשּיצירתם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָזכּות

ּכל את להּכֹות אין ּכן ואם הּזקנה, ּבימי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹולא

הּמ"ם וטעם האּלה. הּטעמים ׁשני מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחי

ׁשאמרּו ּכמֹו ּבהם, הּוא הּנעּורים מּתחּלת ְְְְִִִִֶֶַַָָּכי

אּמֹו מּמעי לצאת מּׁשּננער י"ב) ל"ד ְִִִִֵֵֵֶַָ(ב"ר

הרע: יצר ּבֹו ֵֶַַָָנתן

B‡מחמתם ּכלֹומר הּנעּורים, מן ּכי ְְֲִִִֵַַַָָֹיאמר

יחטיאּו ׁשהם ּבאדם, הּיצר רעת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתהיה

ּבנעּוריו, ּכמֹו ׁשהּוא אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֶָאֹותֹו:

ה' ּבהיכל אבן אל אבן ׂשּום מּטרם ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָוכמֹוהּו

ּתּפילּו אׁשר הארץ זאת וכן ט"ו), ב' ְֲִֵֶֶַַַָָֹ(חּגי

כ"ט): מ"ח (יחזקאל יׂשראל לׁשבטי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָמּנחלה
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(àë)àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´Ÿ
áì øöé ék íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñàÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä̈«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNò øLàk©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑הרע יצר ּבֹו נּתן אּמֹו, מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, ‡ÛÒ.מנעריו ‡Ï∑הּדבר.ולאֿאסף ּכפל ƒ¿À»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ……ƒְִַַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב הּוא נד)לׁשבּועה, והיא(ישעיה ּדבריו, ׁשּכפל זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא נח", מי מעבר נׁשּבעּתי "אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועֹותׁשבּועה, ּבמּסכת לו)חכמים רמב"ן.(דף ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

(áë)óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤
:eúaLé àì äìéìå íBéå§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ּתׁשרי חצי ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני הּללּו, עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
קֹור ׁשבט, וחצי וטבת ּכסלו חצי זרע. ּכסלו, וחצי מציעאּומרחׁשון ּבבבא קו:)וכּו', ּכלֹומר((דף ּכלֿימי", "עד אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו יט)ּתמיד, ּבֹו"(במדבר טמאתֹו מחרף.∑˜¯.)"עֹוד מהר.∑Û¯Áקׁשה להתּבּׁשל החריפין וקטניֹות, ׂשעֹורים זרע עת ְְִָָֻ…ֵֶֶָֹ…∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַ
ניסן וחצי ואדר ׁשבט חצי הּוא סיון(מהרש"ל)קר, וחצי ואּיר ניסן חצי קציר, ..ıÈ˜∑ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָָֹ«ƒְְְְִִֵַַַ

ּכמֹו קיץ ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, אֹותן טז)ׁשּמיּבׁשים ב והּקיץ(שמואל "והּלחם הּנערים": החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְַַָ
חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב מּקיטא'חצי קׁשי קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ÌBÈÂ.ּביֹותר, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿

e˙aLÈ ‡Ï ‰ÏÈÏÂ∑,הּמּזלֹות ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ׁשּׁשבתּו לילהמּכלל ּובין יֹום ּבין נּכר רבהולא (בראשית »«¿»…ƒ¿…ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ל"ד) ופרשה כ"ה e˙aLÈ.פרשה ‡Ï∑יּפסקּו ּכסדרןלא מּלהתנהג אּלה .ּכל …ƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi zegiy ihewl)

ּביֹותר חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב כב)חצי ח, (רש"י ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
האויר ּכל נתחּמם ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואילְך ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּומה

מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא רׁש"י – עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוגּוף

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ואילְך, ּבאב ְְְְִִִֵֶַָָָָעׂשר

è(à)eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬
:õøàä-úà eàìîe eáøe§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)óBò-ìk ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

:eðzð¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, חּיּות(איוב לׁשֹון ואּגדה קנא). שבת צח יֹומֹו(סנהדרין ּבן ׁשהּתינֹוק זמן ׁשּכל , ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

"ּומֹוראכם ׁשּנאמר: העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל עֹוג העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָחי,
חּיים ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על מֹוראכם יהיה אימתי – יהיה" .וחּתכם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ÈÈכא ¯Ó‡Â d�a¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L�‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L�‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»

Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»
:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

B˜Â¯‡כב ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

ÔB‰Ïא ¯Ó‡Â È‰B�a ˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ È�e� ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BaÏ.(כא) Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂלנביא הּדבר ּגּלה לא «…∆∆ƒְִִַָָָָֹ

מׁשה את צּוֹותֹו ּביֹום רק ההּוא, ְְֶֶַַַַָּבּזמן

הקריב ּכאׁשר ּכי אליו, ּגּלה הּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבכתיבת

יֹוסיף ׁשּלא וגזר לרצֹון, לפניו עלה קרּבנֹו ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹנח

ו' (לעיל ּבזה ּכתבּתי ּוכבר חי. ּכל את ְְְְִֵֶֶַַַָָָָלהּכֹות

האדם. ּבעבּור וטעם ז"ל. לרּבֹותינּו נרמז סֹוד ְְְֲִֵַַַַָָָָו')

הם היּו חטא לא אדם ואם נענׁשּו, ּבעבּורֹו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּכי

ּדרּכם: הם ּגם ׁשהׁשחיתּו ּפי על אף ְְִִִִִֵֶַַַַָנּצֹולין

Èk.ÂÈ¯ÚpÓ Ú¯ Ì„‡‰ ·Ï ¯ˆÈעליהם מלּמד ƒ≈∆≈»»»«ƒ¿À»ְֲֵֵֶַ

הּנעּורים ּבימי רעה ּבתֹולדת ׁשּיצירתם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָזכּות

ּכל את להּכֹות אין ּכן ואם הּזקנה, ּבימי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹולא

הּמ"ם וטעם האּלה. הּטעמים ׁשני מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחי

ׁשאמרּו ּכמֹו ּבהם, הּוא הּנעּורים מּתחּלת ְְְְִִִִֶֶַַָָּכי

אּמֹו מּמעי לצאת מּׁשּננער י"ב) ל"ד ְִִִִֵֵֵֶַָ(ב"ר

הרע: יצר ּבֹו ֵֶַַָָנתן

B‡מחמתם ּכלֹומר הּנעּורים, מן ּכי ְְֲִִִֵַַַָָֹיאמר

יחטיאּו ׁשהם ּבאדם, הּיצר רעת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתהיה

ּבנעּוריו, ּכמֹו ׁשהּוא אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֶָאֹותֹו:

ה' ּבהיכל אבן אל אבן ׂשּום מּטרם ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָוכמֹוהּו

ּתּפילּו אׁשר הארץ זאת וכן ט"ו), ב' ְֲִֵֶֶַַַָָֹ(חּגי

כ"ט): מ"ח (יחזקאל יׂשראל לׁשבטי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָמּנחלה
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(â)áNò ÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤
:ìk-úà íëì ézúð̈©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הראׁשֹון(סנהדרין לאדם הרׁשיתי ׁשּלא עׂשבּבׂשר,)לאכֹול(: ּכירק – ולכם עׂשב, ירק אּלא »∆ƒ¿∆¿»¿»ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
אתּֿכל לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם רמב"ן."ׁשהפקרּתי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙ�a ¯Na∑,ּבֹו ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל ּכלֹומר החי, מן אבר להם הּבׂשראסר ּתאכלּו „BÓ.לא BLÙ�a∑ »»¿«¿»ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿«¿»

ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙ�a ¯Na∑החי מן ּדם הרי תאכלּו" לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר רמב"ן.הרי ְְַ»»¿«¿……≈ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©¨−
Lôð-úà Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−¤¤¬¤

:íãàä̈«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑עצמֹו ּדם מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה נטילת לכם ׁשהּתרּתי ּפי על .אף ¿«∆ƒ¿∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ÌÎÈ˙LÙ�Ï∑ּדם מּמּנּו יצא ׁשּלא ּפי על אף עצמֹו, החֹונק iÁ‰.אף Ïk „iÓ∑הּמ ּדֹור ׁשחטאּו והפקרּולפי ּבּול ¿«¿…≈∆ְִִֵֶֶַַַַַָָָֹƒ«»«»ְְְְְִֶַַָֻ
ׁשּנאמר ּבהן, לׁשלט רעֹות חּיֹות מט)למאכל החּיֹות(תהלים את עליהן להזהיר הצר לפיכ נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל :. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ

Ì„‡‰ „iÓe∑אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡ÂÈÁ.מּיד LÈ‡ „iÓ∑והרגֹו)מי(מּיד ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא ƒ«»»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ»ƒְֲִִֵֶַַָָ
והּוא ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי הּׁשֹוגג ׁשאף לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש אני ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשֹוגג,
הּקדֹוׁש מּכֹות: ּבמּסכת לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נכנע, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאינֹו

וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּוא ּברּו. ְְְְְֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i zegiy ihewl)

עצמֹו ּדם ה)הּׁשֹופְך ט, אֹו(רש"י לחלי זה ידי על יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפְך לאדם לֹו אסּור הּפׁשט ּדרְך ּפי ׁשעל הינּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנצטּווה, קדם עצמֹו את אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ּדם ׁשהּוא תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלמיתה

ׁשהרי – נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים ּׁשאיןנצטּוהאף מה נּתנה. ׁשּלא מצוה קּיּום ּדֹוחה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפְך לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

עצמֹו. ּדם ׁשֹופְך ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי הרי הּמילה, על ּכׁשּנצטּווה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכן

(å)íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨¨−¨´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½
:íãàä-úà äNò̈−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑,אּתם המיתּוהּו עדים יׁש וגֹו'"אם ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑מקרא זה »»»»ƒ»≈ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ»»∆»»»ְִֶָ
ּבּמקרא הרּבה וכן האדם, את העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי רמב"ן.חסר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ÏÎÈÓÏג È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד ‡Ï dÓc dLÙ�a ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙ�Ï ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L�‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ� ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L�‡„∆¡»»

ÓÈÓ¯ו ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L�‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡i�ic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L�‡¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÁ.(ג) ‡e‰ ¯L‡ NÓ¯ Ïkלבהמה ירמז »∆∆¬∆«ְְִִֵָֹ

ּכּלם ּכי הּים, לדגי וגם ולעֹוף ְְְְִִֵַַַָָָָֻּולחּיה

ּכל כ"א) א' (לעיל ּכדכתיב רמׂש, ְְְְִִִִֵֶֶָָנקראים

הּמים: ׁשרצּו אׁשר הרמׂשת החּיה ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנפׁש

BÓc.(דֿה) BLÙ�a ¯Na C‡ּבעֹוד רּׁש"י ּכתב «»»¿«¿»ְִַַָ

הרי תאכלּו, לא ּבנפׁשֹו ּבׂשר ּבֹו. ְְְֲֵֵַַָָֹֹנפׁשֹו

מן ּדם הרי תאכלּו, לא ּדם ואף החי, מן ְֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹאיבר

תאכלּו. לא ודמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר יאמר ּכן אם ְְְִֵֵַַַַָָָֹֹֹהחי.

אינּנּו הּמדרׁש ּולפי נכֹון, אינּנּו הּפׁשט ּכפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוזה

מן איבר על אּלא נח ּבני נצטּוּו ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאמת,

על לא נ"ט.), (סנהדרין חכמים ּכדברי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהחי

(ׁשם). ּגמליאל ּבן חנינא רּבי ּכדברי החי מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדם

ּבנפׁשֹו, ּבׂשר א ּפרּוׁשֹו לאאבל ּדמֹו, ׁשהיא ְְֲִֵֶַַָָָָֹ

הּוא: ּדמֹו ּבׂשר ּכל נפׁש ּכי ִֵֶֶָָָָֹתאכלּו,

ÌÎÓcּכלֹומר נפׁשֹותיכם, ּדמכם לנפׁשתיכם. ƒ¿∆ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹ

ּכלי לכל ּכדר נפׁשֹותיכם, ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹּדמכם

הּׁשלׁשי וכן י"ט), כ"ז (ׁשמֹות ְְְְִִִֵַַָהּמׁשּכן

את לפרׁש ויׁש ב'). ג' (דהי"א ְְְְֵֵֶַָָלאבׁשלֹום

ּכל נפׁש ּכי ּבנפׁשֹותיכם, לנפׁשתיכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּדמכם

וכמהּו י"ד), י"ז (וּיקרא הּוא בנפׁשֹו ּדמֹו ְְְְִַַָָָָָֹּבׂשר

לעֹוף מֹוׁשבתיכם ּבכל תאכלּו לא ּדם ְְְְֵֶָָָֹֹֹֹוכל

אֹו ּבעֹוף ּפתרֹונֹו כ"ו), ז' (ׁשם ְְְִֵַָָָולּבהמה

ְֵַָּבּבהמה:

ÔBÎp‰Â.אדרׁש ּבכם לנפׁש ׁשהּוא הּדם ׁשּיאמר ¿«»ְְֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּכי ורמז הּנפׁש, הּוא הּדם ּכי ְִִִִֶֶַַַָָהּגיד

על לא מיתה, מחּיב הּוא הּנפׁש ׁשֹופ ְִֵֵֶֶַַַַָֹעל

ּבהם. ּתלּויה הּנׁשמה ׁשאין האיברים ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּדם

את הֹורג ּבֹו ּדרׁשּו צ"א:) (ב"ק ְְֵֵֶַָורּבֹותינּו

אדרׁש: מּנפׁשֹותיכם ּדמכם את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹעצמֹו,

„iÓהּדריׁשה אם אני, ּתמּה אדרׁשּנּו. חּיה ּכל ƒ«ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

האדם מּיד ּכמֹו החּיה מּיד ְְְִִַַַַַָָָָָָּכמׁשמעּה,

ׁשּתענׁש ּדעת ּבחּיה ואין ּבּדבר, ענׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהיֹות

ּדם ּבענין ּכן יהיה ואּולי ׂשכר. ׁשּתקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָאֹו

ּתּטרף אֹותֹו ׁשּתטרף החּיה ׁשּכל לבּדֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהאדם

יּסקל סקֹול טעם: וזה היא, מל ּגזרת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכי

כ"ח), כ"א (ׁשמֹות ּבׂשרֹו את יאכל ולא ְְְֵֵֶַָָֹהּׁשֹור

אפּלּו ּכי ּבממֹון, ּבעליו את להעניׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָואינּנּו

וצּוה מ"ד:). (ב"ק מיתה חּיב הּמדּבר ְְִִִַַָָָָׁשֹור

ּכביׂשראל: נח ּבבני ְְְִִִֵֵֵַָֹּכן

,ׁשֹופ ּכל האדם. ּדם ׁשפ טעם ויהיה ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ(ו)

ּבבית נדרׁש ּדמֹו והּנה אדם, ּבין חּיה ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָּבין

ׁשמים: ּובידי ִִִֵָָּדין
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂׁשּתהיה חּיה, ּכל מּיד טעם ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו חּיה, ּכל מּיד הּדם ּבׁשֹופ ְְְִֵַַַַָָָָָהּנקמה

(יׁשעיה חּטאתיה ּבכל ּכפלים ה' מּיד לקחה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹּכי

אֹותֹו ואנקם אדרׁש ּדמכם א ואמר, ב'). ְְְְְִֶֶֶַַָֹמ'

הארץ חּית ּכל ּברֹוצח אׁשלח ּכי חּיה, ּכל ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּביד

וכמֹוהּו מּידם, יּנצל ולא האדם ּגם ּבֹו ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹואׁשּלח

י"ב) ל"א (ּתהּלים חרּפה הייתי צררי ְְְִִִִִֶַָָָֹמּכל

אמרֹו ונחלת מאלהים רׁשע אדם חלק זה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּידם,

החּיה מּיד הּדריׁשה ואּולי כ"ט): כ' (אּיֹוב ְְִִִֵֵַַַַַָָמאל

ּבטבעם. ׂשם כן ּכי האדם, ּתטרף ׁשּלא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹהיא

„BÒÂאת לאדם נתן היצירה ּבעת ּכי הענין, ¿ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

אׁשר העץ ּכל ואת זרע זֹורע עׂשב ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ירק ּכל את לחּיה ונתן לאכלה, עץ ּפרי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבֹו

ויהי ל') א' (לעיל הּכתּוב ואמר לאכלה, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָעׂשב

אמר ּכאׁשר ועּתה ּומנהגם. טבעם הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָכן,

ּבטבע והּוׂשם החּיים הּבעלי ׁשּיׁשחט ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאדם

לאכלה, לזה זה החּיים ּבעלי ׁשּיהיּו ּבמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

לבני החּיים ּבעלי ׁשאר ׁשּיהיּו לצּוֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻהצר

ולא מהם ייראּו והם לׁשּניהם, טרף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאדם

לנפׁשתיכם, ּדמכם את וא ואמר ּבהם. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיטרפּו

אם חברּתּה, מּיד חּיה ּדם ידרׁש לא ּכי ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹלרמז

זֹו: את זֹו לטרף ּבהם נׁשאר ְְִִֵֶֶָָֹּכן

‰ÊÂּבכאן ּדמים ׁשפיכת אּסּור הזּכירֹו טעם ¿∆ְְְִִִִַַַַָָ

לׁשּפ הּמנהג ׁשהיה הּׁשחיטה הּתר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפני

ּכבר נ"ו:) (סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת על ּכי ְְְִִֵֶַַַַַָָּדם,

הּׁשחיטה מּפני אבל ּבזה, הראׁשֹון אדם ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָהזהיר

חי ּכל ּדם לׁשּפ לכם הּתרּתי לֹומר ְְְִִִֶַַַַַָָֹֻהצר

החּיים ּולכל לכם אסּור ׁשּיהיה ּדמכם ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזּולתי

אֹותֹו: לׁשּפ טבע להם יהיה ְְִִֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

e·¯e.(ז) e¯t Ìz‡Âׁשהיא ּכמדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו ¿«∆¿¿ְְְִִֶָ

כ"ח) א' (לעיל ּבאדם האמּור ּכי ְְִִֵָָָָָָמצוה,

אתם ויבר" עם א') ט' (ׁשם נח ּבבני ְְִִֵֶַַַָָָֹֹּגם

א' (ׁשם ּבדגים ׁשּנאמר ּכענין ּברכה, ְְְֱֱִִִֶֶַָָָָָָֹאלהים"

ואמר החּיה הּנפׁש ּבׁשאר ׁשּדּבר ּובעבּור ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָכ"ב).

ח' (ׁשם הארץ" על ורבּו ּופרּו ּבארץ ְְְֶֶַָָָָָָָָ"וׁשרצּו

ואמר ּורבּו: ּפרּו האדם, ואּתם, ּכאן אמר ְְְְֶַַַָָָָָָי"ז)

לחּזּוק, הּמצוה יכּפל ּכי בּה. ּורבּו בארץ ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹׁשרצּו

ׁשּיצּום אֹו יכלּתם. ּבכל ּבּה ׁשּיתעּסקּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלֹומר

ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר הארץ, ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּביּׁשּוב

כ'): (א' ְִֵּבראׁשית

È"M¯Âלברכה הראׁשֹונה ּפׁשּוטֹו לפי ּכתב ¿«ƒְְְִִִַָָָָָ

מי להּקיׁש מדרׁשֹו ּולפי לצּוּוי, ְְְְְִִִִִַָָוכאן

ּדמים. לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה עֹוסק ְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשאינֹו

מן אּלא אֹותֹו הֹוציאּו לא הּזה ְְִִִֶֶַַָָֹוהּמדרׁש

נכּתב, למצוה הּמקרא אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָהּסּמּוכים,

ּפרּיה והרי אמרּו וכ לברכה. ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָוהראׁשֹונה

ּפרּו ואּתם ּדכתיב נח לבני ׁשּנאמרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּורבּיה

(נ"ט:): ּבסנהדרין ּכדאיתא וכּו', ְְְְְְִִִֶַָּורבּו

וטעם ÂÈ�a(ח) Ï‡Â Á� Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ ְַַ«…∆¡…ƒ∆…«¿∆»»
.Bz‡היּו לא ּבניו ּכי אביהם, ידי על ƒְֲִִֵֶַָָָֹ

וכן הּנבּואה. למעלת חם הּגיע ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹנביאים,

וּיאמר וכן י'), ז' (יׁשעיה אחז אל ה' ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹוּיאמר

ּכ ח'), ז' (ׁשמֹות אהרן ואל מׁשה אל דבריה' ְְְְֲִֵֶֶֶַֹ

ׁשּיאמר אמר מׁשה אל א') וּיקרא (ת"כ ְִֵֶֶֶַַַַָָֹרּבֹותינּו

נח אל אלהים וּיאמר ּבּסֹוף ּפרׁש וכן ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלאהרן,

י"ז): ּפסּוק ְַָָ(להּלן



מט gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iying meil inei xeriy

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה לברכה(כתובות הראׁשֹונה ּפׁשּוטֹו, לפי עֹוסק: ׁשאינֹו מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה סג)ּבפרּיה רמב"ן.(יבמות ְְְִִִִֵָָָ

ß ixyz h"k iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiåרמב"ן ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È��‰ È�‡Â∑ׁשּלא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה לעסק ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם ללׁשחת ואּתן להבטחתי, ּברית וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: אמר ּובאחרֹונה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

.אֹות

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑הּברּיֹות עם הּמתהּלכים ‰z·‰.הם È‡ˆÈ ÏkÓ∑ׁשקצים iÁ˙.מׂשיםּורלהביא ÏÎÏ ««»»∆ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»ְְְִִִָָָ¿…««

ı¯‡‰∑הּברּיֹות עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם, אׁשר החּיה ּבכלל ׁשאינן הּמּזיקין, .להביא »»∆ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(àé)ãBò øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî:õøàä úçL ¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬¨¨«¤

i"yx£È˙Ó˜‰Â∑והֹול ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום .אעׂשה «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

e‚Òeז ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

ÓÈÓÏ¯:ח dnÚ È‰B�·ÏÂ Á�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈ�a¿≈«¿≈

ÙBÚa‡י ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù�«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡�ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡�ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂׁשּתהיה חּיה, ּכל מּיד טעם ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו חּיה, ּכל מּיד הּדם ּבׁשֹופ ְְְִֵַַַַָָָָָהּנקמה

(יׁשעיה חּטאתיה ּבכל ּכפלים ה' מּיד לקחה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹּכי

אֹותֹו ואנקם אדרׁש ּדמכם א ואמר, ב'). ְְְְְִֶֶֶַַָֹמ'

הארץ חּית ּכל ּברֹוצח אׁשלח ּכי חּיה, ּכל ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּביד

וכמֹוהּו מּידם, יּנצל ולא האדם ּגם ּבֹו ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹואׁשּלח

י"ב) ל"א (ּתהּלים חרּפה הייתי צררי ְְְִִִִִֶַָָָֹמּכל

אמרֹו ונחלת מאלהים רׁשע אדם חלק זה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּידם,

החּיה מּיד הּדריׁשה ואּולי כ"ט): כ' (אּיֹוב ְְִִִֵֵַַַַַָָמאל

ּבטבעם. ׂשם כן ּכי האדם, ּתטרף ׁשּלא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹהיא

„BÒÂאת לאדם נתן היצירה ּבעת ּכי הענין, ¿ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

אׁשר העץ ּכל ואת זרע זֹורע עׂשב ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ירק ּכל את לחּיה ונתן לאכלה, עץ ּפרי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבֹו

ויהי ל') א' (לעיל הּכתּוב ואמר לאכלה, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָעׂשב

אמר ּכאׁשר ועּתה ּומנהגם. טבעם הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָכן,

ּבטבע והּוׂשם החּיים הּבעלי ׁשּיׁשחט ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאדם

לאכלה, לזה זה החּיים ּבעלי ׁשּיהיּו ּבמנהג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

לבני החּיים ּבעלי ׁשאר ׁשּיהיּו לצּוֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻהצר

ולא מהם ייראּו והם לׁשּניהם, טרף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאדם

לנפׁשתיכם, ּדמכם את וא ואמר ּבהם. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיטרפּו

אם חברּתּה, מּיד חּיה ּדם ידרׁש לא ּכי ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹלרמז

זֹו: את זֹו לטרף ּבהם נׁשאר ְְִִֵֶֶָָֹּכן

‰ÊÂּבכאן ּדמים ׁשפיכת אּסּור הזּכירֹו טעם ¿∆ְְְִִִִַַַַָָ

לׁשּפ הּמנהג ׁשהיה הּׁשחיטה הּתר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפני

ּכבר נ"ו:) (סנהדרין רּבֹותינּו ּדעת על ּכי ְְְִִֵֶַַַַַָָּדם,

הּׁשחיטה מּפני אבל ּבזה, הראׁשֹון אדם ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָהזהיר

חי ּכל ּדם לׁשּפ לכם הּתרּתי לֹומר ְְְִִִֶַַַַַָָֹֻהצר

החּיים ּולכל לכם אסּור ׁשּיהיה ּדמכם ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזּולתי

אֹותֹו: לׁשּפ טבע להם יהיה ְְִִֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

e·¯e.(ז) e¯t Ìz‡Âׁשהיא ּכמדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו ¿«∆¿¿ְְְִִֶָ

כ"ח) א' (לעיל ּבאדם האמּור ּכי ְְִִֵָָָָָָמצוה,

אתם ויבר" עם א') ט' (ׁשם נח ּבבני ְְִִֵֶַַַָָָֹֹּגם

א' (ׁשם ּבדגים ׁשּנאמר ּכענין ּברכה, ְְְֱֱִִִֶֶַָָָָָָֹאלהים"

ואמר החּיה הּנפׁש ּבׁשאר ׁשּדּבר ּובעבּור ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָכ"ב).

ח' (ׁשם הארץ" על ורבּו ּופרּו ּבארץ ְְְֶֶַָָָָָָָָ"וׁשרצּו

ואמר ּורבּו: ּפרּו האדם, ואּתם, ּכאן אמר ְְְְֶַַַָָָָָָי"ז)

לחּזּוק, הּמצוה יכּפל ּכי בּה. ּורבּו בארץ ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹׁשרצּו

ׁשּיצּום אֹו יכלּתם. ּבכל ּבּה ׁשּיתעּסקּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלֹומר

ּבסדר ּפרׁשּתי ּכאׁשר הארץ, ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּביּׁשּוב

כ'): (א' ְִֵּבראׁשית

È"M¯Âלברכה הראׁשֹונה ּפׁשּוטֹו לפי ּכתב ¿«ƒְְְִִִַָָָָָ

מי להּקיׁש מדרׁשֹו ּולפי לצּוּוי, ְְְְְִִִִִַָָוכאן

ּדמים. לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה עֹוסק ְְְִִִִֵֵֵֶָָָׁשאינֹו

מן אּלא אֹותֹו הֹוציאּו לא הּזה ְְִִִֶֶַַָָֹוהּמדרׁש

נכּתב, למצוה הּמקרא אבל ְְְְֲִִִִִַַַָָָהּסּמּוכים,

ּפרּיה והרי אמרּו וכ לברכה. ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָוהראׁשֹונה

ּפרּו ואּתם ּדכתיב נח לבני ׁשּנאמרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּורבּיה

(נ"ט:): ּבסנהדרין ּכדאיתא וכּו', ְְְְְְִִִֶַָּורבּו

וטעם ÂÈ�a(ח) Ï‡Â Á� Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ ְַַ«…∆¡…ƒ∆…«¿∆»»
.Bz‡היּו לא ּבניו ּכי אביהם, ידי על ƒְֲִִֵֶַָָָֹ

וכן הּנבּואה. למעלת חם הּגיע ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹנביאים,

וּיאמר וכן י'), ז' (יׁשעיה אחז אל ה' ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹוּיאמר

ּכ ח'), ז' (ׁשמֹות אהרן ואל מׁשה אל דבריה' ְְְְֲִֵֶֶֶַֹ

ׁשּיאמר אמר מׁשה אל א') וּיקרא (ת"כ ְִֵֶֶֶַַַַָָֹרּבֹותינּו

נח אל אלהים וּיאמר ּבּסֹוף ּפרׁש וכן ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹלאהרן,

י"ז): ּפסּוק ְַָָ(להּלן
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(áé)éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ
:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑,לאֹות הצרכּו ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, חזקּיהּונכּתב ׁשל ּדֹורֹו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ¿……»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה רבה)מל רמב"ן.(בראשית ְְְִִֶֶֶֶַַָ

(âé)ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬
:õøàä̈¨«¤

(ãé):ïðòa úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤¤«¨¨«

i"yx£Ô�Ú È��Úa∑לעֹולם ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה .ּכׁשּתעלה ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl zegiy ihewl)

לעֹולם ואבּדֹון חׁשְך להביא לפני ּבמחׁשבה יד)ּכׁשּתעלה ט, (רש"י ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר, ויׁש וׁשלֹום? חס למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא העֹולם הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש

- "וּימח" ּבֹו ּוכדכתיב האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ּבּטּוי אּלא ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול מחלטּדהּנה לפיאּבּוד . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו ּבעֹולם אחד מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת רׁש"י ּכּונת ׁשאין לֹומר, יׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻזה

ואבּדֹוןּבתֹור ענׁש.חׁשְך ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְְֲִֶֶַַָֹֹֹֻ

(åè)Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤
ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiçúçL ©¨−§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−

:øNa -ìk̈¨¨«

(æè)ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨¨−£¤¬©¨¨«¤

i"yx£‰iÁ LÙ� Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ּכלֿנפׁש ּובין ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ׁשל הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עליכם לקטרג הּדין מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא אתכם)(חּיה, ונזּכרלחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æé)éúî÷ä øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ÔÈaיב ·‰È ‡�‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

˜ÌÈיג ˙‡Ï È‰˙e ‡��Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡��Ú È˙e��Úa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡��Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

ÔBÎÈ�È·eטו È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈
:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡�ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡��Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c Á�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

�˙Ô.(יבֿיז) È�‡ ¯L‡ ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê…«¿ƒ¬∆¬ƒ…≈
קׁשת היה ׁשּלא הּזה האֹות מן ְִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמׁשמע

חדׁשה ה' ּברא ועּתה ּבראׁשית, מּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּבענן

ּבטעם ואמרּו ענן. ּביֹום ּבּׁשמים קׁשת ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלעׂשֹות

רגליו ׁשּיהיה עׂשאֹו לא הּקׁשת ּכי הּזה, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאֹות

ּבֹו, מֹורים הּׁשמים מן ּכאּלּו ׁשּיראה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלמעלה

ט"ו), י"ח (ּתהּלים ּבארץ ויפיצם חּציו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָוּיׁשלח

ּבֹו יֹורּו ׁשּלא להראֹות מּזה ּבהפ עׂשאֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹאבל

אֹותֹו להפ הּנלחמים ּדר וכן הּׁשמים, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹמן

ׁשּכנגּדם. למי לׁשלֹום יקראּו ּכאׁשר ּככה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידם

עליו: חּצים לכֹונן יתר לּקׁשת ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

e�Á�‡Âׁשּמּלהט הּיונים לדברי נאמין ּכרחנּו על «¬«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּקׁשת יהיה הּלח ּבאויר ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַהּׁשמׁש

יראה הּׁשמׁש לפני מים ּבכלי ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹולדה,

ּבלׁשֹון עֹוד נסּתּכל וכאׁשר הּקׁשת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַּכמראה

ּבענן, נתּתי קׁשּתי את אמר ּכי ּכן, נבין ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

זאת אמר ּכאׁשר ּבענן, נֹותן" "אני אמר ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

מֹורה קׁשּתי ּומּלת נתן. אני אׁשר הּברית ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹאֹות

הּכתּוב, נפרׁש ולכן ּתחּלה. הּקׁשת לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיתה

ּתהיה הּבריאה מּיֹום ּבענן נתּתי אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשת

ּוביניכם, ּביני ּברית לאֹות והלאה הּזה הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמן

ּביני ׁשלֹום ּברית ּכי אזּכיר ׁשאראּנּה זמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל

ֵֵֶּוביניכם:

Ì‡Âהּנה אֹות, להיֹות ּבּקׁשת ּטעם מה ּתבּקׁש ¿ƒְְִִֵֵֶֶַַַַַ

הּמּצבה ועדה הּזה הּגל עד ּכטעם ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָהּוא

ּתּקח ּכבׂשת ׁשבע את ּכי וכן נ"ב). ל"א ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ(להּלן

ל'), כ"א (להּלן לעדה ּלי ּתהיה ּבעבּור ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּידי

ׁשנים לפני ׁשּיּוׂשם הּנראה הּדבר ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכי

וכל אֹות, יּקרא ּביניהם נדּור ענין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָלהזּכירם

לאֹות והיה אמר ּבּמילה וכן ּברית, ְְְְְִִֵַַַָָָָָָהסּכמה

ּבעבּור י"א) י"ז (להּלן ּוביניכם ּביני ְְֲִִֵֵֵֶַַָּברית

ׁשכם לעבּדֹו אברהם זרע ּכל ׁשּימּולּו ְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָההסּכמה

הּנזּכר ּבהּפּו ּתראה ּכאׁשר ּכי ועֹוד, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָאחד:

ׁשּתהיה ּובין ּכתבנּו. ּכאׁשר לּׁשלֹום זכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיהיה

הּטעם ּבּטבע, מעֹולם ׁשהיתה ּבין עּתה ְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּקׁשת

הּוא: אחד ׁשּבּה ֶֶָָָּבאֹות

Ï·‡.נעלם סֹוד הּזאת ּבּפרׁשה לרּבֹותינּו יׁש ¬»ְֱֵֵֶַַַָָָָֹ

קׁשּתי את ג') (ל"ה רּבה ּבבראׁשית ְְְִִִֵֶַַָָאמרּו

לי. מֹוקׁש ׁשהּוא ּדבר קּׁשֹותי, ּבענן, ִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתי

gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyiy meil inei xeriy

ß ixyz 'l iyiy mei ß

(çé)íçå úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤§¾̈
:ïòðë éáà àeä−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚ�Î È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑ּבּה ׁשּקלקל נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה לפי ּכאן? לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּוא "וחם ּכאן: לֹומר הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ּתֹולדֹות ּכתב לא ועדין ּכנען, נתקּלל ידֹו ועל ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחם

כנען" רמב"ן.אבי ְֲִַָ

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה אחרתעׂשה(בראשית ּבנטיעה ּתחּלה לעסק לֹו ׁשהיה חּלין, ‰‡„Ó‰.עצמֹו LÈ‡∑,האדמה אדֹוני «»∆ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ»¬»»ֲֲֵָָָ

א)ּכמֹו "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ּתאניםּכׁשּנכנס רבה)ויחּורי רמב"ן.(בראשית ְֳִִָ«ƒ«»∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ
i"yx£Ïb˙ÈÂ∑וּיתּפעל לעׂשרת∑‡‰Ï‰.לׁשֹון רמז ּכתיב, אהלה «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְֲֳִֶֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו אהלה, ׁשּנקראת ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו ו)הׁשבטים יין"(עמוס ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ÌÁÂיח ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù� Èc Á� È�· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚ�Î„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

Ïkיט e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á� È�a ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ ·Èˆ�e ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á� È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:d�kLÓ«¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ענן, ּבענני והיה ּדפריא. קׁשין אּלא ּכן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָאפׁשר

אֹומר, סימֹון ּבר' יהּודה ר' ּבׁשם יּודן ְְְִִֵֵַָָרּבי

על לּתנֹו ּובּקׁש רֹותח סלת ׁשּבידֹו לאחד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשל

עבּדֹו. על ּונתנֹו ְְְַַָּבנֹו

ÌLÂּוראיתיה ּבענן הּקׁשת והיתה ד') (ׁשם עֹוד ¿»ְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

מּדת זֹו אלהים, ּבין עֹולם ּברית ְְֱִִִִֵַָֹֹלזּכר

ּבׂשר ּבכל חּיה נפׁש ּכל ּובין מעלה ׁשל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדין

מּדת מּטה, ׁשל הּדין מּדת זֹו הארץ על ֲִִִֶֶֶַַַַַָָָאׁשר

מּטה ׁשל הּדין ּומּדת קׁשה מעלה ׁשל ְִִִֶֶַַַַַָָָָהּדין

י"ט.) (חגיגה מאמרם ידעּת ּוכבר ְְֲֲִַַָָָָָָָָרפה.

קֹונֹו ּכבֹוד על חס ׁשּלא ּכל ּבּקׁשת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּמסּתּכל

לעֹולם: ּבא ׁשּלא לֹו ֶָָָָֹראּוי

Ì‡Âהּכתּוב ּפרּוׁש ּכי ּתדע ּדבריהם להבין זכית ¿ƒְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּנתּונה הּדין מּדת ׁשהיא קׁשּתי את ְְִִִִֵֶֶַַַַָּכן,

ּברית: לאֹות ּתהיה הּדין ּבעת ְְְְִִִֵֶֶַָָּבענן

‰È‰Â.ı¯‡‰ ÏÚ Ô�Ú È��Úa'ה יאר ׁשּלא ¿»»¿«¿ƒ»»«»»∆ֵֶָֹ

ונראתה יֹוׁשביה מחּטאֹות אליה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּפניו

ּבזכר הּברית את ואזּכר ּבענן, ׁשּלי הּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּדת

והּנה ּבארץ. אׁשר הּטף על ואחמל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהרחמים,

והּברית הּמילה אֹות הּוא והּברית הּזה ְְְְִִִֶַַַַָָהאֹות

לענין. מאד נאֹות הּמקראֹות ּולׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹׁשּבּה,

‰p‰Âמעלה ׁשל הּדין מּדת אלהים ּבין ּפרׁשּו ¿ƒ≈ְְֱִִִֵֵֶַַַָֹ

מּדת הארץ על ואׁשר הּגבּורה, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

מנהגת נֹוחה מּדה ׁשהיא מּטה, ׁשל ְִִִֶֶֶֶַַַָָָהּדין

ּבארץ אׁשר אמר לא ּכי הרחמים, עם ֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהארץ

ו' (לעיל רמזּתי ּוכבר הארץ, על אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָרק

מּדת ּבין ּכתב ורּׁש"י הארץ. ּבׁשם סֹודם ְְִִֵֵֶַַַָָָָי"ג)

לא רּבֹותינּו אבל ּוביניכם, מעלה ׁשל ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

נתּכּונּו: ְְְִַָלכ

ÔÚ�Î.(יח) È·‡ ‡e‰ ÌÁÂלפי רּׁש"י ּפרׁש ¿»¬ƒ¿»«ְִִֵַַ

ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהּפרׁשה

ּכנען, נתקּלל ידֹו ועל חם, ּבּה ׁשּקלקל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹנח

ׁשחם לֹומר הצר חם, ּתֹולדֹות ּכתב לא ְְֲִֶַַַַַָָָֹֻועדין

כנען: אבי ְֲִַָהּוא

Èa¯Â,לאחיו והּגיד ראה חם ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְְִִִֶַַָָָָָָָ

אֹותּה ּגּלה לא רעה, לֹו עׂשה ְִַָָָָָָָֹּוכנען

"ּבנֹו לֹו עׂשה אׁשר את טעם: וזה ְְֲֵֶֶַַַָָָהּכתּוב,

ימנה ּכאׁשר לחם הּקטן הּוא ּכנען ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהּקטן",

ּומצרים ּכּוׁש חם ּובני ו'), י' (להּלן ְְְִִֵַַָָָאֹותם

וה ּוכנען. ּדרּכֹוּופּוט אברהם רּבי עזב ּנה ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ׁשקרים: להּנבא והחל הּמקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּבפׁשּוטי

ÔBÎp‰Âּכאׁשר לנח הּקטן הּוא חם ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

י'), ו' (לעיל הּסדר ּבראׁש ְְְִֵֵֵֶַַֹּפרׁשּתי

ּובני אמר ואׁשר לחם. הּגדֹול הּבן הּוא ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּוכנען

נמּכר אחרי ּוכנען, ּופּוט ּומצרים ּכּוׁש ְְְֲִִִֵַַַַָָחם

עליו, מעלה אחיו לכל נתן עבדים ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָלעבד

לחם היה לא לנח הּזה הּמעׂשה ארע ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכאׁשר

"אבי חם וּירא טעם וזהּו ּכנען, זּולתי ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָזרע

אחר, ּבן לֹו אין ּכי כ"ב), ּפסּוק (להּלן ְְִֵֵֵַַַַָָכנען"

אמר ואם זרעֹו. קּלל לאביו חטא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוכאׁשר

רק יּזיק לא יהיה", עבדים עבד חם ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ"ארּור

ּבכללֹו, אינּנּו נֹולד ׁשּכבר הּזרע ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָלגּופֹו,

ּכי נקמתֹו, מּמּנּו לקח ולא יֹוליד לא ְְְִִִִֶַַָָֹֹואּולי

הּבן קּלל ּכן על אחריו, ּיהיה מה יֹודע ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמי

ּבנֹו ׁשּיקּלל ּדי מאה יֹוליד ואם לֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֻׁשהיה

אּתֹו: זרעֹו וכל ְְְִַַָהּבכֹור

‰p‰Âנהג ולא אביו ערות חם ׁשראה החטא ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ערותֹו לכּסֹות לֹו ראּוי ׁשהיה ּכבֹוד, ְְֶֶַָָָָָּבֹו

והּוא לאחיו, ּגם יּגידּנּו ׁשּלא קלֹונֹו, ְְְְִֶֶֶַַַָֹּולכּסֹות

להלעיג רּבים ּבפני אחיו לׁשני הּדבר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגיד

אנקלּוס ּתרּגם וכן "ּבחּוץ", טעם וזה ְְְְְִֵֵֶַַַָָֻעליו,

לֹו", "עׂשה אׁשר את וּידע וטעם ְְֲֵֵֶַַַַָָָ"ּבׁשּוקא".

ּבּדבר. ּבֹוׁש והיה לרּבים, חרּפתֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשּגּלה

סנהדרין (עּין חטא עליו הֹוסיפּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָורּבֹותינּו

ע'.):

‰‡„Ó‰.(כ) LÈ‡,האדמה אדֹוני רּׁש"י ּפרׁש ƒ»¬»»ֲֲִֵֵַַָָָ

ּכי ּכן, ואינֹו ג'). א' (רּות נעמי איׁש ְְֳִִִֵֵָּכמֹו

ואׁשּתֹו איׁש ּכמֹו איׁשּות, לׁשֹון נעמי, ְְְְֳִִִִִָאיׁש

ּבספר (הרד"ק אמרּו ואחרים ב'). ז' ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ(לעיל

והביאּו וראׁשּה, האדמה ּגדֹול ְְְֲִִֵַָָָָָָֹהּׁשרׁשים)

יׂשראל איׁש יֹואׁש ּבן ּגדעֹון לֹו ְְִִִִֵֶָָּדֹומים

י"ד) ז' איׁש(ׁשֹופטים ּבני ּגם אדם ּבני ּגם , ְְְִִֵֵַַָָ

כמֹו ּומי אּתה איׁש הלֹוא ג'), מ"ט ְֲִִִִַָָ(ּתהּלים

ּדעּתם: לפי ורּבים ט"ו), כ"ו (ש"א ְְְְְִִִֵַַָָּביׂשראל

ÏÚÂ,יחּוס יׂשראל, איׁש יֹואׁש ּבן ּגדעֹון ּדעּתי, ¿«ְְְִִִִִֵֶַָָ

ּכמֹו ׁשאין אּתה איׁש הלא יׂשראלי. ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹאיׁש

ד' (ש"א לאנׁשים והיּו התחּזקּו וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָּביׂשראל,

ּבני ּגם אדם ּבני ּגם ּכנׁשים, יהיּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹט'),

האדמה איׁש אבל ּבמעלתֹו. הּידּוע ּפלֹוני ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָאיׁש,

היֹותֹו ּבעבּור ד'), י"ט (להּלן העיר אנׁשי ְְְֱֲִֵַַַָָּכמֹו

ׁשּיתיחס ּומדינה עיר ּבנה לא האדמה, ּבכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹּדר

העֹומד כ"ז), כ"ה (להּלן ׂשדה איׁש וכן ְְִֵֵֵֶֶַָָָָאליה,

ד') א' (אבֹות ּובּמׁשנה ּתמיד. הּיֹום ּכל ְִִַַָָָָָׁשם

איׁש יֹוחנן ּבן ויֹוסי צרדה איׁש יֹועזר ּבן ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָיֹוסי

ְִַָירּוׁשלים:

B‡,ולנטע לזרע האדמה, את לעבד לּבֹו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנתן

נבּדל ׁשּכל ׁשממה. הארץ מצאֹו ְְְֲִֶֶַָָָָָָָּבעבּור
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ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו אהלה, ׁשּנקראת ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו ו)הׁשבטים יין"(עמוס ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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ענן, ּבענני והיה ּדפריא. קׁשין אּלא ּכן, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָאפׁשר

אֹומר, סימֹון ּבר' יהּודה ר' ּבׁשם יּודן ְְְִִֵֵַָָרּבי

על לּתנֹו ּובּקׁש רֹותח סלת ׁשּבידֹו לאחד ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשל

עבּדֹו. על ּונתנֹו ְְְַַָּבנֹו

ÌLÂּוראיתיה ּבענן הּקׁשת והיתה ד') (ׁשם עֹוד ¿»ְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

מּדת זֹו אלהים, ּבין עֹולם ּברית ְְֱִִִִֵַָֹֹלזּכר

ּבׂשר ּבכל חּיה נפׁש ּכל ּובין מעלה ׁשל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדין

מּדת מּטה, ׁשל הּדין מּדת זֹו הארץ על ֲִִִֶֶֶַַַַַָָָאׁשר

מּטה ׁשל הּדין ּומּדת קׁשה מעלה ׁשל ְִִִֶֶַַַַַָָָָהּדין

י"ט.) (חגיגה מאמרם ידעּת ּוכבר ְְֲֲִַַָָָָָָָָרפה.

קֹונֹו ּכבֹוד על חס ׁשּלא ּכל ּבּקׁשת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּמסּתּכל

לעֹולם: ּבא ׁשּלא לֹו ֶָָָָֹראּוי

Ì‡Âהּכתּוב ּפרּוׁש ּכי ּתדע ּדבריהם להבין זכית ¿ƒְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּנתּונה הּדין מּדת ׁשהיא קׁשּתי את ְְִִִִֵֶֶַַַַָּכן,

ּברית: לאֹות ּתהיה הּדין ּבעת ְְְְִִִֵֶֶַָָּבענן

‰È‰Â.ı¯‡‰ ÏÚ Ô�Ú È��Úa'ה יאר ׁשּלא ¿»»¿«¿ƒ»»«»»∆ֵֶָֹ

ונראתה יֹוׁשביה מחּטאֹות אליה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּפניו

ּבזכר הּברית את ואזּכר ּבענן, ׁשּלי הּדין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּדת

והּנה ּבארץ. אׁשר הּטף על ואחמל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהרחמים,

והּברית הּמילה אֹות הּוא והּברית הּזה ְְְְִִִֶַַַַָָהאֹות

לענין. מאד נאֹות הּמקראֹות ּולׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹׁשּבּה,

‰p‰Âמעלה ׁשל הּדין מּדת אלהים ּבין ּפרׁשּו ¿ƒ≈ְְֱִִִֵֵֶַַַָֹ

מּדת הארץ על ואׁשר הּגבּורה, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

מנהגת נֹוחה מּדה ׁשהיא מּטה, ׁשל ְִִִֶֶֶֶַַַָָָהּדין

ּבארץ אׁשר אמר לא ּכי הרחמים, עם ֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהארץ

ו' (לעיל רמזּתי ּוכבר הארץ, על אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָרק

מּדת ּבין ּכתב ורּׁש"י הארץ. ּבׁשם סֹודם ְְִִֵֵֶַַַָָָָי"ג)

לא רּבֹותינּו אבל ּוביניכם, מעלה ׁשל ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

נתּכּונּו: ְְְִַָלכ

ÔÚ�Î.(יח) È·‡ ‡e‰ ÌÁÂלפי רּׁש"י ּפרׁש ¿»¬ƒ¿»«ְִִֵַַ

ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהּפרׁשה

ּכנען, נתקּלל ידֹו ועל חם, ּבּה ׁשּקלקל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹנח

ׁשחם לֹומר הצר חם, ּתֹולדֹות ּכתב לא ְְֲִֶַַַַַָָָֹֻועדין

כנען: אבי ְֲִַָהּוא

Èa¯Â,לאחיו והּגיד ראה חם ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְְִִִֶַַָָָָָָָ

אֹותּה ּגּלה לא רעה, לֹו עׂשה ְִַָָָָָָָֹּוכנען

"ּבנֹו לֹו עׂשה אׁשר את טעם: וזה ְְֲֵֶֶַַַָָָהּכתּוב,

ימנה ּכאׁשר לחם הּקטן הּוא ּכנען ּכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהּקטן",

ּומצרים ּכּוׁש חם ּובני ו'), י' (להּלן ְְְִִֵַַָָָאֹותם

וה ּוכנען. ּדרּכֹוּופּוט אברהם רּבי עזב ּנה ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ׁשקרים: להּנבא והחל הּמקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּבפׁשּוטי

ÔBÎp‰Âּכאׁשר לנח הּקטן הּוא חם ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

י'), ו' (לעיל הּסדר ּבראׁש ְְְִֵֵֵֶַַֹּפרׁשּתי

ּובני אמר ואׁשר לחם. הּגדֹול הּבן הּוא ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּוכנען

נמּכר אחרי ּוכנען, ּופּוט ּומצרים ּכּוׁש ְְְֲִִִֵַַַַָָחם

עליו, מעלה אחיו לכל נתן עבדים ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָלעבד

לחם היה לא לנח הּזה הּמעׂשה ארע ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכאׁשר

"אבי חם וּירא טעם וזהּו ּכנען, זּולתי ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָזרע

אחר, ּבן לֹו אין ּכי כ"ב), ּפסּוק (להּלן ְְִֵֵֵַַַַָָכנען"

אמר ואם זרעֹו. קּלל לאביו חטא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוכאׁשר

רק יּזיק לא יהיה", עבדים עבד חם ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ"ארּור

ּבכללֹו, אינּנּו נֹולד ׁשּכבר הּזרע ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָלגּופֹו,

ּכי נקמתֹו, מּמּנּו לקח ולא יֹוליד לא ְְְִִִִֶַַָָֹֹואּולי

הּבן קּלל ּכן על אחריו, ּיהיה מה יֹודע ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמי

ּבנֹו ׁשּיקּלל ּדי מאה יֹוליד ואם לֹו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֻׁשהיה

אּתֹו: זרעֹו וכל ְְְִַַָהּבכֹור

‰p‰Âנהג ולא אביו ערות חם ׁשראה החטא ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ערותֹו לכּסֹות לֹו ראּוי ׁשהיה ּכבֹוד, ְְֶֶַָָָָָּבֹו

והּוא לאחיו, ּגם יּגידּנּו ׁשּלא קלֹונֹו, ְְְְִֶֶֶַַַָֹּולכּסֹות

להלעיג רּבים ּבפני אחיו לׁשני הּדבר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגיד

אנקלּוס ּתרּגם וכן "ּבחּוץ", טעם וזה ְְְְְִֵֵֶַַַָָֻעליו,

לֹו", "עׂשה אׁשר את וּידע וטעם ְְֲֵֵֶַַַַָָָ"ּבׁשּוקא".

ּבּדבר. ּבֹוׁש והיה לרּבים, חרּפתֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשּגּלה

סנהדרין (עּין חטא עליו הֹוסיפּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָורּבֹותינּו

ע'.):

‰‡„Ó‰.(כ) LÈ‡,האדמה אדֹוני רּׁש"י ּפרׁש ƒ»¬»»ֲֲִֵֵַַָָָ

ּכי ּכן, ואינֹו ג'). א' (רּות נעמי איׁש ְְֳִִִֵֵָּכמֹו

ואׁשּתֹו איׁש ּכמֹו איׁשּות, לׁשֹון נעמי, ְְְְֳִִִִִָאיׁש

ּבספר (הרד"ק אמרּו ואחרים ב'). ז' ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָ(לעיל

והביאּו וראׁשּה, האדמה ּגדֹול ְְְֲִִֵַָָָָָָֹהּׁשרׁשים)

יׂשראל איׁש יֹואׁש ּבן ּגדעֹון לֹו ְְִִִִֵֶָָּדֹומים

י"ד) ז' איׁש(ׁשֹופטים ּבני ּגם אדם ּבני ּגם , ְְְִִֵֵַַָָ

כמֹו ּומי אּתה איׁש הלֹוא ג'), מ"ט ְֲִִִִַָָ(ּתהּלים

ּדעּתם: לפי ורּבים ט"ו), כ"ו (ש"א ְְְְְִִִֵַַָָּביׂשראל

ÏÚÂ,יחּוס יׂשראל, איׁש יֹואׁש ּבן ּגדעֹון ּדעּתי, ¿«ְְְִִִִִֵֶַָָ

ּכמֹו ׁשאין אּתה איׁש הלא יׂשראלי. ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹאיׁש

ד' (ש"א לאנׁשים והיּו התחּזקּו וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָּביׂשראל,

ּבני ּגם אדם ּבני ּגם ּכנׁשים, יהיּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹט'),

האדמה איׁש אבל ּבמעלתֹו. הּידּוע ּפלֹוני ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָאיׁש,

היֹותֹו ּבעבּור ד'), י"ט (להּלן העיר אנׁשי ְְְֱֲִֵַַַָָּכמֹו

ׁשּיתיחס ּומדינה עיר ּבנה לא האדמה, ּבכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹּדר

העֹומד כ"ז), כ"ה (להּלן ׂשדה איׁש וכן ְְִֵֵֵֶֶַָָָָאליה,

ד') א' (אבֹות ּובּמׁשנה ּתמיד. הּיֹום ּכל ְִִַַָָָָָׁשם

איׁש יֹוחנן ּבן ויֹוסי צרדה איׁש יֹועזר ּבן ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָיֹוסי

ְִַָירּוׁשלים:

B‡,ולנטע לזרע האדמה, את לעבד לּבֹו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנתן

נבּדל ׁשּכל ׁשממה. הארץ מצאֹו ְְְֲִֶֶַָָָָָָָּבעבּור
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(áë)ì ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiååéçà-éðL ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
:õeça©«

i"yx£ÔÚ�Î È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה ונתקּלל(בראשית הּדבר על הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען אֹומרים: מרּבֹותינּו .יׁש ««¿»¬ƒ¿««ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ
ÂÈ·‡ ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑סרסֹו אֹומרים: ע)יׁש רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ««¿≈∆¿«»ƒְְְְְִִֵֵֵָ

(âë)íäéðL íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½
úépøçà íäéðôe íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½

:eàø àì íäéáà úåøòå§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב ע)אין לכ(סנהדרין מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד , «ƒ«≈»∆∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

לקבּורה זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו ׁשּנאמרזכּו לט)לבניו, ׁשּבּזה(יחזקאל וחם קבר", מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, כ)את ויחף(ישעיה ערֹום ּוזקנים נערים ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את מלֿאּׁשּור ינהג "ּכן : ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹו'" ׁשת ‡Èp¯Á˙.וחׂשּופי Ì‰È�Ùe∑עצמם להפ והצרכּו אצלֹו ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ְֲֵֵַ¿≈∆¬…«ƒְְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
אחֹורּנית ּפניהם הפכּו .לכּסֹותֹו, ְְְֲִֵֶַַָ

(ãë):ïèwä Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«
i"yx£ÔËw‰ B�a∑,והּבזּוי מט)ּכמֹוהּפסּול ּבזּוי(ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
i"yx£ÔÚ�k ¯e¯‡∑,לׁשּמׁשני אחר רביעי ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה »¿»«ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

חם ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי טרח עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את מׁשּמׁש להיֹות רביעי ּבנ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻארּור
לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את זה והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: להם אמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּסרסֹו?

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ּבנים .ג' ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë):Bîì ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנעןׁשעתיד ארץ את להם למס∑È‰ÈÂ.לתת ּכנען להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְְֶַַַָ

רמב"ן.עֹובד ֵ

È¯Ú˙‡כב ˙È ÔÚ�Î„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒ�e¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dÏכד „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á� ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚ�k ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚ�Îכו È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ד'), י"ט (להּלן העיר אנׁשי ּכן. יּקרא ְְִִֵֵֵַַַָָָָָלּדבר

עבדיו. ג'), כ"ג (ש"א ּדוד ואנׁשי יֹוׁשביה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָהם

המיחד א'), ל"ג (ּדברים האלהים ְְְֱִִִַָָָֹֻואיׁש

ו') (ל"ו רּבה ּבבראׁשית אמרּו וכ ְְְֲִִֵַַָָָָּבעבֹודתֹו.

ואמרּו ּבּורגרּות. לׁשם ּבּורגר האדמה, ְְְְְֲִֵֵָָָָָאיׁש

הּוא והּנה האדמה, אחר להּוט ׁשהיה ְֲִֵֶַַָָָָָָָ(ׁשם)

ִיחּוס:

ÌÚËÂ.ÏÁiÂּכי ּכרמים, לנטע החל הּוא ּכי ¿«««»∆ְְִִִִֵֵַָֹ

לנטע החל והּוא ּגפן, נטעּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהראׁשֹונים

ׁשּור רּבים ּכיּגפנים ּכרם, הּנקרא ׁשּורֹות ֹות ְְִִִִֶֶַַָָ

האילנֹות, ּכׁשאר הּגפן נטע לא ּבּיין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּברצֹותֹו

ּכרם: ְֶֶָָועׂשה

BÓÏ.(כו) „·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂאברהם רּבי ּפרׁש ƒƒ¿««∆∆»ְִֵַַַָָ

ּולׁשם, לאלהים עבד ּכנען ׁשּיהיה למֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּכי

ּפרׁש ּובּׁשני האל. לעבד יכריחּנּו הּוא ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכי

לקב נח ּכן ואם ּולׁשם. ליפת עבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹׁשּיהיה

עבד ּכנען ׁשּיהיה ּבר ּברכם והּנה ּבא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹויביו

ִֵֹלאלהים.

È"M¯Âלׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלהי ה' ּברּו ּכתב ¿«ƒְֱִִֵֵֶַָָָֹֹ

להם לתת ׁשם ׁשל לזרעֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָהבטחתֹו

והחזיר עֹובד. למס ּכנען להם ויהי ּכנען, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָארץ

ׁשם ּבני מּׁשּיגלּו אף לֹומר אחרת ּפעם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּכן

ּכנען: מּבני עבדים להם ְְְְֲִִִֵֶַַָָימּכרּו

ÔBÎp‰Âׁשּיהיה אֹותֹו קּלל מּתחּלה ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְִִִִִֵֵֶֶַָ

ּכל והיה העֹולם, לכל עבדים ְְֲִֶֶָָָָָָָעבד

ּבני לכל לאחיו טעם ּכי ּבֹו, יעבד ְְְְֲִֵֶַַַָָֹמֹוצאֹו

ּברעהּו איׁש האדם ּכל את ואׁשּלח ּכענין ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאדם,

ג' (יׁשעיה ּבאיׁש איׁש ּכטעם י'), ח' ְְְְְְִִַַַַָָ(זכריה

יּקראּו אביו אחי ּכי ויפת, ׁשם לאחיו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָה').

י"ד). י"ד (להּלן אחיו נׁשּבה ּכי ּכטעם ְְְִִִֶַַַָָָָאחיו,

ּבני לאחיו והרד"ק) (הראב"ע, אֹומרים ְְְְְִֵֵֶַַָָָויׁש

ּולׁשם אביו לבני עבד היֹותֹו אחרי ּכי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאביו,

העֹולם: לכל עבד הּוא הּנה ְִֵֶֶֶֶָָָָויפת

C¯·eׁשם יהיה ּכי הֹודיעֹו ׁשם, אלהי ּתחּלה ≈«ְְֱִִִִֵֵֵֶָֹ

לֹו. עֹובד יהיה ּוכנען האלהים, ְְֱִִֵֵֶַַָֹעֹובד

ויּתכן רּבים. ׁשהם ׁשם ׁשל לזרעֹו ירמז ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹו"למֹו"

וחזרׁשּיהיה הּנזּכרים. לאחיו ּגם חֹוזר למֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּכן וׁשם הּגבּול, ּבהרחבת יפת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּובר

למֹו עבד ּכנען וׁשּיהיה ּבאהליו, ְְְְֱֳִִֶֶֶֶַַָָָָֹהאלהים

ּפעמים, ׁשני לׁשם ּכנען העביד והּנה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלׁשניהם.

מה ּכי לֹו, אׁשר וכל ארצֹו ינחל הּוא ּכי ְְְֲִִִֶַַַַָָרמז

פ"ח:): (ּפסחים רּבֹו קנה עבד ְִֶֶֶַָָָָָּׁשּקנה

‰·zÎ�Âלהֹודיע הּפרׁשה היהּכיזאת ּבחטאֹו ¿ƒ¿¿»ְְְִִֶַַָָָָָֹ

ּבארצֹו. אברהם וזכה עֹולם עבד ְְְְְֶֶַַַַָָָָָּכנען

מּמּנּו אזהרה ּבֹו יׁש ּכי ּבנח הּיין ענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹונכּתב

אׁשר ּתמים הּצּדיק ּכי נזירּות, מּפרׁשת ְֲִִִִִֵֶַַַָָָיֹותר

הּיין החטיא אֹותֹו ּגם העֹולם, ּכל הּציל ְֱִִִִִֶַַַָָָצדקֹו

זרעֹו: וקללת ּבּזיֹון לידי אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵַַָוהביא
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(æë)ãáò ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, ÌLŒÈÏ‰‡a.מתרּגם: ÔkLÈÂ∑:חכמים ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאף

ׁשּבנה ראׁשֹון ׁשםּבמקּדׁש מּבני ׁשהיה Ú·„.ׁשלמה, ÔÚ�Î È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו מּבניאף עבדים להם יּמכרּו ׁשם, ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹƒƒ¿««∆∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
.ּכנען ְַַ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)äðL íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨®
:úîiå©¨«Ÿ

é(à)íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²
:ìeanä øçà íéðaרמב"ן ¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו רמב"ן.(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîìרמב"ן §¦§§Ÿ¨−§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)éðáe àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®§¥¬
:ïããe àáL äîòøרמב"ן ©§¨−§¨¬§¨«

d�kLÓaכז dz�ÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח ‰‡Ó ˙Ïz ‡�ÙBË ¯˙a Á� ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈ�L¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט ‰‡Ó ÚLz Á� ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א ÌÁ ÌL Á� È�a ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡�ÙBË ¯˙a ÔÈ�a ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ È�a¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג ˙ÙÈ¯Â Ê�kL‡ ¯ÓBb È�·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ�„„Â:ד ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È�·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה ‡iÓÓÚ ˙Â‚� eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ d�LÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚ�Îe:ו ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È�·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È�·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È�·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰Ïean.(א) ¯Á‡ ÌÈ�a Ì‰Ï e„ÏeÈÂ ְַַ«ƒ»¿»∆»ƒ««««
לבנים ראּויים ׁשהיּו ּפי על אף ּכי ְְְִִִִִֶַַָָֹלרמז

להֹוליד ההם הּדֹורֹות ּדר ּכי הּמּבּול, ְִִֵֶֶֶַַַָֹקדם

למאה רק להם נֹולדּו לא אּלּו ׁשּׁשים, ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכבני

מעינם את הּׁשם ּכבׁש ּכי הּמּבּול, אחר ְִֵֶַַַַַַַַַָָרק

להּציל ׁשּיצטר אֹו ּבּמּבּול, ויאבדּו יֹולידּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

הּזאת, הּמׁשּפחה לכל עׂשה וכן ּבּתבה. ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹרּבים

מּכפלים יֹותר נח ּבתֹולדֹות נתאחר למ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹּכי

זה הזּכר ּוכבר מאד. הרּבה ונח ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹֹֻּבאבֹותיו,

רּבה מּבראׁשית ל"ב) ה' (לעיל רּׁש"י ְְְִִִֵֵֵַַָּבפרּוׁש

ב'): (כ"ו

Ób¯.(ב) ˙ÙÈ È�a.הּבכֹור הּוא ּכי מּמּנּו החל ¿≈∆∆…∆ְִִֵֵֶַ

ׁשם ּתֹולדת לאחר רצה ּכי חם, אחריו ְְֲִֵַַַַַָָָָָָונתן

להארי יׁש ּכי ּבתֹולדֹותיו הּפרׁשּיֹות ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלקרב

אברהם: ְְְַָָּבתֹולדֹות

וטעם Ì˙ˆ¯‡a.(ה) ÌÈBb‰ Èi‡ e„¯Ù� ‰l‡Ó ְַַ≈≈∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ¿«¿…»
נפרדים, והם הּים אּיי יֹוׁשבי יפת ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּכי

וארצֹותם לבּדֹו, יֹוׁשב אחר ּבאי מּבניו אחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשאמר אביהם ּברּכת והיא מּזֹו, זֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָרחֹוקֹות

הארץ. ּבמרחבי רּבים ׁשּיהיּו ליפת, אלהים ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹיפּת

הארצֹות, יֹוׁשבי קרֹובים ּכּלם חם ּבני ְְְֲֲִֵֵָָָָָֻאבל

(להּלן וגֹו' מּצידן הּכנעני ּגבּול ויהי אמר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹולכן

(ּפסּוק ּבגֹויהם ּבארצתם ואמר י"ט), ְְְְֵֶַַָָָָֹּפסּוק

ׁשם: ּבבני וכן ְְִֵֵֵכ').

¯tÒÂיחּוס להֹודיע רצה ּכי אּלה, ּכל הּכתּוב ¿ƒ≈ְִִִֵֶַַָָָָ

להֹודיע חם, ותֹולדֹות מּׁשם, ְְְְִִֵַַָָָאברהם

אבֹותם. ּבעֹון ּבארצם אברהם ׁשּזכה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָהעּמים

סּבת להֹודיע והפלגה ּביפת ּגם סּפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָולכן

לזמן הארץ ּבקצוי ּופּזּורם הּלׁשֹונֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּנּוי

חסּדי להֹודיע ועֹוד הראׁשֹון. אדם אחרי ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻמעט

אֹותם: ּכּלה לא ּכי לנח הּברית וׁשמרֹו ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹהּׁשם

·¯‰Âזה ּכי נ') (ג' הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֵֶַַָ

זה וגם העֹולם. חּדּוׁש לּׁשֹומעים ְְִִֵֵֶַַָָָיאמת

ואת ּבניו את יצּוה אבינּו אברהם ּכי ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָאמת,

ׁשראּו ּובניו נח על להם ויעיד אחריו ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּביתֹו

עד מּפי עד הּוא והּנה ּבּתבה, והיּו ְְִִִֵֵֵֵַַַָָהּמּבּול

ּכי יצירה, על רביעי ועד הּמּבּול, ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבענין

ויצחק הראׁשֹון, אדם ׁשראה אביו ראה ְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנח

ּכל מּגיד ויעקב ּבּמּבּול, העד ׁשם ראּו ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹויעקב

ּדֹורֹו. ואנׁשי לפרעה ּגם מצרים, ליֹורדי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַֹזה

ארּבעה מאבֹותם יֹודעים ּדֹור ּבכל ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָוהאנׁשים

ותֹולדֹותיהם: מעׂשיהם מּגידים ּדֹורֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָוחמּׁשה

ÏÈÂÁÂ‰.(ז) ‡·Ò LeÎ È�·eראׁשי אּלה היּו ¿≈¿»«¬ƒ»ֵֵֶָָ

אבל לאּמים, ׁשני היּו רעמה ּובני ְְְֲֲִֵֵַָָָֻֻאּמֹות,

ּכ אחר ּכתב ּכן על לאֹום, היה לא ְְִֵַַַַָָָָֹנמרֹוד
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(æë)ãáò ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, ÌLŒÈÏ‰‡a.מתרּגם: ÔkLÈÂ∑:חכמים ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאף

ׁשּבנה ראׁשֹון ׁשםּבמקּדׁש מּבני ׁשהיה Ú·„.ׁשלמה, ÔÚ�Î È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו מּבניאף עבדים להם יּמכרּו ׁשם, ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹƒƒ¿««∆∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
.ּכנען ְַַ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)äðL íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨®
:úîiå©¨«Ÿ

é(à)íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²
:ìeanä øçà íéðaרמב"ן ¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו רמב"ן.(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîìרמב"ן §¦§§Ÿ¨−§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)éðáe àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®§¥¬
:ïããe àáL äîòøרמב"ן ©§¨−§¨¬§¨«

d�kLÓaכז dz�ÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח ‰‡Ó ˙Ïz ‡�ÙBË ¯˙a Á� ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈ�L¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט ‰‡Ó ÚLz Á� ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈ�L¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א ÌÁ ÌL Á� È�a ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡�ÙBË ¯˙a ÔÈ�a ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ È�a¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג ˙ÙÈ¯Â Ê�kL‡ ¯ÓBb È�·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ�„„Â:ד ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È�·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה ‡iÓÓÚ ˙Â‚� eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ d�LÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚ�Îe:ו ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È�·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È�·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È�·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰Ïean.(א) ¯Á‡ ÌÈ�a Ì‰Ï e„ÏeÈÂ ְַַ«ƒ»¿»∆»ƒ««««
לבנים ראּויים ׁשהיּו ּפי על אף ּכי ְְְִִִִִֶַַָָֹלרמז

להֹוליד ההם הּדֹורֹות ּדר ּכי הּמּבּול, ְִִֵֶֶֶַַַָֹקדם

למאה רק להם נֹולדּו לא אּלּו ׁשּׁשים, ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכבני

מעינם את הּׁשם ּכבׁש ּכי הּמּבּול, אחר ְִֵֶַַַַַַַַַָָרק

להּציל ׁשּיצטר אֹו ּבּמּבּול, ויאבדּו יֹולידּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

הּזאת, הּמׁשּפחה לכל עׂשה וכן ּבּתבה. ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹרּבים

מּכפלים יֹותר נח ּבתֹולדֹות נתאחר למ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹּכי

זה הזּכר ּוכבר מאד. הרּבה ונח ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹֹֻּבאבֹותיו,

רּבה מּבראׁשית ל"ב) ה' (לעיל רּׁש"י ְְְִִִֵֵֵַַָּבפרּוׁש

ב'): (כ"ו

Ób¯.(ב) ˙ÙÈ È�a.הּבכֹור הּוא ּכי מּמּנּו החל ¿≈∆∆…∆ְִִֵֵֶַ

ׁשם ּתֹולדת לאחר רצה ּכי חם, אחריו ְְֲִֵַַַַַָָָָָָונתן

להארי יׁש ּכי ּבתֹולדֹותיו הּפרׁשּיֹות ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלקרב

אברהם: ְְְַָָּבתֹולדֹות

וטעם Ì˙ˆ¯‡a.(ה) ÌÈBb‰ Èi‡ e„¯Ù� ‰l‡Ó ְַַ≈≈∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ¿«¿…»
נפרדים, והם הּים אּיי יֹוׁשבי יפת ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּכי

וארצֹותם לבּדֹו, יֹוׁשב אחר ּבאי מּבניו אחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

ׁשאמר אביהם ּברּכת והיא מּזֹו, זֹו ְְְֲִִִִֶֶַַָרחֹוקֹות

הארץ. ּבמרחבי רּבים ׁשּיהיּו ליפת, אלהים ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹיפּת

הארצֹות, יֹוׁשבי קרֹובים ּכּלם חם ּבני ְְְֲֲִֵֵָָָָָֻאבל

(להּלן וגֹו' מּצידן הּכנעני ּגבּול ויהי אמר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹולכן

(ּפסּוק ּבגֹויהם ּבארצתם ואמר י"ט), ְְְְֵֶַַָָָָֹּפסּוק

ׁשם: ּבבני וכן ְְִֵֵֵכ').

¯tÒÂיחּוס להֹודיע רצה ּכי אּלה, ּכל הּכתּוב ¿ƒ≈ְִִִֵֶַַָָָָ

להֹודיע חם, ותֹולדֹות מּׁשם, ְְְְִִֵַַָָָאברהם

אבֹותם. ּבעֹון ּבארצם אברהם ׁשּזכה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָהעּמים

סּבת להֹודיע והפלגה ּביפת ּגם סּפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָולכן

לזמן הארץ ּבקצוי ּופּזּורם הּלׁשֹונֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּנּוי

חסּדי להֹודיע ועֹוד הראׁשֹון. אדם אחרי ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻמעט

אֹותם: ּכּלה לא ּכי לנח הּברית וׁשמרֹו ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹהּׁשם

·¯‰Âזה ּכי נ') (ג' הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֵֶַַָ

זה וגם העֹולם. חּדּוׁש לּׁשֹומעים ְְִִֵֵֶַַָָָיאמת

ואת ּבניו את יצּוה אבינּו אברהם ּכי ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָאמת,

ׁשראּו ּובניו נח על להם ויעיד אחריו ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּביתֹו

עד מּפי עד הּוא והּנה ּבּתבה, והיּו ְְִִִֵֵֵֵַַַָָהּמּבּול

ּכי יצירה, על רביעי ועד הּמּבּול, ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָּבענין

ויצחק הראׁשֹון, אדם ׁשראה אביו ראה ְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנח

ּכל מּגיד ויעקב ּבּמּבּול, העד ׁשם ראּו ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹויעקב

ּדֹורֹו. ואנׁשי לפרעה ּגם מצרים, ליֹורדי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַֹזה

ארּבעה מאבֹותם יֹודעים ּדֹור ּבכל ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָוהאנׁשים

ותֹולדֹותיהם: מעׂשיהם מּגידים ּדֹורֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָוחמּׁשה

ÏÈÂÁÂ‰.(ז) ‡·Ò LeÎ È�·eראׁשי אּלה היּו ¿≈¿»«¬ƒ»ֵֵֶָָ

אבל לאּמים, ׁשני היּו רעמה ּובני ְְְֲֲִֵֵַָָָֻֻאּמֹות,

ּכ אחר ּכתב ּכן על לאֹום, היה לא ְְִֵַַַַָָָָֹנמרֹוד
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(ç):õøàa øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤
i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑הּפּלגה ּדֹור ּבעצת הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש על העֹולם ּכל רמב"ן.להמריד ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)ãøîðk øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ
:ýåýé éðôì ãéö øBab¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ּבּמקֹום למרד ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן ‰'.צד È�ÙÏ∑ּפניומתּכּון על Ôk.להקניטֹו ÏÚ ƒ«ƒְְְְְִִִֶַַַָָָָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ«≈
¯Ó‡È∑'ציד ּגּבֹור ּכנמרד 'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו יֹודע ּפנים, ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל (בראשיתעל ≈»«ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

רמב"ן.רבה)

(é)õøàa äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤
:øòðL¦§¨«

(àé)úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ
:çìk-úàå øéò¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה (בראשיתּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.רבה)

(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑,נינוה ג)ׁשּנאמרהיא לאלהים(יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ללהב ּדֹומים רמב"ן.ׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

ÈÂ‰ÓÏח È¯L ‡e‰ „¯Ó� ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ó�k¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰�ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא ‡Ú¯‡ ÔÓנ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù� ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰Â�È� ˙È ‡�·eנ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

˜¯z‡יב ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰Â�È� ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ� ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡Ó�Ú ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

כּוׁש "ּובני אמר ולא נמרד, את ילד ְְְְִֵֶַַָָֹֹוכּוׁש

לגֹוי היה פּוט אבל וחוילה". ּוסבא ְְְֲֲִִַָָָָָֹנמרד

ּכמצרים ׁשֹונֹות אּמֹות מּמּנּו היּו ולא ְְְִִִֶֶַָָֹֻאחד

הּכתּוב: החזירֹו לא ּכן על ְֱִֵֶַַַַָֹּוכנען,

˙ÈL‡¯··eלקיׁש ריׁש אמר ב') (ל"ז רּבה ƒ¿≈ƒִֵַַָָָ

מׁשּפחּתֹו ׁשּנבלעה סבּורים ְְְְְִִִִֶַָָהיינּו

וכל ולּוד ּפּוט ּופרׁש, יחזקאל ּובא ּפּוט, ְְְְֵֵֶֶַָָׁשל

(יחזקאל החזירֹוהערב ׁשּלא מּפני ּכי ה'). ל' ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹ

ּבבני זרעֹו ׁשּנתערב סבּורים היינּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּכתּוב

ארץ להם ירׁשּו ולא אּמה היּו ולא ְְְְֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכנען,

ּותבל ּומדי ּבמגֹוג ּגם אבל ׁשמם. על ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּתּקרא

מׁשּפחֹות הזּכיר לא יפת ּבני ותירס ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹּומׁש

ואּׁשּור עילם ׁשם ּבבני וכן ְְְְְִֵֵֵֵַָָּבתֹולדֹותם,

להם הזּכיר ולא אּמֹות, ראׁשי ולּוד, ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻוארּפכׁשד

ּבארץ אחד לגֹוי היה אחד ּכל ּכי ְִֶֶֶָָָָָָָָּתֹולדֹות,

ׁשֹונֹות: אּמֹות הֹוליד ְִֹֻולא

ı¯‡a.(ח) ¯ab ˙BÈ‰Ï ÏÁ‰ ‡e‰רּׁש"י ּכתב ≈≈ƒ¿ƒ…»»∆ִַַָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש על העֹולם ּכל ְְִַַַָָָָָלהמריד

אחר החל" "הּוא ּכן ואם הפלגה. ּדֹור ְְֲִֵֵֵַַַַַָָּבעצת

ואפׁשר הּוחל. אנֹוׁש ּדֹור ּבימי ּכי ְְֱִִֵֶַַַָהּמּבּול,

ּובימי מרד, הפלגה ּבדֹור הּוחל ּכי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר

ּגם עבדּו אבל אֹור, ּבמֹורדי היּו לא ְְְֱֲֵַָָָֹאנֹוׁש

אחרים: ֲִִֵֵֹלאלהים

‰'.(טֿיב) È�ÙÏ „Èˆ ¯Bab ‰È‰ ‡e‰צד »»ƒ«ƒƒ¿≈ָ

למרד ּומטען ּבפיו ּברּיֹות ׁשל ְְְְְִִִֶַַָָֹּדעּתן

מרׁשיע אדם ּכל על יאמר ּכן על ְִֵֵַַַַַַָָָָָּבּמקֹום.

ּבֹו למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו ויֹודע ּפנים ְְְְִִִִֵֵַַַָֹּבעּזּות

ּדעת וכן רּׁש"י, לׁשֹון ּכנמרֹוד. זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָיאמר

נ"ג.): (ערּובין ִֵֵַרּבֹותינּו

Èa¯Â,ּפׁשּוטֹו ּדר על הענין הפ ּפרׁש אברהם ¿«ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

החּיֹות על ּגּבֹור להיֹות החל הּוא ְִִִֵֵַַַּכי

מזּבחֹות ּבֹונה ׁשהיה ה' לפני ּופרׁש אֹותן. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָלצּוד

ואין הּׁשם. לפני לעֹולה החּיֹות את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָּומעלה

ּכי רׁשע, מצּדיק הּוא והּנה נראין, ְְְְִִִִִֵַָָָָּדבריו

ּבקּבלה: רׁשעֹו ידעּו ְְְִֵַַָָָרּבֹותינּו

ÔBÎp‰Âמֹוׁשל להיֹות החל הּוא ּכי ּבעיני, ¿«»ְְִִֵֵֵֵַ

הּמֹול והּוא האנׁשים, על ְְֲִִֵַַָָָּבגבּורתֹו

מל ולא מלחמֹות היּו לא ימיו עד ּכי ְְְִִִַַָָָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשּמל עד ּבבל אנׁשי על ּתחּלה וגבר ,ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמל

ּכרצֹונֹו ועׂשה אּׁשּור אל יצא ּכן ואחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָעליהם,

ּבתקּפֹו ּבצּורֹות ערים ׁשם ּובנה ְְְְְִִִָָָָָוהגּדיל,

ממלכּתֹו ראׁשית וּתהי ׁשאמר וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּובגבּורתֹו,

ההוא. הארץ מן וכלנה. ואּכד ואר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבל

אל יצא ּפתרֹונֹו אּׁשּור. יצא עליה, ְְְִֶֶַָָָָָָָּבמלכֹו

ּכלׁשֹון וזהּו היה, ׁשם מּבני אּׁשּור ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָָאּׁשּור,

ל"ד (ּבּמדּבר עצמנה ועבר אּדר חצר ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֹויצא

אדרעי לקראתנּו הּבׁשן מל עֹוג וּיצא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָד'),

ּגדֹול ּברכּוׁש ארצֹו ויׁשב א'), ג' ְְְְִִַָָָֹ(ּדברים

ּתּקרא ּולכ ּכן. ורּבים כ"ח), י"א ְְִִִֵֵֵַָָָ(ּדניאל

(מיכה ׁשּנאמר ּכמֹו נמרֹוד", "ארץ אּׁשּור ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָארץ

נמרֹוד ארץ ואת ּבחרב אּׁשּור את ורעּו ה') ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָה'

ואל נינוה אל ירמז נמרֹוד" ו"ארץ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹּבפתחיה,

ּכלח: ואל עיר ְְִֶַָֹֹרחבת

¯tÒÂלהתּגּבר ציד ּגּבֹור הּוא ּכי ּבגבּורתֹו, עֹוד ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵַַָ

לפני ואמר אֹותן. ולצּוד החּיֹות על ְְְִֵַַַַַָָָּגם

ּכמֹוהּו הּׁשמים ּכל ּתחת אין ּכי להפליג, ְְִִִֵַַַַַָָָה'

האלהים לפני הארץ וּתּׁשחת וכן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבגבּורה,

ּבארץ לפניו אׁשר ּכל ּכי י"א), ו' ְְֲִֵֶֶָָָָָ(לעיל

מּלפני ההיא הּנפׁש ונכרתה ּכענין ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָנׁשחתּו,

לפניו: הּוא מקֹום ּבכל ּכי ג'), כ"ב ְְְִִַָָָָָ(וּיקרא

ÏÈ„.(יגֿיד) ÌÈ¯ˆÓeּתֹולדֹותיו למצרים יזּכיר ƒ¿«ƒ»«ְְְְִִִַַָ

ׁשהזּכיר ּכמֹו מֹוׁשבם הזּכיר ְְְְִִִִֶָָֹולא

ּובבני אּיים, הזּכיר יפת ּבבני ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַּבאחרים,

gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyiy meil inei xeriy

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t∑מׁשּכב מחליפין וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם «¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻ
לאּלּו, אּלּו ּפלׁשּתיםנׁשֹותיהם מהם .ויצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëeרמב"ן §©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)eöôð øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ
:éðòðkä úBçtLî¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ� ¯Á‡Â∑הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .מאּלה ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ:òL §¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑וקצה סֹוף לׁשֹון ּגבּול ּכל ארצֹו, 'ּגבּול∑Î‡a‰.סֹוף לחברֹו: האֹומר ּכאדם נראה ולי ּדבר. זהׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּפלֹוני' למקֹום ּתבא אׁשר עד .מּגיע ְְֲִִֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älà:íäéBâa íúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«
i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙�LÏÏ∑הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו ּפי על .אף ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

�e˜Ùיד Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚ�Îe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡�È‡ÒBz:יז ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡�Ú�k ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡�Ú�k ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰�LÈÏÏכ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הזּכיר ּכנען ּובבני ואּׁשּור, ׁשנער ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּכּוׁש

ּכי זה והיה ׁשם. ּבבני וכן ארצם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּתחּומי

על נקראת היא ּכי ידּוע מֹוׁשבֹו ארץ ְְִִִִִֵֶֶַַַָָמצרים

מצרים, סביבֹות יֹוׁשבים ּבניו ּכל והיּו ְְְְְִִִִַָָָָׁשמֹו,

מצינּו כן ּכי ּכׁשמם, ּכן ּגם ארצם ְְְִִִֵֵֵַַָָָוׁשם

מצרים, ארץ מּכלל והיא ּפתרס, ארץ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻלפתרסים

יראה ונתּתי י"גֿי"ד) ל' (יחזקאל ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֶֶַָָָּכמֹו

ארץ על ּפתרֹוס את והׁשּמתי מצרים ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבארץ

הערב וכל לּוד וכן י"ד), כ"ט (ׁשם ְְְֵֶֶָָָָָמכּורתם

וׁשם ּוׁשמם ד'ֿה'), ל' (ׁשם מצרים ְְְְִִִֵַָָסביבֹות

וכן ּפלׁשת, ארצם ּפלׁשּתים וכן ׁשוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָארצם

ּפלׁשת: יׁשבי י"ד) ט"ו (ׁשמֹות ְְְֵֶָָּכתּוב

¯Ó‡Âמדינֹות ׁשמֹות אּלה ּכי אברהם רּבי ¿»«ְְְִִִֵֶַַָָ

אחת, מׁשּפחה ּומדינה מדינה ְְְְִִִַַָָָָָּובכל

הּגמּורה והראיה רּבים. לׁשֹון ּכּלם הם ּכן ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻועל

לּמקֹום. רמז זה ּכי מּׁשם יצאּו ְֲִִֶֶֶֶַָָָאׁשר

ÌÚËÂe‡ˆÈ ¯L‡המפרׁשים ּדעת על ¿««¬∆»¿ְְִַַַַָ

יצאּו מחלצי ּכלׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶָָָׁשהֹולידם,

יצאּו, מּׁשניהם רּׁש"י וכתב י"א), ל"ה ְְְְִִֵֶַַַָָָ(להּלן

נׁשֹותיהם מחליפים וכסלחים הּפתרּסים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֻֻׁשהיּו

ּבראׁשית מּביניהם, ּפלׁשּתים ויצאּו לזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָזה

ה'): (ל"ז ַָרּבה

ÏÚÂיֹוׁשבי ּכסלחים היּו הּפׁשט ּבדר ּדעּתי ¿«ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

ו ּכן, ׁשּׁשמּה ּכפּתֹורעיר ארץ מּכלל היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

מן מּׁשם ויצאּו אחיהם, ּכפּתֹורים ׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָאׁשר

והלכּו ּכסלחים מּזרע הם אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻהּכפּתֹורים

לאחיהם הארץ והּניחּו מנּוחה להם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָלתּור

אחר ונקראּו ּפלׁשת, ׁשּׁשמּה ארץ להם ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָוכבׁשּו

ּׁשּכתּוב מה והּוא הארץ, ׁשם על ּפלׁשּתים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכ

מּכפּתר הּיצאים ּכפּתרים כ"ג) ב' ְְְְִִִִַַַָֹֹֹ(ּדברים

ּכסלחים מּבני והם תחּתם, וּיׁשבּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻֻהׁשמידם

ּכפּתֹור: ארץ ְְֵֶֶַיֹוׁשבי

B¯Îa.(טו) Ô„Èˆ ˙‡ „ÏÈ ÔÚ�Îeעׂשרה אּלה ¿««»«∆ƒ…¿…ֲֵֶָָ

אבינּו לאברהם ׁשּנּתנּו ּכנען ּבני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָעממים

נמּכר ּכנען זרע ּכל ּכי י"טֿכ"א), ט"ו ְְְִִֶַַַַַָָ(להּלן

והם עֹולם, נתחּלףלעבד אבל לֹו, ׁשּנּתנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

נכּתבּו ּבכאן ּכי אברהם, ּבימי ּברּבם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻהּׁשם

ואחרי הּולדם, ּביֹום אביהם ׁשּקראם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשם

ּבׁשמֹות נקראּו לגֹוייהם ּבארצֹותם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָׁשּנפרדּו

הארץ, ׁשם על ׁשם להם העלּו אּולי ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחרים,

החרי ׂשעיר וכן י"ג), (ּבפסּוק ׁשּפרׁשנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹּכמֹו

רּבים. וכן ׂשעיר, העיר ׁשם כ') ל"ו ְְִִִֵֵֵַַָָ(להּלן

ונכרתּו מׁשּפחֹות והּסיני הערקי ׁשהֹולידּו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָאֹו

מׁשל, ּדר על ּוקניזי קיני היּו ּובניהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם,

ּבׁשמם האּמה ּתּקרא אבֹות ּבּתי לראׁשי ְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֻוהיּו

יׂשראל: ּבׁשבטי ְְְִִֵֵַָָּכּנהּוג

‰p‰Âאברהם ּבימי להם ׁשהיה ּבּׁשם קראם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּנזּכר החּוי ּכי לּדבר, ּוראיה ְְְִִִִַַַַָָָָָָָּבמּתנתֹו.

והּוא אברהם, ׁשל ּבמּתנתֹו נזּכר אינּנּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּבכאן

ּגֹוים ונׁשל א') ז' (ּדברים ׁשּנאמר מהם. ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָהיה

והּכנעני והאמֹורי והּגרּגׁשי החּתי מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָרּבים

ּבכל וכן ּגֹוים. ׁשבעה והיבּוסי, והחּוי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָוהּפריזי

ּבהן ימנה ולא ּבניו, עם הּכנעני וימנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום.

ּכאחיו, ּגבר לא מּבניו אחד ּכי עׂשרה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹרק

צידֹון ׁשהיה ויּתכן אביו. ּבׁשם אחיו עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָונקרא

מא אחד עם "ּכנעני" הּנקרא ׁשּלאּבכֹורֹו חיו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לגֹוי: ְָָהיה

Ï‡Âׁשהיתה ּפלׁשּתים ארץ עלי יקׁשה ¿«ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָ

ּגּור ג') כ"ו (להּלן ּכדכתיב ְְְְְִִַַָָָלאברהם,

הארצת ּכל את אּתן ּולזרע ל ּכי הּזאת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבארץ

לּכנעני אמר הּכתּוב ּכי מצרים, מּבני והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהאל

ג'), י"ג (יהֹוׁשע פלׁשּתים סרני חמׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּתחׁשב

ּבּה. ויׁשבּו הארץ מּקצת ּכבׁשּו ְְְְִִֶַָָָָָּכי

Ô‡Î·eּבֹואכה מּצידן הּכנעני ּגבּול ּכי ּתראה ¿»ְְְֲֲִִִִִֶַַָֹ

ּכי ּפלׁשּתים, ערי ואּלה עּזה עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּגררה

לעּזה וכן היא, לעּזתי ועּזה ּגרר מל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבימל
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(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t∑מׁשּכב מחליפין וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם «¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻ
לאּלּו, אּלּו ּפלׁשּתיםנׁשֹותיהם מהם .ויצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëeרמב"ן §©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)eöôð øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ
:éðòðkä úBçtLî¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ� ¯Á‡Â∑הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .מאּלה ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äëàa äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ:òL §¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑וקצה סֹוף לׁשֹון ּגבּול ּכל ארצֹו, 'ּגבּול∑Î‡a‰.סֹוף לחברֹו: האֹומר ּכאדם נראה ולי ּדבר. זהׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּפלֹוני' למקֹום ּתבא אׁשר עד .מּגיע ְְֲִִֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älà:íäéBâa íúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«
i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙�LÏÏ∑הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו ּפי על .אף ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

�e˜Ùיד Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚ�Îe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡�È‡ÒBz:יז ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡�Ú�k ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡�Ú�k ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰�LÈÏÏכ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הזּכיר ּכנען ּובבני ואּׁשּור, ׁשנער ארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּכּוׁש

ּכי זה והיה ׁשם. ּבבני וכן ארצם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּתחּומי

על נקראת היא ּכי ידּוע מֹוׁשבֹו ארץ ְְִִִִִֵֶֶַַַָָמצרים

מצרים, סביבֹות יֹוׁשבים ּבניו ּכל והיּו ְְְְְִִִִַָָָָׁשמֹו,

מצינּו כן ּכי ּכׁשמם, ּכן ּגם ארצם ְְְִִִֵֵֵַַָָָוׁשם

מצרים, ארץ מּכלל והיא ּפתרס, ארץ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻלפתרסים

יראה ונתּתי י"גֿי"ד) ל' (יחזקאל ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֶֶַָָָּכמֹו

ארץ על ּפתרֹוס את והׁשּמתי מצרים ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבארץ

הערב וכל לּוד וכן י"ד), כ"ט (ׁשם ְְְֵֶֶָָָָָמכּורתם

וׁשם ּוׁשמם ד'ֿה'), ל' (ׁשם מצרים ְְְְִִִֵַָָסביבֹות

וכן ּפלׁשת, ארצם ּפלׁשּתים וכן ׁשוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָארצם

ּפלׁשת: יׁשבי י"ד) ט"ו (ׁשמֹות ְְְֵֶָָּכתּוב

¯Ó‡Âמדינֹות ׁשמֹות אּלה ּכי אברהם רּבי ¿»«ְְְִִִֵֶַַָָ

אחת, מׁשּפחה ּומדינה מדינה ְְְְִִִַַָָָָָּובכל

הּגמּורה והראיה רּבים. לׁשֹון ּכּלם הם ּכן ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻועל

לּמקֹום. רמז זה ּכי מּׁשם יצאּו ְֲִִֶֶֶֶַָָָאׁשר

ÌÚËÂe‡ˆÈ ¯L‡המפרׁשים ּדעת על ¿««¬∆»¿ְְִַַַַָ

יצאּו מחלצי ּכלׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶָָָׁשהֹולידם,

יצאּו, מּׁשניהם רּׁש"י וכתב י"א), ל"ה ְְְְִִֵֶַַַָָָ(להּלן

נׁשֹותיהם מחליפים וכסלחים הּפתרּסים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֻֻׁשהיּו

ּבראׁשית מּביניהם, ּפלׁשּתים ויצאּו לזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָזה

ה'): (ל"ז ַָרּבה

ÏÚÂיֹוׁשבי ּכסלחים היּו הּפׁשט ּבדר ּדעּתי ¿«ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

ו ּכן, ׁשּׁשמּה ּכפּתֹורעיר ארץ מּכלל היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

מן מּׁשם ויצאּו אחיהם, ּכפּתֹורים ׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָאׁשר

והלכּו ּכסלחים מּזרע הם אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻהּכפּתֹורים

לאחיהם הארץ והּניחּו מנּוחה להם ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָלתּור

אחר ונקראּו ּפלׁשת, ׁשּׁשמּה ארץ להם ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָוכבׁשּו

ּׁשּכתּוב מה והּוא הארץ, ׁשם על ּפלׁשּתים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָּכ

מּכפּתר הּיצאים ּכפּתרים כ"ג) ב' ְְְְִִִִַַַָֹֹֹ(ּדברים

ּכסלחים מּבני והם תחּתם, וּיׁשבּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻֻהׁשמידם

ּכפּתֹור: ארץ ְְֵֶֶַיֹוׁשבי

B¯Îa.(טו) Ô„Èˆ ˙‡ „ÏÈ ÔÚ�Îeעׂשרה אּלה ¿««»«∆ƒ…¿…ֲֵֶָָ

אבינּו לאברהם ׁשּנּתנּו ּכנען ּבני ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָעממים

נמּכר ּכנען זרע ּכל ּכי י"טֿכ"א), ט"ו ְְְִִֶַַַַַָָ(להּלן

והם עֹולם, נתחּלףלעבד אבל לֹו, ׁשּנּתנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

נכּתבּו ּבכאן ּכי אברהם, ּבימי ּברּבם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻהּׁשם

ואחרי הּולדם, ּביֹום אביהם ׁשּקראם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשם

ּבׁשמֹות נקראּו לגֹוייהם ּבארצֹותם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָׁשּנפרדּו

הארץ, ׁשם על ׁשם להם העלּו אּולי ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָאחרים,

החרי ׂשעיר וכן י"ג), (ּבפסּוק ׁשּפרׁשנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹּכמֹו

רּבים. וכן ׂשעיר, העיר ׁשם כ') ל"ו ְְִִִֵֵֵַַָָ(להּלן

ונכרתּו מׁשּפחֹות והּסיני הערקי ׁשהֹולידּו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָאֹו

מׁשל, ּדר על ּוקניזי קיני היּו ּובניהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם,

ּבׁשמם האּמה ּתּקרא אבֹות ּבּתי לראׁשי ְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֻוהיּו

יׂשראל: ּבׁשבטי ְְְִִֵֵַָָּכּנהּוג

‰p‰Âאברהם ּבימי להם ׁשהיה ּבּׁשם קראם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הּנזּכר החּוי ּכי לּדבר, ּוראיה ְְְִִִִַַַַָָָָָָָּבמּתנתֹו.

והּוא אברהם, ׁשל ּבמּתנתֹו נזּכר אינּנּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּבכאן

ּגֹוים ונׁשל א') ז' (ּדברים ׁשּנאמר מהם. ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָהיה

והּכנעני והאמֹורי והּגרּגׁשי החּתי מּפני ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָרּבים

ּבכל וכן ּגֹוים. ׁשבעה והיבּוסי, והחּוי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָוהּפריזי

ּבהן ימנה ולא ּבניו, עם הּכנעני וימנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום.

ּכאחיו, ּגבר לא מּבניו אחד ּכי עׂשרה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹרק

צידֹון ׁשהיה ויּתכן אביו. ּבׁשם אחיו עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָונקרא

מא אחד עם "ּכנעני" הּנקרא ׁשּלאּבכֹורֹו חיו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לגֹוי: ְָָהיה

Ï‡Âׁשהיתה ּפלׁשּתים ארץ עלי יקׁשה ¿«ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָ

ּגּור ג') כ"ו (להּלן ּכדכתיב ְְְְְִִַַָָָלאברהם,

הארצת ּכל את אּתן ּולזרע ל ּכי הּזאת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבארץ

לּכנעני אמר הּכתּוב ּכי מצרים, מּבני והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהאל

ג'), י"ג (יהֹוׁשע פלׁשּתים סרני חמׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֻּתחׁשב

ּבּה. ויׁשבּו הארץ מּקצת ּכבׁשּו ְְְְִִֶַָָָָָּכי

Ô‡Î·eּבֹואכה מּצידן הּכנעני ּגבּול ּכי ּתראה ¿»ְְְֲֲִִִִִֶַַָֹ

ּכי ּפלׁשּתים, ערי ואּלה עּזה עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּגררה

לעּזה וכן היא, לעּזתי ועּזה ּגרר מל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאבימל
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(àë)ìe:ìBãbä úôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤©¨«
i"yx£¯·ÚŒÈ�aŒÏk È·‡∑ׁשםהּנהר היה –.ÏB„b‰ ˙ÙÈ ÈÁ‡∑איני ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ∆∆«»ִֵ

יפת אֹומר הוי הּמּבּול", אחר ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ּכׁשהּוא ׁשם? אם הּגדֹול, יפת אם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָיֹודע
ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח היה ׁשנה ת"ק ּבן ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּגדֹול,

למאה הּגיע לא וׁשם ׁשנה, מאה ּבן היה הּמּבּולּבבניו אחר ׁשנתים ÙÈ˙.עד ÈÁ‡∑ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את רמב"ן.ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ�∑ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ונתּפּלגּו הּבקעה, מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
נתּפּלגּו, ימיו ׁשּבסֹוף עֹולם, ּבסדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על צעירּבנֹו אחיו יקטן הרי ימיו, ּבתחּלת ּתאמר ׁשאם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

כ "ויהי ּכ ואחר וגֹו'", ילד "ויקטן ׁשּנאמר: לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד ּתאמרמּמּנּו ואם וגֹו'". הארץ ל ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, אּלא לסּתם הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּומקטין∑ÔË˜È.ּבאמצע ענו ׁשהיה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ»¿»ְִֶַָָָָ

הּללּועצמֹו, הּמׁשּפחֹות ּכל להעמיד זכה לכ. ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk zegiy ihewl)

העתיד ׁשם על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר כה)ׁשהיה (י, ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּגֹוים), המֹון אב – אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק הּׁשם ּבעל ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּבדרְך

ּוראה ׁשמֹות. ּדמדרׁש הענין ּברׁש"י מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּייְך זה ׁשּׁשם הּפׁשט ּבדרְך הכרח יׁש ּכן אם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאּלא

לּדרׁש. נּתנּו לא אחרים ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, דה"א לרׁש"י הּמיחס ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּפרּוׁש

(åë)úåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤
:çøé-úàå§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑אּגדה ּדברי מקֹומֹו, ׁשם רבה)על .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤¨−§¤¦§¨«

È�aכא ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»

eÏÂ„כב „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL È�a¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È�·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה „Á ÌeL ÔÈ�a ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

Ï˜c‰:כז ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדכתיב לּפלׁשּתים, וצידֹון י"ז), ו' (ש"א ְְְְִִִִִֶַָאחד

מּפני אֹוריׁשם אנכי צידנים ּכל ו') י"ג ְְִִִִִֵֵַָָֹֹֻ(יהֹוׁשע

(יֹואל וכתּוב ּבנחלה, הּפלה רק יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבני

ּגלילֹות וכל וצידֹון צר לי אּתם מה וגם ד') ְְְְִִִֶַַָֹֹד'

היתה לא ּפלׁשּתים ארץ ׁשאר ואּולי ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹּפלׁשת.

סרניהם: חמׁשת אּלּו לבד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָליׂשראל,

Ú„Âלגֹוי היתה מאז לגבּולֹותיה ּכנען ארץ ּכי ¿«ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

נחלתם, חבל והיא ליׂשראל ראּויה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהיא

עליֹון ּבהנחל ח') ל"ב (ּדברים ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָּכמֹו

עּמים ּגבּולת יּצב אדם ּבני ּבהפרידֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּגֹוים

ּברּו הּקדֹוׁש נתנּה אבל יׂשראל, ּבני ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלמסּפר

עבד היֹותֹו מּפני לכנען, הפלגה ּבעת ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

נכסי ׁשּמפקיד ּכאדם ליׂשראל, אֹותּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלׁשמר

ּבּנכסים ויזּכה ׁשּיגּדל עד לעבּדֹו האדֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּבן

יתעּלה האל ּבעזרת אבאר ועֹוד ּבעבד. ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוגם

כ"ג): ב' ְִָ(ּדברים

‰e‡.(כא) Ìb „lÈ ÌLÏeׁשאחר ּבעבּור ¿≈À««ֲִֵֶַ

הּקטןּתֹולדֹות אחיו ּתֹולדֹות וסּפר ׁשם ְְְִִֵֵַָָָ

ּגם ּבכאן אמר ּבנים לֹו היה לא ּכאּלּו ְְִִִֶַַָָָָָֹמּמּנּו,

ּכל אבי ׁשהּוא עבר. ּבני ּכל אבי וטעם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָהּוא:

אברהם, יחּוס מקֹום ׁשהּוא הּנהר, עבר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָיֹוׁשבי

האיׁש ׁשם הּזה ּבּמקֹום עבר ׁשּיהיה יּתכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

כ"א ׁשמֹות והראב"ע הרד"ק, (כ"פ ּפלג ְְֲִֶֶַַָָאבי

אליו: אֹותן יחס לּמה ּכי ִִֵֵָָָָב'),

ÈÁ‡.ÏB„b‰ ˙ÙÈהּקטן ליחס הּכתּוב ּדר ¬ƒ∆∆«»ְֵֶֶַַַָָָ

אחריו, הּנֹולד אל ולא ּבאחיו הּגדֹול ְְֲֶֶֶַַַַָָָֹאל

ט"ו (ׁשמֹות אהרן אחֹות הּנביאה מרים ְְְְֲֲִִֵַַָָֹוכן

אחי הּוא ּכי לֹומר ּכלל, זה להזּכיר וטעם ְְְְֲִִִֶַַַַָכ').

אחר ׁשּלא להּגיד ּבכבֹודֹו, אליו ׁשוה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנכּבד

עליו: חם מעלת מּפני ְֲִֵַַָָָאֹותֹו

‰‡¯p‰Âלֹומר לׁשם, ּתאר הּגדֹול ׁשּיהיה אלי ¿«ƒ¿∆ְְִֵֵֶֶַַַַָֹ

חם ּכי יפת ׁשל הּגדֹול האח ִֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

מקֹום ּבכל וכן אֹותֹו. הקּדים ואם מּכּלם, ְְְְִִִִֵָָָָָֻקטן

הּנביא אמֹוץ בן יׁשעיהּו ּכגֹון ּבֹו, למדּבר ְְְְִֶַַַַָָָָֹֻּתאר

(ירמיה הּנביא עּזּור בן חנניה א'), כ' ְְְֲִִֶַַַָָָ(מ"ב

מׁשה חתן הּמדיני רעּואל ּבן לחבב א'), ְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹכ"ח

כ"ט): י' ְִַָ(ּבּמדּבר

È"M¯Âׁשאּלּו חם, אחי ולא יפת אחי ּכתב ¿«ƒְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

ּגם ּבּזהּו. וזה אביהם ּכּבדּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשניהם

הרׁשע אחי ולא הּצּדיק אחי ׁשהּוא לֹומר ְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹזה

אחריו: ׁשּנמנה ּפי על ְֲִִֶַַַָָאף

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë):ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§¨−¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ¨−¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ¨−§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn '` ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑.העליֹונים את לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ּבאּו »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אחדים", "ּודברים אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על אחר: ּדבר מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע ּדברים(נעלה אחרים: ספרים ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

סמֹוכֹות)חּדים לֹו ונעׂשה ּבאּו הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: (בראשית. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.רבה)

(á)eáLiå øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§¨−©¥¬§
:íL̈«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒ�a∑:למעלה ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים י)ׁשהיּו לתּור(לעיל מּׁשם ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ¿»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשנער אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום רמב"ן.להם ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(â)äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§¨−
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçì©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑:לאּמה לכנעןאּמה ּופּוט לפּוט, וכּוׁש לכּוׁש, 'הבה',∑‰·‰.מצרים ּכל עצמכם. הזמינּו ƒ∆≈≈ְְְְְְִִִַַַָָֻֻ»»ְְְִֶַַָָָ

למּׂשא אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ּומתחּברים עצמן ׁשּמכינים הּוא, הזמנה ּבלע"ז∑‰·‰.לׁשֹון אפקרליי"ר .הזמינּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ»»ְְִַַַ
ÌÈ�·Ï∑ּבקעה ׁשהיא ּבבבל, אבנים Ù¯NÏ‰.ׁשאין ‰Ù¯N�Â∑בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים הּלבנים, עֹוׂשין ציגעלּכ) ¿≈ƒְְֲִִִֵֶֶֶָָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ְִִִֵֶַָ

ּבכבׁשןדאכשטיינע) אֹותן ׂשֹורפים ,.¯ÓÁÏ∑הּקיר .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

L·‡:כח ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È È�a¿≈»¿»

eË¯ל ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰�·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡Á�È„Ó»ƒ¿»

ÔB‰�LÈÏÏלא ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב Á� È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡�ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ�·Ïג ÈÓ¯� e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯e�a ÔepÙ¯N�Âנ"י˙Â‰Â (‡¯e�a ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡�·‡Ï ‡z�·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì„wÓ.(ב) ÌÚÒ�aיֹוׁשבים ׁשהיּו רּׁש"י ּפרׁש ¿»¿»ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ

מֹוׁשבם ויהי ל') (י' למעלה ּכּכתּוב ְְְִַַַָָָָָׁשם,

מּׁשם ונסעּו הּקדם, הר ספרה ּבאכה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּמׁשא

הּמח מקֹום להם מצאּולתּור ולא אֹותם זיק ְְֲִֶַַָָָָָֹ

ׁשם ּתֹולדֹות ּכי נכֹון, זה ואין ׁשנער. ְְְִִֵֵֶֶָָָאּלא

הפלגה יחס ולּמה ּכן, עליהם ׁשּנאמר הם ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבּדן

מהם. רּבים חם ּובני יפת ּבני ּכי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָעליהם,

עד מּמׁשא היה ּבארצֹותם מֹוׁשבם ּכי ְְְִִֵַַָָָָָָועֹוד,

מֹוׁשבם, ׁשהיה טרם היתה והפלגה הּקדם, ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהר

הּבקעה אל הּים מאּיי יפת ּבני ּבאּו לא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכי

הּׁשם הפיצם ּבהפלגה אבל ׁשנער. ּבארץ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאׁשר

ּבארצֹותם הּוׁשבּו ואז הארץ ּכל ּפני ְְְְְֵֶַַָָָָָעל

ְֵֶלגֹוייהם:

Èa¯Â,ּבּמזרח אררט הרי ּכי ּפרׁש אברהם ¿«ƒְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ

קרֹובים ּבּמזרח הם ּכי אמר, ְְְִִִֵֶַַָָָויפה

נמלטּו והּמה ל"ז) י"ט (מ"ב ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶַַָלאּׁשּור,

נתיּׁשב ההר מן ּברדּתֹו ונח אררט. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹארץ

רּבּו וכאׁשר ותֹולדֹותיו, הּוא ההם ְְְֲֲֵֶַָָָָָּבארצֹות

הּזֹו: הּבקעה אל מּׁשם ְְִִֶַַָָָנסעּו

ÈL�‡Âסנהדרין) רּבֹותינּו ּדברי על הפלגה ¿«¿≈ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

הּפׁשט ורֹודפי ּבבֹוראם. מֹורדים ְְְְְְִֵַָָק"ט.)

ּדעּתם היה ׁשּלא אֹומרים והרד"ק), ְְְִֶַַַָָָָֹ(הראב"ע,

הּכתּוב הּגיד ּכי מחּברים יחד ׁשּיהיּו ְְִִִִִֶֶַַַָָָֻאּלא

אחר. ענין עליהם סּפר ולא נפּוץ", "ּפן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדעּתם

ּתהיה אי ּכי טּפׁשים, יהיּו ּכדבריהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶואם

העֹולם. ּבני לכל מסּפיק אחד ּומגּדל אחת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעיר

ירּבּו, וׁשּלא יפרּו ׁשּלא חֹוׁשבים היּו ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶָָֹֹאֹו

יּכרת: רׁשעים ְְִִֵֶַָָוזרע

Ï·‡ּׁשאמרּו מה ּכּונתם יבין ׁשם, ּפרּוׁש הּיֹודע ¬»ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּיזמּו הּׁשעּור ּכּמה וידע ׁשם, לנּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָונעׂשה

חׁשבּו ּכי הענין, ּכל ויבין לעׂשֹותֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָּבּמגּדל

להפרידם עליהם ׁשּבא והענׁש רעה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחׁשבה

היּוּבּלׁשֹונֹות ּכי מּדה, ּכנגד מּדה ּובארצֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָ
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(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë):ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§¨−¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ¨−¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ¨−§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn '` ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑.העליֹונים את לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ּבאּו »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אחדים", "ּודברים אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על אחר: ּדבר מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע ּדברים(נעלה אחרים: ספרים ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

סמֹוכֹות)חּדים לֹו ונעׂשה ּבאּו הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: (בראשית. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
.רבה)

(á)eáLiå øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§¨−©¥¬§
:íL̈«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒ�a∑:למעלה ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים י)ׁשהיּו לתּור(לעיל מּׁשם ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ¿»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשנער אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום רמב"ן.להם ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֻ

(â)äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§¨−
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçì©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑:לאּמה לכנעןאּמה ּופּוט לפּוט, וכּוׁש לכּוׁש, 'הבה',∑‰·‰.מצרים ּכל עצמכם. הזמינּו ƒ∆≈≈ְְְְְְִִִַַַָָֻֻ»»ְְְִֶַַָָָ

למּׂשא אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ּומתחּברים עצמן ׁשּמכינים הּוא, הזמנה ּבלע"ז∑‰·‰.לׁשֹון אפקרליי"ר .הזמינּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ»»ְְִַַַ
ÌÈ�·Ï∑ּבקעה ׁשהיא ּבבבל, אבנים Ù¯NÏ‰.ׁשאין ‰Ù¯N�Â∑בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים הּלבנים, עֹוׂשין ציגעלּכ) ¿≈ƒְְֲִִִֵֶֶֶָָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ְִִִֵֶַָ

ּבכבׁשןדאכשטיינע) אֹותן ׂשֹורפים ,.¯ÓÁÏ∑הּקיר .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

L·‡:כח ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È È�a¿≈»¿»

eË¯ל ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰�·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡Á�È„Ó»ƒ¿»

ÔB‰�LÈÏÏלא ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב Á� È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡�ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ�·Ïג ÈÓ¯� e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯e�a ÔepÙ¯N�Âנ"י˙Â‰Â (‡¯e�a ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡�·‡Ï ‡z�·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ì„wÓ.(ב) ÌÚÒ�aיֹוׁשבים ׁשהיּו רּׁש"י ּפרׁש ¿»¿»ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ

מֹוׁשבם ויהי ל') (י' למעלה ּכּכתּוב ְְְִַַַָָָָָׁשם,

מּׁשם ונסעּו הּקדם, הר ספרה ּבאכה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּמׁשא

הּמח מקֹום להם מצאּולתּור ולא אֹותם זיק ְְֲִֶַַָָָָָֹ

ׁשם ּתֹולדֹות ּכי נכֹון, זה ואין ׁשנער. ְְְִִֵֵֶֶָָָאּלא

הפלגה יחס ולּמה ּכן, עליהם ׁשּנאמר הם ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבּדן

מהם. רּבים חם ּובני יפת ּבני ּכי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָעליהם,

עד מּמׁשא היה ּבארצֹותם מֹוׁשבם ּכי ְְְִִֵַַָָָָָָועֹוד,

מֹוׁשבם, ׁשהיה טרם היתה והפלגה הּקדם, ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהר

הּבקעה אל הּים מאּיי יפת ּבני ּבאּו לא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכי

הּׁשם הפיצם ּבהפלגה אבל ׁשנער. ּבארץ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאׁשר

ּבארצֹותם הּוׁשבּו ואז הארץ ּכל ּפני ְְְְְֵֶַַָָָָָעל

ְֵֶלגֹוייהם:

Èa¯Â,ּבּמזרח אררט הרי ּכי ּפרׁש אברהם ¿«ƒְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ

קרֹובים ּבּמזרח הם ּכי אמר, ְְְִִִֵֶַַָָָויפה

נמלטּו והּמה ל"ז) י"ט (מ"ב ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶַַָלאּׁשּור,

נתיּׁשב ההר מן ּברדּתֹו ונח אררט. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹארץ

רּבּו וכאׁשר ותֹולדֹותיו, הּוא ההם ְְְֲֲֵֶַָָָָָּבארצֹות

הּזֹו: הּבקעה אל מּׁשם ְְִִֶַַָָָנסעּו

ÈL�‡Âסנהדרין) רּבֹותינּו ּדברי על הפלגה ¿«¿≈ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

הּפׁשט ורֹודפי ּבבֹוראם. מֹורדים ְְְְְְִֵַָָק"ט.)

ּדעּתם היה ׁשּלא אֹומרים והרד"ק), ְְְִֶַַַָָָָֹ(הראב"ע,

הּכתּוב הּגיד ּכי מחּברים יחד ׁשּיהיּו ְְִִִִִֶֶַַַָָָֻאּלא

אחר. ענין עליהם סּפר ולא נפּוץ", "ּפן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדעּתם

ּתהיה אי ּכי טּפׁשים, יהיּו ּכדבריהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶואם

העֹולם. ּבני לכל מסּפיק אחד ּומגּדל אחת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעיר

ירּבּו, וׁשּלא יפרּו ׁשּלא חֹוׁשבים היּו ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶָָֹֹאֹו

יּכרת: רׁשעים ְְִִֵֶַָָוזרע

Ï·‡ּׁשאמרּו מה ּכּונתם יבין ׁשם, ּפרּוׁש הּיֹודע ¬»ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּיזמּו הּׁשעּור ּכּמה וידע ׁשם, לנּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָונעׂשה

חׁשבּו ּכי הענין, ּכל ויבין לעׂשֹותֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָּבּמגּדל

להפרידם עליהם ׁשּבא והענׁש רעה, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחׁשבה

היּוּבּלׁשֹונֹות ּכי מּדה, ּכנגד מּדה ּובארצֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָ
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(ã)äáä eøîàiå|íéîMá BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´©¨©½¦
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙ�ŒÔt∑מּכאן להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .ׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)eða øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬¨−
:íãàä éða§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑רּבי ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
‰‡„Ì.ּתנחּומא È�a∑:ואמר הּטֹובה את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא ְַָ¿≈»»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ג) הּמּבּול(לעיל מן ּומּלטם טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר ."האּׁשה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(å)äæå ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−

:úBNòì©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑לעׂשֹות החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ∑‰ÌlÁ.ּכל ≈«∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ«ƒ»

עׂשֹותם, אמרם, לעׂשֹותּכמֹו: הם BNÚÏ˙.להתחיל 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑.ּכתרּגּומֹו מניעה, לׁשֹון יּבצר ּבתמיהה, ְְְְֲֲִֵַַָָָ…ƒ»≈≈∆¿«¬ְְְְְִִִִֵַָָָ
נגידים" רּוח "יבצר לֹו: עו)ודֹומה .(תהלים ְְְִִִֶַֹ

(æ)Léà eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−
:eäòø úôN§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯� יתרה∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו והּוא∑‰·‰.ּבבית נבנה", "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
נרדה" "הבה ואמר: מדד ׁשל∑Ï·�Â‰.ּכנגּדם ּכה"א יתרה אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ּונבלּבל, ְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

eÚÓLÈ.נרדה ‡Ï∑מחֹו את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה טיט, מביא וזה לבנה ׁשֹואל .זה ְֵָ…ƒ¿¿ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ç)úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦¨−©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ
:øéòä̈¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, י)ּבעֹולם :(משלי «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּו היא רׁשע .""מגֹורת ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑,הּפּלגה ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּדֹור אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹאּלּו
"ׂשפה ׁשּנאמר: ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמּבּול

הּׁשלֹום וגדֹול הּמחלקת ׁשּׂשנאּוי למדּת אחדים", ּודברים .אחת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

Ïc‚Óe‡ד ‡z¯˜ ‡�Ï È�·� e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡�Ï „ÈaÚ�Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙� ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L�‡ È�a B�· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

ÔB‰lÎÏו „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ Ú�ÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ïc‡ז ÔB‰�LÈÏ Ônz ÏaÏ·�e ÈÏb˙� e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L�‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È�·ÓÏ eÚ�Óeנ"י(È�·ÓlÓ eÚ�Ó˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

זה י"ד: (חגיגה ּבּנטיעֹות ּכאןקֹוצצים ר ְְֲִִִַַָָֹ

אביהם, לחטא ּדֹומה חטאם והּנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָע"ה.).

אׁשר י"ב) ל"ח (ב"ר ּדרׁשּו זה ּבׁשביל ְְְֲִִֶֶֶָָוׁשּמא

ּברכיה רּבי אמר ה'.), (ּפסּוק האדם ּבני ְְְִֵַַַָָָָָָָּבנּו

ּדאדם ּבנֹוי אּלא ּגמלּיא, ּבני חמרּיא ּבני ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָמה

וכּו'. ְְַָָקדמאה

ÏkzÒ‰Â,"אלהים" הזּכיר הּמּבּול ענין ּבכל ּכי ¿ƒ¿«≈ְְְֱִִִִִַַַָֹ

הּׁשם הזּכיר הפלגה ענין ְְְְִִִֵַַַָָָּובכל

הארץ, הׁשחתת ּבעבּור הּמּבּול ּכי ְְֲִֶַַַַַַָָָָֻהמיחד,

והּנם ּבּנטיעֹות, ׁשּקּצצּו ּבעבּור ְְְְְֲִִִֶַַַָָָוהפלגה

הירידה טעם וזה הּגדֹול, ּבׁשמֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָענּוׁשים

יבין: והּמׂשּכיל סדֹום. ּבמּדת וכן ז'), ְְְְְִִִֵַַַָָ(ּפסּוק

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk zegiy ihewl)

הּבא לעֹולם חלק להם ׁשאין ט)למד יא, (רׁש"י ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ספ"ח)מׁשמע, מלכים מהּמׁשנה(הלכות ּכן לדּיק יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשם) להרמּב"ם הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ וׁשם(סנהדרין כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): אנׁשי(קז, . . הּפּלגה ּדֹור . . הּמּבּול ּדֹור : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

כו'. ְסדֹום

(é)-úà ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰�L ˙‡Ó Ôa ÌL∑הּמּבּול אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàå:çìL-úà ãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåíéðL L ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåòaøàå íéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåòaøàå äðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéúàîe íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)ãìBiå äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®©¬¤
ñ :úBðáe íéðä¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

ÔÈ�Lי ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈ�L ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡�ÙBË»»

LÓÁיא „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈ�Lיב LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

�BÁ¯:כב ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג ¯BÁ� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ� ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«
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ׁשם) להרמּב"ם הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ וׁשם(סנהדרין כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): אנׁשי(קז, . . הּפּלגה ּדֹור . . הּמּבּול ּדֹור : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

כו'. ְסדֹום

(é)-úà ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰�L ˙‡Ó Ôa ÌL∑הּמּבּול אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàå:çìL-úà ãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåíéðL L ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåòaøàå íéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåòaøàå äðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§©§©¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéúàîe íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)ãìBiå äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®©¬¤
ñ :úBðáe íéðä¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

ÔÈ�Lי ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈ�L ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡�ÙBË»»

LÓÁיא „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈ�Lיב LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

�BÁ¯:כב ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג ¯BÁ� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ� ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«
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(äë)äðL äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−
:ïøä-úàå§¤¨¨«

(æë)øBçð-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤¨−
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå§¤¨¨®§¨¨−¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåøeàa Bz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬
:íécNk©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z È�tŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי על(בראשית ּתרח ׁשּקבל מת, אביו ידי ׁשעל אֹומרים יׁש אּגדה: ּומדרׁש . «¿≈∆«»ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
נֹוצח אברם אם ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן והׁשליכֹו צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאברם
מּׁשל הרן: להם אמר אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ּוכׁשּנּצל מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאני

וכן ּבקעה, אּור, ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור וזהּו ונׂשרף, האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. כד)אברם :(ישעיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
וכן ה'", ּכּבדּו יא)"ּבארים אּור(שם קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת רמב"ן.: ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

Ó‡‰כה Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ� ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ� ˙È»»¿»»»

‡·¯Ìכז ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ� ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bz„ÏBÓ.(כח) ı¯‡a ÂÈ·‡ Á¯z È�t ÏÚ«¿≈∆«»ƒ¿∆∆«¿
(ּבב"ר רּבֹותינּו ּדברי ּכדר רּׁש"י, ְְְִִֵֵֶֶַַַָּכתב

נמרֹוד לפני ּבנֹו אברם על קבל ּתרח י"ג) ְְְְִִֵֶַַַַָָל"ח

והרן לכבׁשן, והׁשליכהּו צלמיו ׁשבירת ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָעל

ואם ׁשּלֹו, אני נֹוצח אברם אם ואמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָיׁשב

אמרּו אברם ּוכׁשּנּצל ׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָנמרֹוד

אני, אברם מּׁשל להם אמר אּתה, מי מּׁשל ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָלֹו

ּכׂשּדים. אּור וזהּו ונׂשרף, לּכבׁשן ְְְְְְִִִִִֶַַַָהׁשליכּוהּו

ּבארים ּכן על וכן ּבקעה, אּור, ּפרׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻּומנחם

צפעֹוני מאּורת וכן ט"ו), כ"ד (יׁשעיה ה' ְְְְְְִִֵַַַָּכּבדּו

אּור: יּקרא עמק ּובקע חֹור ּכל ח'), י"א ִֵֶַָָָָֹ(ׁשם

ÔÈ�Ú‰Âואני האמת, הּוא ּבזה רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו ¿»ƒ¿»ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ

נֹולד לא אבינּו אברהם אֹותֹו. ְְִֵַַָָָָֹמבאר

וכׂשּדים היּו, ׁשם ּבני אבֹותיו ּכי ּכׂשּדים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ

אמר והּכתּוב חם. ּבני ארצֹות ׁשנער ארץ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָוכל

לא י"ג), י"ד (להּלן העברי לאברם ְְְְִִֵַַַַָָָֹוּיּגד

ה ּבעבר ב') כ"ד (יהֹוׁשע ּוכתיב ּנהרהּכׂשּדי, ְְְְִִֵֶַַַַָָֻ

ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁשבּו

ּתֹולדֹותיו מּׁשם ּכי ּתֹורה מעֹולם ּומּלת ְִִִֵֶַָָָָנחֹור.

ג') ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב אביכםאואּקחמאז, את ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

נחֹור ּכי לּדבר, ּוראיה הּנהר. מעבר ברהם ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָאת

ּכׂשּדים אּור ּתרח מקֹום היה ואם היה, ְְְְִִֶַַָָָָָָּבחרן

מאּור ּבצאתֹו ּכי סּפר והּכתּוב ׁשנער, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּבארץ

ּבן ולֹוט ּבנֹו אברם רק אּתֹו לקח לא ְְְְִִֶַַַַָָֹּכׂשּדים

נחֹור היה ּכן אם ּכּלתֹו, וׂשרי ּבנֹו ּבן ְְִֵֶַַָָָָָָָהרן

ּכׂשּדים: ּבארץ ְְְִִֶֶַַנׁשאר

Ï·‡היא ארם ארץ מֹולדּתם ארץ ּבאמת ¬»ְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָ

אבֹותיו מּנחלת והיא הּנהר, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבעבר

ל') י' (לעיל ׁשם ּבבני אֹומר והּכתּוב ְְְִֵֵֵֵֵַָָמעֹולם,

הּקדם, הר ספרה ּבאכה מּמׁשא מֹוׁשבם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹויהי

ל"א) ּפסּוק (ׁשם ּכדכתיב ּכֹולל, ׁשם ְְְִִֵֵָָוהּוא

מן ז') כ"ג (ּבּמדּבר וכתּוב לגֹויהם. ְְְְְִִֵֶַַָָָֹּבארצתם

והּנה קדם, מהררי מֹואב מל בלק ינחני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָארם

מעֹולם: ההיא הארץ מן ואבֹותם ֲִִֵֶַַָָָָהּוא

e�ÈˆÓeנחּבׁש אברהם ּכי צ"א.) (ב"ב ּבּתלמּוד »ƒְְְִֶַַַַָָ

ּבארץ אינּנּה העיר וזאת ְְְִֵֶֶֶָָָֹּבכּותא,

מל וּיבא כ"ד) י"ז (מ"ב ּדכתיב ְְִִִֵֶֶַַָּכׂשּדים,

וכתּוב ּומחמת, ּומעּוא ּומּכּותא מּבבל ְֲִִֵֵֶַַָָָָָאּׁשּור

ּבנֹות סּכֹות את עׂשּו בבל ואנׁשי ל') ְְְֵֶֶַָָָֻ(ׁשם

היא ּכי יראה אבל נרגל, את עׂשּו כּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָואנׁשי

חרן ּכי נהרים, ארם ּבארץ הּנהר ּבעבר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעיר

(להּלן ּדכתיב נהרים, ארם ּבארץ עיר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשם

נחֹור עיר אל נהרים ארם אל וּיל י') ֲֲִִֵֶֶֶַַַַָכ"ד

ּתלמידים ּפי על וידענּו חקרנּו ועֹוד חרן. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשהיא

עיר ּכּותא ּכי ההיא, הארץ יֹוׁשבי ׁשהיּו ְִִִִֵֶֶַַָָָָרּבים

מּמדינת רחֹוקה אּׁשּור ּובין חרן ּבין ְְְִִֵֵַַָָָָּגדֹולה

אבלּב ימים, ׁשּׁשה ּכמֹו חרן ּובין ּובינּה בל, ְֲִִֵֵֶָָָָָָָ

ּבין היֹותה ּבעבּור הּנהר ּבעבר נכללת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהיא

יׂשראל, ארץ ּגבּול ּפרת נהר ּובין נהרים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָארם

אּׁשּור. קדמת ההֹול חּדקל ְִִֵֵֶֶַַַּובין

‰p‰Âונחֹור אברהם הּגדֹולים ּבניו הֹוליד ּתרח ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָָָָ

עם לֹו והל אבֹותיו, ארץ הּנהר ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּבעבר

לֹו נֹולד וׁשם ּכׂשּדים ארץ אל ּבנֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָאברהם

הּנהר ּבעבר ּבנֹו נחֹור ונׁשאר הרן, הּקטן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּבנֹו

ׁשּנתיּׁשב אֹו ההיא ּבעיר ׁשּנֹולד אֹו חרן, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבעיר

ּבאּור מֹולדּתֹו ּבארץ טעם וזה מּכּותא. ְְְְִֶֶֶַַַָָּבּה

לבּדֹו: הרן ׁשל מֹולדּתֹו ׁשם ּכי ְְְִִֵֶַַַָָּכׂשּדים,

ÔÈ�Ú‰Âּבספר ּכן ּגם נמצא הּזה המקּבל ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

ּבמֹורה הרב ׁשּכתב ּכמֹו הּגֹוים ְְְִֵֵֶַַַַָָקדמֹוני

"עבֹודת ּבּספר הזּכירֹו ּכי כ"ט), (ג' ְְֲִִִִֵֶַַַהּנבֹוכים

ּבכּותא נֹולד אׁשר אברם ּכי הּמצרים" ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהאּכרים

הּׁשמׁש, עֹובדים ׁשהיּו ההמֹון ּדעת על ְִֶֶֶֶַַַַַָָָחלק

עּמהם והיה הּסהר ּבבית אֹותֹו הּמל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹונתן

הּמל ּפחד ּכ אחר ׁשם, רּבים ימים ְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבתֹוכחֹות

מאמּונתם האדם ּבני ויסיר ארצֹו עליו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּיׁשחית

ׁשּלקח אחר ּכנען ארץ קצה אל אֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָוגרׁש

הֹונֹו. ָּכל

‰p‰Âּכׂשּדים ּבארץ ההּוא ּבּמקֹום ּפנים ּכל על ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַַָָָ

נסּתר, נס אֹו אבינּו, לאברהם נס ְְְֲִִֵֵַַָָָָָנעׂשה

ימיתּנּו וׁשּלא להּצילֹו הּמל אֹותֹו ּבלב ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנתן

אֹו לנפׁשֹו, ׁשּיל הּסהר מּבית אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַֹוהֹוציא

ּכדברי ונּצל האׁש לכבׁשן ׁשהׁשליכֹו מפרסם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻנס

ֵַרּבֹותינּו:

Ï‡Âּבקׁשיֹותיו אברהם רּבי אֹות יפּתה ¿«ְְְְְִֶַַַָָָֻ

הּפלא, זה הּכתּוב סּפר ׁשּלא ִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאֹומר

ּבֹו ּובכּיֹוצא ּבזה ּוראיה טעם ל אּתן עֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָּכי

הזּכירּו לא ההם הּגֹוים אבל ט"ו). מ"ו ְְֲִִִֵַַָָָֹ(להּלן

והיּו ּדעּתֹו, על חֹולקים ׁשהם לפי ּבספרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָזה

ּכׁשפ מעׂשה ׁשהּוא ּבנּסֹו ּכעניןחֹוׁשבים ים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָ

ּומּפני מעׂשיו. ּבתחּלת הּמצרים עם רּבנּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָמׁשה

היה ּכי הּזה הּנס הּכתּוב עֹוד הזּכיר לא ְִִִֵֶֶַַַָָָֹזה

ּכאׁשר עליו החֹולקים ּדברי להזּכיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָצרי

נתּבארּו ולא מצרים, חרטּומי ּדברי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָֹהזּכיר

ּדברי נתּבארּו ּכאׁשר עּמהם אברהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברי

(להּלן הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּבּסֹוף: רּבנּו ְְֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשה

ּכׂשּדים מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' אני ז') ְֲֲִִִֵֵֶַט"ו

מּלת ּכי לרׁשּתּה, הּזאת הארץ את ל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹלתת

"אׁשר אמר לא ּכי נס, על ּתלּמד "הֹוצאתי"ְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ

אמר אבל ּכׂשּדים", מאּור ְְְֲִִֵַַַָָלקחּתי

אׁשר ּכמֹו אסיר, מּמסּגר ׁשהֹוציא ,"הֹוצאתי"ְְֲִִִִֵֵֶֶַָ

ב'). כ' (ׁשמֹות מצרים מארץ ְְִִִֵֵֶֶַהֹוצאתי

¯Ó‡Âּכי לרׁשּתּה, הּזאת הארץ את ל לתת ¿»«ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

היה ּכׂשּדים מאּור אֹותֹו הֹוציאֹו ְִִֵֵֵַָָמעת

את לֹו ויּתן ׁשּיגּדלּנּו יתעּלה לפניו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרצֹון

ּבלּבם היה ואברהם אביו ותרח ההיא, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהארץ

ּכנען ארץ אל ׁשּילכּו ׁשּנּצל ההּוא הּיֹום ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַמן

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(èë)éøN íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«

i"yx£‰kÒÈ∑ׂשרה ּביפיּה,זֹו סֹוכין וׁשהּכל הּקדׁש, ּברּוח ׁשסכתה ׁשם פרעה"(על ׂשרי אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: .)ספרים ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

נסיכּות לׁשֹון יסּכה, להדיא)ועֹוד: ל"ט בסנהדרין הוא ׂשר(וכן ּכמֹו ׂשררה. לׁשֹון .ה, ְְְְְְְִִָָָָָ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ¤§½
øeàî ízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´
:íL eáLiå ïøç-ãò eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«

i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח רמב"ן.וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©
øçaÑ:* §¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑:ּכתיב ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
יב) קמ"ה(לקמן הרי אברם, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ואברם

ל ּתרח ׁשל מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא ׁשללתרח יציאתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: לּכל מפרסם הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאברם?

מת. ועֹוד(הּכתּוב אחרים: ׁשּנאמר:)ספרים חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן הפּוכה∑Ô¯Áa."ּובניהּו מקֹוםהּנּו"ן ׁשל אף חרֹון אברם עד :ל לֹומר ,: ְְִֶֶַָָָָ¿»»ְְֲֲֶַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והלְך זקן ּבּגמרא(רׁש"י)ׁשהּניחֹו ב)איתא לג, וכתב(קידושין אביו. מּפני לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפני הקּביל לא לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרא"ש:

ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאביו

רׁש"י טו)ׁשּכתב טו, לך מּפניו.(לך לעמד יצטרְך ׁשּלא ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה רמב"ןׁשּתרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

נח פרשת סימן.חסלת לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג פפפ

(*324 ועמ' ,36 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

‡z˙כט ÌeL ÔÈL� ÔB‰Ï ¯BÁ�Â Ì¯·‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ� ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

ÏÂ„:ל dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ù�e d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב ÔÈ�L LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חרן ּכי ,הּמל מּפחד ּכׂשּדים מארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלהתרחק

ּכי לכּלם, אחת וׂשפה אחד ועם להם, ְְְִֶֶַַַָָָָָָֻקרֹוב

עם אל ללכת ורצּו לׁשניהם, ארמית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָלׁשֹון

ועּמֹו: ההּוא הּמל לׁשֹונֹו יׁשמע לא ְְְֲִֶֶֶַַַַֹאׁשר

e‰ÊÂללכת ּכׂשּדים מאּור אּתם וּיצאּו טעם ¿∆ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשם אׁשר חרן, עד וּיבאּו ּכנען ְְֲֶַַַַַָָָָָֹארצה

ויׁשבּו מעֹולם, ואבֹותיהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָמׁשּפחֹותיהם

נצטּוה וׁשם רּבים. ימים ׁשם ונתעּכבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּביניהם

ללכת ּבדעּתֹו ּׁשעלה מה לעׂשֹות ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָאברהם

ּבחרן ׁשם ּומת אביו, את ועזב ּכנען ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָארצה

אחיו ּבן ולֹוט אׁשּתֹו עם הל והּוא ְְְְִִִֶַַָָארצֹו,

(יהֹוׁשע הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּכנען. ְְְְֶֶַַַַַַָָָֻארצה

מעבר אברהם את אביכם את ואּקח ג') ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָכ"ד

ּבעבר ּכי ּכנען, ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנהר

נ ּבכלהּנהר והֹוליכֹו לקחֹו ּומּׁשם ּבזה, צטּוה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ

ּכנען: ְֶֶַַארץ

‰p‰Âּכׂשּדים אּור יהיה רּבֹותינּו ּדעת על ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַַ

אּור ראיתי חמֹותי מּלׁשֹון ְְֲִִִִִָּכפׁשּוטֹו,

מאּור אּתם וּיצאּו ואמרּו ט"ז). מ"ד ְְְְְִֵֵַַָָָ(יׁשעיה

אברם אבל הּכבׁשן, מן יצא לא ותרח ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּכׂשּדים,

הּנס. ּבעבּור ּכן נקרא הּמקֹום אֹו עּקר. ְֲִִֵֵַַַָָָהּוא

(ּדברים הּתאוה ּובקברת ּובמּסה ּובתבערה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּכמֹו

ּבצאת ּכי הּכתּוב וירמז וזּולתם. כ"ב), ְְְְִִֵַָָָֹט'

מּׁשם: ּכּלם להם ּברחּו הּכבׁשן מן ְְְִִִֶַַָָָָָָֻאברם

Le¯Ùe(ט"ו כ"ד (יׁשעיה ה' ּכּבדּו ּבארים ≈ְְְִַַָָֻ

ההרים הם ּכי ּכדבריהם ּדעּתי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָעל

ּומּׂשיאין אֹורֹות עֹוׂשים ׁשּׁשם ְִִִִֶַַָהּגבֹוהים

ּבמרחּקים, מהר החדׁשֹות להֹודיע ְְְֲִִֵֶַַַַַָמּׂשּואֹות

אלהי ה' ׁשם הּים ּבאּיי (ׁשם) אמר ְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָֹּכאׁשר

הּנס העֹולם ּבכל ׁשּיֹודיעּו והענין, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׂשראל,

מאּורת וכן הּׁשם. לכבֹוד להם הּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּפלא

ׁשּׁשם ׁשּלֹו, החֹור ח'), י"א (יׁשעיה ְְְִִֶֶַַָָצפעֹוני

אֹותֹו ׁשּקֹורא ּכמֹו הּגדֹול, וחמימּותֹו ְֲִֵֶַַָאֹורֹו

אֹורי" "קּומי ּבּמדרׁש וראיתי ְְִִִִִַָָָָ"ׂשרף".

ּבאּורים ּכן על כ"א) ּפסקא ּדר"כ ְְְְִִִֵַָָָ(ּפסיקתא

ּבר אּבא ר' אֹותֹו, מכּבדין ּבּמה ה', ְְְִֶַַַַַָּכּבדּו

העׁשׁשּיֹות ּכגֹון הן ּפנסּיא, ּבאילין אמר ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּכהנא

אפּלּו מקֹום, ּבכל ּכנסּיֹות, ּבבּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָׁשּמדליקין

"ּבארים" ׁשעֹוׂשין הרי הּׁשם. לכבֹוד הּים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבאּיי

ּכפׁשּוטֹו: אׁש ְְִִֵמּלׁשֹון

ÌÈcNk.(לא) ¯e‡Ó Ìz‡ e‡ˆiÂּכי ּבעבּור «≈¿ƒ»≈«¿ƒֲִַ

ּבעצתֹו וההֹולכים מאביו, נכּבד ְְְְֲִִִֵַַַָָָָאברם

ואף אּתם. וּיצאּו הּכתּוב אמר ילכּו, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָּובעבּורֹו

ּתרח, וּיּקח ׁשאמר ּפי וׂשריעל לֹוט אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּנפרד אחרי ּגם ּכי אּתם, הלכּו אברם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבעבּור

אּתֹו: הלכּו מאביו ְְִִֵַָָָאברם

Ô¯Áa.(לב) Á¯z ˙ÓiÂנׁשארּו אברם ּכׁשּיצא «»»∆«¿»»ְְְֲִֶַָָָ

הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, ּתרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּׁשנֹות



סי gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(èë)éøN íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«

i"yx£‰kÒÈ∑ׂשרה ּביפיּה,זֹו סֹוכין וׁשהּכל הּקדׁש, ּברּוח ׁשסכתה ׁשם פרעה"(על ׂשרי אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: .)ספרים ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

נסיכּות לׁשֹון יסּכה, להדיא)ועֹוד: ל"ט בסנהדרין הוא ׂשר(וכן ּכמֹו ׂשררה. לׁשֹון .ה, ְְְְְְְִִָָָָָ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ¤§½
øeàî ízà eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´
:íL eáLiå ïøç-ãò eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«

i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח רמב"ן.וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©
øçaÑ:* §¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑:ּכתיב ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
יב) קמ"ה(לקמן הרי אברם, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ואברם

ל ּתרח ׁשל מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא ׁשללתרח יציאתֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: לּכל מפרסם הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻאברם?

מת. ועֹוד(הּכתּוב אחרים: ׁשּנאמר:)ספרים חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן הפּוכה∑Ô¯Áa."ּובניהּו מקֹוםהּנּו"ן ׁשל אף חרֹון אברם עד :ל לֹומר ,: ְְִֶֶַָָָָ¿»»ְְֲֲֶַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והלְך זקן ּבּגמרא(רׁש"י)ׁשהּניחֹו ב)איתא לג, וכתב(קידושין אביו. מּפני לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפני הקּביל לא לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהרא"ש:

ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאביו

רׁש"י טו)ׁשּכתב טו, לך מּפניו.(לך לעמד יצטרְך ׁשּלא ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה רמב"ןׁשּתרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

נח פרשת סימן.חסלת לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג פפפ

(*324 ועמ' ,36 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

‡z˙כט ÌeL ÔÈL� ÔB‰Ï ¯BÁ�Â Ì¯·‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ� ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

ÏÂ„:ל dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ù�e d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב ÔÈ�L LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חרן ּכי ,הּמל מּפחד ּכׂשּדים מארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלהתרחק

ּכי לכּלם, אחת וׂשפה אחד ועם להם, ְְְִֶֶַַַָָָָָָֻקרֹוב

עם אל ללכת ורצּו לׁשניהם, ארמית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָלׁשֹון

ועּמֹו: ההּוא הּמל לׁשֹונֹו יׁשמע לא ְְְֲִֶֶֶַַַַֹאׁשר

e‰ÊÂללכת ּכׂשּדים מאּור אּתם וּיצאּו טעם ¿∆ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשם אׁשר חרן, עד וּיבאּו ּכנען ְְֲֶַַַַַָָָָָֹארצה

ויׁשבּו מעֹולם, ואבֹותיהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָמׁשּפחֹותיהם

נצטּוה וׁשם רּבים. ימים ׁשם ונתעּכבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּביניהם

ללכת ּבדעּתֹו ּׁשעלה מה לעׂשֹות ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָאברהם

ּבחרן ׁשם ּומת אביו, את ועזב ּכנען ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָארצה

אחיו ּבן ולֹוט אׁשּתֹו עם הל והּוא ְְְְִִִֶַַָָארצֹו,

(יהֹוׁשע הּכתּוב ׁשאמר וזהּו ּכנען. ְְְְֶֶַַַַַַָָָֻארצה

מעבר אברהם את אביכם את ואּקח ג') ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָכ"ד

ּבעבר ּכי ּכנען, ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנהר

נ ּבכלהּנהר והֹוליכֹו לקחֹו ּומּׁשם ּבזה, צטּוה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ

ּכנען: ְֶֶַַארץ

‰p‰Âּכׂשּדים אּור יהיה רּבֹותינּו ּדעת על ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַַ

אּור ראיתי חמֹותי מּלׁשֹון ְְֲִִִִִָּכפׁשּוטֹו,

מאּור אּתם וּיצאּו ואמרּו ט"ז). מ"ד ְְְְְִֵֵַַָָָ(יׁשעיה

אברם אבל הּכבׁשן, מן יצא לא ותרח ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּכׂשּדים,

הּנס. ּבעבּור ּכן נקרא הּמקֹום אֹו עּקר. ְֲִִֵֵַַַָָָהּוא

(ּדברים הּתאוה ּובקברת ּובמּסה ּובתבערה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּכמֹו

ּבצאת ּכי הּכתּוב וירמז וזּולתם. כ"ב), ְְְְִִֵַָָָֹט'

מּׁשם: ּכּלם להם ּברחּו הּכבׁשן מן ְְְִִִֶַַָָָָָָֻאברם

Le¯Ùe(ט"ו כ"ד (יׁשעיה ה' ּכּבדּו ּבארים ≈ְְְִַַָָֻ

ההרים הם ּכי ּכדבריהם ּדעּתי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָעל

ּומּׂשיאין אֹורֹות עֹוׂשים ׁשּׁשם ְִִִִֶַַָהּגבֹוהים

ּבמרחּקים, מהר החדׁשֹות להֹודיע ְְְֲִִֵֶַַַַַָמּׂשּואֹות

אלהי ה' ׁשם הּים ּבאּיי (ׁשם) אמר ְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָֹּכאׁשר

הּנס העֹולם ּבכל ׁשּיֹודיעּו והענין, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׂשראל,

מאּורת וכן הּׁשם. לכבֹוד להם הּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּפלא

ׁשּׁשם ׁשּלֹו, החֹור ח'), י"א (יׁשעיה ְְְִִֶֶַַָָצפעֹוני

אֹותֹו ׁשּקֹורא ּכמֹו הּגדֹול, וחמימּותֹו ְֲִֵֶַַָאֹורֹו

אֹורי" "קּומי ּבּמדרׁש וראיתי ְְִִִִִַָָָָ"ׂשרף".

ּבאּורים ּכן על כ"א) ּפסקא ּדר"כ ְְְְִִִֵַָָָ(ּפסיקתא

ּבר אּבא ר' אֹותֹו, מכּבדין ּבּמה ה', ְְְִֶַַַַַָּכּבדּו

העׁשׁשּיֹות ּכגֹון הן ּפנסּיא, ּבאילין אמר ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּכהנא

אפּלּו מקֹום, ּבכל ּכנסּיֹות, ּבבּתי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָׁשּמדליקין

"ּבארים" ׁשעֹוׂשין הרי הּׁשם. לכבֹוד הּים, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבאּיי

ּכפׁשּוטֹו: אׁש ְְִִֵמּלׁשֹון

ÌÈcNk.(לא) ¯e‡Ó Ìz‡ e‡ˆiÂּכי ּבעבּור «≈¿ƒ»≈«¿ƒֲִַ

ּבעצתֹו וההֹולכים מאביו, נכּבד ְְְְֲִִִֵַַַָָָָאברם

ואף אּתם. וּיצאּו הּכתּוב אמר ילכּו, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָּובעבּורֹו

ּתרח, וּיּקח ׁשאמר ּפי וׂשריעל לֹוט אבל ְֲִִֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּנפרד אחרי ּגם ּכי אּתם, הלכּו אברם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבעבּור

אּתֹו: הלכּו מאביו ְְִִֵַָָָאברם

Ô¯Áa.(לב) Á¯z ˙ÓiÂנׁשארּו אברם ּכׁשּיצא «»»∆«¿»»ְְְֲִֶַָָָ

הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, ּתרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּׁשנֹות
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:ýåýé Cîçøî§©«£−¥§Ÿ̈«
çð úùøô úøèôäìåð÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלא אברם, ׁשל ליציאתֹו ּתרח ׁשל ְִִִֶֶֶֶַַָָָֹמיתתֹו

קּים לא ויאמרּו לּכל מפרסם הּדבר ְְְְְִֵֵַַָָָֹֹֹֻיהא

לֹו, והל זקן ׁשהּניחֹו ואם אב ּכּבּוד ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאברם

ּבחּייהם הרׁשעים ׁשאף ועֹוד מת, קראֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלפיכ

רּבה ּובבראׁשית רּׁש"י, לׁשֹון מתים. ְְְִִִִִֵֵַַָקרּואים

ׁשּזה ּדבריהם, על ּתמּה ואני הּוא. ז') ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ(ל"ט

והֹולידֹו האב חּיי לסּפר הּכתּוב ּכל ְְְִִֵֵַַַַָָָָמנהג

הּבן, ּבענין מתחיל ּכ ואחר ּומיתתֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבן

עצמֹו ונח הּכתּובים. נהגּו ּכ הּדֹורֹות ְְְְֲִַַַַָָָֹּבכל

ּבנֹו וׁשם חי, עֹודּנּו אברם ׁשל ּבימיו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָהּנה

חי: היה אברהם ימי ְְֵַַָָָָָּכל

ÔÎzÈÂהּכתּוב ׁשּׁשּנה מּפני הּזה לּמדרׁש ׁשּבאּו ¿ƒ»≈ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבׁשם ּכי ּכּלּה, הּפרׁשה סדר ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻּבתרח

ולא מיתה, הּכתּוב הזּכיר לא ּכּלם ְְְְִִִַָָָָֹֹֻותֹולדֹותיו

הּסדר ותפׂש חזר ּובכאן הּׁשנים, וכלל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָחזר

ועד מאדם הרּבים הּׁשנים ׁשּבבעלי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהראׁשֹון

והֹוסיף וּימת, ּתרח ימי ּכל וּיהיּו וכלל: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹנח,

הּמקֹום ּבחרן, ׁשהיה הּמיתה מקֹום עֹוד ְְְְִִֶַַַָָָָָָלהזּכיר

ּכדי זה ׁשּכל ּדרׁשּו ּולכ לאברהם. ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהזּכיר

עּמֹו. ׁשם אברהם ׁשהיה עּיּון מּבלי ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראה

אברהם ּבענין התחיל ׁשּכבר מּפני ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָועֹוד

ללכת ּכׂשּדים מאּור אביו עם ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוסּפר

חּייו סּדר ּכׁשּלא ּבעיניהם יקׁשה ּכנען, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹארצה

ּבזמּנּה: אֹותּה ויכּתב הּסדר על ְְְִִִֵֶַַַָָָֹּומיתתֹו

¯L‡Âאּתה ּבתחּלה ׁשם) (ּבב"ר עֹוד אמרּו «¬∆ְְְִִַָָָָ

מתים, קרּויין ּבחּייהם ׁשהרׁשעים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹורׁש

(ּבב"ר ּדרׁשּו ׁשּכבר ּבעיני, הּוא ּתמּה ּכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָּגם

ּבׁשלֹום אבתי אל ּתבֹוא ואּתה מּפסּוק ד') ְְֲִֶֶַָָָָֹל"ד

ט"ו) ט"ו חלק(להּלן לאביו ׁשּיׁש ּבּׂשרֹו , ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּכּונתם ואּולי הּבא. ְְֶַַַָָָָָָָָָלעֹולם

והיה ּברׁשע ּכּלם היּו ימיו אבל מיתה, ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֻּבׁשעת

ּתרח ׁשעׂשה לּמד רּׁש"י, ּולׁשֹון מת. ְְִִֵֶֶֶַַָָָקרּוי

חלק לֹו יׁש ׁשּמא אֹו מיתה. ּבׁשעת ְְִִֵֵֶֶַָָָּתׁשּובה

והיא ּבנֹו. ּבזכּות חז"ל ׁשאמרּו הּבא ְְְְֲִִֶַַָָָָלעֹולם

ׁשּנתּבּׂשר עד יֹודע היה לא ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּבׂשֹורה,

אבתי אל ּתבֹוא ואּתה לֹו ׁשאמר ּבעת ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּבכ

וּיקרא (לק"ט, ּבּמדרׁש מצאתי וכן ְְְְִִִֵַַָָָָָּבׁשלֹום.

וׁשל זית מּׁשל חּוץ ּכׁשרין העצים ּכל ב') ְְִִִִֵֵֶֶַָָד'

הּצילּו מזּבח. לגּבי קרבין והּיין ׁשהּׁשמן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַּגפן,

ׁשהּציל ּבאברהם מצינּו וכן האילנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּפרֹות

אבֹותי אל ּתבא ואּתה ׁשּנאמר ּתרח, ְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאת

ְָּבׁשלֹום:

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc oileg(oey`x meil)

íeMîcoicøîBL,`edCzòc à÷ìñ éàcz`nhny,ãé íeMîdywi §¦¥§¦©§¨©§¨¦¨
,jl.éæç éàîì úçà àîéð¦¨©©§©£¦

,ci oicn z`nhny xnel yi mlerly :di`xd z` dgec `xnbde
dpynd yxtl xyt`eàòlà éaø øîàãkdpynd z` yxtl ¦§¨©©¦¦¨¨

xaecny oivwera,énð àëä ,ïéàìnä ïéaL éàìîaxaecnàîéða ¦§©¤¥©§¨¦¨¨©¦§¦¨
,ïéîépä ïéaL.miwqtp mpi` minip dnk ici lr xyad z` lhlhnyke ¤¥©¦¦

:zxxan `xnbde.éàòìà éaøc øîzéà àëéäå:`xnbd daiynàäà §¥¨¦§©§©¦¦§©©¨

.ïéôøèöî ïéàå ïéànèîe ïéàîhéî íéìaLaL éàìî ïðúceywde ¦§©§©¤§¦¢¦¦©§¦§©§¦§¥¦§¨§¦
:dpynd lr,éæç éàîì éàìîe,éàòìà éaø øîàxaecnyéàìîa §©§©£¦¨©©¦¦§©¦§©

.íéàìnä ïéaL¤¥©§¨¦
dxn`p yiwl yixe opgei iax ly zwelgndy `xnbd d`iad lirl
zxne`y drc `xnbd d`ian eiykr ,zeld`a `ziixad lr
:`xnbd zxne` .wxtd zligzay dpynd lr dxn`p mzwelgny

dì éðúîc àkéàåyiwl yixe opgei iax ly ef zwelgn epyy yie ± §¦¨§©§¥¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב
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לשבת פרשת נח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה תשרי
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק  
עד סוף פסוק צו 

יום רביעי - כ"ח תשרי
פרק כ

מפרק קלה 
עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו תשרי
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז 
עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תשרי
פרק כ

מפרק קמ 
עד סוף פרק קמד

יום שלישי - כ"ז תשרי
פרק כ

מפרק קכ 
עד סוף פרק קלד

יום שישי - ל' תשרי
פרק כ

מפרק קמה 
עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' מרחשון
פרק כ 

מפרק א עד סוף פרק ט

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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:`xnbd zxne` .wxtd zligzay dpynd lr dxn`p mzwelgny

dì éðúîc àkéàåyiwl yixe opgei iax ly ef zwelgn epyy yie ± §¦¨§©§¥¨
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ixyzסד d"k oey`x mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ה ראשון יום
אגרתכה

,glw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.äîåàî øáãì

.dkmy lrad ly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

zpyn z"dw z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aeh

zervn`a `ed jexa yecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz

.'eke zelba od d`xid e` dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd

xacd jky ,my aezk jynda

xacn edyin rney `edyk mb

aeygi ,lltzn `edy drya

Î ize` `iad dn myl" envrl

fldy o`k `ed jexa yecwd

df ixd ,izlitz zrya xaci

,`l` ,"zihxt dgbyda lkd

`ide dpikyd `ed xeaicd

aezk jk) "dzxy" (dpikyd)

d myoeylepax xiaqiy itk j` ,

oeyld (ef zxb`a) owfd

ik "dzxy" `l `id dni`znd

eze` ly eita ("dyalzp" m`

zceara wfgz`y ick ,mc`

(oldl my aezk) hxtae ,dltzd

ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m`

i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv dpikydy `vei

.ezceara xzi fexifl eze` `iadlzeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk

dpikydy xne`d aeh my lrad ly df xn`nldzxydrya xacnd ieba

e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did xacd - lltzn icediy

.'eke ieba dpikyd ly (zeyalzd elit`xiaqdl owfd epax `a df oipr

dcear caer el`k qrekd lk" l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a

dkd fldyke ,`ed jexa yecwdn `ed xac lky zrcl icedi lry - "dxf

dx`d dfa dyalzd ,qrk icil e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze`

eze` dkdyk ,dyrn zrya ,mc` eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn

.mixeaic mze` xaicyk e`

lliw `xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

xn`i `ed jexa yecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze`

irny z` dyrn zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f

el ozpegekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xaclxn`itke ,"llw el

zetilwa mb dpikyd zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy

dxen`d `iyewde aeh my lrad ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke

exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxc lr ,xnel ile` xyt` - eilr eywdy

drepzn melye qg cxtp zeidl `ly ynn lreta eytp xqny ,owfd epax ly

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s` ,aeh my lrad ly1,eppipra mb jk ,

,aeh my lrad zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp owfd epaxy

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed `l`

,äðéá éøîà ïéáäìilyna oeyld jxc lr ,dxez ly dpada -2, §¨¦¦§¥¦¨

`xnbd xn`n jxc lre3:i"yx yxtn ,"dpia sl` - z"iaÎs"l`" :

,dxez cenleö" àø÷pä øôqa áeúkM äî,"L"áéø úà- ©¤¨©¥¤©¦§¨©¨©¦©
,xtqd `xwp jk - (aeh) my lra l`xyi iax ly ez`eevíâä£©

ììk Búàeö dðéà úîàaL4å ,,aeh my lrad -ììk äeö àì ¤¤¡¤¥¨©¨¨§¨§Ÿ¦¨§¨
÷ø ,Búøéèt éðôì- ¦§¥§¦¨©

,xtqay mipiprdéèewì íä¥¦¥
úBøBähä åéúBøîàlr - ¦§¨©§

xn`pd "`id dxedh" jxc

oiivnd ,dnypd iabl

dnypd zbixcn

"dxedh" ;"zeliv`"ay

minyd mvrk" oeyln

"xdehl5éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥
,éèe÷ì øúa,xnelk - ¨©§¥

z` hwil cg` `ly

dnk eid `l` ,mixacd

zexni` ehwly dnke

.aeh my lrad zxezn

`ed "ihewl xza ihewl"

ziprz zkqna oeyl6,àìå§Ÿ
lä ïeëì eòãé,Bzðkúî ìò ïBL,oiprd okez wiecna `hazy - ¨§§©¥©¨©©§ª§

,yici` ztya ezxez xne` did aeh my lrady ,oldl xiaqiy itk

,ycewd oeyl opeyl "y"aixd z`eev" xtqay zexezd eli`eCà©
.Bzîàì úîà àeä ïeëîäxiaqdl owfd epax ligzn z`fe - ©§ª¨¡¤©£¦

:k"w oniq "y"aixd z`eev"a `aend xn`nd,àeäåxn`nd - §
,xaqeiì"æø øîàî íéc÷äa7í"ekò ãáBò elàk ñòBkä ìk" : §©§¦©£©©©¨©¥§¦¥©

íòhäå ,"'eëå,dxf dcear caer eli`k `ed qrekd recn -ïáeî §§©©©¨
äðéa éòãBéì8;äðeîàä epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì ,- §§¥¦¨§¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤¨¡¨

`xap lk lr zihxt dgbyd `idy ,ezgbyde `ed jexa yecwda

,`xape¯ Bì úàæ äúéä 'ä úànL ïéîàî äéä elà ékmixeaicd ¦¦¨¨©£¦¤¥¥¨§¨Ÿ
`a mdy - qrk icil eze` e`iady miyrnd e`jexa yecwdn e

,`ed.ììk ñòëa äéä àìdyr e` mixeaic mze` xaicy in lr - Ÿ¨¨§©©§¨
.miyrn mze`Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL óàå§©¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§

ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî ÷éfî Bà eäkî©¥©¦¨¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©
Búøéça òøezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay - Ÿ©§¦¨

`edy iptn ,my` `l `edy xnel ,dxe`kl ,ixd xyt` i` ,'eke

ixdy ,xacl di`xe ;ezgbyde `ed jexa yecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `edøák ÷fpä ìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©©¦¨§¨
,íéîMä ïî øæâðdid `l mc` eze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyerixd ,fldl rxdl ezxigaa

:oky ,dke dk oia lawn fld did wfpd z`íéçeìL äaøäå§©§¥§¦
.íB÷nìlr `ed ,o`k xaecnd oiprd lk .dxfbpy dxifb rval - ©¨
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì
ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå
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נו.1. ע' ב' חוברת ב.2."התמים" א.3.א, קד, הובאה4.שבת הצ"צ, אדמו"ר כ"ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל", לתיבת ליתא לפנינו בתניא

קה"ת. הוצאת התניא ספר שבסוף התיקון" ו.5.ב"לוח כד, ב.6.משפטים בשם7.ו, ה"ג פ"ב דעות הל' רמב"ם א. קעט, ח"ג ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "יודעי8."חכמים דתואר הקשר כאן.·È�‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא

ixyz e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ו שני יום

,276 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä éë åäæå),hlw 'nr cr.úééðçåø úåéçå

weqtd lr (i"yx `iany) `zliknd jxc9,"ecil dp` miwl`de" :

aezky dn edfy10wfipd lr xfbpy zexnly ,"ryx `vi miryxn" :

didi miieqn mc` eze`y `ed jexa yecwd aaqn - wfp eze` lawl

xaecn my ,j` .wfipl wifiy wifndbbeyaxacdyk ok oi`y dn ,

`edcifnadyer wifndyk ,

`l `ed m`e ,ezxigaa z`f

itk) ixd ,z`f dyer did

zkqna zxne` `xnbdy

ziprz11migely daxd (

z` mci lr rval mewnl

gken ,mipt lk lr .dxifbd

zeidl wfipl oi`y ,xen`dn

el wifdy mc`d lr qrka

did `ed `l oky ,dnecke

daiqdoldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el rxi`y dn lr

,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi owfd epax xn`i

`l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z` ozepd xac

zeyrl dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd elit`

ixd ,z`fgekdxacd oaen `l`) `ed jexa yecwdn `a df oeirxl

`le ef daygn zegcl leki did ,dxiga lra `edy mc` eze`y

eze` fibxny iptn `l ixd `ed eqrk j` ,(dyrn eze` zeyrl

yfld,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l` ,el rxdl ezxigaa xga

on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d el dxqgy iptn z`fe

:owfd epax oeylae .fld ly drxd ezxiga `le minyd,ãBò àìå§Ÿ
zexyt`de zeyxd z` dpzp minyd on dxifbdy dn -zillkd

,wfpii `edyBìl÷î Bà eäknL Lnî Bæ äòLa elôà àlà- ¤¨£¦§¨¨©¨¤©¥§©§
a ixdeze`,ynn onf

Ba Laìúî,wifna -çk ¦§©¥Ÿ©
Cøaúé åét çeøå 'ä§©¦¦§¨¥
Bîëe ,Bîi÷îe eäiçîä©§©¥§©§§

áeúkL12Bì øîà 'ä ék" : ¤¨¦¨©
,"ìl÷,z`f xne` cec - ©¥

xn` `ed jexa yecwdy

z` llwl `xb oa irnyl

,cecøîà ïëéäåyecwd - §¥¨¨©
`ed jexaì?éòîLokid - §¦§¦

?cec z` llwl irnyl xn`i `ed jexa yecwdy ep` mi`venàlà¤¨
ì äìôpL Bæ äáLçnLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl -äãøé ¤©£¨¨¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ¨§¨

,'ä úàîegenae eala dlrzy zeaiqd aaiq `ed jexa yecwd - ¥¥
,ef daygn irny ly"åét çeø"å,`ed jexa yecwd ly -äiçîä §©¦©§©¤

íàáö ìkweqtd oeylk -13,"m`av lk eit gexae" :Bçeø äéçä ¨§¨¨¤§¨
÷lzñð elà ék ;ãåãì elà íéøác øacL äòLa éòîL ìL¤¦§¦§¨¨¤¦¥§¨¦¥§¨¦¦¦¦§©¥
ìBëé àì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà òâø Cøaúé "åét çeø"©¦¦§¨¥¤©¤¨¥¤¦§¦Ÿ¨

äîeàî øaãì§©¥§¨

Lnî àéää úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék" eäæå)mze` xaicyk - §¤¦¨©¨¥©¦©¨
,mixeaic,ãåc úà "ìl÷"eze` digd dyrn zryay jka - ©¥¤¨¦

,mixeaic mze` xacl gekd el ozpe."'Bâå Bì øîàé éîe"- ¦Ÿ©§
mipewize zexrd"a iaxd oiivn "el" dlnd lr ,ok ziyr recn

seqa qtcpy) "xyt` jxca

y ("`ipz"dxe`klef dln

ixdy ,zxzein ("el")

o`k weqta14ine" :aezk

ila ,"ok ziyr recn xn`i

iaxdy dn - ."el" dlnd

dlnd "dxe`kl"y xne`

mivexy yi ,zxzein "el"

lekiy iptn dfy ,yxtl

zldwa xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl15xy`a]" :

xn`i ine [oehly jln xacelleki in" ezernyny ,"dyrz dn

xnel`ed jexa yecwdlwgec ixdy oeeik j` ;"?dyer dz` dn

epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd weqtd zece` exacay xnel

"el" dlndy ,xnel ile` xyt` ,(zldwa) xg` weqt owfd

xn`i in"y yxtn `ed `l` weqtdn `l `ed owfd epax `iany

miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd oi` "ok ziyr recn

xnel leki in" :"llw el xn`"y 'dl "el" `id dpeekd `l` (jk

z` llwl irnyl zeevl jk ziyr recn `ed jexa yecwdl

."cec

-ìòaä áúkM äî òãBpëå§©©©¤¨©©©©
÷eñt ìò ì"æ áBè-íL16: ¥©©¨

ávð Eøác 'ä íìBòì"§¨§¨§¦¨
,"íéîMalrad xiaqd - ©¨¨¦

zekix`a df weqt aeh my

dcewpd z` uitde xe`iaae

mildz yxcna z`aend

xry" - lirl `aenk)

,('` wxt "dpen`de cegid

pL úBiúBà óeøvLòé÷ø éäé" :øîàî àeäL ,íéîMä ïäa eàøá ¤¥¦¤¦§§¨¤©¨©¦¤©£©§¦¨¦©
"'eë"mind jeza -17,minyd e`xap df xn`nny ,ïäeizeize` - ¥

,df xn`n lyíìBòì íéîMa úBLaìî úBãîBòå úBávð¦¨§§§ª¨©¨©¦§¨
.íîi÷ìe íúBéçäìcegid xry"a hexhexta xaqeny itke - §©£¨§©§¨

.mi`xapd lka xacd jky - 'a wxte '` wxt "dpen`deàìå§Ÿ
,úéèøt äçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäkzihxtd ezgbyda - §©¦¦¤§¦§©§¨¨§¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë

äîåàî øáãì ìåëé àì

àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå)
ù"î òãåðëå 'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
íìåòì íéîùá úåùáåìî úåãîåòå úåáöð ïä 'åë
äçâùäá íéøôåëù íéôåñåìôäë àìå íîéé÷ìå íúåéçäì
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יג.9. כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל י.12.יח, טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש"ב פט.16.ח, קיט, תהלים

ו.17. א, בראשית



סה ixyz e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ו שני יום

,276 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'ä éë åäæå),hlw 'nr cr.úééðçåø úåéçå

weqtd lr (i"yx `iany) `zliknd jxc9,"ecil dp` miwl`de" :

aezky dn edfy10wfipd lr xfbpy zexnly ,"ryx `vi miryxn" :

didi miieqn mc` eze`y `ed jexa yecwd aaqn - wfp eze` lawl

xaecn my ,j` .wfipl wifiy wifndbbeyaxacdyk ok oi`y dn ,

`edcifnadyer wifndyk ,

`l `ed m`e ,ezxigaa z`f

itk) ixd ,z`f dyer did

zkqna zxne` `xnbdy

ziprz11migely daxd (

z` mci lr rval mewnl

gken ,mipt lk lr .dxifbd

zeidl wfipl oi`y ,xen`dn

el wifdy mc`d lr qrka

did `ed `l oky ,dnecke

daiqdoldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el rxi`y dn lr

,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi owfd epax xn`i

`l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z` ozepd xac

zeyrl dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd elit`

ixd ,z`fgekdxacd oaen `l`) `ed jexa yecwdn `a df oeirxl

`le ef daygn zegcl leki did ,dxiga lra `edy mc` eze`y

eze` fibxny iptn `l ixd `ed eqrk j` ,(dyrn eze` zeyrl

yfld,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l` ,el rxdl ezxigaa xga

on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d el dxqgy iptn z`fe

:owfd epax oeylae .fld ly drxd ezxiga `le minyd,ãBò àìå§Ÿ
zexyt`de zeyxd z` dpzp minyd on dxifbdy dn -zillkd

,wfpii `edyBìl÷î Bà eäknL Lnî Bæ äòLa elôà àlà- ¤¨£¦§¨¨©¨¤©¥§©§
a ixdeze`,ynn onf

Ba Laìúî,wifna -çk ¦§©¥Ÿ©
Cøaúé åét çeøå 'ä§©¦¦§¨¥
Bîëe ,Bîi÷îe eäiçîä©§©¥§©§§

áeúkL12Bì øîà 'ä ék" : ¤¨¦¨©
,"ìl÷,z`f xne` cec - ©¥

xn` `ed jexa yecwdy

z` llwl `xb oa irnyl
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xn`i in"y yxtn `ed `l` weqtdn `l `ed owfd epax `iany

miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd oi` "ok ziyr recn
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ixyzסו e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexnly mixaeq mde ,xvepe `xap lk lr `ed jexa yecwd ly

jexa yecwd oi` j` ,oencw epi`e `ed jexa yecwdn `xap mlerdy

,oky ,mi`xapd lr gibyn `edúà áæBkä íðBéîãa ïénãîe§©¦§¦§¨©¥¤
;åéúBìeaçúå LBðà äNòîì ,"õøàå íéîL äNò" ,'ä äNòî- ©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨

dyer mc`y miyrnl

e` adf zkizgn) mlebn

,ilk (dnecke sqk

aaxrny eizeleagzle

mdn dyere mipey mixneg

,ilkóøBvì àöé øLàk ék¦©£¤¥¥©¥
éøö éìkä ïéà áeL ¯ éìkC §¦¥©§¦¨¦
åéãiL óàL ,óøBvä éãéì¦¥©¥¤©¤¨¨

,gtpd ly -úB÷lñî§ª¨
epîéä,ilkdn -àeä- ¥¤
,ilkd.Bîöòî íi÷ila - ©¨¥©§

,xacd jk ;gtpd ly ezxfr

miny z`ixaa ,md miayeg

yecwdy ixg`y ,ux`e

oi` ,mze` `xa `ed jexa

melye qg xzei miwewf md

lry - zihxt dgbyda mixtek md okle ,`ed jexa yecwdl

,mi`xapd lr cinz gibydl `ed jexa yecwdúBàøî çèå§¨¥§
,íäéðéò,ze`xln zeweac mdipir -äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää ¥¥¤©¤§¥©¨¤¥©£¥

Liî Lé àeäL ,åéúBìeaçúå LBðàxvei miiw xaky xacn - ¡§©§¨¤¥¦¥
,epyi xak ely xnegdy ,sqk zkizgn lynl enk ,ipy "yi" mc`d

df oky ,xviil jixv did `l `ed sqkd z`y ixd ,ilk mc`d xvei

,miiw did xak,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷øxneg zxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin `ed sqkd

xacycg`edy ilkd ly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,

dppi` ,sqkdn xviyecigdligzkln yi sqkl oky ,sqka sqep

,jk `xap sqkd ixdy ,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d

`l mc`dy ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiyycigmey jka

- ,eze` xviy mc`d icil wewf ,ezxivi xg`l ,ilkd oi` okl ,xac

,dl` mc` dyrn oia lcadd z` mi`ex miteqelitd oi`äNòîì§©£¥
.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîLdid `l ,ux`e miny z`ixa iptl - ¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦

miiwxac meyixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre ,

xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiw did `lyycgepax xiaqi)

ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl owfd

lk lr .lhazn ycgd xacd did jk `leli`y ,cinz eze` ycgie

,"oi`n yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,miptìBãb àìt àeäå§¤¤¨
éìBä øLà ,ìLî Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé'ä C,mid z` - ¥¦§¦©©©¤¤¨¨£¤¦

äìélä ìk äfò íéã÷ çeøamid z` rway iwl`d gekd - §©¨¦©¨¨©©§¨
,dfr zigxfn gexa yalzdíénä eò÷aiå18,,dnegk eavpe -elàå ©¦¨§©¨¦§¦

íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä ¯ òâøk çeøä ÷ñẗ©¨©§¤©¨©©¦§¦§¦¨¦©¨§©§¨
,äîBçk eî÷ àìå ,íòáèåsiqen `ed "dpen`de cegid xry"a - §¦§¨§Ÿ¨§¨

eid mindy aeygl mewn mey oi`y ,xnelk ,"wtq ila" dfy

` ,rbxl zwqet dzid gexdy ixg` dnegk miavip mix`ypmd `l

mexfl mrahl mixfeg i`ceea eid,cxenaíéna äæ òáhL óà- ©¤¤©¤©©¦
,cxena mixbip zeidl,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk íb àeä- ©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦

xvep ,"yi" xvep ,dfk rah did `l ,"oi`" did df iptly mewnay

m`zda ,xnelk .dfk rah

df rah ,iaxd ly eyexitl

cxena minxef mdy ,mina

mewna miavip mpi`e

`ed envr df rah ,dnegk

.mina "oi`n yi" `xap

mindy lr sqep ,xnelk

- "oi`n yi" e`xap mnvr

a `xapjezrahd mind

cenrl `le minxef zeidl

d`ayk ,ixd ;dnegk mewna

mina drityde dfrd gexd

dn ,dnegk miavip zeidl

?mina lertl gexd lr did

xevil gexd lr did `l -

,"oi`"n "yi" ,ycg xac

mind rah z` zepyl ,ipy "yi"l cg` "yi" zepyl dilr did `l`

miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne minxef zeidln

miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik ,z`f lkae ,dnegk

dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd on - dnegk

- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip mind z`

on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn

,`l` .yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd

- "oi`n yi" `xap `ed cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr

m`y xn`py ,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian

`lina mexfiy gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi

oipr `ed "mewn qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena

mr `l` ,"oi`n yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr

znixf j` ;"mewn qtez" `edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa

,jk epi` mdly rahdy mi`xap ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind

mipa` zneg lynl enk ,micner md ,ixnbl xg` `ed mdly rahd

epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xacl dwewf dpi`e - zcnery

:owfdòáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©
.ïk Bðéà íénä`l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e - ©©¦¥¥

ixd ,cxena minxef zeidldf rahjeza "oi`n yi" `xap xac `ed

- ?lertl ,gexa yalzdy iwl`d gekd lr did ,`eti` ,dn .mind

`ly ixnbl ycg xac xevil ,"oi`n yi" lertl jixv did `l `ed

l cg` "yi" zepyl wx eilr did ,mi`xapa df iptl didxg` "yi"

,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk zeaivid rahl dnixfd rahn)

df yecig lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig"

oky lk ixd ,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl -

itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnege lwe
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ùã÷ä úøâà
äùåò 'ä äùòî úà áæåëä íðåéîãá ïéîãîå úéèøô
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
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úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
åî÷ àìå íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
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כא.18. יד, בשלח

ixyz f"k iyily mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי כ"ז שלישי יום

,hlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ç"éì òãåð äðäå,278 'nr cr.õøàì úçúî

gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy

z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd

ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd

miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl m`zda mby

egekay mc` dyrnl ux`e

ixd - "yin yi" wx xevil

ote`a - "yin yi"a mb

zeidl jixvyyecigiepiy ,

enk) xg` "yi"l cg` "yi"n

cxena mexfl mind rahn

micner zeidl ly rahl

lry gxkdd on (dnegk

,cinz lertl ycgnd gekd

gekdy ,aiign df ixd

on `xapd z` `xay iwl`d

cinz didiy gxkdd

lr sqepy ixd .`xapa

,eizeleagze yep` dyrnl ux`e miny dyrn mz`eeyday xwyd

gekdy gxkdd on df oi`y miayeg mdy jka mb mireh md

wx `ed yecigdy ,o`k m`e ,ycegnd xaca cinz cenri ycgnd

cenri ycgnd gekdy gxkdd on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya

- ycegnd xaca cinz lrtieLé úàéøáa øîçå ì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤¦§¦©¥
úòéøwî øúBé àìôå àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥¨¤¤¥¦§¦©

,óeñ-íéixdçk íBìLå ñç úe÷lzñäaL änëå änk úçà ìò ©©©©©¨§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©
,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé àøBaä©¥¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨

éøö àlàìòBtä çk úBéäì C,`xapd z` lrete xveid gekd - ¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
ìòôpa,`xapa -Bæ äðéçáe ,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz19gek ly - ©¦§¨¨¦§©£§©§§¦¨

,eniiwle ezeigdl `xapa cinz cnerd `xead"'ä øác" àeä§©

,íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî äøNòaL "åét çeø"å"'d xac" - §©¦¤©£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨
,`xapa cinz cner ,`xapd z` `xead zexn`n dxyray

ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrnyz` zeaikxnd xeaicd ze

cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead "'d xac"

mby ,'` wxta "dpen`de

mixkfp mpi`y mi`xapd

jynp zexn`nd dxyra

dxyrn zeig mdl

itexiv ici lr zexn`nd

ici lre mipeyd zeize`d

ly zexenze mitelig

zg` ze`y) zeize`d

,('eke dipy ze` dtilgn

úéîLbä Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¨©©§¦
daL íîBc úðéçáe- §¦©¥¤¨

xtry20gek mb ixd ea yi

,mignv ginvdl gnevd

eli`e ,lecbl ohwn genvl zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve

zeig `l elit` ,zeig ly oipr mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd

lecbl ohwn dginv ly'éî "'ä øác" àeä ïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨§©¦
àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì ïîi÷îe ïäa Laìîä úBøîàî©£¨©§ª¨¨¤§©§¨¦§¥§¥¥©¦§Ÿ

.eéäLk Lnî ñôàå ïéàì eøæçé."yi"l "oi`"n e`xapy iptl - ©§§§©¦¨¤¤©¨§¤¨
ì"æ é"øàä áúkL eäæå21,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBca íbL ,- §¤¤¨©¨£¦©¤©©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig mey dxe`kl mda d`xp `lyúeiçå Lôð úðéça íäa Lé¥¨¤§¦©¤¤§©
.úéiðçeøzeidl eze` miiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede - £¦¦

eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le mnec

lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy iptl

:"dpiky"d `ed - mi`xapd

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäå,(dlawd zxez) dxzqp dnkg irceil -ék §¦¥©§§¥¥¦
"'ä øác"zewl`a ef zpiga ,mi`xapd z` digne dednd -àø÷ð §©¦§¨

ìa "äðéëL" íLa,ì"æø ïBL,dnecke miyxcne q"ya -å`id - §¥§¦¨¦§©©§
z`xwp"äàzz ànà","dpezgzd `n`"d -"àúéðBøèî"e- ¦¨©¨¨©§¦¨
,dklnìa,øäfä ïBL ¦§©Ÿ©
èøôáe,xdfa -Léøa- ¦§¨§¥
zligza,àøàå úLøt- ¨¨©¨¥¨

lyn `aen my - .a ,ak sc

jexa yecwd da dpigad lr

,jln zan ,xacn `ed

,"`zipexhn"L éôìxac" - §¦¤
,"'dLaìúîe ïëBM¥¦§©¥

,íúBéçäì íéàøápa- ©¦§¨¦§©£¨

"d`zz `ni`"e ,"okey" oeyln ,"dpiky" `xwp `ed okle

dignd "dkln"e "`n`" `idy dpigal miqgiiznd ,"`zipexhn"e
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כה.38. ו, נשא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bkw sc oileg(iying meil)

cizry rxwpy xerk epi`e .mlerl xyal xefgl cizr epi`y oeik
.dlecb xer zkizg `diy cgi extzl

:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ian,óñBé áø áéúî̈¦©¥
hiytdl ligzne zngl xerd z` hiytndy ,epizpyna epcnl
hiytd m`e ,dfgd z` hiytiy cr xyal ci xerd ,dndad ilbxn

l ribde dfgd lry xerd z`øàevä ìòL øBò,éøeð ïa ïðçBé éaø ¤©©©¨©¦¨¨¤¦
øîBàx`evd lry xerdøeaç Bðéà:`xnbd dywn .xyal ci epi`e ¥¥¦

'milg' `ed ixd ,erxwyk s`y xera mixne`y yiwl yix zhiyl
,`nh oiicreéànà,xyal xeaig epi` x`evd lry xeríéìç àä ©©¨¨¦

éà÷åxerd ixd -recne ,xyal xaegn cner oiicr x`evd lry §¨¥
.xyal ci xerd `di `ly

:yiwl yix lr `xnbd ziiyew z` dgec iia`àîéà ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¥¨
àôéñ,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` -íéøîBà íéîëçåxer ¥¨©£¨¦§¦

`ed ixd ehiytd `lyk x`evd lryøeaç,xyal ci `ed ixde ¦
x`evd xery minkg zhiyn yiwl yixl di`x `iadl yi jzhiyle

.`nhie xaegnk `ed extzl milekie erxwy xer ok m`e ,xeaig
:yiwl yix zhiyl s` dpynd ixaca xe`ia d`ian `xnbdàlà¤¨

éiaà øîàxefgl milekie rxwpy xerl minec mpi` dpynd ixac ¨©©©¥

df oi` oey`xd ewfegl xfeg ezxitzay oeik `nh dfay ,extzle
,oey`xd ewfegl xfeg oi`y ote`a ewlgp dpynae ,cxtpy enk aygp
,xyad ly xney oicn `ed xyal 'xeag' x`evd xer aygpy mrhde

dpyna minkge opgei iaxe,éâìôéî à÷ åéìàî ÷úpì éeNòä øîBLa§¥¤¨¦¨¥¥¥¨¨¦§§¥
ehiyti `l m` s`e ,xyaa dwfega weac epi` x`evd lry xerdy
rxwpy xerk s` aygp `ed oi`e ,xyad iab lrn eil`n leti `ed

,ixep oa opgei iaxe minkg ewlgp df oica `l` ,extzl milekieøî©
øáñwzip `lyk ,eil`n wzpidl ieyry xney s`y exaq minkg ± ¨©

øîBL éåäxaegn ecera xyad mr cgi `nhp x`evd xerde xyal ¨¥¥
.eløáñ øîeeil`n wzpidl ieyrd xneyy xaq ixep oa opgei iaxe ± ©¨©

øîBL éåä àì. Ÿ¨¥¥
:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ian,äéîøé éaø áéúî̈¦©¦¦§§¨

,milka dpyna epipyøepz,àîèpL`l` dliaha xdhp epi`y ©¤¦§¨
,dvizpa,BúBà ïéøäèî ãöékzezkl dvex `lyk evezip ici lr ¥©§©£¦

`ly oeik exdhiy mixayd lceb xeriy edn ,miphw miwlgl eze`
e exaey .xepz my mda `diì B÷ìBçìLäL`l jk ici lre ,miwlg §¦§Ÿ¨

,`nh x`yiiy xepzd ly eaex wlg meya x`yiøøBâåcxbl jixve ± §¥
Y äìéôhä úà,exagl xepzd iab lr migxen eidy hihd ¤©§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc oileg(iriax meil)

yk wxy :`xnbd zvxzndàìèxdhp ilk iab lr xerláb ìò óà §¨¨©©©
Cléä àìcxera dyr ,ilkl i`lh epzpy oeiky ,dcear ick ea §Ÿ¦¥

yk la` ,elhiae dyrndàìè àìm` wx ,xera dyrn dyr `le Ÿ§¨¨
Cléäxerd iab lrïéà,`nhn `le xya zxezn elhia ,xnelk ,ok ± ¦¥¥
la`Cléä àìdcear ick eiab lràì.xdhp `le xya zxezn elhia Ÿ¦¥Ÿ

,`xnbd zl`ey :ceairl dkild ly xeriyd edn `xnbd zx`an
änkly xeriyd,ãeaò éãkdaiyn .exdhie mdiab lr ekldiy ©¨§¥¦

,`xnbd.ïéìéî úòaøà éàpé éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦©©©§©©¦¦
:lin drax` xeriydy mitqep zenewn `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦

Lé÷ì Léø øîà eäaàxeriydìaâìziad lra zqir z` yly ©¨¨©¥¨¦§©¨
dqirdy ick eilk z` leahl zkll jixvy ,eilk e`nhpe dxdha

.dxdha dyrzås`älôúìlltzdl zqpkd ziaa lltzdl ick §¦§¦¨
,oipnaíéãé úìéèðìå,min ea yiy mewnl zkll ick ,dlik`d mcew §¦§¦©¨©¦

el` mixacl zkll jixv,ïéìéî úòaøàdrax`n xzei wegx m`e ©§©©¦¦
zlihp `la lek`l leki oke ,eziaa lltzi oke ,d`neha yeli lin

.dtna eici z` jexkiy ici lr mici
:lirl d`aedy `xnina zxg` `qxib d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨
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hiytd m`e ,dfgd z` hiytiy cr xyal ci xerd ,dndad ilbxn

l ribde dfgd lry xerd z`øàevä ìòL øBò,éøeð ïa ïðçBé éaø ¤©©©¨©¦¨¨¤¦
øîBàx`evd lry xerdøeaç Bðéà:`xnbd dywn .xyal ci epi`e ¥¥¦

'milg' `ed ixd ,erxwyk s`y xera mixne`y yiwl yix zhiyl
,`nh oiicreéànà,xyal xeaig epi` x`evd lry xeríéìç àä ©©¨¨¦

éà÷åxerd ixd -recne ,xyal xaegn cner oiicr x`evd lry §¨¥
.xyal ci xerd `di `ly

:yiwl yix lr `xnbd ziiyew z` dgec iia`àîéà ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¥¨
àôéñ,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` -íéøîBà íéîëçåxer ¥¨©£¨¦§¦

`ed ixd ehiytd `lyk x`evd lryøeaç,xyal ci `ed ixde ¦
x`evd xery minkg zhiyn yiwl yixl di`x `iadl yi jzhiyle

.`nhie xaegnk `ed extzl milekie erxwy xer ok m`e ,xeaig
:yiwl yix zhiyl s` dpynd ixaca xe`ia d`ian `xnbdàlà¤¨

éiaà øîàxefgl milekie rxwpy xerl minec mpi` dpynd ixac ¨©©©¥

df oi` oey`xd ewfegl xfeg ezxitzay oeik `nh dfay ,extzle
,oey`xd ewfegl xfeg oi`y ote`a ewlgp dpynae ,cxtpy enk aygp
,xyad ly xney oicn `ed xyal 'xeag' x`evd xer aygpy mrhde

dpyna minkge opgei iaxe,éâìôéî à÷ åéìàî ÷úpì éeNòä øîBLa§¥¤¨¦¨¥¥¥¨¨¦§§¥
ehiyti `l m` s`e ,xyaa dwfega weac epi` x`evd lry xerdy
rxwpy xerk s` aygp `ed oi`e ,xyad iab lrn eil`n leti `ed

,ixep oa opgei iaxe minkg ewlgp df oica `l` ,extzl milekieøî©
øáñwzip `lyk ,eil`n wzpidl ieyry xney s`y exaq minkg ± ¨©

øîBL éåäxaegn ecera xyad mr cgi `nhp x`evd xerde xyal ¨¥¥
.eløáñ øîeeil`n wzpidl ieyrd xneyy xaq ixep oa opgei iaxe ± ©¨©

øîBL éåä àì. Ÿ¨¥¥
:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ian,äéîøé éaø áéúî̈¦©¦¦§§¨

,milka dpyna epipyøepz,àîèpL`l` dliaha xdhp epi`y ©¤¦§¨
,dvizpa,BúBà ïéøäèî ãöékzezkl dvex `lyk evezip ici lr ¥©§©£¦

`ly oeik exdhiy mixayd lceb xeriy edn ,miphw miwlgl eze`
e exaey .xepz my mda `diì B÷ìBçìLäL`l jk ici lre ,miwlg §¦§Ÿ¨

,`nh x`yiiy xepzd ly eaex wlg meya x`yiøøBâåcxbl jixve ± §¥
Y äìéôhä úà,exagl xepzd iab lr migxen eidy hihd ¤©§¥¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc oileg(iriax meil)

yk wxy :`xnbd zvxzndàìèxdhp ilk iab lr xerláb ìò óà §¨¨©©©
Cléä àìcxera dyr ,ilkl i`lh epzpy oeiky ,dcear ick ea §Ÿ¦¥

yk la` ,elhiae dyrndàìè àìm` wx ,xera dyrn dyr `le Ÿ§¨¨
Cléäxerd iab lrïéà,`nhn `le xya zxezn elhia ,xnelk ,ok ± ¦¥¥
la`Cléä àìdcear ick eiab lràì.xdhp `le xya zxezn elhia Ÿ¦¥Ÿ

,`xnbd zl`ey :ceairl dkild ly xeriyd edn `xnbd zx`an
änkly xeriyd,ãeaò éãkdaiyn .exdhie mdiab lr ekldiy ©¨§¥¦

,`xnbd.ïéìéî úòaøà éàpé éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦©©©§©©¦¦
:lin drax` xeriydy mitqep zenewn `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦

Lé÷ì Léø øîà eäaàxeriydìaâìziad lra zqir z` yly ©¨¨©¥¨¦§©¨
dqirdy ick eilk z` leahl zkll jixvy ,eilk e`nhpe dxdha

.dxdha dyrzås`älôúìlltzdl zqpkd ziaa lltzdl ick §¦§¦¨
,oipnaíéãé úìéèðìå,min ea yiy mewnl zkll ick ,dlik`d mcew §¦§¦©¨©¦

el` mixacl zkll jixv,ïéìéî úòaøàdrax`n xzei wegx m`e ©§©©¦¦
zlihp `la lek`l leki oke ,eziaa lltzi oke ,d`neha yeli lin

.dtna eici z` jexkiy ici lr mici
:lirl d`aedy `xnina zxg` `qxib d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨

÷çöé øa©¦§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc oileg(iyily meil)

,`yna elit` z`nhneìëåxacàì ,äøeîç äàîeè ànèì BôBqL §¨¤§©¥§¨£¨Ÿ
øLëä éòa,miwyn,ìàòîLé éaø éác éðúciabl dxeza aezk ¨¥¤§¥§¨¥§¥©¦¦§¨¥

milke` z`neh(gl `i `xwie),'òøæ ìò íéî ïzé éëå'oicy xg`ne §¦ª©©¦©¤©
,mirxfn mixac x`ya xykd oic micnl ep` mirxf iabl aezk xykd

äîa epivny myk ±äøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàL íéòøf± ©§¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨
ia` `edy zna erbp m` elit`e ,zinler d`nehd a` miyrp mpi`y
,milke mc` `nhl d`nehd a` miyrp mpi` ,d`nehd zea`

eøLëä ïéëéøö,d`neh lawl ick miwynaìk óàdnecy xac §¦¦¤§¥©¨

epiidc ,mirxflY äøeîç äàîeè ànèì BôBñ ïéàL`nhn epi`y ¤¥§©¥§¨£¨
,mlerl milke mc`éøö,øLëä C,zqkxtnd d`nh dnda hrnle ¨¦¤§¥

,xykd dkixv dpi` ,zenzyk dxeng d`neh `nhl dteqy oeiky
.xykd dkixvy lirl epyy mi`pzd lr dywe

åokàéðú,`ziixaaeøîà äî éðtî ,éñBé éaø øîà(`"n `"t zexdh) §©§¨¨©©¦¥¦§¥¨¨§
yäáLçî äëéøö øBäè óBò úìáðz`neh lawzy ick dlik`l ¦§©¨§¦¨©£¨¨

,uxyd on milke`øLëä äëéøö dðéàå,d`neh lawl ick miwyn §¥¨§¦¨¤§¥
éðtî¦§¥
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היום יום . . . עב

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ
הּוא  ִנים אֹוָתם ְלָפָניו, ֲאָבל ֹלא ׁשֶ ְזַמּנֹו ְוָהיּו ְמַנּגְ רּו ּבִ ְתַחּבְ ּנִ נּו ָהֶאְמָצִעי, ַהְינּו ׁשֶ ַהְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען ֶרּבִ ׁשֵ ִנים – ִוידּוָעה ּבְ ָרם. ְוָהְיָתה ֶאְצלֹו ְקבּוַצת ַאְבֵרִכים ְמַנּגְ ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ַמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ּשָׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִהּלִ ִמְדָרׁש ּתְ ׁש ִעְנָין ֶזה ּבְ ּיֵ ם טֹוב, ֲהַגם ׁשֶ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ֶרת ַהּקֶֹדׁש כ"ה( ּבְ א, ִאּגֶ
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ּשָׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם טֹוב. ַעל ׁשֵ נֹוַלד ַהּבַ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ם  א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות ֹלא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ
ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ים ְמֻאּשָׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ ּבֵ

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ַעת  ַטּבַ ֵהם  ְצֹות  ַהּמִ ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ם"..  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ׁשְ ּגִ י  ְוָנַתּתִ ּגֹו'  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ין ׁשֶ דּוׁשִ ַהּקִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עג היום יום . . . 

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל הבית, 
און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט זיין בר 

פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט זיין 
הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען לעבען 
זיי הָאבען  ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק:  ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים  אים, 

געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
דָאס בַאווייזט קלָאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: ָאדער אין א לבוש 
חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און איידעלערע 

געפילען.

ַעם  ִית, ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד ּבַ ים ׁשֶ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ֶאָחד ֵמַהּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ב ְלָידֹו ּבְ ל ֶאָחד ִעם ֲחֵבירֹו, ּוְלִהְתַיּצֵ ֵלב ָיַדִים ּכָ ְלִמיָדיו ְלׁשַ ה ֶאת ּתַ ם טֹוב ִצּוָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָסמּוְך ֵאָליו.  ָעְמדּו ּבְ ְלִמיִדים ׁשֶ ֵני ַהּתַ ְתֵפי ׁשְ דֹוׁשֹות ַעל ּכִ יַח ָיָדיו ַהּקְ ם טֹוב ִהּנִ ַעל ׁשֵ ֲעצּומֹות. ַהּבַ
ִית קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו  ַעל ַהּבַ יַצד ּבַ דֹוָלה: ֵהם ָראּו ּכֵ ְלִמיִדים ִלְצעֹוק ִמּתֹוְך ֵאיָמה ּגְ ְלֶפַתע ֵהֵחלּו ַהּתַ

ָדג! ּכְ
ר ְלָתְפסֹו  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ

ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ַרק ּבְ

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד.  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "ֹיאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ – "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשָׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ
ים ָלֶהם ְוהֹוְלִכים  ֶהם ְמַחּכִ ּלָ רּוִרים ׁשֶ ֵאיֶזה ָמקֹום ַהּבֵ ה, רֹוִאים ֵהם ּבְ ֲעֵלי ְרִאּיָ ֵהם ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ב  ּבֹות ְמַסּבֵ ל ַהּסִ ת ּכָ ל ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ה ִעיַלת ּכָ ים חּוץ ֵמֶהם[, ִהּנֵ ר ]=ְוַהֲאָנׁשִ ּבַ א ּדֶ ַעְצָמם. ְוַעּמָ ה ּבְ ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב תשרי כ"ה ראשון יום במציאות וספק בדין ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰?ïkøà äéäé änëå§©¨¦§¤¨§¨

.âeæa úBìhð eéäiL éãk§¥¤¦§¦¨§

ב)במשנה נב, לטומאה,(נדה השערות בשיעור תנאים נחלקו

ביותר. הקטן כשיעור לחומרא מספק פוסק והרמב"ם

כך ואחר טהור שהיה אדם התורה, דיני בכל להקשות: ויש

חזקתו על אותו מעמידים – לא או נטמא האם ספק התעורר

טהרה? חזקת אחר הולכים אין כאן ומדוע הקודמת,

הוא הספק כאשר רק להכריע החזקה בכח לומר: ויש

הוא הספק כאשר אך לא, או טומאה אירעה האם – במציאות

ביכולת אין זאת - טהור או טמא זה במצב האם בדין, רק

שהיה האדם של חזקתו שמפני יתכן לא כי להכריע, החזקה

השיעור מהו – ובעניננו מסוים. במצב הדין מהו נקבע טהור,

בסיני למשה .למלך)(משנהשנמסר

על מעמידים לעיתים הלוא זה: חילוק על שתמהו ויש

הספק, את מכריעה איננה היא הגיונית שמבחינה אף החזקה

היה הטבילה בשעת האם ידוע ולא במקוה שטבל בטמא כגון

על שהיתה הטומאה חזקת שמפאת סאה, ארבעים שיעור במקוה

חסר, היה והמקוה בטומאתו שנשאר נוקטים מלכתחילה האדם

תברר האדם של הטומאה שחזקת לומר טעם אין שבודאי אף

גם להכריע החזקה תוכל לא מדוע כן, ואם המקוה! מצב את

בדין? הספק את

חסר או מלא היה המקוה האם בספק אחר: באופן ופירשו

הטובלים של לדינם אלא עתה נוגע הספק אין הטבילה, בשעת

שהוא בדין בספק אך חזקתם, על אותם מעמידים ולכן בו,

עדיין החזקה פי על שלפנינו האדם דין את נכריע אם ואף תמידי

ולהכריע הספק את לברר החזקה בכח אין לעולם, הספק יישאר

ב' שער יושר .פ"ט)(שערי

ה'תשע"ב תשרי כ"ו שני יום לבן לשיער 'מחיה' בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úøäa Ba äúéä̈§¨©¤¤

Blëa úòøvä äçøôe ,äéçna èìçäå äLãòk äéçî dáe ñéøâk¦§¦¨¦§¨©£¨¨§ª§©©¦§¨¨§¨©¨©©§ª

äçøt Ck øçàå älçz äéçnä äëìäL Bà ,äéçnä äëìä Ck øçàå§©©¨¨§¨©¦§¨¤¨§¨©¦§¨§¦¨§©©¨¨§¨

äéçî Ba äãìBð .ïáì øòO Bì ãìBð elôàå ,øBäè äæ éøä Z Blëa§ª£¥¤¨©£¦©¥¨¨¨§¨¦§¨

.àîèé éç øOa Ba úBàøä íBéáe :øîàpL ;àîè Z¨¥¤¤¡©§¥¨¨¨©¦§¨

טהור זה הרי הגוף, בכל ופרח טומאה סימני בו שהיו נגע

א') הל' "הלכה(לעיל אלא אחת, בבת היתה לא שהפריחה אף

"נולדה שוב כך אחר ואם בכולו". פרחה ואח"כ תחילה המחיה

בטהרתו. נשאר לבן שער נולד אם אבל טמא", - מחיה בו

סימן הוא גם והרי ומטמא, חוזר לבן שיער אין ומדוע

בפסוק נאמר כי יד)טומאה? יג, חי(ויקרא בשר בו הראות "וביום

לבן שיער ואין טמא, החוזר חי "בשר חז"ל ודרשו יטמא",

טמא" פ"ה)החוזר תזריע, כהנים .(תורת

לענין כבר נדרש זה פסוק הרי יו"ט': ה'תוספות והקשה

– הנגע) את (המטהרת הגוף בכל הנגע פריחת לאחר אם אחר.

ש"אף הוא והחידוש טמא. זה הרי (כעדשה) חי בשר נתגלה

- הבהרת שבתוך מחיה משום מטמאים שאינם איברים ראשי

לבן" כולו הנהפך את ומעכבין ה"ד)מטמאין אף(להלן כלומר, .

הגוף, בכל פרחה כשלא במחיה מטמאים אינם איברים שראשי

טומאה סימן היא המחיה – הגוף בכל פרח הנגע כאשר - כאן

יטמא" – חי בשר בו הראות "וביום שנאמר איברים, בראשי אף

שם) איברים(תו"כ בראשי למחיה הכוונה שבפסוק, חי' ו'בשר .

המ אם טומאה(כי סימן היא הרי הגוף חלקי בשאר היא חיה

טמא). בוודאי בכולו פרח ואם בכולו, הנגע פרח לא אם אפילו

החוזר לבן ששיער גם מלמד זה שפסוק לומר נוכל איך כן, ואם

מטמא? אינו

וביאר:

לאחר שחזר לבן ששיער להשמיענו רק היא הפסוק כוונת אם

הכהן "וראה לכתוב: היה די – בטהרתו נשאר הנגע פריחת

– לבן שיער הפכה והיא בשרו, כל את הצרעת כסתה והנה

– חי בשר בו הראות "וביום הלשון שתוספת ובהכרח טהור",

מחיה נתגלתה הנגע פריחת אחר שאם ללמד באה יטמא"

הוא. טומאה סימן – האיברים בראשי

(a"ne `"n g"t mirbp h"ei zetqez)

ה'תשע"א תשרי כ"ז שלישי יום תעשה ולא עשה שדוחה גילוח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äøLk Bzçìâúå§¦§©§§¥¨

.çlâî äæ éøä ¯ øéæð äéä elôàå ...çlbúäå :øîàpL ,íãà ìëa§¨¨¨¤¤¡©§¦§©¨©£¦¨¨¨¦£¥¤§©¥©

מתבטאת המצוה אך להתגלח, הנתק בעל על מצווה התורה

ללא יהא שהאדם בעובדה כלומר, בפעולה, ולא בתוצאה

כשרה "תגלחתו כן על כשלעצמו. הגילוח במעשה ולא שערות

גוי. אפילו אדם", בכל

להבין: וצריך

תקיפו "לא שנאמר הראש שער כל את לגלח איסור ישנו הרי

עצמו את מגלח הנתק בעל כאשר מילא כן, ואם ראשכם". פאת

תקיפו'); ('לא תעשה הלא את דוחה ('והתגלח') שהעשה מובן

אותו, מגלח – לגלח מצווה שאינו – זר אדם כאשר ואולם

מותר? הדבר הכיצד

והביאור:

בכל מותרת הגילוח שפעולת לומדים 'והתגלח' מהפסוק

המגלח כאשר אף ולכן, אחרים. באיסורים התחשבות ללא אופן,

מאיסור חשש ללא לגלח הוא יכול מצוה, כל עליו שאין מי הוא

תקיפו'. 'לא

זה הרי נזיר היה "ואפילו – ההלכה להמשך ההסבר גם וזה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שער פרע ("גדל עשה על הן עובר שגילח שנזיר למרות מגלח":

ראשם"), על יעבור לא ("תער תעשה לא על והן ראשו"),

ועשה" תעשה לא דוחה הנתק) תגלחת (של עשה "אין ולכאורה

בכל מותר הנתק גילוח שכן להתגלח, לו מותר זאת בכל –

אופן.

[mle` d"c ,c"l 'iq a"g ,mi iwit`]

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום מצוות של חבילות

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éðL ïéøäèî ïéàå§¥§©£¦§¥

.úBìéáç úBöî ïéOBò ïéàL ,úçàk ïéòøöî§Ÿ̈¦§©©¤¥¦¦§£¦

חבילות מצוות עושים ש"אין לכך שהטעם מפרשים יש

מראה האדם כאחת, מצוות שתי שבעשיית משום הוא חבילות"

ממנו להפטר שממהר כמשא עליו א)שהן ח, סוטה ותוס' ויש(רש"י .

מהמצוות אחת לכל פנוי לבו שיהא כדי הוא שהטעם אומרים

בשניה יהרהר ולא עשייתה ב)בשעת ח, מו"ק .(תוס'

המצוה את קיים כבר כאשר הטעמים בין מינה ונפקא

לפי יחדיו: מצוות שתי עושין שאין נזכר כך ואחר הראשונה

יהרהר שלא – הראשונה המצוה מצד הוא האיסור השני, הטעם

טעם אין נעשתה, כבר הראשונה כאשר אך בשניה, עשייתה בעת

הראשון, הטעם לפי ואילו אחריה. השניה קיום את לאסור

כי הראשונה לאחר מיד השניה המצוה בעשיית הוא האיסור

עליו ולכן שעליו, מהמצוות להיפטר שממהר מראה בכך

מיד לעשותה ולא מעט ב)להמתין קב, פסחים שמואל .(דבר

במעשה מצוות שתי מקיימים רבות במצוות הרי לעיין: ויש

מצה, כזית באכילת יו"ט סעודת ומצות מצה מצות כגון אחד,

כזית באכילת יו"ט סעודת ומצות בסוכה ישיבה מצות וכן

עשיית בכלל זה אין ומדוע סוכות, של ראשון בליל בסוכה

'חבילות'? מצוות

שתי את לקיים כדי כאשר רק הוא שהאיסור לומר ויש

שני לטהר כגון נפרדים, מעשים שני לעשות צריך המצוות

מהן, להפטר כמעונין נראה יחדיו לעשותן והממהר מצורעים,

כממהר נראה זה אין אחד, במעשה חיובים שני מקיים כאשר אך

מצוה, לכל פנוי לבו שיהא הטעם לפי וכן מהמצוות. להפטר

במע להרהר צריך ואינו אחד מעשה רק כשעושה אחר,הרי שה

שני בו שמתקיימים בכך חסרון ואין זה למעשה פנוי לבו

קפט)חיובים סי' ח"א או"ח אג"מ שם. פסחים ציון .(חמודי

במצוות רק כאחת מצוות שתי עושים שאין שחידשו, ויש

הפרשת כגון שליח, ע"י לקיימן שיכול במצוות אך שבגופו.

רשאי שהרי כאחת לעשותן מניעה אין ומעשרות, תרומות

מעל המצוות משא את כפורק שנראה אף אחר ע"י לקיימן

שנראה אף כאחת מצוות שתי קיום גם לאסור אין וכך צווארו.

כמשא שמח)עליו .(אור

ה'תשע"ב תשרי כ"ט חמישי יום כניסה ויש כניסה יש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ñðëpL øBäè̈¤¦§©

;øBäè Z Bîèçî õeç Blk ñðëð elôà ,åéøBçà Cøc òbðî úéáì§©¦§ª¨¤¤£¨£¦¦§©ª¥¨§¨

.äøBz äànè äàéa Cøc Z úéaä ìà àaäå :øîàpL¤¤¡©§©¨¤©©¦¤¤¦¨¦§¨¨

האדם מחוטמו, חוץ אחוריו דרך נכנס שאם אף לכאורה,

שנכנסו כיון יטמאו, שעליו שהכלים נותן הדין טהור, עצמו

שלא אפילו טמא כולו כשנכנס עצמו האדם גם והרי במלואם,

לכלים האדם בין חילק שלא הרמב"ם מלשון אך ביאה, כדרך

מדוע? ביאור וצריך טהורים. הכלים גם כזה שבאופן משמע

האדם, ע"י היא הכלים שטומאת כיוון לומר: יש ולכאורה

תנאי לגביו נתקיימו שלא משום נטמא אינו האדם כאשר הרי

נתקיימו כן שלגביהם למרות נטמאים אינם הכלים אף הטומאה,

התנאים.

להלן מהמבואר כך על להקשות יש את(ה"ח)אך שהמכניס

טהור עצמו שהאדם אף שעליהם, הכלים נטמאו לבית, ידיו

תלויה אינה הכלים שטומאת הרי מקצתו), רק שנכנס (משום

האדם! בטומאת

שאינו ביאה') ('דרך רגיל באופן ידיו המכניס בין לחלק ויש

שאינו ביאה כדרך שלא והנכנס מקצתו רק שנכנס משום נטמא

רובו: בכניסת אפילו נטמא

צרעת, טומאת שלגבי למדים הבית' אל 'והבא מהפסוק

נחשבת כדרך כניסה מאידך, כניסה. אינה כדרך שלא כניסה

הדרוש הכניסה בשיעור חסר מקצתו רק כשנכנס אבל כניסה,

כניסה. זו הרי שנכנס המקצת אותו לגבי מקום ומכל לטומאה,

אינה כדרך שלא כניסה שעליו: הכלים לגבי מינה ונפקא

אינם שעליו הכלים גם ולכן שנכנס, החלק לגבי אפילו כניסה

כאן יש ליד ביחס ידו, כשהכניס אך נכנסו. לא כאילו נטמאים,

מהווה היד כי האדם, את לטמא כדי בכך די שאין אלא כניסה,

היד שעל הכלים ואילו הכניסה בשיעור וחסר מגופו מקצת רק

טמאים. במילואם שנכנסו

(g"xbd iyecig)

ה'תשע"ב תשרי ל' שישי יום קובע הכתם מיקום

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàBøä̈¨

åéìò àöîpL ãâaä ïëå .äãé÷tä úò ãò òøôîì äàîè Z íúk¤¤§¥¨§©§¥©©¥©§¦¨§¥©¤¤¤¦§¨¨¨

äéä íéîiî :øîBà éðàL ;ä÷éãaä úòL ãò ...òøôîì àîè íúkä©¤¤¨¥§©§¥©©§©©§¦¨¤£¦¥¦¨¦¨¨

.íL̈

יותר מאז עבר אם אף הפקידה, שעת עד היא הכתם טומאת

עד למפרע טמא הכתם עליו שנמצא שהבגד כשם לעת, ממעת

כתם וטומאת רבים. ימים מאז עברו אפילו הבדיקה, שעת

בדקה (ואם לעת מעת רק למפרע שמטמאת דם מראיית חמורה

יותר לחשוש אין דם במציאת כי הבדיקה), שעת עד – מעל"ע

הדם יצא מתי לדעת שאין בכתם כן שאין מה לעת, מעת מאשר

הבדיקה עד או הפקידה עד לחשוש משנה)יש .(כסף

ביאה איסורי בהלכות ה"ג)והנה, "כל(פ"ט הרמב"ם: כתב
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שער פרע ("גדל עשה על הן עובר שגילח שנזיר למרות מגלח":

ראשם"), על יעבור לא ("תער תעשה לא על והן ראשו"),

ועשה" תעשה לא דוחה הנתק) תגלחת (של עשה "אין ולכאורה

בכל מותר הנתק גילוח שכן להתגלח, לו מותר זאת בכל –

אופן.

[mle` d"c ,c"l 'iq a"g ,mi iwit`]

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום מצוות של חבילות

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰éðL ïéøäèî ïéàå§¥§©£¦§¥

.úBìéáç úBöî ïéOBò ïéàL ,úçàk ïéòøöî§Ÿ̈¦§©©¤¥¦¦§£¦

חבילות מצוות עושים ש"אין לכך שהטעם מפרשים יש

מראה האדם כאחת, מצוות שתי שבעשיית משום הוא חבילות"

ממנו להפטר שממהר כמשא עליו א)שהן ח, סוטה ותוס' ויש(רש"י .

מהמצוות אחת לכל פנוי לבו שיהא כדי הוא שהטעם אומרים

בשניה יהרהר ולא עשייתה ב)בשעת ח, מו"ק .(תוס'

המצוה את קיים כבר כאשר הטעמים בין מינה ונפקא

לפי יחדיו: מצוות שתי עושין שאין נזכר כך ואחר הראשונה

יהרהר שלא – הראשונה המצוה מצד הוא האיסור השני, הטעם

טעם אין נעשתה, כבר הראשונה כאשר אך בשניה, עשייתה בעת

הראשון, הטעם לפי ואילו אחריה. השניה קיום את לאסור

כי הראשונה לאחר מיד השניה המצוה בעשיית הוא האיסור

עליו ולכן שעליו, מהמצוות להיפטר שממהר מראה בכך

מיד לעשותה ולא מעט ב)להמתין קב, פסחים שמואל .(דבר

במעשה מצוות שתי מקיימים רבות במצוות הרי לעיין: ויש

מצה, כזית באכילת יו"ט סעודת ומצות מצה מצות כגון אחד,

כזית באכילת יו"ט סעודת ומצות בסוכה ישיבה מצות וכן

עשיית בכלל זה אין ומדוע סוכות, של ראשון בליל בסוכה

'חבילות'? מצוות

שתי את לקיים כדי כאשר רק הוא שהאיסור לומר ויש

שני לטהר כגון נפרדים, מעשים שני לעשות צריך המצוות

מהן, להפטר כמעונין נראה יחדיו לעשותן והממהר מצורעים,

כממהר נראה זה אין אחד, במעשה חיובים שני מקיים כאשר אך

מצוה, לכל פנוי לבו שיהא הטעם לפי וכן מהמצוות. להפטר

במע להרהר צריך ואינו אחד מעשה רק כשעושה אחר,הרי שה

שני בו שמתקיימים בכך חסרון ואין זה למעשה פנוי לבו

קפט)חיובים סי' ח"א או"ח אג"מ שם. פסחים ציון .(חמודי

במצוות רק כאחת מצוות שתי עושים שאין שחידשו, ויש

הפרשת כגון שליח, ע"י לקיימן שיכול במצוות אך שבגופו.

רשאי שהרי כאחת לעשותן מניעה אין ומעשרות, תרומות

מעל המצוות משא את כפורק שנראה אף אחר ע"י לקיימן

שנראה אף כאחת מצוות שתי קיום גם לאסור אין וכך צווארו.

כמשא שמח)עליו .(אור

ה'תשע"ב תשרי כ"ט חמישי יום כניסה ויש כניסה יש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ñðëpL øBäè̈¤¦§©

;øBäè Z Bîèçî õeç Blk ñðëð elôà ,åéøBçà Cøc òbðî úéáì§©¦§ª¨¤¤£¨£¦¦§©ª¥¨§¨

.äøBz äànè äàéa Cøc Z úéaä ìà àaäå :øîàpL¤¤¡©§©¨¤©©¦¤¤¦¨¦§¨¨

האדם מחוטמו, חוץ אחוריו דרך נכנס שאם אף לכאורה,

שנכנסו כיון יטמאו, שעליו שהכלים נותן הדין טהור, עצמו

שלא אפילו טמא כולו כשנכנס עצמו האדם גם והרי במלואם,

לכלים האדם בין חילק שלא הרמב"ם מלשון אך ביאה, כדרך

מדוע? ביאור וצריך טהורים. הכלים גם כזה שבאופן משמע

האדם, ע"י היא הכלים שטומאת כיוון לומר: יש ולכאורה

תנאי לגביו נתקיימו שלא משום נטמא אינו האדם כאשר הרי

נתקיימו כן שלגביהם למרות נטמאים אינם הכלים אף הטומאה,

התנאים.

להלן מהמבואר כך על להקשות יש את(ה"ח)אך שהמכניס

טהור עצמו שהאדם אף שעליהם, הכלים נטמאו לבית, ידיו

תלויה אינה הכלים שטומאת הרי מקצתו), רק שנכנס (משום

האדם! בטומאת

שאינו ביאה') ('דרך רגיל באופן ידיו המכניס בין לחלק ויש

שאינו ביאה כדרך שלא והנכנס מקצתו רק שנכנס משום נטמא

רובו: בכניסת אפילו נטמא

צרעת, טומאת שלגבי למדים הבית' אל 'והבא מהפסוק

נחשבת כדרך כניסה מאידך, כניסה. אינה כדרך שלא כניסה

הדרוש הכניסה בשיעור חסר מקצתו רק כשנכנס אבל כניסה,

כניסה. זו הרי שנכנס המקצת אותו לגבי מקום ומכל לטומאה,

אינה כדרך שלא כניסה שעליו: הכלים לגבי מינה ונפקא

אינם שעליו הכלים גם ולכן שנכנס, החלק לגבי אפילו כניסה

כאן יש ליד ביחס ידו, כשהכניס אך נכנסו. לא כאילו נטמאים,

מהווה היד כי האדם, את לטמא כדי בכך די שאין אלא כניסה,

היד שעל הכלים ואילו הכניסה בשיעור וחסר מגופו מקצת רק

טמאים. במילואם שנכנסו

(g"xbd iyecig)

ה'תשע"ב תשרי ל' שישי יום קובע הכתם מיקום

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äàBøä̈¨

åéìò àöîpL ãâaä ïëå .äãé÷tä úò ãò òøôîì äàîè Z íúk¤¤§¥¨§©§¥©©¥©§¦¨§¥©¤¤¤¦§¨¨¨

äéä íéîiî :øîBà éðàL ;ä÷éãaä úòL ãò ...òøôîì àîè íúkä©¤¤¨¥§©§¥©©§©©§¦¨¤£¦¥¦¨¦¨¨

.íL̈

יותר מאז עבר אם אף הפקידה, שעת עד היא הכתם טומאת

עד למפרע טמא הכתם עליו שנמצא שהבגד כשם לעת, ממעת

כתם וטומאת רבים. ימים מאז עברו אפילו הבדיקה, שעת

בדקה (ואם לעת מעת רק למפרע שמטמאת דם מראיית חמורה

יותר לחשוש אין דם במציאת כי הבדיקה), שעת עד – מעל"ע

הדם יצא מתי לדעת שאין בכתם כן שאין מה לעת, מעת מאשר

הבדיקה עד או הפקידה עד לחשוש משנה)יש .(כסף

ביאה איסורי בהלכות ה"ג)והנה, "כל(פ"ט הרמב"ם: כתב
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בדקה ואם שעות, וארבע עשרים עד למפרע טמאה כתם, הרואה

בדיקה". זמן עד למפרע טמאה – טהור ומצאה זה זמן בתוך

זמן עד למפרע מטמא שכתם כאן לדבריו סתירה זו והרי

שעות! וארבע מעשרים יותר מאז עברו אם ואפילו הבדיקה,

דוד' ה'חסדי ה"ב)וביאר פ"ג נדה טומאת(תוספתא בין לחלק שיש

טמאהכתמים שלטהרות לבעלה. האישה לאיסור לטהרות,

אין לבעלה ואילו ימים כמה עברו אפילו הבדיקה עד למפרע

ביאה, איסורי בהלכות ולכן לעת'. מ'מעת יותר ולאסור להחמיר

שהכתם הרמב"ם כתב לבעלה, אישה איסור דיני מובאים שם

שעות. וארבע עשרים עד רק מטמא

יחזקאל' ה"א)וה'חזון שם חילק:(תוספתא

בשרה על כתם שמצאה באישה מדובר ביאה איסורי בהלכות

גם לעת מעת חוששים דם שבראיית ומאחר דם, כרואה שדינה

שנמצא בכתם מדובר כאן ואילו מזה. יותר להחמיר אין בכתם

שעת עד רבים ימים למפרע נטמאת האישה ובזה הבגד, על

המשנה לשון כמשמעות א)הבדיקה, נו, בחלוק(נדה שנמצא "כתם

בו היה ולא הזה החלוק את בדקתי שיאמר עד למפרע מטמא

כתם".

ה'תשע"ב חשון מר א' קודש שבת הבדיקה תקנת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó ˙ÂÎÏ‰ïäì eðwz íéîëç£¨¦¦§¨¤

úBøäè éðtî úéøçLa ,íBé ìëa ïîöò úB÷ãBa úBéäì ìàøOé úBðáì¦§¦§¨¥¦§§©§¨§¨§©£¦¦§¥§¨

ú÷ãBa äMà ìëå ...úéøçL ìL úBøäè éðtî úéáøòáe ,úéáøò ìL¤©§¦§©§¦¦§¥§¨¤©£¦§¨¦¨¤¤

ì úøáBòL äòLaäúéä àì íà ìáà .úBøähä éðtî dúhî LnL §¨¨¤¤¤§©¥¦¨¨¦§¥©§¨£¨¦Ÿ¨§¨

.dìòáì ä÷éãa äëéøö dðéà Z úBøäèa ú÷ñBò¤¤¦§¨¥¨§¦¨§¦¨§©§¨

העסוקה אשה כל היתה בישראל נוהגות הטהרות שהיו בזמן

ובערב. בבוקר יום, בכל פעמיים עצמה לבדוק חייבת בטהרות

בוקר של בדיקה הוא: וייעודה – חכמים מתקנת היא זו בדיקה

עצמה תמצא (ואם הלילה של הטהרות את להכשיר בשביל

בבדיקת ואם בלילה, טומאה ראתה שלא הרי – בבוקר טהורה

מכלל יצאו הלילה של הטהרות – טהורה שאינה ימצא הערב

כדי – ערב של ובדיקה בבוקר); עצמה בדקה כבר כי ספק

בדיקה צריכה אינה והנידה היום. של הטהרות את להכשיר

טמאה. היא עדיין – תראה לא אם אף שהרי וערבית, שחרית

אנטגינוס בן חנינא רבי ב)ואמר יב, בשני(נדה משמשת שאשה

מפרשים יש הדבר. בפירוש ונחלקו תקנוה". הן עותוה "הן עדים

ויש תשמיש. לאחר ושניהם לה ואחד לו אחד הם העדים ששני

אחרי ואחד התשמיש לפני אחד הם העדים ששני מפרשים

התשמיש.

ונחלקו(שם)בגמרא אנטיגנוס בן חנינא כרבי הלכה נפסקה

בדבר: ראשונים

העסוקה באשה אלא כמותו הלכה אמרו שלא אומרים יש

שאינה אשה אבל עדים, שני בדיקת צריכה שהיא בטהרות,

ולא תשמיש לפני לא כלל, בדיקה צריכה אינה בטהרות עסוקה

שצריכה סובר עצמו אנטגינוס בן חנינא שרבי ואף לאחריו.

כמותו הלכה אין זה בפרט פ"ב)בדיקה, שבועות פסק(ר"ן וכן .

כאן. הרמב"ם

(dy` zwica jxr zicenlz dictelwivp`)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ckw sc oileg(iyiy meil)

àøîâ

:xerl lhazn `l xya zifky dpyna xn`p izn zx`an `xnbd
,ïðçBé éaø øîà àleò øîàxya zifk eilr yiy xery dpynd oic ¨©¨¨©©¦¨¨

,xerl lhazn `le `nhàlà eðL àìykäiç ezèìt-alk jypy Ÿ¨¤¨§¨©©¨
exi`yde ,xerl zekinqa xyad on dkizg lclce dndad z`

,xerl xaegnïékñ ezèìt ìáàz` hiytdy drya m` la` - £¨§¨©©¦
lhan ,xerd mr cgi xerl jenqd xyadn wlg oikqd hiltd ,xerd
zifk s`e ,el aeyg epi`e xerl zekinqa hiltdy xyad z` mc`d

xya.ìéèä¦
,àleòì ïîçð áø déì øîàm`dïðçBé éaø øîàxyady df oic ¨©¥©©§¨§¨¨©©¦¨¨

xerl lhazneléôà`idy dlecb xya zkizg oikqd hiltdyk £¦
àèøúk.awd raex xeriyk ±déì øîà`lerïéàel`ye xfg .ok ± §©§¨¨©¥¥
ongp axåxn` opgei iax m`dàéôðk eléôà.dtp xeriyk ±øîà §£¦§©§¨¨©
ïéà déì-.xerl lhazn dfk xeriy s`y ,okdéì øîàongp ax ¥¥¨©¥
íéäìàäs` ,dreay oeyl ±ïðçBé éaø éì øîà íàenvradéîetî ¨¡Ÿ¦¦¨©¦©¦¨¨¦¥
eitn ±déì àðúééö àìlecb xeriyy xazqn oi`y ,el ziiv` `l ± Ÿ¨¥§¨¥

.xerl lhazi xya ly
÷éìñ ékdlryk -àéòLBà áø,l`xyi ux`l laandéì déçkLà ¦¨¦©©§¨©§§¥¥

`irye` ax,énà éaøìì døîàdén÷ dézòîLeiptl xn` ± §©¦©¦£¨¨¦§©§¥©¥
y siqede ,mcew `xnbd d`iady ef drenyàleò øîà éëä̈¦¨©¨

,lhazn oikqa xyad z` hiltdykydéì øcäà éëäådpr jke ± §¨¦©§©¥
elïîçð áø.eixac z` lawi `l opgei iax ly eitn rnyi m` s`y ©©§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א

zrxv z`neh zekld - ixyz d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn '`Îixyz d"k -

ה'תשע"ב תשרי כ"ה ראשון יום

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
ׁשני 1ּפרק

הלכותטומאתצרעת
¤¤¥¦

מּׁשתי‡. ּפחֹות אין - ּבצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּׂשער
ּבזּוג2ּׂשערֹות נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה היתה3. . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשחרה אחת אֹו זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה ואחת4אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
אֹו ּכׁשּתים, ונראית מלמעלה ונחלקה מּלמּטה אחת אֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבנה,

מׁשחיר עּקרן מלּבין5ׁשהיה עּקרן6וראׁשן היה טהֹור. זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
טמא. - ׁשהּוא ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף מׁשחיר, וראׁשן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלּבין

ׁשּיׁש·. ּפי על אף הּנגע, ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
- ּכאן ואחת ּכאן אחת מפּזרֹות והן ּביניהן ׁשחֹור ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּׂשער

טמאה סימן אּלּו -7הרי מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
ממעטֹו הּׁשחֹור ּׂשער מקֹום הּׂשערֹות8אין ׁשּתי ׁשהיּו ּובין . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ

זה הרי - ּבסֹופּה ׁשהיּו ּובין מּקפּתן והיא הּבהרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבתֹו

טהֹור9טמא זה הרי - מּבחּוץ ּבצּדּה היּו אם אבל עד10. , ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
היּו לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

הּנגע ּבתֹו ּׂשערֹות לֹו11ׁשּתי חּוצה טמא12וׁשֹוכבֹות -13; ְְְְְֵֵֶַַָָָ
טמאה סימן אינן - ּבתֹוכֹו וׁשֹוכבֹות לֹו חּוצה .14היּו ְְְְִֵַָָָָֻ

לבנֹות15לבן‚. ׁשהיּו ּבין מראה, ּבכל מטּמא הּׂשערֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּביֹותר ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין ּומראיהן16ּכׁשלג הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. - ֵָָָלבן
הּבהרת„. ּבגּוף ׁשּיהיה עד טמאה סימן לבן ּׂשער .17אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מחית אֹו ּבהק אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּובתֹוכּה ּבהרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ּׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, מחית אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשחין

טמאה סימן אינן - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה והרי18אֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשהּבהרת ּפי על אף ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו

הּבהק19מּקפת את אֹו מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש

הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו סימן20מחיתן אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויסּגיר.21טמאה לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת הּבהרת והרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קדם1) אם יהיו, מקום זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם, יהיו שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר
גריס כחצי ממנה והלך והוחלט שערות שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן הוא אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער

"שערה"2)וטהר. פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן" הפך בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
פרטים. כמה וכולל המין שם היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - במשנה3)משמעותה במספריים. לגוזזן יהיה שאפשר

שלדעת ומפני להחמיר", כולם כדברי "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של שיעורן בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה
שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק ולקמן להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור שם) למשנה (בפירושו רבינו
להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול השיעור רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי מצילות שהן
קבע אלא הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר" כולם כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו [נראה
רבינו סתם ולפיכך גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה
פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו חותכת והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם וכתב ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן
ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו ולמה ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים "ספק א: משנה ה

הספק]. מפני שחורה4)חומרא ונקט מלבן, חוץ שהוא צבע כל אלא שחורה, דווקא ובזמנםלאו במקומם האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שהוא.5)שערותיהם כל "ושער6)אפילו (שם) מהכתוב זה למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת
הלבין. בנגע שנוגע השיער חלק משמע לבן". הפך ביניהן7)בנגע יש מפוזרות וכשהן ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער

הטבעי. מצבע גודל8)שערות את ממעט השחור השיער שמקום אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס נגע היה אם
לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם מטמא אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו כגריס, שיעור בו ואין הנגע

ממעט. אינו וודאי טומאה סימן שהוא שהשערות9)- בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו' "מטמא אמרו: ג משנה שם
ממש. גבולו על עומדות אלא אותן מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע לבן10)מוקפות שער א: משנה שם

בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו עליו.12)פירוש, ושוכבות הבריא העור לצד פרשת13)נכפפו כהנים תורת
לו". חוצה שוכב ואפילו הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא שם:14)נגעים

בתוכו". ושוכב לו שחוצה לובן".15)"פרט מראה בכל ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק למטה16)נגעים אפילו
ה). ב, פרק נגעים פרשת כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע "ומראה ביצה, ה.17)מקרום משנה א, פרק נגעים

מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין א. המונחים: פירוש נקדים
השחין; מכוות כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה: דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל - השחין

א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, מחמת18)ה. מטמאים כגריס, הם שאם מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
לבן. שיער בהם כשיש הבהרת צירוף מבלי הבהרת19)עצמם אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו השערות את רואים אנו אין

אינה שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה שהיא לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם מקיפה אינה
ראוי אינו המכווה או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי הבשר בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה

טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם שערות20)לכך, שתי שבה פנימית בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
טבעת. בצורת חיצונה ובהרת שחין של טבעת מוקפת החיצונה.21)והיא לבהרת מועילה הפנימית שבבהרת השערות שאין מפני
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:xerl lhazn `l xya zifky dpyna xn`p izn zx`an `xnbd
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÷éìñ ékdlryk -àéòLBà áø,l`xyi ux`l laandéì déçkLà ¦¨¦©©§¨©§§¥¥
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zrxv z`neh zekld - ixyz d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn '`Îixyz d"k -

ה'תשע"ב תשרי כ"ה ראשון יום

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
ׁשני 1ּפרק

הלכותטומאתצרעת
¤¤¥¦

מּׁשתי‡. ּפחֹות אין - ּבצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּׂשער
ּבזּוג2ּׂשערֹות נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה היתה3. . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשחרה אחת אֹו זה, מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה ואחת4אחת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
אֹו ּכׁשּתים, ונראית מלמעלה ונחלקה מּלמּטה אחת אֹו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבנה,

מׁשחיר עּקרן מלּבין5ׁשהיה עּקרן6וראׁשן היה טהֹור. זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
טמא. - ׁשהּוא ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף מׁשחיר, וראׁשן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמלּבין

ׁשּיׁש·. ּפי על אף הּנגע, ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
- ּכאן ואחת ּכאן אחת מפּזרֹות והן ּביניהן ׁשחֹור ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּׂשער

טמאה סימן אּלּו -7הרי מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
ממעטֹו הּׁשחֹור ּׂשער מקֹום הּׂשערֹות8אין ׁשּתי ׁשהיּו ּובין . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ

זה הרי - ּבסֹופּה ׁשהיּו ּובין מּקפּתן והיא הּבהרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבתֹו

טהֹור9טמא זה הרי - מּבחּוץ ּבצּדּה היּו אם אבל עד10. , ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
היּו לבן. הּלבנֹות הּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּצֹומחֹות העֹור ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

הּנגע ּבתֹו ּׂשערֹות לֹו11ׁשּתי חּוצה טמא12וׁשֹוכבֹות -13; ְְְְְֵֵֶַַָָָ
טמאה סימן אינן - ּבתֹוכֹו וׁשֹוכבֹות לֹו חּוצה .14היּו ְְְְִֵַָָָָֻ

לבנֹות15לבן‚. ׁשהיּו ּבין מראה, ּבכל מטּמא הּׂשערֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּביֹותר ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין ּומראיהן16ּכׁשלג הֹואיל , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. - ֵָָָלבן
הּבהרת„. ּבגּוף ׁשּיהיה עד טמאה סימן לבן ּׂשער .17אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מחית אֹו ּבהק אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּובתֹוכּה ּבהרת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּכיצד?
הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ּׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, מחית אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּׁשחין

טמאה סימן אינן - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו הּמכוה והרי18אֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשהּבהרת ּפי על אף ויסּגיר. לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו

הּבהק19מּקפת את אֹו מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אֹו מכוה אֹו ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש

הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו סימן20מחיתן אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ויסּגיר.21טמאה לבן ּׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת הּבהרת והרי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קדם1) אם יהיו, מקום זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם, יהיו שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר
גריס כחצי ממנה והלך והוחלט שערות שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן הוא אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער

"שערה"2)וטהר. פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן" הפך בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
פרטים. כמה וכולל המין שם היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - במשנה3)משמעותה במספריים. לגוזזן יהיה שאפשר

שלדעת ומפני להחמיר", כולם כדברי "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של שיעורן בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה
שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק ולקמן להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור שם) למשנה (בפירושו רבינו
להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול השיעור רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי מצילות שהן
קבע אלא הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר" כולם כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו [נראה
רבינו סתם ולפיכך גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה
פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו חותכת והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם וכתב ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן
ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו ולמה ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים "ספק א: משנה ה

הספק]. מפני שחורה4)חומרא ונקט מלבן, חוץ שהוא צבע כל אלא שחורה, דווקא ובזמנםלאו במקומם האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שהוא.5)שערותיהם כל "ושער6)אפילו (שם) מהכתוב זה למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת
הלבין. בנגע שנוגע השיער חלק משמע לבן". הפך ביניהן7)בנגע יש מפוזרות וכשהן ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער

הטבעי. מצבע גודל8)שערות את ממעט השחור השיער שמקום אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס נגע היה אם
לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם מטמא אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו כגריס, שיעור בו ואין הנגע

ממעט. אינו וודאי טומאה סימן שהוא שהשערות9)- בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו' "מטמא אמרו: ג משנה שם
ממש. גבולו על עומדות אלא אותן מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע לבן10)מוקפות שער א: משנה שם

בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו עליו.12)פירוש, ושוכבות הבריא העור לצד פרשת13)נכפפו כהנים תורת
לו". חוצה שוכב ואפילו הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא שם:14)נגעים

בתוכו". ושוכב לו שחוצה לובן".15)"פרט מראה בכל ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק למטה16)נגעים אפילו
ה). ב, פרק נגעים פרשת כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע "ומראה ביצה, ה.17)מקרום משנה א, פרק נגעים

מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין א. המונחים: פירוש נקדים
השחין; מכוות כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה: דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל - השחין

א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, מחמת18)ה. מטמאים כגריס, הם שאם מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
לבן. שיער בהם כשיש הבהרת צירוף מבלי הבהרת19)עצמם אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו השערות את רואים אנו אין

אינה שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה שהיא לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם מקיפה אינה
ראוי אינו המכווה או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי הבשר בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה

טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם שערות20)לכך, שתי שבה פנימית בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
טבעת. בצורת חיצונה ובהרת שחין של טבעת מוקפת החיצונה.21)והיא לבהרת מועילה הפנימית שבבהרת השערות שאין מפני
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lybe zxecdn jezn

הּׁשחין‰. להן את22הלכּו ׁשהּקיפּו והּמכוה והּבהק ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ונמצאּו אֹותן, חֹולקין אֹו להן נסמכין אֹו הּלבנֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּׂשערֹות

הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות הּׁשבּוע24ּבגּופּה23ׁשּתי ּבסֹוף ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָ
לא ואם מחלט; זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהראׁשֹון

יפטרּנּו - להן .25הלכּו ְְְִֶֶָָ
.Âלבן ּׂשער את26אין הּבהרת ׁשּתקּדים עד טמאה סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּתהפ - לבן ּׂשער הפכה והיא ׁשּנאמר: הּלבן; ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשער
הרי27אֹותֹו - הּבהרת את לבן ּׂשער קדם אם אבל ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּבהרת.

ויסּגיר. טמאה סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻהיא
.Êּכ ואחר ּבֹו, והחלט לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהיתה

וטהר ּבמקֹומֹו לבן ּׂשער והּניחה הּבהרת ּכ28הלכה ואחר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּׂשער והרי הראׁשֹונה הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחזרה

ּפקּדה ּׂשער הּנקרא זהּו - ּבתֹוכּה טמאה;29לבן סימן ואינֹו , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻֻ
לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן ּׂשער הפכה והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

חברּתּה .30ׁשהפכּתּו ְֲֲֶֶַָָ
.Áוהל והחלט, ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיתה

וטהר גריס ּכחצי גריס31מּמּנה ּבחצי הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּתי והרי ׁשהל זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשאר,

טּמאה סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות עד32ּׂשערֹות , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
אחת. ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהפ

.Ëּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ּבהרת33ּבהרת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
להסּגיר זֹו הרי - אחת ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי34ּכחצי ּבהרת . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה אחת, ּׂשערה ּובּה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָגריס
להסּגיר זֹו הרי - אחת ׁשּתי35ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

- אחת ּׂשערה ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּׂשערֹות,
להסּגיר זֹו ונֹולדה36הרי ּכלּום, ּבּה ואין גריס ּכחצי ּבהרת . ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

להחליט, זֹו הרי - ּׂשערֹות ׁשּתי ּובּה גריס ּכחצי ּבהרת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלּה
הּלבנֹות הּׂשערֹות לׁשּתי ּבהרת קדמה ּׂשער37ׁשהרי ספק . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
טמא זֹו הרי - קדמה הּבהרת ספק קדם לי,38לבן ויראה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבספק. ְְֵֶָָֻׁשּטמאתֹו

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹו‡. מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻאין
ּׂשערֹות, ארּבע צמיחת ּכדי ׁשעּורּה? וכּמה זה. על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיתר
ּבאמצע הּמחיה ׁשּתהיה והּוא רחב. ּוׁשּתים אר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתים
על יתרה והיא צד, מּכל אֹותּה מּקפת והּבהרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבהרת,
הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּמחיה
ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה. סימן אינּה - הּבהרת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבצד
אחר, ּבמקֹום ּכחרּדל חי ּובּׂשר זה ּבמקֹום ּכחרּדל חי ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָּבּׂשר
מצטרפין אינן - הּבהרת ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאף
ּכעדׁשה הּבהרת ּבאמצע אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלכעדׁשה,

יתר. אֹו ְֵָָֻמרּבע
הּמחיה·. מראה ׁשהיה ּבין מראה, ּבכל מטּמאה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמחיה

מארּבע הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא לבן. אֹו ׁשחֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאדם
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַהּמראֹות

ּבהרת.‚. ׁשל ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו מחיה אֹו מכוה אֹו ׁשחין ּבאמצע ׁשהיתה ּבהרת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו והּמחיה ְְְְְְְִִִַַַַָָֹבהק,
הּבהרת ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף הּבהק, ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמחיתן
הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה, סימן אינּה -ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
מחיתֹו אֹו הּׁשחין הּקיף אם וכן מחיתן. אֹו הּבהק ּבתֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹאֹו
אחד ׁשּנסמ אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּמכוה
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שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה אינה כן גם והפנימית
טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין לקמן.22)פירוש, רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר כגון23)בסוף

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק וכן למקומו הבהרת והתפשטה לגמרי השחין מכווה24)שנרפא או שחין הפסק בלי
הבהרת. ובין אם25)בינן אבל שני, הסגר בסוף והמדובר ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל כדין יטהרנו,

ש אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין ראשון שבוע בסוף הלכו לשיער26)נית.לא קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם טמא, - את27)לבן הפכה שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה כלומר,

ללבן. השחור נתרפאה.28)השיער שהבהרת כיוון טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על הראשונה29)אף הבהרת כאילו
המשנה). על בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה הפך30)שהלכה זה נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,

זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער כשיעור.31)את בה נשאר שלא שחצי32)מפני אומרים אנו אין זה במקרה גם
את הפכה אחרת שבהרת מזה ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים אנו אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס

ביניהם.33)השיער. בריא עור הפסק ללא לה סמוך מסגירים.34)כלומר, כן גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו
יותר בה יש בבא כל פירוש, זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות כהקדמה ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא

חצי35)חידוש. ידי על נהפכה הראשונה שהשערה מפני מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה שיש פי על אף
כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג, פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על ולא הראשון הגריס

מקצתו". את כולה שהפכה אם36)ולא שכן שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע שחצי מפני להחליט, ולא

כך. הדין השני בחצי שערה כולו".37)אין את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה ללבן שם38)כשנהפכו קמא כתנא
בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר, א פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף

"תור הלכה: שנקבעה כאן, משנה הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו טמא, אמרו היא",הישיבה בשמים לא ה
קובעת. אינה מעלה של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית הסמכות את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש פירוש,

בגופה1) שתהיה צריך ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה ואם שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר
ראשי הם איזה מצומצמת, כעדשה ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או הבהרת את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של

במחייה. מטמאים שאינם איברים

zrxv z`neh zekld - ixyz d"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה, סימן אינּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלתֹוכּה
ּתחת ׁשהיּו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויסּגיר.
ׁשהיּו אֹו אֹותּה מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה ׁשהיּו אֹו ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּמחיה
ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנכנסין
לא אם יחליט; זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשבּוע

יפטר. - להן ְְִֶָָֹהלכּו
את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה

ּבּה נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה, את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרת
לבן ּׂשער הפכה והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה'. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'והיא
ּולמחיה, לּׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת חי ּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומחית
עם לבן ּׂשער נאמר ולא טמאה; סימן מהן אחד ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאּלא
ּׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהיה לּמחיה, ׁשעּור לּתן אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחיה

ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן,
ּכעדׁשה‰. מחיה ּובאמצעּה מצמצם ּכגריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבהרת

ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
ׁשּב הּמחיה רבתה אם וכן טהֹור. - -הּמחיה זֹו ּבהרת תֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה מּטּמאה הּבהרת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטהֹור;
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּמחיה
זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעּׂשית עד הּמחיה ורבתה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּכעדׁשה
הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמחלט.

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיתה, ּכמֹות ְְְְִֵֶַָָָָֻזֹו
.Âורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת

מּכגריס, ּבהרת יתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Ê,מּבחּוץ מּקיפּה יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובּׂשר ּכגריס ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהרת
הּפנימית הּבהרת הרי - החי הּבּׂשר את מּקפת ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובהרת
החיצֹונה ּובהרת טמאה, סימן ּבּה אין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלהסּגיר,
החי הּבּׂשר נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהחליט,
מּבפנים וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין ּכּלֹו, ׁשהל אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּביניהן
ׁשאין אחת ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

טמאה. סימן ְִַָָֻּבּה
.Áוהּמחיה האיברים, מן איבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהרת

מּפני טמאה. סימן אינּה - האיבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמחיה
וראהּו ּבנגעים: ונאמר מּכאן, ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּכהן
ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאיברים
וראׁשי העטרה, וראׁש החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלים,
והיבלת איׁש ׁשל דּדין ראׁשי אבל אּׁשה. ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹדּדין

ּבמחיה. מּטּמאין ְְְְְִִִִִַַָוהּדלּדּולין

.Ë- ּכגריס יֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו איברים ראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכל
אדם ּבני ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻמּטּמאין
ּבראׁש אֹו חטמֹו ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. -ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּכהן וראהּו ׁשּנאמר: טהֹור; - ואיל איל ׁשֹופעת ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹו

ּכאחת. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד -ְְִֵֶַַַֻ

רביעי 1ּפרק
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מאחת‡. הּפּׂשיֹון ׁשּיהיה והּוא ׁשהּוא. ּבכל מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפּׂשיֹון
אינֹו - ּבהק מראה הּפּׂשיֹון היה אם אבל הּנגעים; ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּמראֹות
לּנגע; חּוץ ׁשּיפּׂשה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּפּׂשיֹון.
ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי - הּנגע לתֹו ּפּׂשה אם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּובסֹוף והסּגירּה, מּכעדׁשה ּפחֹות חי ּבּׂשר ּובתֹוכּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבהרת
הּבּׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אּלא לתֹוכּה ּפֹוּׂשה הּבהרת ׁשאין ּפּׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהחי

לּה. ָָחּוצה
אבל·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאין

והֹול ּפֹוּׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ויראה. הּׁשבּוע סֹוף עד מסּגירֹו אּלא מחליטֹו, אינֹו -ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ולא‚. הּמכוה, לתֹו ולא הּׁשחין לתֹו ּפֹוּׂשה הּבהרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹאין
לראׁש ולא הּמכוה, מחית לתֹו ולא הּׁשחין מחית ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹֹלתֹו
ׁשּנאמר: מהן; הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף לּזקן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשּפּׂשתה ּבהרת אבל ּבעֹור. הּמסּפחת תפּׂשה ּפּׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

ּפּׂשי זה הרי - הּבהק ֹון.לתֹו ְְֲִֵֶַַֹ
הּמכוה„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

הסּגירֹו טמאה. סימן אינֹו - לּפּׂשיֹון האֹום ּבין חֹולקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
זה הרי - לאֹום סמּו הּפּׂשיֹון ׁשּנמצא עד להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו

ְָֻמחלט.
האֹום‰. מן והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבהרת

יתר הּפּׂשיֹון עם האֹום מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף גריס, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכחצי
ועֹוד, ּכגריס ּופּׂשתה ּכגריס היתה טהֹור. זה [הרי] - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָמּכגריס
ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ּבּתחּלה ּתראה - האֹום לּה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהלכה
הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיתה
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוחזרה
ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופּׂשתה הסּגר] ימי ּבתֹו] ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָנתמעטה
הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה הּפּׂשיֹון ונתמעט ׁשּפּׂשתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יפטר. אֹו יסּגיר ְְִִֶַֹזה
.Âאֹו מחיה ּבּפּׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּבהרת

ּבֹו היתה ּבּתחּלה. ּתראה - האֹום לּה והלכה לבן, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּׂשער
ספק ּכסלע, היא והרי הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירֹו, ּכגריס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהרת
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה אחרת ׁשהיא ספק היא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

.Êׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם מּמּנה, יֹוצא וחּוט ּכגריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבהרת
למחיה; לא אבל ּולפּׂשיֹון, לבן לּׂשער זֹוקקּה - ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָֹּׂשערֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר1) שנכנסה ובהרת טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה ואם מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר
בסוף או בתחילת שהוחלט הטמא והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה כגריס בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור

שני. או ראשון שבוע
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ונכנס הּמחיה את מהן אחד ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהן
סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת זֹו והרי טמאה, סימן אינּה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלתֹוכּה
ּתחת ׁשהיּו הּבהק אֹו הּמכוה אֹו הּׁשחין להן הלכּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹויסּגיר.
ׁשהיּו אֹו אֹותּה מּקיפין ׁשהיּו אֹו ּבצּדּה ׁשהיּו אֹו ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהּמחיה
ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ונמצאת לתֹוכּה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנכנסין
לא אם יחליט; זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשבּוע

יפטר. - להן ְְִֶָָֹהלכּו
את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה

ּבּה נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה, את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּבהרת
לבן ּׂשער הפכה והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה'. ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'והיא
ּולמחיה, לּׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת חי ּבּׂשר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומחית
עם לבן ּׂשער נאמר ולא טמאה; סימן מהן אחד ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאּלא
ּׂשער לקּבל ּכדי ׁשּתהיה לּמחיה, ׁשעּור לּתן אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחיה

ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשהּוא ְְֵֶָָָלבן,
ּכעדׁשה‰. מחיה ּובאמצעּה מצמצם ּכגריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבהרת

ׁשּנתמעטה אֹו הּבהרת נתמעטה מחלט. זה הרי - ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמצמצמת
ׁשּב הּמחיה רבתה אם וכן טהֹור. - -הּמחיה זֹו ּבהרת תֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

על יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה מּטּמאה הּבהרת ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָטהֹור;
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ּׂשערֹות ׁשּתי רחב ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹהּמחיה
זה הרי - ּכעדׁשה ׁשּנעּׂשית עד הּמחיה ורבתה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמּכעדׁשה
הרי - לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמחלט.

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיתה, ּכמֹות ְְְְִֵֶַָָָָֻזֹו
.Âורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת

מּכגריס, ּבהרת יתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ׁשּנתמעטּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹו
לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה ּתתמעט ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֹולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Ê,מּבחּוץ מּקיפּה יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובּׂשר ּכגריס ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבהרת
הּפנימית הּבהרת הרי - החי הּבּׂשר את מּקפת ׁשנּיה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּובהרת
החיצֹונה ּובהרת טמאה, סימן ּבּה אין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלהסּגיר,
החי הּבּׂשר נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלהחליט,
מּבפנים וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין ּכּלֹו, ׁשהל אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּביניהן
ׁשאין אחת ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

טמאה. סימן ְִַָָֻּבּה
.Áוהּמחיה האיברים, מן איבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהרת

מּפני טמאה. סימן אינּה - האיבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמחיה
וראהּו ּבנגעים: ונאמר מּכאן, ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּכהן
ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאיברים
וראׁשי העטרה, וראׁש החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלים,
והיבלת איׁש ׁשל דּדין ראׁשי אבל אּׁשה. ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹדּדין

ּבמחיה. מּטּמאין ְְְְְִִִִִַַָוהּדלּדּולין

.Ë- ּכגריס יֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו איברים ראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָוכל
אדם ּבני ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻמּטּמאין
ּבראׁש אֹו חטמֹו ּבראׁש ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. -ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּכהן וראהּו ׁשּנאמר: טהֹור; - ואיל איל ׁשֹופעת ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצּבעֹו

ּכאחת. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד -ְְִֵֶַַַֻ

רביעי 1ּפרק
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מאחת‡. הּפּׂשיֹון ׁשּיהיה והּוא ׁשהּוא. ּבכל מטּמא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּפּׂשיֹון
אינֹו - ּבהק מראה הּפּׂשיֹון היה אם אבל הּנגעים; ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּמראֹות
לּנגע; חּוץ ׁשּיפּׂשה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻּפּׂשיֹון.
ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי - הּנגע לתֹו ּפּׂשה אם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּובסֹוף והסּגירּה, מּכעדׁשה ּפחֹות חי ּבּׂשר ּובתֹוכּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּבהרת
הּבּׂשר ׁשהל אֹו ּׁשהיתה מּמה הּמחיה נתמעטה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אּלא לתֹוכּה ּפֹוּׂשה הּבהרת ׁשאין ּפּׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהחי

לּה. ָָחּוצה
אבל·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה סימן הּפּׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאין

והֹול ּפֹוּׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ויראה. הּׁשבּוע סֹוף עד מסּגירֹו אּלא מחליטֹו, אינֹו -ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ולא‚. הּמכוה, לתֹו ולא הּׁשחין לתֹו ּפֹוּׂשה הּבהרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹאין
לראׁש ולא הּמכוה, מחית לתֹו ולא הּׁשחין מחית ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹֹלתֹו
ׁשּנאמר: מהן; הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף לּזקן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולא
ׁשּפּׂשתה ּבהרת אבל ּבעֹור. הּמסּפחת תפּׂשה ּפּׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָואם

ּפּׂשי זה הרי - הּבהק ֹון.לתֹו ְְֲִֵֶַַֹ
הּמכוה„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין

הסּגירֹו טמאה. סימן אינֹו - לּפּׂשיֹון האֹום ּבין חֹולקין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשהן
זה הרי - לאֹום סמּו הּפּׂשיֹון ׁשּנמצא עד להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו

ְָֻמחלט.
האֹום‰. מן והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבהרת

יתר הּפּׂשיֹון עם האֹום מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף גריס, ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכחצי
ועֹוד, ּכגריס ּופּׂשתה ּכגריס היתה טהֹור. זה [הרי] - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָמּכגריס
ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר ּבּתחּלה ּתראה - האֹום לּה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהלכה
הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ּבֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיתה
ׁשהיה. ּכמֹו הּוא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ּבהרת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוחזרה
ׁשהיתה, ּכמֹות וחזרה ּופּׂשתה הסּגר] ימי ּבתֹו] ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָנתמעטה
הרי - ׁשהיתה ּכמֹות וחזרה הּפּׂשיֹון ונתמעט ׁשּפּׂשתה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יפטר. אֹו יסּגיר ְְִִֶַֹזה
.Âאֹו מחיה ּבּפּׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופּׂשתה ּכגריס ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּבהרת

ּבֹו היתה ּבּתחּלה. ּתראה - האֹום לּה והלכה לבן, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָָּׂשער
ספק ּכסלע, היא והרי הּׁשבּוע ּבסֹוף והסּגירֹו, ּכגריס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהרת
טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה אחרת ׁשהיא ספק היא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא

.Êׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם מּמּנה, יֹוצא וחּוט ּכגריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבהרת
למחיה; לא אבל ּולפּׂשיֹון, לבן לּׂשער זֹוקקּה - ְְְְְְְֲִִֵָָָָָָָֹּׂשערֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר1) שנכנסה ובהרת טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה ואם מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר
בסוף או בתחילת שהוחלט הטמא והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה כגריס בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור

שני. או ראשון שבוע
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ויהיה הּבהרת אֹותּה ׁשּתּקיף עד טמאה סימן הּמחיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאין
ּׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת וסֹוף הּמחיה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבין
ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם לזֹו: מּזֹו יֹוצא וחּוט ּבהרֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹהיּו

מצרפן. אינֹו - לאו ואם מצרפן, - ְְְְְְִֵָָָָָָּׂשערֹות
.Áׁשהלכּו החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת

לעֹולם. ּבּה מסּגירין אין - טמאה סימני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמּנה
.Ëאֹו ׁשהיתה, לכמֹות ּופּׂשתה הּפּטּור אחר ׁשּכנסה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהרת

ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ׁשהיתה לכמֹות וחזרה ְְְְְְֲֳִֵֶֶָָָָָָָָׁשּפּׂשתה
.Èהּמחיה ּבתֹו לבן וּׂשער ּכעדׁשה מחיה ּובּה ּכגריס ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבהרת

ּׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחליטֹו,
לבן הּׂשער היה הּמחיה. מּפני טמא - לבן הּׂשער הל ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָלבן;
הּמחיה הלכה הּמחיה; מּפני טמא - לֹו והל הּבהרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבתֹו

לבן. ּׂשער מּפני טמא -ְִֵֵֵָָָָ
.‡Èמּפני טמא - הּמחיה הלכה ּופּׂשיֹון: מחיה ּובּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבהרת

לבן ּבּׂשער וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפּׂשיֹון הל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּפּׂשיֹון;
ּׂשער ּבֹו וחזר הּׂשער והל לבן ּבּׂשער החליטֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּובפּׂשיֹון.
ׁשהחליטֹו אֹו ּפּׂשיֹון, אֹו מחיה לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלבן
לבן ּׂשער אֹו אחרת מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה והלכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבמחיה
ּבֹו וחזר הּפּׂשיֹון והל ּבפּׂשיֹון ׁשהחליטֹו אֹו ּפּׂשיֹון, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָאֹו
זה הרי - לבן ּׂשער אֹו מחיה ּבּה ׁשּנֹולדה אֹו אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּפּׂשיֹון
אֹו ּבּתחּלה ׁשהחלט הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבטמאתֹו
אחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֶַַַַַָָֻׁשהחלט
ׁשּלא עד טהֹור אינֹו - מקֹום מּכל והחלט הֹואיל ְְִִִֵֶַַַָָָֹֻהּפּטּור,
אחר. סימן ולא החלט סימן לא טמאה, סימן ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻיּׁשאר

ה'תשע"ב תשרי כ"ו שני יום
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מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבּׂשרֹו ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה:

ּברמץ ּבאׁש2אֹו ׁשּלּבנֹו ּבאבן אֹו ּבברזל -3אֹו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּמכוה היתה ואם מכוה; נקראת זֹו האׁש,4הרי מחמת ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן וכּיֹוצא ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבין
חזזית אֹו ּגרב ּכגֹון הּגּוף, חלי אֹו5מחמת העֹור, ׁשהפסיד ְְֲֲֳִִִִֵֶַַָָָָ

הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ודּלקת קּדחת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשחפת
ׁשחין. נקרא ְְִִֶָזה

ׁשּפּוד·. ּבֹו6לּבן -7והּכה [ּכּדּור] (מברז) ראׁשֹו היה אם : ְְִִִֵַַָָָָֹֹ
חד ראׁשֹו היה ואם מכוה, זֹו ספק8הרי זֹו הרי היא9- אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ

ּבגפת אֹו טבריא ּבמי לקה ׁשחין. אֹו -10מכוה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשחין. זה ְֲִֵֶהרי

נקראין‚. הן טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל והּמכוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּׁשחין
והּמכוה הּׁשחין חיּו ּכלל. ּבנגעים מּטּמאין ואינן ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָמֹורדין,
ּדֹומה ואינּה צּלקת ׁשהּמקֹום ּפי על אף ּגמּור, רּפּוי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונתרּפאּו
ּומתטּמאין ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלׁשאר

סימנין ׁשּבארנּו.11ּבׁשלׁשה ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ונעּׂשית12התחילּו„. ּולהתרּפאֹות לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָ

האמּורה הּׁשחין צרבת היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת קלּפה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעליהן
ּבׁשני ּומטּמאֹות ׁשם, האמּורה הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבּתֹורה

ּבפּׂשיֹון אֹו לבן ּבּׂשער ׁשבּוע13סימנין: אּלא הסּגר ּבהן ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבהרת14אחד ּכיצד? ּבמחית15. אֹו הּׁשחין ּבצרבת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּׂשער ּבּה היה לא יחליט; - לבן ּׂשער ּבּה היה אם ְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹהּמכוה:
ּבּה נֹולד אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה אחד. ׁשבּוע יסּגיר - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלבן
יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ואם יחליט; - ּפּׂשתה אֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָֹֹּׂשער

יחליט - לבן ּׂשער ּבּה נֹולד אֹו הּפּטּור לאחר .16ּפּׂשתה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָ
מצטרפין‰. אין והּמכוה חּלקן17הּׁשחין לפיכ זה. עם זה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

זה ּפֹוּׂשין ואין זה. עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, לעֹור ּפֹוּׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.

לּׁשנּיה18ּבׁשּתיהן ּופּׂשתה מהן ּבאחת היתה טהֹור. זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
טהֹור - הּבּׂשר לעֹור ׁשּפּׂשתה ּבעֹור19אֹו ּבהרת היתה . ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָ

ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפּׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופּׂשתה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבּׂשר
ּכגריס ׁשחין ּכגריס20צרבת ּבהרת על21ּובּה ׁשאף יסּגיר; - ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

לבן לּׂשער ראּויה ׁשאינּה לֹו22ּפי יּולד ׁשּמא לפּׂשיֹון, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
לתֹוכֹו. ותפּׂשה ּבצּדּה אחר ְְְְְִִִֵֶַָׁשחין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהסגירו1) ומי בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם ודיניהם, השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר
מעולם. שיער העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה ואי שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר חם.2)בעור אפר

שחין.3) אלא מכווה אינה געש הר בלוע או חמים במעיינות שנתלבנו וברזל באבן מכה "המכה".4)אבל תימן: בכתבֿיד
בעור.5) חולניים צמחים רומח.6)מיני דקירה.7)כעין פוצעת.8)מכת וההכאה קצת מחודד אלא ממש חד אבעיא9)לא

נידון ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר, לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל שם, נפשטה שלא
שמנם.10)כשחין. להוציא שנסחטו זיתים פסולת פירש: שם ומחייה.11)רש"י לבן שיער כהנים12)פשיון, בתורת שם.

שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא", לומר תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין", שנינו: ה הלכה ו פרק נגעים פרשת
נרפא. ולא נרפא כיצד? הא "שחין", לומר תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי, (שיתרפא אינה13)צלקת מחייה אבל

טומאה. ומכווה.14)סימן בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר אחר טומאה סימן נולד לא ביארנו,15)ואם כבר
ביצה. קרום סיד, צמר, שלג, המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא סתם "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל

הבשר.16) בעור נגע כדין ומכווה שחין דין לכגריס17)בזה מצטרפים אין מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם
"או" המלה אש" מכוות ... "או מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין שדיני פי על ואף המנוגע, את ומטהרים

ביניהם. לחלק יחד.18)באה עצמה.19)בשניהם המחייה אותה במקום פשה אם רק מטמא מצומצם.20)והפשיון
הבשר.21) לעור פושה שאינה אמרנו שהרי פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את שערות22)ומילא אין

היד. כף על צומחות

zrxv z`neh zekld - ixyz e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âהּׁשחין את מכוה ּבּטלה - מכוה ׁשּנעּׂשה ּומכוה23ׁשחין ; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. ׁשחין ּבּטל - ׁשחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנעּׂשית

ּכלּום ּבכ אין - מכוה אם אחד24היה סימן ׁשּׁשניהם ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
מצטרפין. ׁשאין לֹומר אּלא הּכתּוב חּלקן ולא אחת, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.Êעֹור נעּׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבׁשחין ּבבהרת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהסּגירֹו
נעּׂשית25הּבּׂשר הּׁשבּוע ּובסֹוף הּבּׂשר ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּתחּלה יראה - .26ׁשחין ְְִִֵֶַָָ
.Áׁשּנׁשר חלי27מי מחמת ּבין ראׁשֹו, ּׂשער מחמת28ּכל ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ּׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף ּׂשערֹו, ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי - עּתה ראׁשֹו ּׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל

הּקדקד מן ּׂשערֹו נׁשר אם גּבח. אֹו קרח ׁשֹופע29נקרא ּולמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
צּואר ׁשל ּפּקה ועד מן30לאחֹור נׁשר ואם קרח; נקרא - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו ׁשֹופע ּולמּטה גּבח.31הּקדקד נקרא - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.Ëמּטּמאֹות והּגּבחת ס32הּקרחת ּבמחיהּבׁשני ימנין: ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות; ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפּׂשיֹון,
ּבּׂשר עֹור צרעת הּׂשער33ּכמראה אין ּׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן טמאה סימן סימנין34הּלבן ּבׁשני מּטּמאין וכיצד . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובׁשני
יסּגיר. - מחיה ּבּה היתה לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹוהיתה
- ּפּׂשיֹון אֹו מחיה ּבּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה
אֹו ּפּׂשת ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ְְְִִִֵַַַַָָָָֹיחליט;
ואם יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנֹולד

יחליט - הּפּטּור לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו .35ּפּׂשת ְְְִִִַַַַַָָָָ
.È:ׁשּנאמר זֹו; עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת

מּזֹו ּפֹוּׂשֹות ואין ׁשּתים. ׁשהן מלּמד - ּבגּבחּתֹו אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבקרחּתֹו
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, עֹור לׁשאר ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלזֹו

ְָלתֹוכן.
.‡Èׁשחין ּבהן ונעּׂשה ׁשּנקרח הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבּׂשר; ׁשּבעֹור וכּמכוה ּכּׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
ׁשאין אּלא ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן הראׁש לבן. ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין

מעֹולם ּׂשער העלּו לא ׁשּבראׁש36ועדין הּדלּדּולין וכן , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - 37וׁשּבּזקן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והּסריס האּׁשה זקן וכן ׁשבּועֹות. ּׂשער38ּוׁשני העלּו ׁשּלא עד ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּבּׂש ּכעֹור הן הרי האיׁש,- ּכזקן הן הרי - ּׂשער העלּו ואם ר; ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבבהרת. מתטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבנתקין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתטּמא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו
ׁשּבּבטן, והּקמטים הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטים
והּמכוה והּׁשחין ּׂשער, ּבהן ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,
ואין ּבנגעים, מתטּמאין אין הּמקֹומֹות אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּמֹורדין.
מתטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוּׂשה הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצטרפין
ׁשּנאמר: לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ואין מחיה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּום
עֹור ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ּבּׂשרֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבעֹור
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

ּבנגעים. מּטּמא ואינֹו הּסתרים ּכבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנּדֹון
ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ּׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש

זה מצטרפין ואינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת, מּטּמאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצרבת
מּטּמאים ואינן לתֹוכם, ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור נגע ואין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין אבל מחיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמּׁשּום
אֹו‚. ּבהן וכּיֹוצא לאזן אֹו לעין אֹו לראׁש הּסמּוכה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהרת

הּנגע את הּכהן וראה ׁשּנאמר: טהֹורה; - לּמכוה אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּׁשחין
וראּוי הּבּׂשר ּבעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבּׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹור

ְְִלפּׂשיֹון.
ּבהרת„. ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלּו

ּב ונגלה, ּבּקמט ונֹולד, ּבעּבר היתה ּובּזקןונתּגּיר, ראׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ּׂשער ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
אּלּו הרי - צרבת והעלּו מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטהֹורֹות.
הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ּׂשער והעלּו מעֹולם ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשער
ּכעֹור הן והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעּׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבעֹור
והיתה הֹואיל טמאין, וסֹופּה ׁשּתחּלתּה ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּבּׂשר,
ׁשהעּזּו ּבין מראיהן, נׁשּתּנּו טהֹורה. זֹו הרי - ּבינתים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.23) עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו צירוף, לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל ומטמא.24)השני
הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי הסגרים.26)נתרפא שני וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך
יג,27) (ויקרא בתורה כתוב ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק סוף עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה

בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו הבאים ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו ובפסוק הוא" טהור הוא "קרח מ)
המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת הקרחת ובכן בגבחת. או

בנגעים)?28)האלה. יטמא לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול רבינו: גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
אף שער לגדל ראוייה שאינה קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים בידי קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד
ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר תלמוד נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת

וגבחת. בקרחת לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף - שהיא. קרחת הראש.29)(כל בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה נגע.32)מצחו.31)החוליה בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן פירוש,34)משמע

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים בתורת בפירוש כתוב כן לבן. שיער צמח אם בשר.35)אפילו עור בנגעי למעלה כאמור
ראשו.36) שערות צמחו שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער לבן.37)כגון ושיער מחייה יבאר1)הסנטר.38)פשיון,

מראהו, ונשתנו ונגלה בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי דינם, ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות
טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל
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.Âהּׁשחין את מכוה ּבּטלה - מכוה ׁשּנעּׂשה ּומכוה23ׁשחין ; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. ׁשחין ּבּטל - ׁשחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּנעּׂשית

ּכלּום ּבכ אין - מכוה אם אחד24היה סימן ׁשּׁשניהם ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
מצטרפין. ׁשאין לֹומר אּלא הּכתּוב חּלקן ולא אחת, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻוטמאה

.Êעֹור נעּׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבׁשחין ּבבהרת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהסּגירֹו
נעּׂשית25הּבּׂשר הּׁשבּוע ּובסֹוף הּבּׂשר ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּתחּלה יראה - .26ׁשחין ְְִִֵֶַָָ
.Áׁשּנׁשר חלי27מי מחמת ּבין ראׁשֹו, ּׂשער מחמת28ּכל ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ּׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ׁשראּוי ּפי על אף ּׂשערֹו, ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
זה הרי - עּתה ראׁשֹו ּׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלגּדל

הּקדקד מן ּׂשערֹו נׁשר אם גּבח. אֹו קרח ׁשֹופע29נקרא ּולמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
צּואר ׁשל ּפּקה ועד מן30לאחֹור נׁשר ואם קרח; נקרא - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד לפניו ׁשֹופע ּולמּטה גּבח.31הּקדקד נקרא - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.Ëמּטּמאֹות והּגּבחת ס32הּקרחת ּבמחיהּבׁשני ימנין: ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות; ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפּׂשיֹון,
ּבּׂשר עֹור צרעת הּׂשער33ּכמראה אין ּׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהן טמאה סימן סימנין34הּלבן ּבׁשני מּטּמאין וכיצד . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבגּבחּתֹו אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּובׁשני
יסּגיר. - מחיה ּבּה היתה לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָֹוהיתה
- ּפּׂשיֹון אֹו מחיה ּבּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה
אֹו ּפּׂשת ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּכלּום ּבּה נֹולד לא ְְְִִִֵַַַַָָָָֹיחליט;
ואם יפטר. - ּכלּום ּבּה נֹולד לא יחליט; - מחיה ּבּה ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹׁשּנֹולד

יחליט - הּפּטּור לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו .35ּפּׂשת ְְְִִִַַַַַָָָָ
.È:ׁשּנאמר זֹו; עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת

מּזֹו ּפֹוּׂשֹות ואין ׁשּתים. ׁשהן מלּמד - ּבגּבחּתֹו אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָּבקרחּתֹו
ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבּׂשר, עֹור לׁשאר ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלזֹו

ְָלתֹוכן.
.‡Èׁשחין ּבהן ונעּׂשה ׁשּנקרח הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת

ׁשהראׁש הּבּׂשר; ׁשּבעֹור וכּמכוה ּכּׁשחין מּטּמאין - מכוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו
ׁשאין אּלא ּדבר, לכל הּבּׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּׂשער ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן הראׁש לבן. ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמּטּמאין

מעֹולם ּׂשער העלּו לא ׁשּבראׁש36ועדין הּדלּדּולין וכן , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

סימנין ּבׁשלׁשה ּומתטּמאין הּבּׂשר ּכעֹור הן הרי - 37וׁשּבּזקן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והּסריס האּׁשה זקן וכן ׁשבּועֹות. ּׂשער38ּוׁשני העלּו ׁשּלא עד ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּבּׂש ּכעֹור הן הרי האיׁש,- ּכזקן הן הרי - ּׂשער העלּו ואם ר; ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבבהרת. מתטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּבנתקין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתטּמא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

העין,‡. ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו
ׁשּבּבטן, והּקמטים הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹותֹו
הרגל, וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוהּקמטים
והּמכוה והּׁשחין ּׂשער, ּבהן ׁשּיׁש והּזקן והראׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהּצּפרן,
ואין ּבנגעים, מתטּמאין אין הּמקֹומֹות אּלּו ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהּמֹורדין.
מתטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוּׂשה הּנגע ולא ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמצטרפין
ׁשּנאמר: לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין ואין מחיה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּום
עֹור ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ּבּׂשרֹו, ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבעֹור
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

ּבנגעים. מּטּמא ואינֹו הּסתרים ּכבית ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָנּדֹון
ׁשהעלּו·. והּמכוה והּׁשחין ּׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש

זה מצטרפין ואינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבבהרת, מּטּמאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָצרבת
מּטּמאים ואינן לתֹוכם, ּפֹוּׂשה הּבּׂשר עֹור נגע ואין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לבן. ּכּלֹו ההֹופ את מעּכבין אבל מחיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמּׁשּום
אֹו‚. ּבהן וכּיֹוצא לאזן אֹו לעין אֹו לראׁש הּסמּוכה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהרת

הּנגע את הּכהן וראה ׁשּנאמר: טהֹורה; - לּמכוה אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלּׁשחין
וראּוי הּבּׂשר ּבעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבּׂשר ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבעֹור

ְְִלפּׂשיֹון.
ּבהרת„. ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּלּו

ּב ונגלה, ּבּקמט ונֹולד, ּבעּבר היתה ּובּזקןונתּגּיר, ראׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
הּבהרת, ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ּׂשער ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
אּלּו הרי - צרבת והעלּו מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ּבראׁש הּבהרת היתה אם וכן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹטהֹורֹות.
הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, והל ּׂשער והעלּו מעֹולם ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׂשער
ּכעֹור הן והרי וחיּו מכוה אֹו ׁשחין מקֹומּה ונעּׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבעֹור
והיתה הֹואיל טמאין, וסֹופּה ׁשּתחּלתּה ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּבּׂשר,
ׁשהעּזּו ּבין מראיהן, נׁשּתּנּו טהֹורה. זֹו הרי - ּבינתים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָטהֹורה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.23) עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו צירוף, לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל ומטמא.24)השני
הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי הסגרים.26)נתרפא שני וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך
יג,27) (ויקרא בתורה כתוב ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק סוף עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה

בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו הבאים ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו ובפסוק הוא" טהור הוא "קרח מ)
המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת הקרחת ובכן בגבחת. או

בנגעים)?28)האלה. יטמא לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול רבינו: גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
אף שער לגדל ראוייה שאינה קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים בידי קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד
ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר תלמוד נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת

וגבחת. בקרחת לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף - שהיא. קרחת הראש.29)(כל בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה נגע.32)מצחו.31)החוליה בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן פירוש,34)משמע

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים בתורת בפירוש כתוב כן לבן. שיער צמח אם בשר.35)אפילו עור בנגעי למעלה כאמור
ראשו.36) שערות צמחו שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער לבן.37)כגון ושיער מחייה יבאר1)הסנטר.38)פשיון,

מראהו, ונשתנו ונגלה בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי דינם, ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות
טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל
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ּבֹו ׁשהיתה ּכֹוכבים עֹובד ּכיצד? ּבּתחּלה. יראה - ׁשּכהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּכּׁשלג, נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּביצה ּכקרּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבהרת
ּתראה - ּביצה ּכקרּום נעּׂשית ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּכּׁשלג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה
ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ּובקמט ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּתחּלה.
אֹותן מראה נׁשּתּנה אם ׁשחיּו: ּובמכוה ּובׁשחין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנקרחּו,

טהֹורֹות. - לאו ואם ּבּתחּלה, יראּו - ְְְִִֵֶַַָָָָהּבהרֹות
טהֹור‰. ּכבר, ׁשּמנינּו ספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכל

ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק אבל לטמאה; נזקק ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻעד
ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ּכהן, אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹטמא.
ּכסלע ּובזה ּכסלע ּבזה היה הּׁשבּוע ּובסֹוף והסּגירן, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכסלע,
ּבאיׁש ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּפּׂשתה, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
ּבזה, הּנגע ּפּׂשה ׁשּוּדאי ּפי על ׁשאף טהֹור. זה הרי - ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
זה הרי - ׁשּפּׂשתה הּבהרת היא זֹו אי ידּוע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל

טּמאֹו. נגע זה ּבאי ׁשּידע עד ְְִֵֵֶֶֶַַַָטהֹור,
.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו - לטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק

ה ּבסֹוף והסּגירם, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ּׁשבּועּכהן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
טמאין. ׁשניהן - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהרי
מהן, מאחד הּפּׂשיֹון הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחזרּו
ׁשּיחזרּו עד טמאים, ׁשניהן - זהּו אי ידּוע ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהֹואיל
ספקֹו - לטמאה מּׁשּנזקק ׁשאמרּו: וזהּו ּכגריס. להיֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשניהן
את ׁשּקדם לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה מי וכן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָטמא.
ׁשּקדם זה ידּוע ואינֹו הּבהרת, ׁשהפכּתּו לבן וּׂשער ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבהרת
טהֹור, זה הרי - לֹו נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם :ׁשּנהּפ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמּזה
ּׂשער ׁשהל ּפי על אף טמא. זה הרי - החלט אחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם
סימן ׁשהיה הּׂשער אם ,הל זה אי יֹודע ואינֹו מהן ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה
.Ê,ּפטּור ׁשהּוא אֹו הסּגר ׁשּצרי וראהּו ּכהן אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמי

זה הרי - טמאה סימני לֹו נֹולדּו ּפטרֹו אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻועד
ׁשּיחליטֹו וקדם טמאה סימני ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻיחליט.
היה אם טמאה: סימני להן הלכּו אּתה' 'טמא לֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻויאמר
ּבסֹוף היה ואם יסּגירֹו, - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָּבּתחּלה

אֹותֹו. יפטר - הּפּטּור לאחר אֹו ׁשני ְְִִִֵַַַַָֹׁשבּוע
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ּבין‡. טמאה, מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻמי
הּצרעת ּפרחה ּכ ואחר ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּתחּלה
החלט מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן, ונהּפ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבכּלֹו
טמאה סימן לֹו נֹולד ולא הסּגר אם אבל טהֹור. זה הרי -ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
טמא זה הרי - ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה הּפּטּור ּולאחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻונפטר,

ְָֻמחלט.
מחיה·. ּבֹו היתה אם לבן: הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה ְְְְִִִַַַָָָָָָָָֻהּבא

סימן ׁשם אין אם אֹותֹו; מחליטין - לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָאֹו

אֹוט לבן ּׂשער לֹו נֹולד ראׁשֹון. ׁשבּוע אֹותֹו מסּגירין - מאה ְְִִִֵַַַָָָָָֻ
ׁשני. ׁשבּוע מסּגירֹו - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא מחליטֹו; - ְְְְִִִִֵַַַַָָֹמחיה
זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור. זה הרי - טמאה סימן לֹו נֹולד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלא
ּבֹו ׁשּנֹולד לבן ּבּׂשער החליטֹו הּקטּנה. ּכדין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולה
אחת אֹו ׁשּתיהן הקצירּו מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוהׁשחירּו
הּׁשחין הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן הּׁשחין נסמ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמהן,
הּׁשחין ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאת
לֹו נֹולד טהֹור. זה הרי - והּבהק הּמכוה ּומחית ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹוהּמכוה
ּכּלֹו ׁשּבא מּפני טמא, זה הרי - מחיה אֹו אחר לבן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּׂשער
ואחד ּכאחת ּבכּלֹו הּצרעת ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלבן
מּתֹו אם ּכּלֹו, ׁשהלּבין עד מעט מעט ּופרחה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻׁשּפּׂשתה
טמא, - הּפּטּור אחר ואם טהֹור, - החלט מּתֹו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהסּגר
ׁשהיה אֹו אחד מראה ּכּלֹו ׁשהיה אחד יסּגיר. - ּבּתחּלה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻואם
הּכל - ּפתּו ׁשל ּובארּבע ׁשּבּלבן הּמראֹות ּבארּבע לבן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻּכּלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,
והחלט‚. ּכעדׁשה מחיה ּובּה ּכגריס ּבהרת ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אֹו הּמחיה, הלכה ּכ ואחר ּבכּלֹו הּצרעת ּופרחה ְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָָֻּבּמחיה,
טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר ּתחּלה הּמחיה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשהלכה
ׁשּנאמר: טמא; - מחיה ּבֹו נֹולדה לבן. ּׂשער לֹו נֹולד ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא יטמא. חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּוביֹום
ּבּׂשער והחלט לבן ּׂשער ּובּה ּבהרת ּבֹו היתה יתר. אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻמרּבעת
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף ּבכּלֹו, ּפרחה ּכ ואחר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻלבן,
- יטמא חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור; - ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד
אחר אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּבמחיה
ּכ ואחר ּבפּׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבּׂשער מּטּמא ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהסּגר,
טמא. - מחיה ּבֹו נראית ואם טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָֻּפּׂשתה

.„ׁשּבתֹו מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן איברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאף
ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מטּמאין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבּׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
הרי - ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו ּבראׁש אֹו אצּבעֹו ּבראׁש אפּלּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹחי
ּבֹו חזר אם וטהר, לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻהּוא
זה הרי - האיברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי ּבּׂשר ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכעדׁשה
אפּלּו מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻֻמחלט.
טמא זה הרי - לבהק ׁשּנהּפ האיברים, מן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁש
אפּלּו הּבהק. לא - הּצרעת כּסתה והּנה ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמחלט;
סימן זֹו הרי - ּבהק ּומקצתּה חי ּבּׂשר העדׁשה מקצת ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹהיתה
ּבֹו חזר ּכ ואחר וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ ְְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָֻֻטמאה.
ּכעדׁשה ּבֹו ׁשּיראה עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּׂשר
ּבהק. לא - חי ּבּׂשר ּבֹו הראֹות ּוביֹום ׁשּנאמר: חי; ְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבּׂשר
סימן אינֹו - ּבהק ּומקצתּה חי ּבּׂשר מקצתּה ּכעדׁשה ּבֹו ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹחזר

ּבטהרתֹו. הּוא והרי ְְֲֳֵַָָָֻטמאה
מּמּנּו‰. נתּגּלה טהֹור, - ּבכּלֹו הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבן1) בשיער החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין טומאה, מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר
במחייה והוחלט כעדשה מחייה ובה כגריס בהרת בו היתה מעט, מעט שפרחה או כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו
הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן, כולו הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם אברים ראשי בכולו, צרעת ופרחה

מפסיד. ויש לכהן להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו ההופך מעכב אם

zrxv z`neh zekld - ixyz f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חזר טהֹור, - ּבצרעת ונתּכּסה חזר נטמא. - חי ּבּׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
החי הּבּׂשר התחיל ּפעמים. מאה אפּלּו נטמא, - ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונתגּלה
הרי - מתמעטת והּצרעת והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻזה
.Â,לבן ּכּלֹו ההֹופ מעּכב - הּבהרת ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכל

ּכיצד? מעּכב. אינֹו - הּבהרת ּבנגע לּטּמא ראּוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוכל
ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

ׁשּנׁש אֹו לּׁשחיןהּמֹורדין, סמּו חי ּבּׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות אר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ
הראׁש חזר טהֹור. זה הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹולּמכוה
- צרבת והעלּו והּמכוה הּׁשחין חיּו אם וכן ונקרחּו, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּזקן
ראּויין הן ׁשהרי ּבהן, הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ּבהרֹות, ׁשּתי בּה היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ּבׁשּתי אֹו הּתחּתֹונה, ּבּׂשפתֹו ואחת העליֹונה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבּׂשפתֹו
נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו
טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה הֹואיל אחת, ּכבהרת הּבהרֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתי

.Êולא להראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונּׂשּכר לּכהן נגעֹו מראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והלכּו מחלט ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנתאחר,
ׁשּפרחה עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻלהן
ׁשּיהפ קדם ּופטרֹו לּכהן והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבכּלֹו
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו מחלט, היה - הּפּטּור אחר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻונהּפ
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבהרת
קדם ואּלּו הסּגר; וצרי טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּפרחה
- הסּגר מּתֹו ונהּפ ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהראה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ְְֵֶַָָָהיה

ה'תשע"ב תשרי כ"ז שלישי יום
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ה‡. והּזקן הראׁש מעּקרֹונגעי ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל ּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
נתק הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי. הּׂשער מקֹום נתק2ויּׁשאר ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

מּכגריס ׁשּלא3ּפחֹות ּבין עמק מראהּו ׁשהיה ּבין המרּבע. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
מה :ל לֹומר אּלא ּבנתקין עמק נאמר ולא עמק. ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהיה
ׁשמים; ּבידי - הּמּטּמא נתק אף ׁשמים, ּבידי - עמק ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּמראה

אדם ׁשּנתקֹו והּסריס4להֹוציא והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבנתקים מּטּמא זה הרי - ּׂשער זקנם .5ׁשהעלה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפּׂשיֹון,·. ּדק צהב ּבּׂשער סימנים: ּבׁשני מּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקין
ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ׁשבּועֹות. ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו היּו אם ּבזקנֹו: אֹו ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמי

יֹותר ולא ּדּקֹות -6צהּבֹות ּכלל ׁשחֹור ּׂשער ּבּנתק ׁשם ואין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחֹור לא ּׂשער ּבֹו היה לא ְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֹֹיחליט;
אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ְִִִֵֵֶַַַָָָֹאחד.
- ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּפּׂשה
ּׂשער ולא צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפּׂשה לא אֹותֹו; ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק סביבֹות יגּלח - ׁשבּוע7ׁשחֹור ויסּגיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
אֹו הּנתק ּפּׂשה אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני.
יפטר, - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ּׂשער ּבֹו ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹנֹולד
ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר ּבנתקין הסּגר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יחליט - ּפּׂשה אֹו צהב ּׂשער ּבֹו .8נֹולד ְִֵַַָָָָֹ
ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפּׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּׂשערֹות
אדם והתּגּלח9ּבכל ׁשּנאמר: ּדבר10, ּבכל ּכׁשרה וכן .11. ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נזיר היה הרי12ואפּלּו - גּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מסּגר. ְֶָֻזה

ּכתבנית„. ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה האמּור צהב הּזהב.13ּׂשער ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
קצר ׁשּיהיה הּוא ּדק ׁשּנאמר אף14וזה ,אר היה אם אבל ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו - הּזהב ּכתבנית צהב ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻעל
זֹו‰. ׁשהיּו ּבין טמאה סימן הּדּקֹות הּצהּבֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הּנתק ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
הּצהב הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
טמאה. סימן הּוא הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבין

ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו הּלבן.15והּוא ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Âּבנתקין הּמּציל הּׁשחֹור ּׂשערֹות.16הּׂשער מּׁשתי ּפחֹות אין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לעּקרן ראׁשן לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיה עד מּצילֹות ּבין17ואינן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתורה,1) האמור צהוב שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל הסגר בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר
מצטרפים. ואם זה את זה מעכבים אם והזקן על2)הראש וחלקו הנגע. הוא עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו

בכסף שם ומבאר נתק? ובין וגבחת קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור. שינוי בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו
הפ לצד או האחורי הצד כל שנקרח פירושן, וגבחת שקרחת באמצעמשנה, נקרח אם הוא ונתק חולני, ולא טבעי דבר וזהו נים

צדדיה. מכל הקרחת את מקיפות ושערות הזקן או אף3)הראש מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע מה לנתק, נגע "הקיש
מכגריס". פחות אינו אותן.4)נתק מרט אדם אלא מאליהן נפלו לא האשה5)שהשערות "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... כהנים6)והסריס בתורת תימן. יד בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", ...7)שם: לגלח)? (בנתק בו יש מה וכי שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת כהנים בתורת

פשה. אם ניכר שיהא כדי לו, סמוך שערות שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד? הא יגלח, לא לנתק הבשר.8)סמוך בעור נגע כדין
שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה שהוא.10)ואינה אופן בכל הטהרה.11)משמע כתגלחת בתער דווקא ולאו
שערו.12) לגלח לו בזוג.14)כגון.13)שאסור שיינטל כדי בו להיות צריך אבל השערות, לגזור15)משאר יהיה שאפשר

בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה לבן בשיער כמו במספריים, שנשאר16)אותן בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורת ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא בתורה כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח בין בתחילה
הנתק נרפא בו צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר ולאחר פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים

הוא. בזוג.17)טהור ניטלות מהשיעור גדול יותר הוא זה שיעור
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חזר טהֹור, - ּבצרעת ונתּכּסה חזר נטמא. - חי ּבּׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
החי הּבּׂשר התחיל ּפעמים. מאה אפּלּו נטמא, - ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונתגּלה
הרי - מתמעטת והּצרעת והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻזה
.Â,לבן ּכּלֹו ההֹופ מעּכב - הּבהרת ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכל

ּכיצד? מעּכב. אינֹו - הּבהרת ּבנגע לּטּמא ראּוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוכל
ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

ׁשּנׁש אֹו לּׁשחיןהּמֹורדין, סמּו חי ּבּׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות אר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ
הראׁש חזר טהֹור. זה הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹולּמכוה
- צרבת והעלּו והּמכוה הּׁשחין חיּו אם וכן ונקרחּו, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּזקן
ראּויין הן ׁשהרי ּבהן, הּצרעת ׁשּתפרח עד טמא זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
טמאה סימן ּבּה יׁש אחת ּבהרֹות, ׁשּתי בּה היּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלבהרת.
ּפרחה ּכ ואחר לּטמאה הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ְְְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָואחת
על אף ּבטמאה, מחלט ׁשהיה מּפני טהֹור, זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבכּלֹו
אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ּבׁשּתי אֹו הּתחּתֹונה, ּבּׂשפתֹו ואחת העליֹונה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבּׂשפתֹו
נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאצּבעֹותיו
טהֹור. - ּבכּלֹו ּופרחה הֹואיל אחת, ּכבהרת הּבהרֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּתי

.Êולא להראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונּׂשּכר לּכהן נגעֹו מראה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והלכּו מחלט ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנתאחר,
ׁשּפרחה עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻלהן
ׁשּיהפ קדם ּופטרֹו לּכהן והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבכּלֹו
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו מחלט, היה - הּפּטּור אחר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻונהּפ
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבהרת
קדם ואּלּו הסּגר; וצרי טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּפרחה
- הסּגר מּתֹו ונהּפ ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהראה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ְְֵֶַָָָהיה

ה'תשע"ב תשרי כ"ז שלישי יום
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ה‡. והּזקן הראׁש מעּקרֹונגעי ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל ּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
נתק הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי. הּׂשער מקֹום נתק2ויּׁשאר ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

מּכגריס ׁשּלא3ּפחֹות ּבין עמק מראהּו ׁשהיה ּבין המרּבע. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
מה :ל לֹומר אּלא ּבנתקין עמק נאמר ולא עמק. ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹהיה
ׁשמים; ּבידי - הּמּטּמא נתק אף ׁשמים, ּבידי - עמק ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּמראה

אדם ׁשּנתקֹו והּסריס4להֹוציא והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבנתקים מּטּמא זה הרי - ּׂשער זקנם .5ׁשהעלה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפּׂשיֹון,·. ּדק צהב ּבּׂשער סימנים: ּבׁשני מּטּמאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקין
ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה וכל ׁשבּועֹות. ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויׁש
ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו היּו אם ּבזקנֹו: אֹו ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמי

יֹותר ולא ּדּקֹות -6צהּבֹות ּכלל ׁשחֹור ּׂשער ּבּנתק ׁשם ואין ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחֹור לא ּׂשער ּבֹו היה לא ְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֹֹיחליט;
אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ְִִִֵֵֶַַַָָָֹאחד.
- ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו נֹולדּו יחליט; - הּנתק ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּפּׂשה
ּׂשער ולא צהב ּׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפּׂשה לא אֹותֹו; ְְְִֵֵַָָָָָֹֹֹֹֹיפטר

הּנתק יגּלח ולא הּנתק סביבֹות יגּלח - ׁשבּוע7ׁשחֹור ויסּגיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
אֹו הּנתק ּפּׂשה אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני.
יפטר, - ּכלּום ּבֹו נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ּׂשער ּבֹו ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹנֹולד
ׁשּפטרֹו אחר ואם ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר ּבנתקין הסּגר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

יחליט - ּפּׂשה אֹו צהב ּׂשער ּבֹו .8נֹולד ְִֵַַָָָָֹ
ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד

ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפּׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּׂשערֹות
אדם והתּגּלח9ּבכל ׁשּנאמר: ּדבר10, ּבכל ּכׁשרה וכן .11. ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נזיר היה הרי12ואפּלּו - גּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מסּגר. ְֶָֻזה

ּכתבנית„. ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה האמּור צהב הּזהב.13ּׂשער ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
קצר ׁשּיהיה הּוא ּדק ׁשּנאמר אף14וזה ,אר היה אם אבל ; ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

טמאה. סימן אינֹו - הּזהב ּכתבנית צהב ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻעל
זֹו‰. ׁשהיּו ּבין טמאה סימן הּדּקֹות הּצהּבֹות ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הּנתק ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבצד
הּצהב הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
טמאה. סימן הּוא הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבין

ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו הּלבן.15והּוא ּבּׂשער ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Âּבנתקין הּמּציל הּׁשחֹור ּׂשערֹות.16הּׂשער מּׁשתי ּפחֹות אין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לעּקרן ראׁשן לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיה עד מּצילֹות ּבין17ואינן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתורה,1) האמור צהוב שיער ומה הנתק, את מגלחים כיצד דיניהם, וכל הסגר בהם יש ואם מטמאים סימנין ובכמה הנתקים יבאר
מצטרפים. ואם זה את זה מעכבים אם והזקן על2)הראש וחלקו הנגע. הוא עצמו השיער מריטת בעור, שינוי כל אין ואפילו

בכסף שם ומבאר נתק? ובין וגבחת קרחת בין מה לשאול: יש רבינו שיטת ולפי בעור. שינוי בלי נגע שאין וסוברים רבים רבינו
הפ לצד או האחורי הצד כל שנקרח פירושן, וגבחת שקרחת באמצעמשנה, נקרח אם הוא ונתק חולני, ולא טבעי דבר וזהו נים

צדדיה. מכל הקרחת את מקיפות ושערות הזקן או אף3)הראש מכגריס פחות אינו הבשר) (בעור נגע מה לנתק, נגע "הקיש
מכגריס". פחות אינו אותן.4)נתק מרט אדם אלא מאליהן נפלו לא האשה5)שהשערות "זקן ז: הלכה ד פרק נגעים תוספתא

דבר". לכל כזקן הן הרי שיער משהעלו ... כהנים6)והסריס בתורת תימן. יד בכתב הוא וכן יותר" "או להיות צריך סופר, טעות
שערות. שתי שער מיעוט "ושער", ...7)שם: לגלח)? (בנתק בו יש מה וכי שנינו: ז הלכה ט פרק נגעים פרשת כהנים בתורת

פשה. אם ניכר שיהא כדי לו, סמוך שערות שתי ומניח לו חוצה מגלח כיצד? הא יגלח, לא לנתק הבשר.8)סמוך בעור נגע כדין
שנתרפא.9) אחר הטהרה כגילוח לכהן זקוקה שהוא.10)ואינה אופן בכל הטהרה.11)משמע כתגלחת בתער דווקא ולאו
שערו.12) לגלח לו בזוג.14)כגון.13)שאסור שיינטל כדי בו להיות צריך אבל השערות, לגזור15)משאר יהיה שאפשר

בפרוטרוט. הסברו ושם א הלכה ב בפרק למעלה לבן בשיער כמו במספריים, שנשאר16)אותן בין שחור, שיער בנתק נמצא אם
בתורת ודרשו והסגיר" בו אין שחור "ושער לא): יג, (ויקרא בתורה כתוב ההסגר לפני טהור. - ההסגר אחר שצמח בין בתחילה
הנתק נרפא בו צמח שחור ושער לז): (שם בפירוש בתורה כתוב ההסגר ולאחר פטור; בו יש ואם ט): הלכה ח פרק (שם כהנים

הוא. בזוג.17)טהור ניטלות מהשיעור גדול יותר הוא זה שיעור



zrxvפד z`neh zekld - ixyz f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבאמצע ׁשּיהיּו והּוא מפּזרֹות. ׁשהיּו ּבין זֹו ּבצד זֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו
ּובין18הּנתק ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחֹור הּׂשער ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נׁשארּו אם אבל ּׂשערֹות; ׁשּתי צמיחת ּכדי לֹו ׁשחּוצה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּׂשער
מּצילֹות. אינן - ּבסֹופֹו הּנתק ּבצד הּׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשתי
ּׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו נׁשאר ׁשאם מּצילֹות? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
- ׁשּפּׂשה אֹו ּדק צהב ּׂשער ּבּנתק ׁשּנֹולד ּפי על אף ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחֹורֹות,
ּבּנתק וצמח ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער החליטֹו טהֹור. זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
הּפּׂשיֹון מּיד ּומּצילֹות הּנתק, טהר - ׁשחֹורֹות ּׂשערֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתי
ׁשּצמחּו ּבין הּנתק ּבאמצע ׁשּצמחּו ּבין הּצהב. הּׂשער ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּומּיד

ׁשהּצֹומח מקֹום19ּבסֹופֹו. ּבכל והּנׁשאר20מּציל מּציל21, אינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּקמה מן רחֹוק ׁשּיהיה ּׂשערֹות.22עד ׁשּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Êלבנה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשּצמחּו, ּׂשערֹות אֹו23ׁשּתי ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
מּצילֹות. אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻצהּבה,

.Áּׂשער ּבֹו ונֹולד ּבפּׂשיֹון אֹו צהב ּבּׂשער ׁשהחלט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻנתק
טהֹור, זה הרי - הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף וטהר, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשחֹור
מאחר אחר ּפּׂשיֹון יפּׂשה אֹו אחר צהב ּׂשער ּבֹו ׁשּיּולד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
ּכיון - הּוא טהֹור הּנתק נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר. הּׂשער ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהל
ּבמקֹומן טמאה ׁשּסימני ּפי על אף הּוא, טהֹור .24ׁשּנתרּפא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.Ëּבין ּבּתחּלה ׁשהחליטֹו ּבין צהב, ּבּׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו

הּפּטּור אחר ּׂשער25ׁשהחליטֹו ּבֹו ונֹולד הּצהב הּׂשער והל , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּכׁשהיה מחלט זה הרי - ּפּׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר .26צהב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבפּׂשיֹון, החליטֹו אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוכן
אחרׁשבּו ּפּׂשיֹון וחזר הּפּׂשיֹון והל הּפּטּור, אחר אֹו ׁשני ע ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּלא עד ּכׁשהיה. מחלט זה הרי - צהב ּׂשער לֹו ׁשּנֹולד ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻאֹו
ׁשחֹורֹות. ּׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשּיצמיח עד אֹו טמאה סימן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻיּׁשאר

.Èזה ּבצד זה נתקים ׁשחֹור28וׁשיטה27ׁשני ּׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּביניהן ונפרץ29מפסקת מּמקֹום30, [ונתק] הּׁשחֹור הּׂשער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - הּנׁשאר31אחד הּׁשחֹור ׁשהּׂשער , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק; ּבצד הּוא הרי 32ּביניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יהיה וכּמה הּנתק. ּבאמצע הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי טהֹור, -ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּׂשערֹות ׁשּתי צמיחת מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה .33ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

טמא; זה הרי - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָואם
אחר נתק עצמּה ואינֹו34ׁשהּפרצה ּבצּדֹו ׁשחֹור ּׂשער והרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּקיף אחר ונתק מּקיפֹו הּׁשחֹור ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכנּוס
- אחד מּמקֹום ׁשּביניהן הּׂשער נפרץ הּׁשחֹור: הּׂשער ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת

נּצל35טמא לא הּפנימי ׁשהּנתק הּׁשחֹור36; הּׂשער ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
טהֹור, - מקֹומֹות מּׁשני הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּבצּדֹו,

ּכגריס ּפרצה היתה והחיצֹון37ואפּלּו הּפנימי הּנתק ׁשהרי ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
הּפרצה ׁשּתהיה והּוא ּבאמצע. ׁשחֹור וּׂשער אחד נתק ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעּׂשּו

יתר. אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ְְְְִֵֵֵַָָּכדי
.‡Èיֹוצא ׁשחּוט נתקין ׁשני וכן מּמּנּו, יֹוצא חּוט ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנתק

לזה הּנתּוק38מּזה החּוט ּברחב יׁש אם ׁשּתי39, צמיחת ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לּטּמא זֹוקקין - ּומּצילין40ּׂשערֹות ּופּׂשיֹון ּדק צהֹוב ּבּׂשער ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

ּבֹו אינֹו41ּבצֹומח החּוט ּבאֹותֹו הּנׁשאר ׁשחֹור ּׂשער אבל ; ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ
ּכגריס החּוט רחב ׁשּיהיה עד .42מּציל ְְִִִִֶֶַַַַֹ

.·Èּכל [על] הּנתק ּופּׂשה ּכגריס נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמי
ּׂשערֹות מּׁשתי ּפחֹות אּלא ּכלל ּׂשער ׁשם נׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹראׁשֹו
החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

הּוא טהֹור הּוא קרח ׁשּנאמר: הּפּטּור; אחר אם43אֹו וכן . ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּפי על ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו הּנתק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
ּכל הל ׁשאם היא, קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאין

ׁשּקרח הּזקן עֹור ויתטּמא הּוא. טהֹור - הּזקן ּבנגעי44ּׂשער ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבּׂשר, ְְֵֶַַָָעֹור

.‚È- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹהּבא
יסּגיר45יסּגיר - צהב ּׂשער לֹו נֹולד לא אם אחד. ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לֹו נֹולד לא טמא; - ּדק צהב ּׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני. ִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשבּוע
מחלט. זה הרי - צהב ּׂשער הּפּטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר. -ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המשנה.18) בלשון "מבוצר" נקרא וזה אותו, המקיפות לשערות סמוך ממש הנתק גבול על החלט.19)ולא אפילו20)אחרי
מבוצר. כלל.21)אינו נקרחו שלא השחורות הנתק.22)השערות את המקיף הבריא שחורות23)השיער ושתיהן שערות שתי

להציל. מצטרפת לבנה ואין טומאה24)מצילות סימני נולדו אם אבל במקומם, נשארו ידם על שהוחלט הטומאה סימני כלומר,
מטמאים. צהובות.25)חדשים שערות שתי בנגעי26)כשצמחו ד פרק בסוף למעלה שנאמר למה מתאימים הללו הדינים וכל

ובשר. כגריס.27)עור מהם אחד מבוצר.29)שורה.28)ובכל שאינו מפני מציל, והשיער30)ואינו למטה או למעלה
מבוצר. בלתי נשאר מפרש,31)השחור ורבינו פשה. אחד שנגע מפני שטמא מבארים המשנה ומפרשי "טמא" כתוב במשנה

טמא שלא מפרש הוא ולפיכך ב), הלכה ד פרק למעלה (ראה הסגר אחר אלא מטמא אינו ופשיון ההסגר לפני כשנפרץ שהמדובר
שהש הכוונה אלא אמרו, הסגר.ממש וטעון מציל אינו השחור הנתקים32)יער שני את מחברות הפרצות כן ואם ולמטה למעלה

צדדיו. מכל נתק מוקף השחור מבוצר.33)והשיער נקרא אינו מזה הנתק34)פחות כפשיון נידון אינו למה להבין, קשה
השיטה באמצע פירצה נולדה שאם לומר התכוון שרבינו ונראה כאן. הגירסה ששינה המשנה, על אחרונה משנה ראה הראשון.
מהם. כחלק תידון הנתקים שני בין עומדת שהיא שמפני אומרים אנו ואין חדש כנתק דינה הראשונים הנתקים עד מגיעה ואינה

מבוצר.36)האדם.35) שבו השחור השער שהרי ניצל, החיצון חדש.37)אבל כנגע אותה דנים אנו ומחברם.38)אין
בנתק.39) עצמם.40)הנגוע בנתקים נולדו כאילו זה הרי הטומאה מסימני אחד בחוט נולד שיער41)אם בחוט צמח אם

בנתקים. טומאה סימן יש אם ואפילו מציל הוא מבוצר42)שחור שיהיה אפשר ואי במבוצר אלא מציל אינו שהמשואר מפני
שערות שתי ברוחב נתק מוקף הוא אם אלא מבוצר נקרא אינו שהרי שערות, שש צמיחת מקום היינו כגריס החוט ברוחב אין אם

שערות. שש וביחד באמצע השחורות השערות ושתי ומכאן ב.43)מכאן הלכה ו, פרק נגעים פרשת כהנים בתורת דרשו כך
לכתוב בקשר שם בתורה נאמר פריחה שדין מפני טמא, - הפיטור אחר בכולו פרחה אם שבהרת א, הלכה ז פרק למעלה ראה

בלבד. הטומאה אחר מטהרת שהפריחה ומשמע יא) יג, (שם הוא" הראש.44)"טמא לעור הדין לקרחת45)והוא דומה זה ואין
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ׁשחֹור ּׂשער לֹו טהֹור46נֹולד זה הרי נתּוק47- ּכּלֹו הּבא . ְֲֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשחֹור ּׂשער לֹו ונֹולד זקן אֹו ׁשּבארנּו.48ראׁש ּכמֹו טהֹור, - ְְְֵֵֶַַָָָָָֹ

ּפּׂשיֹון מּׁשּום טמא - הּׁשחֹור הּׂשער 49הל. ְִִֵֵַַַָָָָ
.„Èזה את זה מעּכבין אינן והּזקן מצטרפין50הראׁש ואינן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אֹו הראׁש צרעת ׁשּנאמר: לזה; מּזה ּפֹוּׂשין ואין זה, עם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשל מהּפרק זקן? זהּו ואי ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּזקן
מאזן החּוט את מֹותח ּגרּגרת. ׁשל ּפּקה עד העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלחי
ּומן הראׁש, מּכלל הּוא הרי - ּולמעלה החּוט ׁשּמן ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלאזן,

הּזקן. מּכלל - ּולמּטה ְְִַַַַָָָהחּוט

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

והעבדים,‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹהּכל
לראֹות ּכׁשרין והּכל ּתֹוׁשב. ּגר ולא ּכֹוכבים עֹובד לא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹֹאבל
עצמֹו. מּנגעי חּוץ אֹותן, רֹואה אדם הּנגעים וכל הּנגעים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת

והּטהרה·. הּטמאה נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻאף
רֹואהּו החכם - לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? בּכהן. ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתלּויה
טהֹור, אמר טמא; אֹומר והּכהן טמא, אמר לֹו: ְְֱֱֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹואֹומר
ועל ׁשּנאמר: מסּגירֹו. והּוא הסּגירֹו, טהֹור; אֹומר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּכהן
ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה ואפּלּו נגע. וכל ריב ּכל יהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפיהם
ּבּמה סֹוגר. אֹו ּפֹוטר אֹו מחליט והּוא לֹו אֹומר החכם -ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּכׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדברים

רֹואה הּכהן היה נגעאם לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּנגעים ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד נגעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּכל
ּבּתים. ּובנגעי ּבגדים ּובנגעי ּכּלם אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן

עּׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
וטהרֹו הּוא טהֹור הּכהן, וטּמאֹו הּוא טמא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכלּום;
החלט, מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין ׁשּנרּפא, ּומצרע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכהן.
לֹו ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו

אּתה. טהֹור ֵַָָֹּכהן
ּבמקֹום„. עיניו ׁשּיהיּו עד הּטמא את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

- ּבּתחּלה הּנגע ׁשראה וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבּׂשר ּבעֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנגע
והּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא
אֹו ּתחּלה ׁשראהּו הּכהן מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמסּגירֹו
ּבפּׂשיֹון, לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין אחר. ּכהן רֹואהּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשחלה
ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפּׂשה לא אם ּפּׂשה אם יֹודע ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשאין
קדם זה לבן וּׂשער ּפּׂשה, לא זה ונגע ּפּׂשה זה נגע ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלֹומר:

לבן. ּׂשער את קדמה זֹו ּבהרת אֹו הּבהרת ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
.‰- הּכהנים מּבניו אחד ׁשּנאמר: נגעים; לראּית ּפסּול ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלל

ׁשּלא ּובלבד נגעים, לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבכהּנתם.
מאֹור ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. ּבאחת ואפּלּו סּומא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיהיה
הּכהן. עיני מראה לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את יראה לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעיניו

.Âּבין להסּגיר ּבין ּבּיֹום, אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
'בּיֹום' אֹומר הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט
ּבתֹו ולא הערּבים ּבין ולא ּבׁשחרית לא רֹואין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ'ּוביֹום'.

לפי המעּנן, ּביֹום ולא ולאהּבית עּזה; נראית ׁשּכהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ
אֹותן? רֹואין אימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּצהרים,
נגעי ּבין ּובּתׁשיעית. ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. ּבגדים נגעי ּבין ְְִִִֵֵָָָָאדם
.Êחל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל

מעבירין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְְֲִִִִִֶַַָיֹום
ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר. להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחֹוריו.
להן ילכּו ּולמחר טמא, לראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבת
סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסימני
הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו ּדנין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.

.Á.הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחתן
לאחר עד אֹותן רֹואין אין - ּבביתֹו אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
וצּוה ׁשּנאמר: הרגל. ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל וכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּתה.
לדבר ּתֹורה המּתינה אם וגֹומר. הּבית את ּופּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכהן

מצוה. לדבר וחמר קל ּכליו, יּטּמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהרׁשּות
.Ëביֹום אּלא ּפֹוטרין ולא מחליטין ולא מסּגירין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹאין

עּׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ּבּׁשביעי, אֹו ּבּתחּלה, ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיראה
ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני ׁשבּועֹות, ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנגעים
הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ּולמנין ראׁשֹון ׁשבּוע למנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹולה

ּובגדים. ּבּתים ּבנגעי ּבין אדם ּבנגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּבין
.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין

הּמחלט מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם אםהסּגר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ
אם חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹנֹולד
נגעים ׁשני ּבֹו היּו אם אבל להּסגר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹולד
אּתה הרי לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻוראה
ּבין ּבזה. ּומסּגר ּבזה מחלט אֹו ּבזה, ּומחלט ּבזה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻֻמסּגר
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּסֹוף, ּבין ְְְִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָׁשני.

הּנגע. את הּכהן וראה ׁשּנאמר: אחד; ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש
.‡Èאּלא וׁשּוב, ל לֹו יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹנגּוע

מסּגירֹו הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנזקק
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נתק. זה הרי כולו נקרח אם אבל הראש, חצי רק שנקרח הצהוב.46)וגבחת שיער שצמח ונשאר47)אחר השחור הלך ואפילו
קטן. בנתק כמו ההסגר.48)הצהוב, באמצע49)אחר הוא אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר שם. תוספתא

לו. מחוצה אלא לתוכו פושה הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא וכן50)אינו טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק את1)להיפך. המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה לראות והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

בו שנראה וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים אין בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא, או הטהור
ואם הסגר, ימי בתוך מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה בו שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע,
כשהוא הכהן לפני יעמוד וכיצד מוסתר, במקום לבדוק צריך הכהן אין ושוב, לך לנגוע הכהן יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים

בודק.



פה zrxv z`neh zekld - ixyz f"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשחֹור ּׂשער לֹו טהֹור46נֹולד זה הרי נתּוק47- ּכּלֹו הּבא . ְֲֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשחֹור ּׂשער לֹו ונֹולד זקן אֹו ׁשּבארנּו.48ראׁש ּכמֹו טהֹור, - ְְְֵֵֶַַָָָָָֹ

ּפּׂשיֹון מּׁשּום טמא - הּׁשחֹור הּׂשער 49הל. ְִִֵֵַַַָָָָ
.„Èזה את זה מעּכבין אינן והּזקן מצטרפין50הראׁש ואינן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

אֹו הראׁש צרעת ׁשּנאמר: לזה; מּזה ּפֹוּׂשין ואין זה, עם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
ׁשל מהּפרק זקן? זהּו ואי ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּזקן
מאזן החּוט את מֹותח ּגרּגרת. ׁשל ּפּקה עד העליֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלחי
ּומן הראׁש, מּכלל הּוא הרי - ּולמעלה החּוט ׁשּמן ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹלאזן,

הּזקן. מּכלל - ּולמּטה ְְִַַַַָָָהחּוט

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

והעבדים,‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹהּכל
לראֹות ּכׁשרין והּכל ּתֹוׁשב. ּגר ולא ּכֹוכבים עֹובד לא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹֹאבל
עצמֹו. מּנגעי חּוץ אֹותן, רֹואה אדם הּנגעים וכל הּנגעים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת

והּטהרה·. הּטמאה נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻאף
רֹואהּו החכם - לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? בּכהן. ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתלּויה
טהֹור, אמר טמא; אֹומר והּכהן טמא, אמר לֹו: ְְֱֱֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹואֹומר
ועל ׁשּנאמר: מסּגירֹו. והּוא הסּגירֹו, טהֹור; אֹומר ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹוהּכהן
ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה ואפּלּו נגע. וכל ריב ּכל יהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפיהם
ּבּמה סֹוגר. אֹו ּפֹוטר אֹו מחליט והּוא לֹו אֹומר החכם -ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
אבל החכם; ּדברי על סֹומ הּכהן ּכׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדברים

רֹואה הּכהן היה נגעאם לראֹות לֹו אסּור - עצמֹו על וסֹומ ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּנגעים ּבכל ּבקי ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד נגעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָמּכל
ּבּתים. ּובנגעי ּבגדים ּובנגעי ּכּלם אדם ּבנגעי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּובׁשמֹותיהן

עּׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
וטהרֹו הּוא טהֹור הּכהן, וטּמאֹו הּוא טמא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכלּום;
החלט, מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין ׁשּנרּפא, ּומצרע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהּכהן.
לֹו ׁשּיאמר עד ּבטמאתֹו זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו

אּתה. טהֹור ֵַָָֹּכהן
ּבמקֹום„. עיניו ׁשּיהיּו עד הּטמא את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין

- ּבּתחּלה הּנגע ׁשראה וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבּׂשר ּבעֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנגע
והּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו ְְְִִֵֵֶַַָָהּוא
אֹו ּתחּלה ׁשראהּו הּכהן מת ּפֹוטרֹו. אֹו מחליטֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּמסּגירֹו
ּבפּׂשיֹון, לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין אחר. ּכהן רֹואהּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשחלה
ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפּׂשה לא אם ּפּׂשה אם יֹודע ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשאין
קדם זה לבן וּׂשער ּפּׂשה, לא זה ונגע ּפּׂשה זה נגע ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלֹומר:

לבן. ּׂשער את קדמה זֹו ּבהרת אֹו הּבהרת ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
.‰- הּכהנים מּבניו אחד ׁשּנאמר: נגעים; לראּית ּפסּול ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹחלל

ׁשּלא ּובלבד נגעים, לראּית ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבכהּנתם.
מאֹור ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. ּבאחת ואפּלּו סּומא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיהיה
הּכהן. עיני מראה לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את יראה לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעיניו

.Âּבין להסּגיר ּבין ּבּיֹום, אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
'בּיֹום' אֹומר הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר, ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלהחליט
ּבתֹו ולא הערּבים ּבין ולא ּבׁשחרית לא רֹואין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹֹ'ּוביֹום'.

לפי המעּנן, ּביֹום ולא ולאהּבית עּזה; נראית ׁשּכהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ
אֹותן? רֹואין אימתי ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי ְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבּצהרים,
נגעי ּבין ּובּתׁשיעית. ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָּבׁשעה

ּובּתים. ּבגדים נגעי ּבין ְְִִִֵֵָָָָאדם
.Êחל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל

מעבירין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְְֲִִִִִֶַַָיֹום
ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר. להקל ּבּדבר ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחֹוריו.
להן ילכּו ּולמחר טמא, לראֹות, הראּוי יֹום ׁשהּוא זה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבת
סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר טמאה; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻסימני
הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו ּדנין ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻטמאה.

.Á.הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָחתן
לאחר עד אֹותן רֹואין אין - ּבביתֹו אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
וצּוה ׁשּנאמר: הרגל. ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל וכן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּמׁשּתה.
לדבר ּתֹורה המּתינה אם וגֹומר. הּבית את ּופּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּכהן

מצוה. לדבר וחמר קל ּכליו, יּטּמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהרׁשּות
.Ëביֹום אּלא ּפֹוטרין ולא מחליטין ולא מסּגירין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹאין

עּׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ּבּׁשביעי, אֹו ּבּתחּלה, ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיראה
ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני ׁשבּועֹות, ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּנגעים
הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ּולמנין ראׁשֹון ׁשבּוע למנין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹולה

ּובגדים. ּבּתים ּבנגעי ּבין אדם ּבנגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּבין
.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין

הּמחלט מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם אםהסּגר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ
אם חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹנֹולד
נגעים ׁשני ּבֹו היּו אם אבל להּסגר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹולד
אּתה הרי לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻוראה
ּבין ּבזה. ּומסּגר ּבזה מחלט אֹו ּבזה, ּומחלט ּבזה ְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻֻמסּגר
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּסֹוף, ּבין ְְְִִֵֵֵַַַַָָָּבּתחּלה
ּבין אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָׁשני.

הּנגע. את הּכהן וראה ׁשּנאמר: אחד; ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאיׁש
.‡Èאּלא וׁשּוב, ל לֹו יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹנגּוע

מסּגירֹו הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנזקק
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נתק. זה הרי כולו נקרח אם אבל הראש, חצי רק שנקרח הצהוב.46)וגבחת שיער שצמח ונשאר47)אחר השחור הלך ואפילו
קטן. בנתק כמו ההסגר.48)הצהוב, באמצע49)אחר הוא אם אבל הצד, מן הוא השחור כששיער והמדובר שם. תוספתא

לו. מחוצה אלא לתוכו פושה הנגע אין שהרי פשיון, משום מטמא וכן50)אינו טהור, - בזקן פרח ולא הראש בכל פרח אם
יהודה. כרבי פסק את1)להיפך. המטמא כהן בהם, תלויים וטהרה שטומאה לראות והכשרים בנגעים, המתטמאים הם מי יבאר

בו שנראה וחתן היום, מן שעה ובאיזו ביום אלא נגעים רואים אין בסוף, שרואהו הוא בתחלה שרואהו הכהן איפכא, או הטהור
ואם הסגר, ימי בתוך מחליטים או מסגירים אם בי"ג, או בשביעי או תחילה בו שיראה ביום אלא פוטרים ולא מסגירים אין נגע,
כשהוא הכהן לפני יעמוד וכיצד מוסתר, במקום לבדוק צריך הכהן אין ושוב, לך לנגוע הכהן יאמר אם כאחד, נגעים שני רואים

בודק.
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.·Èּבין אֹו נגּוע ׁשל ידיו אּצילי ּתחת לבּקׁש זקּוק הּכהן ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאין
מראה לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם ׁשּמא הּקמטים ּבתֹו אֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחדיו
הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן הּכהן. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻעיני
ואם זיתים. ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאם
ּבנּה את וכמניקה ּכעֹורכת ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻאּׁשה
ּבית ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה ׁשּמגּבהת ּבעֹומדים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכאֹורגת
הרי - ּכ עֹומדין ׁשהן ּבזמן ּבהן נראה הּנגע היה אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשחי.
נזקקין אין - ּכ עֹומדין ּכׁשהן ּבהן נראה אינֹו ואם טמא; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָזה
לתגלחּתֹו. נראה הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלֹו.
ּכעֹודר ערם ּכׁשּיעמד ּבּׂשרֹו ּבכל ּׂשער יראה לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשאם
ּתגלחת זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹוסק
נׁשאר ׁשּמא מקֹומֹות ּבׁשאר לחּפּׂש זקּוק ּכהן ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכל, לגּלח צרי ׁשהּוא ּפי על אף ּׂשער, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבהן

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש
מּבּׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבתֹו ּבין לּכהן ׁשּיבא קדם ּבין הּבית, מן אֹו הּבגד מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹו
ּבלא עֹובר זה הרי - הּפּטּור אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהסּגר
ולעּׂשֹות מאד לׁשמר הּצרעת ּבנגע הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹתעּׂשה.
ּתׁשמרּו צּויתם ּכאׁשר הלוּים הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹּככל
ׁשּיֹועילּו עד לֹוקה אינֹו אבל ׁשּיקץ. אֹו יתלׁש ׁשּלא -ְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבֹו היתה ּכיצד? לֹוקה. אינֹו - הֹועילּו לא ואם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמעּׂשיו,
מקצת ּכוה אחת, ותלׁש לבנֹות ּׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּבהרת
טמא הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחיה
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.
יגּלח. לא הּנתק ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנתק את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹהמגּלח
לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ׁשּיגּלח עד חּיב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻואינֹו
רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת ּבּה ׁשּיׁש ּכתפֹו על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּבמֹוט
.לכ נתּכּון ׁשּלא והּוא ילכּו. - טמאה סימני הלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואם

ּבא·. ׁשּלא עד הּמחיה את ׁשּכוה אֹו טמאה סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּתֹולׁש
- הסּגר ּבימי ּכן עּׂשה אם וכן טהֹור. זה הרי - ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצל
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה, מחלט זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת
קצצּה‚. טהֹור. - ּבכּונה ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי

ּכחּוט אפּלּו הּמּקיפּה החי הּבּׂשר ּכל קצץ אם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה:
לֹו אין - ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָהּׂשערה

ּבכּלֹו. ׁשּתפרח עד ְְֳִֶַַָָֻטהרה
טהֹור.„. זה הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת לבנה ּׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתֹולׁש

ּבטמאתֹו. זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻהיּו
זה הרי - חציּה והל חציּה ּכוה ּכעדׁשה, מחיה ּבֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה

- ּכעדׁשה והל הּמֹותר ּכוה מּכעדׁשה: יתרה היתה ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָָטהֹור.
טמא. זה הרי - הּמֹותר והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהרי

ׁשהיא‰. ּפי על ואף יּמֹול, - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבכל תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמילה
ּבֹו מחלט ׁשהיה סימן הערלה ּבעֹור והל מל ואם ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָֻמקֹום.

מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי -ְְְֲֵֶַַָָָֹ
.Âּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע ׁשּיהיה עּׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻמצות

ּומֹודיע ּבגדיו, ּופֹורם ּכאבל, ּׂשפם על ועֹוטה חּלּוטֹו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָימי
ּבֹו אׁשר והּצרּוע ׁשּנאמר: טמא; ׁשהּוא עליו ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעֹוברים
ּופֹורם, ּפֹורע ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹומר. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּנגע
ּכל ׁשלֹום ּבׁשאילת ואסּור תעּׂשה. לא את דֹוחה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשעּׂשה
ׁשּיהיּו - יעטה ּׂשפם ועל ׁשּנאמר: ּכאבל, חּלּוטֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָימי
לסּפר ואסּור ודֹורׁש. וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות. ְְְְְְֲֵֵֵֶַָָָָּׂשפתיו
אפּלּו האּלּו הּדברים ּבכל ונֹוהג חּלּוטֹו. ימי ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּולכּבס
ּובסיכה ּברחיצה מּתר הּוא והרי טֹובים. וימים ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבׁשּבתֹות
מּטתֹו את וזֹוקף הּמּטה ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּובנעילת

העם. ְִָָָּכׁשאר
.Ê:ׁשּנאמר לעיר, חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדין

חֹומה הּמּקפֹות ּבעירֹות זה ודבר מֹוׁשבֹו. לּמחנה ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻמחּוץ
ּבלבד. יּׂשראל ְְְִִֵֶֶַָּבארץ

Á.על עֹוטה ולא ּפֹורמת ואינּה ּפֹורעת אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
ׁשהיא לאחרים ּומֹודיעה לעיר מחּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָּׂשפם,
האדם את המטּמאים ּכל אּלא ּבלבד, המצרעים ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹטמאה.
מהן; ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹחּיבין
טמא. ׁשהּוא מֹודיע הּטמא - יקרא טמא וטמא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

.Ë,ּׂשפם על ועֹוטה ּופֹורם ּפֹורע ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻוטמטּום
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Èואין טמאה. לענין מחלט מצרע ואחד מסּגר מצרע ְְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻאחד
ּפריעה אּלא טמאה, לענין מחלט למצרע מסּגר מצרע ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻֻֻּבין
מן ּפטּור הסּגר מּתֹו ׁשהּטהֹור וצּפרים, ותגלחת ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
אבל ּבהן, חּיב החלט מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים ּומן ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּתגלחת

ּדבר. ּבכל ׁשוה ׁשניהן ְְְֵֶַָָָָָֻטמאת
.‡Èוכלים אדם מטּמא הּטמאֹות. מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּמצרע

ּומטּמא ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאוירֹו, חרס ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּגעֹו
וכּבס ׁשּנאמר: ּוכזבה. ּכזב אבן ּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּכב
מׁשּכב מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, הּׁשמּועה מּפי וטהר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגדיו

אּלּו. ּבכל הּמחלט ואחד הּמסּגר ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.
.·Èּבין לבית, ּבביאתֹו ׁשּמטּמא ּבמצרע, יׁש יתרה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻחמרא

ּכל נטמא - לבית נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבימי
ּבהן, נגע ׁשּלא ּפי על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשר
מה - מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ ׁשּנאמר: לטמאה. ראׁשֹון ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֻנעּׂשּו
ועבר האילן ּתחת עֹומד היה טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, ְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכוונה,1) שלא בהרתו שנקצצה מי כך, אחר או לכהן שיבא קודם הנגע הקוצץ או המחייה הכוה או טומאה סימני התולש יבאר
מה והמצורעת, המוחלט המצורע והנהגת ימול, אם בערלתו בהרת שהיתה מי ודין וכו', השנייה ונפלה אחת לבנה שערה והתולש

לטומאה. שניהם ודין מוחלט, למצורע מוסגר מצורע בין

zrxv z`neh zekld - ixyz g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא. - האילן ּתחת טהֹור ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאדם
- עמד ואם טּמאהּו; לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹהאילן
- עמד לא ספק עמד ספק מֹוׁשב. לֹו נעּׂשה ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנטמא,
ׁשּיׁש ּכל נטמא - לבית ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻטהֹור.
עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לֹו עֹוּׂשין - הּכנסת לבית נכנס ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבתֹוכֹו.
ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָטפחים
העם עם יעמד ולא לבּדֹו מֹוׁשבֹו ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויֹוצא

אֹותם. ויטּמא ְְִִֵַָּבערּבּוב

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק

zrxvz̀nehzekld
¤¤©©¨¨

עּׂשה‡. מצות מצרע מצות2טהרת ּכׁשּיטהר ותגלחּתֹו , ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מזרק3עּׂשה מביא הּמצרע? את מטהרין ּכיצד חרּׂש4. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

היא וקּבלה רביעית5חדׁש, לתֹוכֹו ונֹותן [חדׁש], 6ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
חּיים חּטאת7מים מי אֹותן לקּדׁש זה8הראּויין וׁשעּור , ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדרֹור צּפרים ׁשּתי ּומביא סֹופרים. לׁשם10טהֹורֹות9מּדברי ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵ
צרעת את11טהרת וׁשֹוחט לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

עד12הּברּורה ּוממּצה חרס, ׁשּבכלי הּמים על ׁשּבׁשּתיהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
הּׁשחּוטה הּצּפֹור וקֹובר וחֹופר ּבּמים, נּכר הּדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

ארז,13ּבפניו עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. מּפי קּבלה זה ודבר . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מּכרעי ּכרע ּכרביע ועביֹו אּמה ארּכֹו ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומצותֹו

לוי14הּמּטה ׁשם לֹו ׁשאין ואזֹוב ּפחֹות15, אין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּתֹולעת16מּטפח ּוׁשני טעמֹו17, ואם ׁשקל. מׁשקלֹו ,18- ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּתכלת19ּפסלֹו ּכצביעת הלכה20, - הּׁשעּורים וכל ולֹוקח21. . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אּלּו מינין וארּבעה החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן זה22עם מעּכבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנתקּלפּו ואזֹוב ארז ועץ זה. האזֹוב23את וכֹור ּפסּולין. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

זהֹורית ׁשל ּבלׁשֹון הארז ּומּקיף24עם אגּפים25, ראׁשי להן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ׁשל הּזנב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹוראׁש
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובּדם
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה. ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ

ׁשּלחּה26לּמדּבר הּׂשדה. ּפני אל לעיר מחּוץ ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפעמים מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ּכ27וחזרה ואחר . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ

מגּלחֹו ּכיצד הּמצרע. את הּכהן על28מגּלח ּתער מעביר ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹ
ׁשעל ּׂשער הערוה ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבּׂשרֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּׂשערֹו ּכל את ׁשּנאמר: ּכדלעת. ׁשּיעּׂשה עד הּגּוף, אם29ּכל . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עיניו וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו נאמר לּמה ּכּיֹוצא30ּכן, ּכל לרּבֹות ? ְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

נראה ׁשאינֹו לפי החטם, ׁשּבתֹו ּׂשער ּולמעט ואחר31ּבהן, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּומּלטּמא ּבביאה מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו מכּבס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכ
ימים. ׁשבעת ּומֹונה החֹומה, מן לפנים ויּכנס ּומֹוׁשב, ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשּכב

לאהלֹו מחּוץ ׁשּנאמר: הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ּבהן -32ואסּור ְְְְֱֳִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּתרת והּמצרעת הּמּטה. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור 33מלּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

הּמּטה. ְְִִַַָּבתׁשמיׁש
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אם1) מעשיו ושאר והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים וכיצד עשה מצוות ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר
והמשתלחת השחוטה צפור כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת, ומתי איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים

דיניהן. וכל בהנאה מותרות הן בכלל.2)אם ראשונה תגלחת וגם ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו בפני3)מצוה
קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב כן הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה לתגלחת והכוונה עצמה.
הטהרה: גמר הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה כלולה אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות [בספר

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת תכלית ואילו ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו גדול.4)"...תכלית בגמרא5)ספל אמנם
"אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא חיים מים "מה דרשו ב טו, סוטה

גמורה. דרשה בערך.6)ואינה גרם שמונים - הלוג שוטפים.7)רביעית נהרות או מעיין אדומה8)מי פרה אפר בהם לתת
במת. שנטמא אדם על תרבות.9)להזאה מקבלות שאינן חפשיות, צפרים לאכילה.10)מין הכהן11)כשרות אותן שיקח

הלכה א פרשתא מצורע כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת שלוקח לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
לבית לאיש, כשרות לאשה לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין איש בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו:

לבית. כשר למצורע למצורע, יותר.12)כשר המצורע.13)הבריאה שיעור14)בפני נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
המטה. אדם.15)כרע למאכל ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים טפח.16)אלא - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה

בנוזל17) או תולעת בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן יתוש כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר
תולעת. מביצי אחר.18)המתמצה צמר זה בנוזל טבל אם צרעת.19)פירוש, לטהרת הצמר בו לצבוע הוא20)פסול תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. ששמה שבים, ברייה בדם צבוע מסיני21)צמר שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
בתלמוד). מקומות ובכמה א ד, תולעת.22)(עירובין ושני איזוב ארז, קליפתם.23)צפרים, השני24)שהורדה תולעת היא

זהורית. של לשון נקראה: לשון של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, במסכת25)שנאמרה וכן אותה. קושר אינו אבל מקרב,
ועוד. בבועי, מקיפין אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, בתורת26)ביצה

שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד שלא לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים
לעיר. וישלחנה לעיר חוץ הרבה27)יעמוד שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו: שם ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא

ולטהרת באכילה מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה אבל השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי פעמים
אחר. ראשונה.28)מצורע גלויים.29)תגלחת שאינם מקומות ראשונה30)לרבות ולמדו שנייה, בתגלחת נכתב זה פסוק

משנה).31)משנייה. (כסף זרועו מגביה כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער דומה ואינו מחוץ32)כלל, "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו ימים" שבעת לא33)לאהלו לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות

אמרו ושם ורבי יהודה ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו). (לפני חלוטו בימי המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
שכתוב כמו המצוות על שמר עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה צרעתו, בימי לעוזיהו נולד יותם שהמלך



פז zrxv z`neh zekld - ixyz g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא. - האילן ּתחת טהֹור ְִִֵַַַַַָָָָָָָָָאדם
- עמד ואם טּמאהּו; לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹהאילן
- עמד לא ספק עמד ספק מֹוׁשב. לֹו נעּׂשה ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹנטמא,
ׁשּיׁש ּכל נטמא - לבית ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻטהֹור.
עּׂשרה גבֹוהה מחיצה לֹו עֹוּׂשין - הּכנסת לבית נכנס ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבתֹוכֹו.
ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּורחבה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָטפחים
העם עם יעמד ולא לבּדֹו מֹוׁשבֹו ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויֹוצא

אֹותם. ויטּמא ְְִִֵַָּבערּבּוב

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק

zrxvz̀nehzekld
¤¤©©¨¨

עּׂשה‡. מצות מצרע מצות2טהרת ּכׁשּיטהר ותגלחּתֹו , ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מזרק3עּׂשה מביא הּמצרע? את מטהרין ּכיצד חרּׂש4. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

היא וקּבלה רביעית5חדׁש, לתֹוכֹו ונֹותן [חדׁש], 6ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
חּיים חּטאת7מים מי אֹותן לקּדׁש זה8הראּויין וׁשעּור , ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדרֹור צּפרים ׁשּתי ּומביא סֹופרים. לׁשם10טהֹורֹות9מּדברי ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵ
צרעת את11טהרת וׁשֹוחט לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

עד12הּברּורה ּוממּצה חרס, ׁשּבכלי הּמים על ׁשּבׁשּתיהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
הּׁשחּוטה הּצּפֹור וקֹובר וחֹופר ּבּמים, נּכר הּדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

ארז,13ּבפניו עץ ונֹוטל הּׁשמּועה. מּפי קּבלה זה ודבר . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מּכרעי ּכרע ּכרביע ועביֹו אּמה ארּכֹו ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומצותֹו

לוי14הּמּטה ׁשם לֹו ׁשאין ואזֹוב ּפחֹות15, אין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּתֹולעת16מּטפח ּוׁשני טעמֹו17, ואם ׁשקל. מׁשקלֹו ,18- ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
הּתכלת19ּפסלֹו ּכצביעת הלכה20, - הּׁשעּורים וכל ולֹוקח21. . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אּלּו מינין וארּבעה החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן זה22עם מעּכבין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנתקּלפּו ואזֹוב ארז ועץ זה. האזֹוב23את וכֹור ּפסּולין. - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

זהֹורית ׁשל ּבלׁשֹון הארז ּומּקיף24עם אגּפים25, ראׁשי להן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן וטֹובל החּיה, צּפֹור ׁשל הּזנב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹוראׁש
מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובּדם
וזֹורקּה ּבעיר עֹומד מׁשּלחּה? וכיצד הּצּפֹור. את ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּומׁשּלח
ולא לעיר ולא לּים לא ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה. ְְְִֵֵַַָָָָָֹֹֹחּוץ

ׁשּלחּה26לּמדּבר הּׂשדה. ּפני אל לעיר מחּוץ ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפעמים מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - ּכ27וחזרה ואחר . ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ

מגּלחֹו ּכיצד הּמצרע. את הּכהן על28מגּלח ּתער מעביר ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָֹֹ
ׁשעל ּׂשער הערוה ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבּׂשרֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּׂשערֹו ּכל את ׁשּנאמר: ּכדלעת. ׁשּיעּׂשה עד הּגּוף, אם29ּכל . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עיניו וגּבֹות ּוזקנֹו ראׁשֹו נאמר לּמה ּכּיֹוצא30ּכן, ּכל לרּבֹות ? ְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

נראה ׁשאינֹו לפי החטם, ׁשּבתֹו ּׂשער ּולמעט ואחר31ּבהן, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּומּלטּמא ּבביאה מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו מכּבס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכ
ימים. ׁשבעת ּומֹונה החֹומה, מן לפנים ויּכנס ּומֹוׁשב, ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשּכב

לאהלֹו מחּוץ ׁשּנאמר: הּמּטה, ּבתׁשמיׁש ּבהן -32ואסּור ְְְְֱֳִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּתרת והּמצרעת הּמּטה. ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור 33מלּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

הּמּטה. ְְִִַַָּבתׁשמיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) מעשיו ושאר והזייה, והתגלחת הצפור שחיטת ודין אותו, מטהרים וכיצד עשה מצוות ותגלחתו המצורע שטהרת יבאר
והמשתלחת השחוטה צפור כאחת, שנים מטהרים ואם מצורע, לטהר והכשרים נוהגת, ומתי איפה מצורע טהרת ודין בלילה, כשרים

דיניהן. וכל בהנאה מותרות הן בכלל.2)אם ראשונה תגלחת וגם ח) - ד יד, (ויקרא בתורה האמור כל כוללת זו בפני3)מצוה
קיא. עשה המצוות בספר במפורש רבינו כתב כן הראשונה. לתגלחתו השביעי ביום מגלחו שהכהן שנייה לתגלחת והכוונה עצמה.
הטהרה: גמר הן וזו שזו פי על ואף הקרבנות, הבאת של במצוה כלולה אינה שנייה תגלחת למה רבינו מבאר שם המצוות [בספר

כפרתו"]. להשלים היא קרבנותיו הבאת תכלית ואילו ... מלטמא טהרתו היא תגלחתו גדול.4)"...תכלית בגמרא5)ספל אמנם
"אסמכתא" זו שדרשה רבינו סובר מלאכה" בו נעשתה שלא כלי אף מלאכה בהם נעשתה שלא חיים מים "מה דרשו ב טו, סוטה

גמורה. דרשה בערך.6)ואינה גרם שמונים - הלוג שוטפים.7)רביעית נהרות או מעיין אדומה8)מי פרה אפר בהם לתת
במת. שנטמא אדם על תרבות.9)להזאה מקבלות שאינן חפשיות, צפרים לאכילה.10)מין הכהן11)כשרות אותן שיקח

הלכה א פרשתא מצורע כהנים בתורת שנינו זה דין זה. מצורע לטהרת שלוקח לקבוע, צריך אינו אבל צרעת, טהרת לשם בכוונה
לבית לאיש, כשרות לאשה לאשה, כשרות לאיש לקח אמרו: מיכן קטן, בין אשה בין איש בין מיטהר, לשם למיטהר" "ולקח ו:

לבית. כשר למצורע למצורע, יותר.12)כשר המצורע.13)הבריאה שיעור14)בפני נתפרש ולא ו. משנה י"ד פרק נגעים
המטה. אדם.15)כרע למאכל ראוי שיח והוא סתם "איזוב" לו קוראים טפח.16)אלא - איזוב חייא: רבי תני א כו, נדה

בנוזל17) או תולעת בדם צבוע צמר מפרשים ויש "תולעת". השם ומכאן יתוש כמו שבתוכם אדומים גרגירים במיץ צבוע צמר
תולעת. מביצי אחר.18)המתמצה צמר זה בנוזל טבל אם צרעת.19)פירוש, לטהרת הצמר בו לצבוע הוא20)פסול תכלת

טעימה. פוסלת בה וגם חילזון. ששמה שבים, ברייה בדם צבוע מסיני21)צמר שקיבלה רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
בתלמוד). מקומות ובכמה א ד, תולעת.22)(עירובין ושני איזוב ארז, קליפתם.23)צפרים, השני24)שהורדה תולעת היא

זהורית. של לשון נקראה: לשון של וכתבנית ארוכה שהיא ומפני למעלה, במסכת25)שנאמרה וכן אותה. קושר אינו אבל מקרב,
ועוד. בבועי, מקיפין אין ב מו, בחולין המוקף", מן "שלא ב ל, בעירובין חביות", שתי מקיפים "אין ב לב, בתורת26)ביצה

שלא למדבר, וישלחנה בגבת יעמוד שלא לים, וישלחנה ביפו יעמוד שלא שונים: אנו ה הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים
לעיר. וישלחנה לעיר חוץ הרבה27)יעמוד שהכוונה ומובן פעמים" ושש "חמש אמרו: שם ד. הלכה ח פרק נגעים תוספתא

ולטהרת באכילה מותרת והיא הצפרים ככל דינה לשדה כשהגיעה אבל השדה, אל עדיין הגיעה כשלא והמדובר, הגבלה, בלי פעמים
אחר. ראשונה.28)מצורע גלויים.29)תגלחת שאינם מקומות ראשונה30)לרבות ולמדו שנייה, בתגלחת נכתב זה פסוק

משנה).31)משנייה. (כסף זרועו מגביה כשהאדם לפעמים שנגלה השחי, בית של לשיער דומה ואינו מחוץ32)כלל, "וישב
אשתו. זו אהלו ב) ז, קטן מועד (בגמרא ודרשו ימים" שבעת לא33)לאהלו לאהלה. מחוץ ולא לאהלו" "מחוץ ב ח, כריתות

אמרו ושם ורבי יהודה ברבי יוסי רבי בזה נחלקו ב ז, קטן במועד ריפויו). (לפני חלוטו בימי המטה בתשמיש אסור אם רבינו ביאר
שכתוב כמו המצוות על שמר עוזיהו שהרי המטה, בתשמיש שמותר רבי למד ומזה צרעתו, בימי לעוזיהו נולד יותם שהמלך
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הּימים·. ׁשבעת מטּמא34ּכל הּטמאה. אב הּוא עדין האּלּו ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
בּיֹום והיה אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא. לא ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
מטּמא ׁשהיה מלּמד - וגֹומר ּבגדיו את וכּבס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשביעי
אדם מטּמא ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבגדים.
הּׁשביעי ּובּיֹום אדם. מטּמא - ּבגדים המטּמא ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבמּגע;
וטֹובל, ּבגדיו ּומכּבס ּכראׁשֹונה, ׁשנּיה ּתגלחת הּכהן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹמגּלחֹו

יֹום טבּולי ּככל הּוא והרי אחרים, מּלטּמא ואֹוכל35ויטהר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּבתרּומה אֹוכל - ׁשמׁשֹו העריב -36ּבמעּׂשר. ּכּפרתֹו הביא ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, .37אֹוכל ְְֳִֵֵֶַַָ
ּבתער.‚. אּלא מגּלח אינֹו הּתגלחֹות ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשהּוא

עּׂשה לא - ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער ׁשּלא ּגּלח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹואם
ּבתגלחת ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכלּום.
אחת ּתגלחת אּלא לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹראׁשֹונה

ראׁשֹונה היא והרי הּמצרע.38ּבלבד, לטהרת ּכׁשר הּיֹום וכל . ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
את39ּתגלחת„. זֹו מעּכבֹות אינן והּזאתֹו ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

מעּכבים. מעּׂשיו ּכל ּוׁשאר ְְְֲִַַָָָזֹו,
ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום, - וההּזיה והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת

ּכל ּוׁשאר ּבאנׁשים, - אּלּו ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין - ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָמעּׂשיו
ּכל ּוׁשאר ּבכהנים, - אּלּו ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹמעּׂשיו

ּביּׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין - ְְְֲֲִִֵֵֵַָָֹמעּׂשיו
.Âהּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת זֹו מצרע ְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹטהרת

ׁשּנאמר: לטהרֹו, מצוה ׁשּטּמאֹו וכהן הּבית. ּבפני ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוׁשּלא
ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו. אֹו אפּלּו40לטהרֹו הּמצרע, את לטהר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹ

ואין41זב מצרע. מטהר מצרע ואין מת. טמא ואפּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
חבילֹות. מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹמטהרין

.Êמטהר - זה מצרע ּבהן ׁשּטהר ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעץ

ּבּה לטהר מּתר הּמׁשּתּלחת צּפֹור וכן אחרים. מצרעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּבהן
ּבאכילה ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה, מאחר אחרים אבל42מצרעים . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מּׁשעת ּתאסר? ּומאימתי ּבהנאה. אסּורה הּׁשחּוטה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּצּפֹור
ׁשני ולא ארז עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשחיטתּה.

ראּויה43ּתֹולעת ׁשאינּה ׁשּׁשחיטה ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשחיטה על44ׁשמּה עֹובר - הּׁשחּוטה מּצּפֹור ּכזית והאֹוכל . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

מהם. תאכלּו לא אׁשר וזה ׁשּנאמר: תעּׂשה. לא ועל ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹעּׂשה
ונאמר: הּׁשחּוטה. הּצּפֹור לרּבֹות ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָמּפי
מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת הא - ּתאכלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹטהֹורה

עּׂשה. - ֲֲֵֵעּׂשה
.Áולא הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹאין

את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְֱֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּומצותן ּבקֹומה45הּנפׁש. ּבמראה, ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלקח אֹו ׁשוֹות ׁשאינן ּפי על אף ּכאחת. ּולקיחתן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּובדמים,
לׁשם הּצּפרים ׁשּתי לקח ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום ְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַַַָָָאחת
לטהר ּכׁשרֹות - אּׁשה לׁשם אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאיׁש
אדם; לטהר ּכׁשרֹות - מנּגע ּבית ּבהן לטהר איׁש; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבהן
לּמּטהר. ולקח ׁשּנאמר: מנּגע. לבית ּכׁשרֹות - לאדם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלקחן

.Ëזּוג46ׁשחט יּקח - דרֹור היתה ׁשּלא ונמצאת מהן אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ונמצאת האחת ׁשחט ּבאכילה. מּתרת והראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלּׁשנּיה,

ּבהנאה. מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻטרפה
.Èהּדם ׁשּתמּות47נׁשּפ עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין -48. ְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

הּדם יּׁשפ - הּמׁשּתּלחת אחרֹות.49מתה ׁשּתים ויּקח ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרבנות. בהקרבת רק ונכשל ד'". בעיני הישר "ויעש ג): טו, ושרץ34)(מלכיםֿב כשרץ", "מטמא ב: משנה י"ד פרק נגעים
במשא. ולא במגע וכלים אדם וקדשים35)מטמא תרומה לאכול ואסור השמש שקיעת עד יום טבול נקרא ביום שטבל טמא

שני. מעשר באכילת תרומה.36)ומותר באכילת מותרים כפרה שמחוסרי קרבנותיו, עדיין הקריב שלא פי על א37)אף בפרק
א. הלכה כפרה מחוסרי ימים.38)מהלכות שבעת אחר שנייה תגלחת של39)וצריך "תגלחת אמרו: ו הלכה שם בתוספתא

למדו, ד הלכה ב פרשתא מצורע פרשת כהנים ובתורת מעכבים". אינם מעשיו כל ושאר מעכבים והזאתו טבילתו מצורע, (מצוה)
מעכבים. אינם בגדים, וכיבוס החיה הציפור שליחת כגון בגופו, שלא והנעשים מעכבים, - המצורע של בגופו הנעשים שדברים

הכהנים.40) אשר41)כל למחנה, להיכנס לו שמותר בכהן היא מצורע שטהרת דרשו ה, א, פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת
מחוץ משתלחים שאינם מת, וטמא שזה נלמד ומכאן מצורע, לטהרת כשר אינו מצורע כהן ולפיכך לה, להיכנס אסור המצורע

לטהרה. כשרים - כמצורע חומה מוקפות ולא42)לערים שילוחה אחר תיכף חזרה אם אבל וחזרה, לשדה כשהגיעה והמדובר
פעמים. מאה אפילו לשלחה שצריך א בהלכה למעלה רבינו כתב לשדה, כלל שהבאתם43)הגיעה א בהלכה למעלה ואמרנו

כהלכתה. נעשתה לא השחיטה כן ואם שמה44)מעכבת ראוייה שאינה ששחיטה מקום בכל פוסק ורבינו שם תנאים מחלוקת
הדם). לכיסוי (פרט ראה46)לכתחילה.45)שחיטה שונות. גירסאות ישנן ח הלכה ח פרק שם ובתוספתא שם, המשנה לשון

דרור, זוג בן עדיין לה נקבע לא שהרי לשנייה, זוג יקח דרור אינה השחוטה אם ולהלכה: משנה, ולחם משנה וכסף ראב"ד
שתיים ואז אחרות ציפורים שתי להביא הוא רשאי המצורע רצה ואם מצורע: ציפור שאינה מפני באכילה, מותרת והראשונה
בהנאה מותרת טריפה ונמצאת אחת שחט אם זוג; אלא נקבעת אינה אחת שציפור התוספתא), (לפי באכילה מותרות הראשונות
שחיטת אין שחיטה, שמה ראוייה שאינה ששחיטה ז בהלכה למעלה פסק שרבינו פי על ואף הטריפות. מפני באכילה ואסורה
א, מצורע פרשת כהנים בתורת מזה ולמדו טהורות" "חיות כתבה שהתורה מפני זוגה, כבת השנייה את לקבוע מועילה הטריפה
שחיטת לפני טריפות בה שנולדה או דרור אינה כשהשנייה גם יפה כוחם הדינים אלו וכל מצורע. לטהרת כשרות אינן שטריפות יב,

ההזאות.47)הראשונה. הראשונה48)לפני ששחיטת מפני זוג, בת לה לקחת לזוגואסור ראוייה ואינה זוגה לבת אותה קבעה
בהנאה. אסורה השחוטה שגם מובן קובעת. אינה פסולה ששחיטה השחיטה, לפני כשנטרפה כן שאין מה המדובר,49)אחר,

מעכב. אינו והשילוח המצורע נטהר - ההזאות אחר המשתלחת מתה אם אבל מעכבות, שהזאות ההזאות, לפני יבאר1)כשמתה
שתיו או צבועים הם ואם הבגדים, וגבחת קרחת דיניהם, וכל מצטרפין, ואם בהם יש טומאה סימני וכמה בגדים צרעת שיעור
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אדמּדם, ירקרק, ּבהן: יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הּירק הּוא ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹוהּפּׂשיֹון.

ּוכ הּטּוס ּככנף הרּבה, ירק ׁשהּוא הּדקל;ׁשּבירּקין, הּוצי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּכזהֹורית הרּבה, אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻואדמּדם
ירקרק ּבמראה זה. עם זה מצטרפין אּלּו מראֹות ּוׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיפה.
ׁשני זה ּבמראה עמד ואם הּבגד, את מסּגירין אדמּדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאֹו
מחליטין - ּפּׂשה אם וכן וּׂשֹורפין. מחליטין - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָׁשבּועֹות
- אדמּדם אֹו ירקרק נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָוּׂשֹורפין.
מחליטֹו - ּפּׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָמסּגירֹו
אֹו ּפּׂשה, ולא ּבמראהּו עמד ואם הּבגד; ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוּׂשֹורף
ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ׁשהסּגר הּמראֹות מּׁשני וכהה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּפּׂשה
הּנגע מקֹום יכּבס - ּפּׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמראה
יֹום ׁשהּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָויסּגיר
זה הרי - ׁשליׁשית למראה ּכהה אם רֹואה: עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ּכגֹון ּׁשהיה, מּמה הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור; ּכּבּוס ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטעּון
- ירקרק ונעּׂשה אדמּדם אֹו אדמּדם ונעּׂשה ירקרק ְְְְְְְְֲֲֲֲֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהיה
ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ּׁשּקרע, מה וּׂשֹורף הּנגע מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקֹורע
ּומטּבילֹו ׁשני ּכּבּוס ּכּלֹו ּומכּבסֹו הּבגד, ׁשאר ּופֹוטר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּקרע,
יחליטֹו - ּבּתחּלה ּבֹו ׁשהסּגר ּבּמראה עמד ואם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוטהר;

ּכּלֹו. את ְְִֶֹֻויּׂשרף
ּופּׂשה·. אדמּדם ׁשהיה אֹו אדמּדם ּופּׂשה ירקרק ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנגע

ּפּׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק
הּנגע‚. לֹו ּופּׂשה נגע ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפּׂשיֹון ׁשאין לחּוץ. ׁשּיפּׂשה עד ּפּׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִִֵֵָָָָּפּׂשיֹון

החֹוזר„. אֹו והרחֹוק ׁשהּוא, ּכל - ּבבגדים הּסמּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּפּׂשיֹון
רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ׁשהסּגר ּבגד ּכיצד? ּכגריס. -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפּׂשיֹון זה הרי - ּבֹו ׁשהסּגר הּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמן

ּבגד וכן ּבֹו. מׁשּגיחין אין - ּבסֹוףמּכגריס הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

יּׂשרף. - ׁשּנפטר אחר הּנגע ּבֹו ׁשּפּׂשה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
ׁשּבארנּו,‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע את ׁשּמכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

אׁשר את ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצרי
עליהן מעבירין - אֹותן ׁשּמכּבסין ּבגדים נגעי וכל הּנגע. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
על ׁשּמעבירין ּכדר הּכתם, על ׁשּמעבירין סממנין ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשבעה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכתמים,
.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית, ותפר הּנגע מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד

ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ּׂשֹורף - הּמטלית על הּנגע חזר הּבגד. ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוּׂשֹורף

.Êאת ּׂשֹורף - הּבגד על נגע וחזר ּבטהֹור הּמסּגר מן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּטֹולה
יּׂשרף, הּמסּגר הראׁשֹון הּבגד - הּמטלית על חזר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּמטלית.
אם ּבסימנין: ּבֹו ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמטלית

הּכל. ּׂשֹורפין - ּפּׂשה אֹו ׁשבּועֹות ׁשני ּבעיניו ְְְִֵֵַַָָָָָֹעמד
.Áמסּגירֹו - אדמּדם אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבגד

אבל יּׂשרף. - ׁשבּועֹות ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע. אחר ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבּוע
אדמּדם, אֹו ירקרק ונעּׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופּׂשה ׁשהסּגירֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי - אדמּדם אֹו ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. - ּופּׂשה ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ëׁשל סגֹוס ּכגֹון האריג, מן ּפניו על יֹוצאין ׁשּמֹוכין ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבגד

הּנגע ׁשּיראה עד מתטּמא, אינֹו - נגע ּבֹו ונראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָצמר,
אֹו ּבקרחּתֹו ּבבגדים: ׁשּנאמר וזה עצמֹו. ּובאריג ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמֹוכין
החדׁשים. אּלּו - ּגּבחּתֹו הּׁשחקים, אּלּו - קרחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָבגּבחּתֹו,

.Èׁשּצבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבגדים
ּבגד לבנים. ׁשּיהּו עד ׁשמים, ּבידי ׁשּצבּועין ּבין אדם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבידי
הּכל - לבן וׁשתיֹו צבּוע ערּבֹו לבן, וערּבֹו צבּוע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתיֹו
ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות הּנראה. אחר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹול

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג מן ְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצּבעֹות
.‡Èנגע ּבֹו ונראה ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבגד

טהֹור. - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ְְְִִַַַָָָָואחר
.·Èׁשלׁש על ׁשלׁש מהן אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹופר

ּכארּוג, ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועּׂשה
הּוא. אחד ּבגד ְֶֶֶָֻוכּלֹו

.‚È,לבנים ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבגד
ׁשני עמד אם אֹותֹו. מסּגירין - ׁשּבֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּבמטלית הּנגע ּפּׂשה אם וכן ויּׂשרף. ּכּלֹו נטמא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשבּועֹות
צבּוע. ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּפּׂשיֹון, זה הרי - אחרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלבנה
ּבֹו ונראה ּכגריס, אפּלּו לבן, אחד ּפס ּובֹו צבּוע ּכּלֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻהיה
ׁשני ּכהה ולא הֹוסיף ולא ּבעיניו עמד ׁשאם יסּגיר; - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנגע

יּׂשרף. - ִֵָָׁשבּועֹות

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
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ּבנג‡. מּטּמא אֹואין ּבלבד, ּופׁשּתים צמר ּבגדי אּלא עים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
קׁשה ּבין העֹור, ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשתי
ּבנגעים. מּטּמא ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף .ר ְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבין
מּטּמאין והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ּכבגדים, - ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָֹוהּלבדים
עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים,

חּוץ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל
- ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבגדים הּלֹוקח ּכֹוכבים. עֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמּבגדי
- הּפׁשּתים ּומן הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ּבּתחּלה. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיראּו

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן‚. רב אם זה: עם זה ׁשּטואן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹצמר

- הרחלים מן רב ואם ּבנגעים, מּטּמא אינֹו - ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹהּגמּלים
הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא - למחצה מחצה ּבנגעים; ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטּמא
הּצמר אין - עז ּבת ורחל ּבזה. זה ׁשּטרפן וקּנּבּוס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפׁשּתן
קּנּבּוס וערּבֹו ּפׁשּתן ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה
אם וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבּוס ׁשתיֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר צמר אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה ְְִִִֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנגעים. מטמא בגד שיעור כמה ודין לבן, וערבו לגוי1)צבוע מכרו או שצבעו מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים, שנתערב מוחלט בגד באחרים, נתערב או



פט zrxv z`neh zekld - ixyz g"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אדמּדם, ירקרק, ּבהן: יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הּירק הּוא ירקרק ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֹוהּפּׂשיֹון.

ּוכ הּטּוס ּככנף הרּבה, ירק ׁשהּוא הּדקל;ׁשּבירּקין, הּוצי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּכזהֹורית הרּבה, אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדם הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻואדמּדם
ירקרק ּבמראה זה. עם זה מצטרפין אּלּו מראֹות ּוׁשני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיפה.
ׁשני זה ּבמראה עמד ואם הּבגד, את מסּגירין אדמּדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאֹו
מחליטין - ּפּׂשה אם וכן וּׂשֹורפין. מחליטין - ְְְְְִִִִִִֵַַָָָׁשבּועֹות
- אדמּדם אֹו ירקרק נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָוּׂשֹורפין.
מחליטֹו - ּפּׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָמסּגירֹו
אֹו ּפּׂשה, ולא ּבמראהּו עמד ואם הּבגד; ּכל את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוּׂשֹורף
ׁשהֹוסיף אֹו ּבהן, ׁשהסּגר הּמראֹות מּׁשני וכהה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּפּׂשה
הּנגע מקֹום יכּבס - ּפּׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּמראה
יֹום ׁשהּוא ׁשני, ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָויסּגיר
זה הרי - ׁשליׁשית למראה ּכהה אם רֹואה: עּׂשר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה
ּכגֹון ּׁשהיה, מּמה הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור; ּכּבּוס ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָטעּון
- ירקרק ונעּׂשה אדמּדם אֹו אדמּדם ונעּׂשה ירקרק ְְְְְְְְֲֲֲֲֶַַַַַַַַַַָָָָׁשהיה
ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ּׁשּקרע, מה וּׂשֹורף הּנגע מקֹום ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָקֹורע
ּומטּבילֹו ׁשני ּכּבּוס ּכּלֹו ּומכּבסֹו הּבגד, ׁשאר ּופֹוטר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּקרע,
יחליטֹו - ּבּתחּלה ּבֹו ׁשהסּגר ּבּמראה עמד ואם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻוטהר;

ּכּלֹו. את ְְִֶֹֻויּׂשרף
ּופּׂשה·. אדמּדם ׁשהיה אֹו אדמּדם ּופּׂשה ירקרק ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָנגע

ּפּׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק
הּנגע‚. לֹו ּופּׂשה נגע ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנגע

לתֹוכֹו הּנגע ּפּׂשיֹון ׁשאין לחּוץ. ׁשּיפּׂשה עד ּפּׂשיֹון, אינֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִִֵֵָָָָּפּׂשיֹון

החֹוזר„. אֹו והרחֹוק ׁשהּוא, ּכל - ּבבגדים הּסמּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּפּׂשיֹון
רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ׁשהסּגר ּבגד ּכיצד? ּכגריס. -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפּׂשיֹון זה הרי - ּבֹו ׁשהסּגר הּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמן

ּבגד וכן ּבֹו. מׁשּגיחין אין - ּבסֹוףמּכגריס הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשבּוע

יּׂשרף. - ׁשּנפטר אחר הּנגע ּבֹו ׁשּפּׂשה ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
ׁשּבארנּו,‰. ּכמֹו ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע את ׁשּמכּבס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי

אׁשר את ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצרי
עליהן מעבירין - אֹותן ׁשּמכּבסין ּבגדים נגעי וכל הּנגע. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
על ׁשּמעבירין ּכדר הּכתם, על ׁשּמעבירין סממנין ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשבעה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכתמים,
.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית, ותפר הּנגע מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד

ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ּׂשֹורף - הּמטלית על הּנגע חזר הּבגד. ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוּׂשֹורף

.Êאת ּׂשֹורף - הּבגד על נגע וחזר ּבטהֹור הּמסּגר מן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּטֹולה
יּׂשרף, הּמסּגר הראׁשֹון הּבגד - הּמטלית על חזר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּמטלית.
אם ּבסימנין: ּבֹו ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמטלית

הּכל. ּׂשֹורפין - ּפּׂשה אֹו ׁשבּועֹות ׁשני ּבעיניו ְְְִֵֵַַָָָָָֹעמד
.Áמסּגירֹו - אדמּדם אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבגד

אבל יּׂשרף. - ׁשבּועֹות ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע. אחר ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבּוע
אדמּדם, אֹו ירקרק ונעּׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופּׂשה ׁשהסּגירֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי - אדמּדם אֹו ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. - ּופּׂשה ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה
.Ëׁשל סגֹוס ּכגֹון האריג, מן ּפניו על יֹוצאין ׁשּמֹוכין ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבגד

הּנגע ׁשּיראה עד מתטּמא, אינֹו - נגע ּבֹו ונראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָצמר,
אֹו ּבקרחּתֹו ּבבגדים: ׁשּנאמר וזה עצמֹו. ּובאריג ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמֹוכין
החדׁשים. אּלּו - ּגּבחּתֹו הּׁשחקים, אּלּו - קרחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָבגּבחּתֹו,

.Èׁשּצבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועים ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבגדים
ּבגד לבנים. ׁשּיהּו עד ׁשמים, ּבידי ׁשּצבּועין ּבין אדם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבידי
הּכל - לבן וׁשתיֹו צבּוע ערּבֹו לבן, וערּבֹו צבּוע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשתיֹו
ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות הּנראה. אחר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹול

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג מן ְְִִִִִֵֵֶַָָָָאצּבעֹות
.‡Èנגע ּבֹו ונראה ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבגד

טהֹור. - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ְְְִִַַַָָָָואחר
.·Èׁשלׁש על ׁשלׁש מהן אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹופר

ּכארּוג, ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועּׂשה
הּוא. אחד ּבגד ְֶֶֶָֻוכּלֹו

.‚È,לבנים ּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּבגד
ׁשני עמד אם אֹותֹו. מסּגירין - ׁשּבֹו ּבּלבן נגע ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָונראה
ּבמטלית הּנגע ּפּׂשה אם וכן ויּׂשרף. ּכּלֹו נטמא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשבּועֹות
צבּוע. ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּפּׂשיֹון, זה הרי - אחרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלבנה
ּבֹו ונראה ּכגריס, אפּלּו לבן, אחד ּפס ּובֹו צבּוע ּכּלֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֻהיה
ׁשני ּכהה ולא הֹוסיף ולא ּבעיניו עמד ׁשאם יסּגיר; - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנגע

יּׂשרף. - ִֵָָׁשבּועֹות

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּבנג‡. מּטּמא אֹואין ּבלבד, ּופׁשּתים צמר ּבגדי אּלא עים ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
קׁשה ּבין העֹור, ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּׁשתי
ּבנגעים. מּטּמא ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף .ר ְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבין
מּטּמאין והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ּכבגדים, - ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָֹוהּלבדים
עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים,

חּוץ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל
- ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבגדים הּלֹוקח ּכֹוכבים. עֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָמּבגדי
- הּפׁשּתים ּומן הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ּבּתחּלה. ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיראּו

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
מן‚. רב אם זה: עם זה ׁשּטואן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹצמר

- הרחלים מן רב ואם ּבנגעים, מּטּמא אינֹו - ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹהּגמּלים
הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא - למחצה מחצה ּבנגעים; ְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטּמא
הּצמר אין - עז ּבת ורחל ּבזה. זה ׁשּטרפן וקּנּבּוס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפׁשּתן
קּנּבּוס וערּבֹו ּפׁשּתן ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה
אם וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבּוס ׁשתיֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
עּזים ׁשל נֹוצה והּׁשאר צמר אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה ְְִִִֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנגעים. מטמא בגד שיעור כמה ודין לבן, וערבו לגוי1)צבוע מכרו או שצבעו מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר
לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים, שנתערב מוחלט בגד באחרים, נתערב או
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העֹור„. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - מעּבד ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהעֹור
ּבנגעים; מּטּמא אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשעּׂשה קדם גלם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּוא
ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור. ּכלי ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

ּבנגעים. מּטּמאין - ׁשהן ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמקּבליהן
מן‰. להן חּבר ּבנגעים. מּטּמאין אין - ׁשּבּים חּיה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעֹורֹות

אֹו ּפׁשּתים אֹו צמר ׁשל מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּגדל
- ּכלים מהן ועּׂשה ׁשהּוא, ּכל המעּבדין וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻעֹור
ּבגדים חּבּורי ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא ּבנגעים. ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּטּמאין

ְְָֻלטמאה.
.Âּפי על אף הּטמאֹות, ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכל

אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא מּפני הּזב ּבמדרס מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
ספינה, ׁשל קלע ּכגֹון ּבנגעים. מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמֹוׁשב
והאבנט, ספרים, ּומטּפחֹות ּׂשבכה, ׁשל וׁשביס ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוהּפרכת,
וכל אּלּו הרי - ּכגריס רחב ּבהן ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּורצּועֹות
הּכלים, ׁשאר לֹומר צרי ואין ּבנגעים. מּטּמא ּבהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכּיֹוצא
ּופֹוּׂשה ּכדרּכן, נראין והּתרמל החמת ּוכסתֹות. ּכרים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכגֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן לאחֹוריהן מּתֹוכן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנגע

הּכפּולין. העֹור מּכלי ְְִִֵֶַָָּבהן
.Ê.נגעֹו את ורֹואין קמטיו את מפׁשיטין - המקּמט ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֻסדין
.Áמּטּמאין ּפׁשּתן, ׁשל ּבין צמר ׁשל ּבין והערב, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשתי

ׁשלק ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּיּטוּו, מּיד ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבנגעין
ּכדי ּבנגעים? ותּטּמא טוי ׁשל ּבפקעת יהיה וכּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצמר.
ּכּלּה ׁשהיתה ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנּו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלארג
מחּוטים מקּבצת הּפקעת היתה ערב. ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשתי

ּבנגעים. מּטּמאה אינּה - ְְְִִִִֵַָָָּפסּוקין
.Ëׁשּמקצתֹו הּׁשתי וכן ּבחּוט, לזֹו זֹו המערֹות ּפקעּיֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשּתי

הּכבד על לפּוף ּומקצתֹו העליֹונה הּכבד על ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפּוף
ונראה אחד, ּבחּוט ׁשּמערֹות חלּוק דּפי ׁשני וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה,

ּבא אחדהּנגע ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, הּׁשני - מהן חד ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
העֹומד, ּובּׁשתי הּמּסכת ּבנפׁש הּנגע נראה ּביניהן. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחּבר
זה הרי - ּבּׁשתי ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאף
נראה טהֹור; הארּוג - לבּדֹו העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
ּׂשֹורף - ּבּסדין נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי - לבּדֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבארּוג
הּנימין מן ּפּׂשה טהֹור. הּסדין - ּבּנימין נראה הּנימין; ְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָאת

טמא. הּסדין - ִִֵַַָָָלּסדין
.Èאפּלּו ׁשּבֹו. האמרּיֹות את מּציל - נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלּוק

נּׂשרפת. ואינּה מּצילּה - ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהיתה
.‡È.טהֹור - ּכֹוכבים לעֹובד מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו מסּגר ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֻּבגד

מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו טהֹורים. ּכּלן - ּבאחרים נתערב אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻוכן
ּבהן היתה ּבהניתֹו. ּומּתר טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ְֲִֶַַָָָָָָָָָָֻּפחֹות
טמאה. לבּדּה היא - נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש על ׁשלׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָאחת

.·È,ויּׂשרפּו טמאין ּכּלן - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּבגד
הרי - מֹוכין ועּׂשהּו קּצצֹו אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן. ואסּור טמאין, ְְֲִֵֵַָָָָהן
.‚Èאֹו הּמסּגר ערב אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד

ּכאדם הּטמאה, מאבֹות אב הּוא הרי טמאה. לענין ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֻֻֻהּמחלט
ועֹוּׂשה ּובביאה, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר. לכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹמצרע
ׁשתי אֹו מנּגע ּבגד ּכיצד? האבן. מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּכב
לבית ּכזית אפּלּו מהן ׁשהכניס המנּגעין עֹור ּכלי אֹו ערב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו
ּכּלן ונעּׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻטהֹור
והּניח האבן, ּתחת הּמּנח ּומֹוׁשב מׁשּכב וכן לטמאה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻראׁשֹון

מן למעלה מהן הּמֹוׁשב.ּכזית אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.„Èּבּה ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמטלית

ּכּמה ּבּה היּו טּמאּתּו. טהֹור לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכזית
על אף נטמא. טהֹור לבית ּכזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזיתים
לכל אֹומר: הּוא הרי מּסיני, למׁשה הלכה הּׁשעּורין ׁשּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפי
אדם נגעי הּקיׁש - ולּבית הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנגע
נא אל ׁשּנאמר: למת, הּמצרע והׁשוה ּובּתים. ּבגדים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלנגעי

ּבכזית. אּלּו אף ּבכּזית, הּמת מה כּמת. ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָתהי
.ÂËּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעים ְְְְִִִִֵַַָָָָֻּבגדים

ּבבגדים חמר וזה מּקפת. ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה
ִָָָמּבאדם.

ה'תשע"ב תשרי כ"ט חמישי יום

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

גריסין‡. ּכׁשני - ּבּתים רחב2צרעת נמצא זה. ּבצד זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו ּכׁשּתים3הּנגע וארּכֹו ּבּגּוף, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּברּבּוע ּׂשערֹות טהֹור.4עּׂשרה - ּבבּתים זה מּׁשעּור והּפחֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין .5וכל ְְֲִִִִֶַַָָָ

טמאה·. סימני ירקרק,6ׁשלׁשה מראה ּבבּתים: יׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ
הּמראֹות ּוׁשני ּבּתֹורה. מפרׁשין וכּלן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֹֻואדמּדם,

זהמ עם זה הּסמּו7צטרפין ּופּׂשיֹון והרחֹוק8. ׁשהּוא, ּכל -9 ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
גריסין. ּכׁשני - הּטֹוח אחר החֹוזר אבל ּכגריס. -ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

מן‚. ׁשפל הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין ּבּתים נגעי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
ּובׁשני10הּקיר ּבּקירֹות. ׁשֹוקעין ׁשּיהיּו - ׁשקערּורת ׁשּנאמר: ; ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לכהן,1) האומר יאמר איך הבית בתוך נגע כשיראה ודין לזה, זה בין ומה בהם יש טומאה סימני וכמה בתים צרעת שיעור יבאר
שבארץ גויים בתי מטמאים, אם לארץ וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו התנאים חלונות, בו פותחים אם אפל ובית

מגוים. בתים והלוקח בנגעי2)ישראל ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה כגריס שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
נגעים. כשני ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הנגע והנה הנגע את וראה הגריס.3)בתים: כגריס4)שיעור לא

פה.5)מעוגל. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא אלא גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו, לא6)דעת
"נגע", אלא טומאה סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא טומאה", "סימני אלה למראות רבינו קרא למה הוברר

ומחייה. לבן ושיער פשיון, הם: הטומאה וסימני כלל, נגע אינם אחרים א).7)ומראות יב, (למעלה מבגדים זה דין נוגע8)למד
העיקרי). נגע = (אום האום.9)באום לבין בינו הפסק יש העור.10)אם מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו

zrxv z`neh zekld - ixyz h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מחליטין11הּמראֹות אֹו נֹותצין12מסּגירין ּובפּׂשיֹון ואם13, , ְְְְְְְִִִִִִִַַַַ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ - הּטֹוח אחרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּׂשה

נגע,„. ׁשּזה וּדאי ׁשּיֹודע חכם, אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכׁשּיראה
לּכהן אֹומר אּלא ּבּבית, לי נראה נגע ויאמר: יגזר :14לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

אפּלּו הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה ּבּבית. לי נראה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכנגע
קנים וחבילי עצים ויּכנס15חבילי הּכהן יבֹוא ּכ ואחר , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

הּנגע. ְְִֶֶַַויראה
נגעֹו‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין - אפל ;16ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַָ

הּכהן ׁשּיראה ואחר טהֹור. - ּבֹו נראה הּנגע אין אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ויסּגיר הּמׁשקֹוף ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא הּנגע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹאת

יחליט והסּגיר17אֹו הּבית מן הּכהן ויצא ׁשּנאמר: יפטר; אֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּבית ּבתֹו אֹו ּביתֹו, ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹאתֿהּבית.

ּפתחֹו ּבצד אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו עמד18המנּגע, ואם . ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָֻ
מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּתחת

.Âעל אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאין
ּבנּוי והּוא ּכתלים, ארּבעה לֹו ויהא יתר, אֹו אּמֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָארּבע
עציו ואת אבניו את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ
ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפרֹו. ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבעל אֹו ּכתלים ׁשלׁשה ּבעל ׁשהיה אֹו עגל, ׁשהיה אֹו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּמֹות,
קֹורֹות ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה ּבנּוי ׁשהיה אֹו 19חמּׁשה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
עּמּודים ארּבעה על ּבנּוי היה ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -20- ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Êּבכל אבנים ׁשּתי מּׁשמֹונה, ּפחֹות אין ּבֹו? יהיּו אבנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָּכּמה

מּטּמא הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכתל,
ׁשּנאמר: אבנים, ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבנגעים

עצים וכּמה הּנגע. ּבהן אׁשר האבנים לּתן21את ּכדי ּבֹו? יהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּמׁשקֹוף ּפּצים22ּתחת ּבין לתת ּכדי ועפר? אבל23. לחברֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - אּלּו מּׁשעּורים ּפחֹות ּבֹו היה ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָאם
.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינן והּׁשיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים

ּב ואחד ּבלבנים ואחד ּבסלע ואחד ּבׁשיׁש מחּפה עפרמּצּדיו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַָ

.Ëנגע ּבֹו ונראה ּכּׁשעּור ועצים אבנים ּבֹו היּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבית
טהֹור - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ .24ואחר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

.Èּבּטלן - ּבזרעים ׁשּסּככֹו ּתׁשמיׁש25ּבית ּומׁשּמׁשין הֹואיל . ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ
טמאה עּמֹו נטמאּו - הּבית נטמא ואם ּכעץ, הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֻעץ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶָָחמּורה,
.‡È:ׁשּנאמר ּבנגעים; מּטּמאין אין לארץ וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים

לּׁשבטים נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם, ארץ .26ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
יּׂשראל ׁשּבארץ ּכֹוכבים העֹובדי מּטּמאין27ּובּתי אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ְִִָּבנגעים.
.·Èּבּתחּלה יראה - ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבּתים .28הּלֹוקח ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.‚Èצּדֹו יּׂשראל, אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּבין ּבנגעים מּטּמאין יּׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים ּבידי צבּועים ּבין אדם ּבידי .29צבּועים ְְִִִִִֵֵֵַָָָ
.„Èהאּׁשה ּבית30ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית , ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש
ְִִָּבנגעים.

.ÂËהאבּוס הּמחיצה31קירֹות אין32וקירֹות - ׁשּבּבית ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבנגעים. ְְִִִִַָמּטּמאין
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אדמדם.11) או האלה.12)ירקרק המראות משני באחד אלא לעולם מחליטים אין המנוגע.13)כלומר, המקום משום14)את
אין "בני, מוסר): (תוכחת כבושים דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו
עניין מה למרים". ד' עשה אשר את זכור וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר הרע לשון על אלא באים הנגעים
מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה מטרת במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא ללמד אלא לזה? זה

ישראל15)הרע. של ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו התורה גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
שלא זמן וכל הכהן בדברי תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה

טהור. הכל החליט או ולא16)הסגיר - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה ה, פרשתא מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
הסגר.17)לאורי. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל שאין רבינו ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו במשנה
ור"ן18) רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו אבל מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על עומד

אמרו). ממש שסגירה ב נו, המנוגע.19)בנדרים הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת נשען20)הבולטות והגג זויותיו בארבע
שני21)עליהם. של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו שצריך אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
ידו.22)העצים. על תתעכב שהדלת כדי המשקוף, באמצע מחברים שהנגרים לעץ האבנים23)הכוונה נדבכי שבין הסדקים

והאבנים. הקורות בין בנגעים.24)או לטמא ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת הבניין25)מפני לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם אוכלים דין עליהם מפני26)ואין חו"ל, גם ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה

ישראל. עם של אחוזתם ישראל.27)שאינה שבארץ לפני28)אפילו נגע בהם נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
מטמא אינו שנגעם ונולד עובר או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה
הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו אלא כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל
של שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי. היה לא עצמו

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל של בבית גם כן לא שאם הלבנים29)ישראל, שרק כבגדים ולא
לדרוש:30)מיטמאים. דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה): יד, (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא

בית כל משמע אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים, משמיענו השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
ישראל. בארץ בהמתו.31)שהוא את בו להאכיל האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה המשנה32)אם על בפירושו

בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש מפני בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה רבינו מפרש



צי zrxv z`neh zekld - ixyz h"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מחליטין11הּמראֹות אֹו נֹותצין12מסּגירין ּובפּׂשיֹון ואם13, , ְְְְְְְִִִִִִִַַַַ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ - הּטֹוח אחרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּׂשה

נגע,„. ׁשּזה וּדאי ׁשּיֹודע חכם, אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכׁשּיראה
לּכהן אֹומר אּלא ּבּבית, לי נראה נגע ויאמר: יגזר :14לא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

אפּלּו הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה ּבּבית. לי נראה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּכנגע
קנים וחבילי עצים ויּכנס15חבילי הּכהן יבֹוא ּכ ואחר , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

הּנגע. ְְִֶֶַַויראה
נגעֹו‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין - אפל ;16ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַָ

הּכהן ׁשּיראה ואחר טהֹור. - ּבֹו נראה הּנגע אין אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ויסּגיר הּמׁשקֹוף ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא הּנגע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹאת

יחליט והסּגיר17אֹו הּבית מן הּכהן ויצא ׁשּנאמר: יפטר; אֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּבית ּבתֹו אֹו ּביתֹו, ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹאתֿהּבית.

ּפתחֹו ּבצד אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו עמד18המנּגע, ואם . ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָֻ
מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּתחת

.Âעל אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאין
ּבנּוי והּוא ּכתלים, ארּבעה לֹו ויהא יתר, אֹו אּמֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָארּבע
עציו ואת אבניו את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ
ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפרֹו. ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבעל אֹו ּכתלים ׁשלׁשה ּבעל ׁשהיה אֹו עגל, ׁשהיה אֹו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּמֹות,
קֹורֹות ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה ּבנּוי ׁשהיה אֹו 19חמּׁשה, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
עּמּודים ארּבעה על ּבנּוי היה ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -20- ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא
.Êּבכל אבנים ׁשּתי מּׁשמֹונה, ּפחֹות אין ּבֹו? יהיּו אבנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָּכּמה

מּטּמא הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכתל,
ׁשּנאמר: אבנים, ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבנגעים

עצים וכּמה הּנגע. ּבהן אׁשר האבנים לּתן21את ּכדי ּבֹו? יהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּמׁשקֹוף ּפּצים22ּתחת ּבין לתת ּכדי ועפר? אבל23. לחברֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - אּלּו מּׁשעּורים ּפחֹות ּבֹו היה ְִִִִִִִֵֵֵַָָָָאם
.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינן והּׁשיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים

ּב ואחד ּבלבנים ואחד ּבסלע ואחד ּבׁשיׁש מחּפה עפרמּצּדיו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַָ

.Ëנגע ּבֹו ונראה ּכּׁשעּור ועצים אבנים ּבֹו היּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבית
טהֹור - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ .24ואחר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

.Èּבּטלן - ּבזרעים ׁשּסּככֹו ּתׁשמיׁש25ּבית ּומׁשּמׁשין הֹואיל . ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ
טמאה עּמֹו נטמאּו - הּבית נטמא ואם ּכעץ, הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֻעץ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶָָחמּורה,
.‡È:ׁשּנאמר ּבנגעים; מּטּמאין אין לארץ וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים

לּׁשבטים נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם, ארץ .26ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
יּׂשראל ׁשּבארץ ּכֹוכבים העֹובדי מּטּמאין27ּובּתי אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ְִִָּבנגעים.
.·Èּבּתחּלה יראה - ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבּתים .28הּלֹוקח ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.‚Èצּדֹו יּׂשראל, אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּבין ּבנגעים מּטּמאין יּׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים ּבידי צבּועים ּבין אדם ּבידי .29צבּועים ְְִִִִִֵֵֵַָָָ
.„Èהאּׁשה ּבית30ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית , ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש
ְִִָּבנגעים.

.ÂËהאבּוס הּמחיצה31קירֹות אין32וקירֹות - ׁשּבּבית ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבנגעים. ְְִִִִַָמּטּמאין
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אדמדם.11) או האלה.12)ירקרק המראות משני באחד אלא לעולם מחליטים אין המנוגע.13)כלומר, המקום משום14)את
אין "בני, מוסר): (תוכחת כבושים דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא מצורע פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו
עניין מה למרים". ד' עשה אשר את זכור וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר הרע לשון על אלא באים הנגעים
מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה מטרת במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא ללמד אלא לזה? זה

ישראל15)הרע. של ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו התורה גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
שלא זמן וכל הכהן בדברי תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה

טהור. הכל החליט או ולא16)הסגיר - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה ה, פרשתא מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
הסגר.17)לאורי. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל שאין רבינו ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו במשנה
ור"ן18) רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו אבל מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על עומד

אמרו). ממש שסגירה ב נו, המנוגע.19)בנדרים הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת נשען20)הבולטות והגג זויותיו בארבע
שני21)עליהם. של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו שצריך אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
ידו.22)העצים. על תתעכב שהדלת כדי המשקוף, באמצע מחברים שהנגרים לעץ האבנים23)הכוונה נדבכי שבין הסדקים

והאבנים. הקורות בין בנגעים.24)או לטמא ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת הבניין25)מפני לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם אוכלים דין עליהם מפני26)ואין חו"ל, גם ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה

ישראל. עם של אחוזתם ישראל.27)שאינה שבארץ לפני28)אפילו נגע בהם נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
מטמא אינו שנגעם ונולד עובר או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה
הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו אלא כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל
של שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי. היה לא עצמו

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל של בבית גם כן לא שאם הלבנים29)ישראל, שרק כבגדים ולא
לדרוש:30)מיטמאים. דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה): יד, (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא

בית כל משמע אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים, משמיענו השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
ישראל. בארץ בהמתו.31)שהוא את בו להאכיל האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה המשנה32)אם על בפירושו

בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש מפני בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה רבינו מפרש
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ּתׁשעה‡. ׁשהן ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהן יׁש ּבּתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָנגעי
ׁשלׁשה ויֹום ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ְְְְְִִֶֶָָָָָעּׂשר
צרי ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן. לכאן עֹולה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעּׂשר
עּׂשר, ׁשלׁשה ּוביֹום ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות ְְְְִִִֵַָָָָָלׁשלׁשה
אינֹו ׁשבּועֹות ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עּׂשר. ּתׁשעה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּוביֹום
הן. קּבלה ּדברי ּבּתים נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹמפרׁש

הם:·. ּכ קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה ּבהן המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ּכמֹו אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּתחּלה ּכּלֹו מצאֹו ואפּלּו ימים. ׁשבעת יסּגיר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבארנּו,
הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. - אדמּדם אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָירקרק
והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום קֹולף - הל אם לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָואין
ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ּפּׂשה ולא ּבעיניו ׁשעמד מצאֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטהֹור;
- לֹו הל אֹו הּנגע ּכהה אם עּׂשר: ׁשלׁשה ּביֹום ְְְִֵֶַַַָָָָָָורֹואהּו
מצא ואם ּבצּפרים; הּבית את ּומטהר הּנגע מקֹום ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקֹולף
את חֹולץ - ּבעינֹו ׁשעמד אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּפּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנגע
את וטח לעיר מחּוץ אל העפר ּומקצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאבנים
רֹואהּו: עּׂשר ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּכל

נגע ּבֹו חזר הּטֹוח,אם אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותץ
זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן ְְְְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹוכל
יראה - ּבצּפרים ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיּנתץ;
את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפּׂשה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה.
ּכל את וטח לעיר חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאבנים
ּכׁשני נגע ּבֹו מצא אם ורֹואה: ׁשני. ׁשבּוע ּומסּגירֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבית
הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָגריסין
ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
ׁשּטהרֹו אחר בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנגע

ּבּתחּלה. יראה - ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים
חֹולץ‚. אינֹו - הּנגע ׁשּבהן האבנים את חֹולץ ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהּוא

לצד ּומביאן זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים. מּׁשתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפחֹות
ּומביא זה מּצד עפר ולא אחרֹות. אבנים ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
טח ואינֹו הּבית. את וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: זה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלצד
אינֹו וגֹומר. יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: ּבעפר, אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסיד,
ּתחת אבנים ׁשּתי ולא ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמביא
לֹו ויׁש ׁשּתים. ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאבן

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים ְְִִַַַָָלהביא
ּוׁשניהן„. חֹולצין ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל אבל אחרֹות, אבנים מביאין ּוׁשניהם העפר את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצים
וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: העפר; את לבּדֹו מביא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבית

ּבטיחה. עּמֹו מּטּפל חברֹו אין -ְֲִִִֵֵֵַָ

ּובזמן‰. ּכּלּה, את חֹולץ - חֹולץ ׁשהּוא ּבזמן ׁשּבזוית, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאבן
ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את נֹותץ - נֹותץ ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשּלֹו. לאבן יד ּכמֹו חברֹו ׁשל זֹו ּתהיה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָספק,
.Âאת נֹותן - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית

לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן - ּבעלּיה נראה לעלּיה; ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקֹורֹות
עּמֹו. נּתצין ּכּלן ועפרֹו ועציו אבניו - ּגּביו על עלּיה ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻהיתה

החּלֹונֹות. סריגי ואת הּמלּבנין את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַּומּציל
.Êהּנגע חזר טהֹור: ּבבית ּובנאן מסּגר מּבית אבנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח

על נגע נראה ׁשּבּטהֹור; האבנים את חֹולץ - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמסּגר
אֹותֹו מסּגירין הּׁשני והּבית יּנתץ, הּמסּגר - ׁשּבנה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהאבנים

ּבּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבנגע
.Áוהּטיחה החליצה אחר המנּגע? הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד

ואזֹוב ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרס ּבכלי חּיים מים ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא
ׁשּבאדם אּלא ּדבר. לכל ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת ּתֹולעת, ְְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוׁשני
ׁשבע מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּזה
מעּׂשיהן ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ. ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעמים

ִָׁשוין.
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נטמא.‡. ּבֹו הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות, מאבֹות אב - המנּגע ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻּבית
ועפר ועצים אבנים אֹו הסּגר אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
ּכזית וכל טמאֹות, אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֻֻׁשל
אם ּכיצד? ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמהם
מאד ּבּבית אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית מהן ּכזית םנכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ּבביאה מטּמאין ׁשּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻוכלים,
ּבהנאה. אסּור זה הרי - סיד מהן ועּׂשה ּׂשרפן ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבהנאה.
וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל מארה ּבֹו ּתן - ממארת צרעת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

אל·. והּבא ׁשּנאמר: מּתֹוכֹו, אּלא מטּמא אינֹו מסּגר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית
הּמחלט אבל הערב. עד יטמא אתֹו הסּגיר ימי ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּבית
טמא. - מאחֹוריו ּבֹו ׁשהּנֹוגע ּומאחֹוריו, מּתֹוכֹו ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמטּמא
היה?! טהֹור וכי הּוא. טמא ּבּבית ממארת צרעת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ויטּמא טמא ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על טמאה לֹו להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻאּלא
מטּמאין ּבמסּגר הּנגע ּבהן ׁשּיׁש אבנים וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחֹוריו.

ֲֵֵֶמאחֹוריהן.
ׁשהיה‚. ּבית ּכיצד? ּבביאה. מטּמא והּמחלט הּמסּגר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחד

אילן אֹו מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻמס
לּבית הּנכנס אֹו האילן ּתחת העֹומד - עליו מס ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן אחד. אהל ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחיצֹון
אׁשר ּכל נטמא - ׁשם והּנחה לאהל הּנכנסת מנּגעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבן
היה נטמא. - עֹובר והּטהֹור האילן ּתחת מּנחת היתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאהל.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מסוגרות1) אבנים והבונה נגע, בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ, הנגע שבהם האבנים חולץ ואיך בתים נגעי הסגר יבאר
והטיחה. חליצה אחר המנוגע בית מטהרים כיצד טהור, בהנאה,1)בבית אסור ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

וכמה המנוגע, בבית רוב הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין
מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה המציל בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית עומד שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה

בישראל. ופלא אות שהיא צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי כו', המנוגע בבית

ayene akyn i`nhn zekld - ixyz 'l iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לא - מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן ּתחת עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּטהֹור
ּכמֹוהּו, המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו. - ׁשם הּניחּה ואם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים ּבין אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבין
.„- עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמאהיל

ׁשּיּגע. עד ִֶַַָטהֹור,
ּכּלֹו‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻטהֹור

ּביאה ּדר - הּבית אל והּבא ׁשּנאמר: טהֹור; - מחטמֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּתֹורה. ְִָָטּמאה

.Âטּלית וכן נטמא. - טמא לבית ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻטהֹור
נטמאת. - טמא לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. - טמא לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּבּמה מּיד. נטמא רּבֹו מּׁשּיכניס הּכלי, רב ׁשּיכניס עד - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכלים
אדם אבל חלּוצין; ׁשּנכנסּו ּבכלים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָּדברים
וסנּדליו ּבבגדיו לבּוׁש והּוא מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּיּׂשראל
ּובגדיו מּיד, טמא האדם הרי - ּבידיו וטּבעֹותיו ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָּברגליו
ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטהֹורים
את יכּבס ּבּבית והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן. חּטים ּפת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּביצים
ּדעּת על ּתעלה וכי ּבגדיו. את יכּבס ּבּבית והאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגדיו,
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם העֹומד, אֹו הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו - האמּורה אכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָֹׁשהה

.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפיו על וכליו מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמי
מּיד מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והן הּוא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
והּבהמה ּכֹוכבים העֹובד וכן ּבהן. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּכלים נטמאּו - המנּגע לּבית ונכנסּו ּבכלים לבּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו ּכֹוכבים העֹובד אבל ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻמּיד.

.Áלּבית חּוץ ידֹו ּופׁשט מנּגע ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם ּבידיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו

וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ּופׁשטהּטּבעֹות ּבחּוץ העֹומד ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשם נׁשּתהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. - לאו ואם טּבעֹותיו, נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכדי

.Ëמכּסה מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּכל
היה אפּלּו הּמת, ּבאהל מכּסה הּמּציל וכל מנּגע; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּבבית
אֹו חרס ּכלי ּכיצד? טהֹור. זה הרי - המנּגע ּבּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻמגּלה
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא אדמה ּוכלי אבנים ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכלי
ׁשאינן ּפי על אף המנּגע, ּבּבית מכּסין והיּו ּבתֹוכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻוכלים
הּבֹור טהֹור. ּׁשּבתֹוכן מה וכל הן - ּפתיל צמיד ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻמּקפין
ּכלים - מגּלין ׁשהן ּפי על אף המנּגע, ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻֻוהּדּות

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכן
.Èהרּבה ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּצרעת

צרעת, קרּוי האדם עֹור לבן ׁשהרי לזה. זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
עין וׁשּנּוי צרעת, קרּוי הּזקן אֹו הראׁש ּׂשער קצת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּונפילת
ּבבגדים האמּור הּׁשּנּוי וזה צרעת. קרּוי הּבּתים אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּבגדים
מּמנהגֹו אינֹו הּׁשם, ּבׁשּתפּות צרעת ּתֹורה ׁשּקראּתּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּובבּתים,

להזהירן ּכדי ּביּׂשראל היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּביתֹו. קירֹות מׁשּתּנֹות - הרע ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּלׁשֹון
הּבית ׁשהּתץ עד ּברׁשעֹו עמד אם הּבית; יטהר - ּבֹו חזר ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֻאם
עליהן. וׁשֹוכב יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
- ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָאם
עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר אם ׁשעליו. הּבגדים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָמׁשּתּנין
מבּדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻּברׁשעֹו
ׁשהּוא הרׁשעים, ּבּׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּומפרסם
ואֹומר: ּבּתֹורה מזהיר זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּליצנּות
למרים אלהי יי עּׂשה אׁשר את זכֹור הּצרעת. ּבנגע ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמר
הּנביאה! למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי .ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּדר
על וגּדלּתּו ּבׁשנים מּמּנּו גדֹולה ׁשהיתה ּבאחיה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדּברה
דּברה לא והיא הּים, מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹּברּכיה
לא והּוא נביאים, לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעתה אּלא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּבגנּותֹו
ענו מׁשה והאיׁש ׁשּנאמר: האּלּו, הּדברים ּכל על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהקּפיד
לבני וחמר קל ּבצרעת; נענׁשה מּיד כן ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד,
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתן להתרחק ארחֹותיו לכּון ׁשרֹוצה למי ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר
מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת דר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוסכלּותם.
ּומּתֹו ּדברים. ּברב ּכסיל וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבדברי
ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכ
להן יהיה ּכ ּומּתֹו עתק. צּדיק על הּדברֹות ׁשקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשפתי
ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים לדּבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרּגל
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹוּיהיּו
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו.
על כן לא אׁשר ּדברים יּׂשראל בני ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכענין
ּולׁשֹונם ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו אֹומר: הּוא והרי אלהיהם. ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיי
לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ. ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּתהל
להן ׁשּגֹורמת הרׁשעים, ּׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּלכה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁשיבת
אינּה יּׂשראל ּכׁשרי ּׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָמׁשּתאֹות
עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפיכ וחכמה. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
איׁש יי יראי נדּברּו אז ׁשּנאמר: ּבּה. אֹותן ּומזּכה ידן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
ליראי לפניו זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע יי וּיקׁשב רעהּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאל

ׁשמֹו. ּולחׁשבי ְְְְֵָיי
צרעתסל טמאת הלכֹות להֹו יקּו ְְְְִִַַַָֻ

ה'תשע"ב תשרי ל' שישי יום
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נּדה. טמאת ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
זב. טמאת ּדין ד) זבה. טמאת ּדין ג) יֹולדת. טמאת ּדין ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻב)
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לא - מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן ּתחת עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּטהֹור
ּכמֹוהּו, המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו. - ׁשם הּניחּה ואם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים ּבין אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבין
.„- עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמאהיל

ׁשּיּגע. עד ִֶַַָטהֹור,
ּכּלֹו‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻטהֹור

ּביאה ּדר - הּבית אל והּבא ׁשּנאמר: טהֹור; - מחטמֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּתֹורה. ְִָָטּמאה

.Âטּלית וכן נטמא. - טמא לבית ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻטהֹור
נטמאת. - טמא לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. - טמא לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּבּמה מּיד. נטמא רּבֹו מּׁשּיכניס הּכלי, רב ׁשּיכניס עד - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכלים
אדם אבל חלּוצין; ׁשּנכנסּו ּבכלים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָּדברים
וסנּדליו ּבבגדיו לבּוׁש והּוא מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּיּׂשראל
ּובגדיו מּיד, טמא האדם הרי - ּבידיו וטּבעֹותיו ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָּברגליו
ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטהֹורים
את יכּבס ּבּבית והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן. חּטים ּפת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּביצים
ּדעּת על ּתעלה וכי ּבגדיו. את יכּבס ּבּבית והאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגדיו,
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם העֹומד, אֹו הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו - האמּורה אכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָֹׁשהה

.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפיו על וכליו מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמי
מּיד מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והן הּוא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
והּבהמה ּכֹוכבים העֹובד וכן ּבהן. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּכלים נטמאּו - המנּגע לּבית ונכנסּו ּבכלים לבּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו ּכֹוכבים העֹובד אבל ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻמּיד.

.Áלּבית חּוץ ידֹו ּופׁשט מנּגע ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם ּבידיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו

וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ּופׁשטהּטּבעֹות ּבחּוץ העֹומד ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁשם נׁשּתהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. - לאו ואם טּבעֹותיו, נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכדי

.Ëמכּסה מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּכל
היה אפּלּו הּמת, ּבאהל מכּסה הּמּציל וכל מנּגע; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּבבית
אֹו חרס ּכלי ּכיצד? טהֹור. זה הרי - המנּגע ּבּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻמגּלה
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא אדמה ּוכלי אבנים ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכלי
ׁשאינן ּפי על אף המנּגע, ּבּבית מכּסין והיּו ּבתֹוכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻוכלים
הּבֹור טהֹור. ּׁשּבתֹוכן מה וכל הן - ּפתיל צמיד ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻמּקפין
ּכלים - מגּלין ׁשהן ּפי על אף המנּגע, ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻֻוהּדּות

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכן
.Èהרּבה ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּצרעת

צרעת, קרּוי האדם עֹור לבן ׁשהרי לזה. זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
עין וׁשּנּוי צרעת, קרּוי הּזקן אֹו הראׁש ּׂשער קצת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּונפילת
ּבבגדים האמּור הּׁשּנּוי וזה צרעת. קרּוי הּבּתים אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּבגדים
מּמנהגֹו אינֹו הּׁשם, ּבׁשּתפּות צרעת ּתֹורה ׁשּקראּתּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּובבּתים,

להזהירן ּכדי ּביּׂשראל היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּביתֹו. קירֹות מׁשּתּנֹות - הרע ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּלׁשֹון
הּבית ׁשהּתץ עד ּברׁשעֹו עמד אם הּבית; יטהר - ּבֹו חזר ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֻאם
עליהן. וׁשֹוכב יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
- ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָאם
עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר אם ׁשעליו. הּבגדים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָמׁשּתּנין
מבּדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻּברׁשעֹו
ׁשהּוא הרׁשעים, ּבּׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּומפרסם
ואֹומר: ּבּתֹורה מזהיר זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּליצנּות
למרים אלהי יי עּׂשה אׁשר את זכֹור הּצרעת. ּבנגע ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמר
הּנביאה! למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי .ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּדר
על וגּדלּתּו ּבׁשנים מּמּנּו גדֹולה ׁשהיתה ּבאחיה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדּברה
דּברה לא והיא הּים, מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹּברּכיה
לא והּוא נביאים, לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעתה אּלא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּבגנּותֹו
ענו מׁשה והאיׁש ׁשּנאמר: האּלּו, הּדברים ּכל על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהקּפיד
לבני וחמר קל ּבצרעת; נענׁשה מּיד כן ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד,
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתן להתרחק ארחֹותיו לכּון ׁשרֹוצה למי ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר
מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת דר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוסכלּותם.
ּומּתֹו ּדברים. ּברב ּכסיל וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבדברי
ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכ
להן יהיה ּכ ּומּתֹו עתק. צּדיק על הּדברֹות ׁשקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשפתי
ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים לדּבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרּגל
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹוּיהיּו
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו.
על כן לא אׁשר ּדברים יּׂשראל בני ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכענין
ּולׁשֹונם ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו אֹומר: הּוא והרי אלהיהם. ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיי
לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ. ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּתהל
להן ׁשּגֹורמת הרׁשעים, ּׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּלכה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁשיבת
אינּה יּׂשראל ּכׁשרי ּׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָמׁשּתאֹות
עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפיכ וחכמה. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
איׁש יי יראי נדּברּו אז ׁשּנאמר: ּבּה. אֹותן ּומזּכה ידן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
ליראי לפניו זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע יי וּיקׁשב רעהּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאל

ׁשמֹו. ּולחׁשבי ְְְְֵָיי
צרעתסל טמאת הלכֹות להֹו יקּו ְְְְִִַַַָֻ

ה'תשע"ב תשרי ל' שישי יום
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נּדה. טמאת ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
זב. טמאת ּדין ד) זבה. טמאת ּדין ג) יֹולדת. טמאת ּדין ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻב)

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור
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אב5והּיֹולדת4והּנּדה3והּזבה2הּזב‡. מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּטמאֹות ּבמּגע6מאבֹות אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא . ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

ועֹוּׂשה מּתחּתיו ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,
טמאה אב מּדף7אֹותן ּומטּמא ּגּבֹו8, .9על ְְֵַַַַַָָָֻ

מחמת10אחד·. זבה ואחד גדֹולה, זבה ואחד קטּנה זבה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
אנס11עצמּה מחמת ראּיֹות12אֹו ׁשּתי ּבעל זב ואחד אֹו13, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אחרים לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ׁשלׁש .14ּבעל ְְֲִֵֵַַַַָָָָֻֻ
.‚- ימים עּׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה

ּבֹועלּה15ּבזיבה את מטּמאה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ;16, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ועבדים„. ּגרים ואחד ּבזיבה. מּטּמא אחד יֹום ּבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן
ּובזיבה.17ואחד ּבנּדה מּטּמאין יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

אדם‰. חּמה18סריס סריס ּכׁשאר19, ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
ְִִַהּבריאין.

.Âּבלבן מּטּמאה האּׁשה ּבאדם20אין האיׁש ולא אּלא21, ; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּבלבן. והאיׁש ּבאדם, ְְְִִֶֶָָָֹֹהאּׁשה

.Êהאיׁש23ואנּדרֹוגינֹוס22טמטּום חמרי עליהם נֹותנין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָֻֻ
האּׁשה ּכאּׁשה.24וחמרי ּובאדם ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין : ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ

ּבספק ּתרּומה25וטמאתן עליהן ּׂשֹורפין אין לפיכ . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻ
וקדׁשיו26וקדׁשים מקּדׁש טמאת על עליהן חּיבין ואין ,27. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

ואת הּתרּומה את עליהן ּׂשֹורפין - ּכאחד ואדם לבן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹראה
וק28הּקדׁשים מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין אין אבל דׁשיו;, ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּתׁשּלחּו נקבה עד מּזכר הּטמאה29ׁשּנאמר: ׁשּיהיה עד - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וּדאית נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר ּבלבן30טמאת הּנֹוגע וכן . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ

ׁשּלֹו וקדׁשיו.32ּכאחת31ואדם מקּדׁש טמאת על חּיב אינֹו - ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּביאת על חּיב זה הרי - ׁשראה ואדם ּבלבן ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנגע

ְִַָהּמקּדׁש.
.Áּבכל מטּמא הּיֹולדת דם אֹו הּזבה דם אֹו הּנּדה ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדם

מּפי והּזב. ּבנּדתּה והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טומטום1) חמה וסריס אדם וסריס וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות אב מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב יבאר
שהזיע, או שנעקר האשה מקור ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין ושאר היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס,

דם. ורוקק מוצץ היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע, ושל שלו ראשונה וראייה הזב ב):2)וזוב טו, (ויקרא בתורה כתוב
סימני הונא רב מוסר ב לה, נדה במסכת (ספורנו). הזרע כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש

חולני. זוב ובין הטבעי האדם זרע בין היא.3)היכר טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב כי ואשה כה: האשה4)שם
ימים. שבעת וטמאה נדה נקראת לטבעה בהתאם דם ארבעה5)הרואה טמאה נקבה ויולדת כנידה ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. בלבד.6)עשר ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים טומאות, ראשי
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה טהרות לספר בהקדמתו ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת נמנו אלו ארבעה

לקמן.7) מבוארים ופרטיהם ה פרק זבים במשנה ומפורשים טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה משנה8)דינים ד פרק זבים
נגיעה. בלי מרחוק שמורגש נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו כגון9)ו. בו, נוגעים ואינם הזב גבי על הנמצאים דברים

מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין, אוכלין לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים הזב, לבין בינם חוצצים שכלים
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: מכאן ולאחר הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב דיני רבינו

בעל10) אלא זב דין עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות הבנת תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
גמור זב הוא הרי זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום בין ראיות, שתי ראה ב. ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי
אחד, יום דם שראתה אשה ג. טהרתו. אחרי קרבנות להביא הוא מחוייב ראיות שלוש ראה ואם קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל
דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה איסורי מהלכות ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין בתקופה ראיות, כמה אפילו
נידה תקופת שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה ולתקופת ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים ראשונה,

טבי אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו, היום כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) ביוםוכן גם ראתה אם ד. במקווה. לה
האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה מובן טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא ושומרת היום אותו כל טמאה השני,
ביום גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה, יום נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום "שומרת נקראת היא

קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני, בליל וטובלת בטהרה ימים שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא כל11)השלישי בלי
חיצונית. באונס.12)סיבה מטמא אינו זב אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה איזה של השפעה ידי על

אחת.13) ראייה לבעל הבאות.14)פרט בהלכות ויבוארו ביניהם שונים הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין
אחר15) בזה ימים שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם ראתה ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת

זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, "ואם16)זה, כד): טו, (ויקרא בתורה ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
בה. כנוגע בועלה ודין בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת וטמא ... אותה איש ישכב ובין.17)שכוב בין

אדם.18) ידי על ח).19)שנסתרס פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה את שראה מיום סריס. אם20)נולד
לבנה. היא אדומה.21)הזיבה אשה.22)בזיבה או איש הוא אם יודעים של23)שאיננו והן איש של הן סימנים בו ישנם

לחומרא.24)אשה. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק איש ספק שהם ראו25)מפני ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו אם
נקיבות. הם שמא טמאים,26)אודם, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו, קדשים או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם פטורים27)שמא בשוגג קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
למלקות. בהם התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד וודאית.28)מקרבן, טומאתם מבית29)שהרי טמאים להרחיק והכוונה

נקיבה.30)המקדש. טומאת או עליו זכר טומאת אם יודעים אנו אין זה ואנדרוגינוס.31)ובנידון הטומטום ונטמא32)של
וודאי.
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אּסּור33הּׁשמּועה ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
דם ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָנּדה,
הּיֹוצאין מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור. הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֻירק

ויֹורד34מּמּנה ׁשֹותת וזה ויֹוצא מתעּגל ׁשהרק ,35. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Ëהרי - הּדפן מן דם עּמֹו ויצא מּדפנּה הּולד ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה

והּזיבה, והּלדה הּנּדה ּכדם הּטמאֹות מאבֹות אב דם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
טמא36ׁשהּמקֹור טהֹורה37מקֹומֹו והאּׁשה ׁשּיצא38; עד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הרחם. ּדר דם ִֶֶֶֶֶָָָמּמּנה
.Èׁשּנעקר האּׁשה טמאה39מקֹור האּׁשה - לארץ ונפל ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ערב מרּגלּיֹות40טמאת טּפי ּכׁשּתי ׁשהזיע מקֹור וכן .41- ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ערב טמאת טמאה נּדה42האּׁשה אינּה אבל ׁשּתראה43. עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה

לּמקֹור .44מחּוץ ִַָ
.·Èזֹובֹו ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו

ראׁשֹונה ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא
זרע ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא מטּמאה אינּה זב ּבין45ׁשל , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן קטן. מאיׁש ּבין ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָמאיׁש
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורים.

ּכׁשּתים מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי אין46ּבהלכֹות - ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ
הּמסיט אּלא אחרֹונה47טמא .48טּפה ֲִִֵֵֶַַָָָָ

.‚Èּכל ׁשּנאמר: ּבמּׂשא. מטּמא מצרע ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה
מה ּגמּור: ּכזב הּצרּוע הרי לנפׁש. טמא וכל זב וכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹצרּוע
הראׁשֹונה ראּיתֹו - מצרע אף ּבמּׂשא, מטּמא זֹובֹו - גמּור ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּזב

ּבמּׂשא. ְְְַַָָמטּמאה
.„Èוׁשכב הּזב מּׁשלׁשּתןרק אחד ּכל - רגליו ּומימי זרעֹו ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובמּׂשא ּבמּגע ׁשהּוא ּבכל ּומטּמא ּתֹורה, ּדין טמאה .49אב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
רגליו ּומימי ּבּטהֹור. הּזב ירק וכי ּברק: אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי

זיבה צחצּוחי ּבהם יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו ּכל50וׁשכבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ֶׁשהּוא.

.ÂËרּקֹו מהן אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד

ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב. טמאה אב רגליו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻּומימי
הארּבעה ׁשאר ואחד הּזב אחד - הּזב .51אּלּו ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.ÊË,רּקֹו והן: טמאה. אב מהן ׁשלׁשה ּבזב. מׁשקין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּתׁשעה
אדם מטּמא מאּלּו אחד ּכל רגליו. ּומימי זרעֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכבת
הּטמאה. ּכולד מהן ׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכלים

מּגפתו ודם עינֹו, ּדמעת הן: אחד52ואּלּו ּכל האּׁשה. וחלב , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אדם מטּמאין ׁשאין טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין53מאּלּו אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

טהֹורין. מהן ּוׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכלים
הרי והרעי. מּמּנּו, הּיֹוצאים סרּוחה ולחה זעתֹו, הן: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו

וחבריו הּזב מן ׁשלׁשה האדם55ּכמֹותן54אּלּו ּכיחֹו56מּׁשאר . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ּדבר,58ורירֹו57וניעֹו לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ

אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הן הרק הּׁשֹותת59ּובכלל ודם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
- ּדם ורֹוקק מֹוצץ היה מּגפתֹו. ּדם ּבכלל הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּפיו
ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּמֹוצץ ׁשהּדם ּכרק; מטּמא זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהרי

רק. ְִֵֹצחצּוחי
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ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש, לח מטּמא ויֹולדת וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
לח, ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻזב
ׁשֹורין אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדאי יֹותר יבׁש ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאבל
זה הרי - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָאֹותן
ּפי על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּבלח. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמטּמא
הן. קּבלה ּדברי האּלּו הּדברים וכל ּבסֹופן. ּפֹוׁשרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינן

.·- לח היה ואם טהֹור. הּמסיטֹו - נּדה ׁשּטואּתּו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּפׁשּתן
ּפיה. רק מּפני ְְִִֵֵַָֹמטּמא,

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
- ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור. הּכֹוס את ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמסיט

הּזב. ּפי מׁשקה מּפני טמא, ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּמסיטֹו
.„נׁש טהֹור. הּמסיטן - הּבצל ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - והּמלפפֹון הּקיׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאת
ּבהן. הּמתערב ְִֵֶַַָָָהּזב

.‰- ּכֹוכבים העֹובד ׁשּקצצן ּתּורמֹוסין ּוקלּפי ּפֹולין ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָקלּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבינו.33) משה עד איש מפי איש ומטמאים.34)קבלה טמאים מרוקם,35)שהם למדנו וזבה מזב היוצאים משקים טומאת
בלבד. לרוק הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו' בטהור הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא בגוף36)שנאמר המקום

לאשה. המיוחדים הטבעיים תפקידיה לצרכי דמיה נקווים וכלים.37)שבו אדם לטמא חמורה, טומאה טמאים בו הנקווים והדמים
טמא38) אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה אינה הטמא.פירוש, בדם שנגעה מפני אחד יום חתיכת39)ה ממנו נעקרה
הטמא.40)בשר. המקור בבשר שנגעה הרחם.41)מפני דרך ויצאו לבן, הטומאה42)נוזל אב הוא במקור שנמצא מה שכל

הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת וכלים אדם ימים.43)ומטמא שבעת שלא44)ליטמא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים. - טומאתה במשא.45)בימי לא אבל במגע שמטמאה היינו,46)טבעית אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה זיבה

בינוני. אדם של אמה חמשים הילוך בה.47)כדי נוגע ואינו אחר דבר ידי על ממקומה אותו48)מזיזה עושה זו טיפה שהרי
זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זעירות.50)כזוב.49)זב, הארבעה.51)טיפות של השאר מפצע52)כלומר, הזב דם

רביעית.53)שבגופו. כששתה מטמאים אבל נגיעה, ידי ויולדת.54)על נידה אלו.55)זבה משקין כמו מאנשים56)דינם
בגרון.57)רים.טהו חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם מאליו.58)הליחה הפה מן הזב הזכר.59)נוזל יבאר1)אבר

בזה, וכיוצא נידה שטווהו פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש, לח מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם
או וזבה מקום, מכל רגלים מי כלי שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי או במים שנתערב טמא רוק או דם ודין

ובלידה. ובנידה בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן מימי שנעקרו שנתגיירה גויה
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אּסּור33הּׁשמּועה ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
דם ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָנּדה,
הּיֹוצאין מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור. הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֻירק

ויֹורד34מּמּנה ׁשֹותת וזה ויֹוצא מתעּגל ׁשהרק ,35. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
.Ëהרי - הּדפן מן דם עּמֹו ויצא מּדפנּה הּולד ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה

והּזיבה, והּלדה הּנּדה ּכדם הּטמאֹות מאבֹות אב דם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
טמא36ׁשהּמקֹור טהֹורה37מקֹומֹו והאּׁשה ׁשּיצא38; עד ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הרחם. ּדר דם ִֶֶֶֶֶָָָמּמּנה
.Èׁשּנעקר האּׁשה טמאה39מקֹור האּׁשה - לארץ ונפל ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ערב מרּגלּיֹות40טמאת טּפי ּכׁשּתי ׁשהזיע מקֹור וכן .41- ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ערב טמאת טמאה נּדה42האּׁשה אינּה אבל ׁשּתראה43. עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד
.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה

לּמקֹור .44מחּוץ ִַָ
.·Èזֹובֹו ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו

ראׁשֹונה ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא
זרע ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא מטּמאה אינּה זב ּבין45ׁשל , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן קטן. מאיׁש ּבין ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָמאיׁש
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורים.

ּכׁשּתים מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי אין46ּבהלכֹות - ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ
הּמסיט אּלא אחרֹונה47טמא .48טּפה ֲִִֵֵֶַַָָָָ

.‚Èּכל ׁשּנאמר: ּבמּׂשא. מטּמא מצרע ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה
מה ּגמּור: ּכזב הּצרּוע הרי לנפׁש. טמא וכל זב וכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹצרּוע
הראׁשֹונה ראּיתֹו - מצרע אף ּבמּׂשא, מטּמא זֹובֹו - גמּור ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּזב

ּבמּׂשא. ְְְַַָָמטּמאה
.„Èוׁשכב הּזב מּׁשלׁשּתןרק אחד ּכל - רגליו ּומימי זרעֹו ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובמּׂשא ּבמּגע ׁשהּוא ּבכל ּומטּמא ּתֹורה, ּדין טמאה .49אב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
רגליו ּומימי ּבּטהֹור. הּזב ירק וכי ּברק: אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי

זיבה צחצּוחי ּבהם יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו ּכל50וׁשכבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ֶׁשהּוא.

.ÂËרּקֹו מהן אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד

ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב. טמאה אב רגליו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻּומימי
הארּבעה ׁשאר ואחד הּזב אחד - הּזב .51אּלּו ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.ÊË,רּקֹו והן: טמאה. אב מהן ׁשלׁשה ּבזב. מׁשקין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּתׁשעה
אדם מטּמא מאּלּו אחד ּכל רגליו. ּומימי זרעֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכבת
הּטמאה. ּכולד מהן ׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכלים

מּגפתו ודם עינֹו, ּדמעת הן: אחד52ואּלּו ּכל האּׁשה. וחלב , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אדם מטּמאין ׁשאין טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין53מאּלּו אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

טהֹורין. מהן ּוׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכלים
הרי והרעי. מּמּנּו, הּיֹוצאים סרּוחה ולחה זעתֹו, הן: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו

וחבריו הּזב מן ׁשלׁשה האדם55ּכמֹותן54אּלּו ּכיחֹו56מּׁשאר . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
ּדבר,58ורירֹו57וניעֹו לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ

אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הן הרק הּׁשֹותת59ּובכלל ודם ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
- ּדם ורֹוקק מֹוצץ היה מּגפתֹו. ּדם ּבכלל הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּפיו
ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּמֹוצץ ׁשהּדם ּכרק; מטּמא זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהרי

רק. ְִֵֹצחצּוחי

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש, לח מטּמא ויֹולדת וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
לח, ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻזב
ׁשֹורין אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדאי יֹותר יבׁש ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאבל
זה הרי - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָאֹותן
ּפי על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּבלח. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמטּמא
הן. קּבלה ּדברי האּלּו הּדברים וכל ּבסֹופן. ּפֹוׁשרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינן

.·- לח היה ואם טהֹור. הּמסיטֹו - נּדה ׁשּטואּתּו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּפׁשּתן
ּפיה. רק מּפני ְְִִֵֵַָֹמטּמא,

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
- ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור. הּכֹוס את ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמסיט

הּזב. ּפי מׁשקה מּפני טמא, ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּמסיטֹו
.„נׁש טהֹור. הּמסיטן - הּבצל ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - והּמלפפֹון הּקיׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאת
ּבהן. הּמתערב ְִֵֶַַָָָהּזב

.‰- ּכֹוכבים העֹובד ׁשּקצצן ּתּורמֹוסין ּוקלּפי ּפֹולין ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָקלּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבינו.33) משה עד איש מפי איש ומטמאים.34)קבלה טמאים מרוקם,35)שהם למדנו וזבה מזב היוצאים משקים טומאת
בלבד. לרוק הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו' בטהור הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא בגוף36)שנאמר המקום

לאשה. המיוחדים הטבעיים תפקידיה לצרכי דמיה נקווים וכלים.37)שבו אדם לטמא חמורה, טומאה טמאים בו הנקווים והדמים
טמא38) אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה אינה הטמא.פירוש, בדם שנגעה מפני אחד יום חתיכת39)ה ממנו נעקרה
הטמא.40)בשר. המקור בבשר שנגעה הרחם.41)מפני דרך ויצאו לבן, הטומאה42)נוזל אב הוא במקור שנמצא מה שכל

הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת וכלים אדם ימים.43)ומטמא שבעת שלא44)ליטמא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים. - טומאתה במשא.45)בימי לא אבל במגע שמטמאה היינו,46)טבעית אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה זיבה

בינוני. אדם של אמה חמשים הילוך בה.47)כדי נוגע ואינו אחר דבר ידי על ממקומה אותו48)מזיזה עושה זו טיפה שהרי
זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זעירות.50)כזוב.49)זב, הארבעה.51)טיפות של השאר מפצע52)כלומר, הזב דם

רביעית.53)שבגופו. כששתה מטמאים אבל נגיעה, ידי ויולדת.54)על נידה אלו.55)זבה משקין כמו מאנשים56)דינם
בגרון.57)רים.טהו חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם מאליו.58)הליחה הפה מן הזב הזכר.59)נוזל יבאר1)אבר

בזה, וכיוצא נידה שטווהו פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש, לח מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם
או וזבה מקום, מכל רגלים מי כלי שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי או במים שנתערב טמא רוק או דם ודין

ובלידה. ובנידה בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן מימי שנעקרו שנתגיירה גויה
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ּדבריהן, לכל ּכזבים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּכל טמא; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמסיטן
הרב. אחר ּבהן הֹולכין - ׁשּבּׁשוקין הּקלּפין ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו

.Â.טהֹור הּכל - מראיו ּבטלּו אם ּבמים, ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדם
וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ּוביין טהֹור ּבדם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנתערב
זה הרי - ּכברּיתֹו קרּוׁש היה אם ּבמים: ׁשּנתערב טמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹרק
טהֹור. הּכל - מראיו ּבטלּו אם ּבּמים, נמחה ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטמא;
רגליו מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - אחר ּברק ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹנתערב
טהֹור, הּכל - מראיהן ּבטלּו אם ּבמים: ׁשּנתערבּו טמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
רֹואין - טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין נתערב טמא. - לאו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָואם
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הּוא ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָאֹותֹו
ועֹובדי יּׂשראל ׁשהיּו ּכלי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
- ּכֹוכבים עֹובדי רב אם רגליהם: מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּכֹוכבים
- למחצה מחצה טהֹור; הּכל - יּׂשראל רב ואם טמא, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהּכל
ּבמי זה ּכֹוכבים עֹובד רגלי מי נתערב אם וכן טמא. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל

הרב. אחר הֹולכין - זה יּׂשראל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹרגלי
.Êׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין מקֹום מּכל רגלים מי [ּכלי] ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשֹואלין

רגליהן מי את לכּנס יּׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא הן, נּדֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשל
נּדֹות. ְִֵֶּכׁשהן

.Áוכּבסֹו רגליהן מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחרס
טמאין, ּבהן ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי - ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפעם
ּבמי ׁשּכּבסֹו ּבין ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַּופעם

רגלים. מימי לחלּוחית ּבּה נׁשאר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹרגלים,
.Ë,הּספירה ימי ׁשבעת ּבסֹוף רגליה מימי ׁשּנעקרּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזבה

ספק, הן הרי - הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוירדה
ׁשהיא היציאה אחר אֹו היתה, וזבה הֹולכין עקירה אחר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאם
ונתּגּירה רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּכֹוכבים עֹובדת וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה.
אחר אם ספק, זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים והטילה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוטבלה,
הּטמאים, ּכֹוכבים העֹובדי רגלי ּכמי הן והרי הֹולכין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָעקירה
הּטהֹורים. יּׂשראל רגלי ּכמימי הם והרי יציאה אחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָאֹו

.Èאבל ּכיּׂשראל, ּובלדה ּובנּדה ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָהעבדים
ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין אין ּכֹוכבים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹהעֹובדי
ואמרּתם יּׂשראל ּבני אל ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה. ּדין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלדה
ּבזיבה, מּטּמאין יּׂשראל ּבני - זב יהיה ּכי איׁש איׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאלהם
ּכֹוכבים העֹובדי ּכל על ּגזרּו וחכמים ּכֹוכבים. העֹובדי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹולא
ׁשּיהיה והּוא ּונקבֹות. זכרים ּדבריהן, לכל ּכזבים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיטּמאּו
ׁשלׁש ּבת והּנקבה ּולמעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזכר
- זה מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשנים
יהא ׁשּלא ּכדי היא, הּגזרה ׁשעּקר טמאה. עליהן גזרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
זכּור, ּבמׁשּכב ּכֹוכבים העֹובד אצל רגיל יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָּתינֹוק
- עליהן ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין זה מּזמן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּופחֹות
עֹובד ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן, זרע ׁשכבת על גזרּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
עליה גזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּכֹוכבים
הּכל ׁשהרי סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאה?
אב זרעם ׁשכבת היתה - ּתֹורה ּדין זבין היּו ׁשאּלּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָיֹודעין,

ּבטמאתם ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב. זרע ּכׁשכבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה
ּתרּומה עליה לּׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשהיתה
נּדה ודם ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, נמצאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוקדׁשים.
עֹובד ּובת ּכֹוכבים, עֹובדת ּבת ׁשל ולדה זיבה דם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
מן נקּיים ׁשהם ּפי על אף עצמן ּכֹוכבים והעֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹוכבים
רגליהן, ּומימי ּכֹוכבים העֹובדי ורק הּזב, מּדם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
מא אחד ּכל - ּכֹוכבים עֹובדת ּובֹועל ּומרּכבן, ּלּוּומׁשּכבן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

על עליהן חּיבין אין לפיכ סֹופרים. מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ּׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת
ּבמּׂשא, אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻוכּלן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשהּטמאה אּלא ּדבר; לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכזב
ואינֹו לח מטּמא רגליה, ּוכמימי ּכרּקּה - הּנכרית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻודם

יבׁש. ְֵֵַָמטּמא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּתֹורה.‡. ׁשל הּטמאה מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבֹועל
ּומטּמא ּובמּגע, במּׂשא אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמטּמא

ּכנּדה. ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּבהּסט,
ּומרּכבּה.·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה הּמרּכב אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה,
אכלין אּלא ּכלים ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנֹוגע
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻֻּומׁשקין
עליו נּדתּה ּותהי נּדה: ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמׁשּכבּה?
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב ּכל ּבֹו: ונאמר ימים; ׁשבעת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו, נּדתּה ּותהי ׁשּנאמר: מאחר יטמא. ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
הּׁשמּועה מּפי נאמר? ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ׁשהּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלמדּו,
ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ּותלאֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻוכלים,
ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא וכלים אדם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיטּמא

הּטמאֹות. ְְַַֻולדֹות
ע‚. הּבא עלאחד אֹו יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על אֹו הּנּדה ל ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן.] ׁשּלא ּבין ּכדרּכן [ּבין ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹולדת.
על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה על ׁשּבא ּגדֹול ּבין ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹומר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה נּדה. ּבֹועל מּׁשּום מתטּמא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגדֹולה
היתה והּנבעלת אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
מתטּמא אינֹו - מּכאן ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבת
ולד ׁשהּוא ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
הּנֹוגע ואחד ּבֹו. ּכנֹוגע הּוא הרי - הּזב ּבֹועל וכן אב. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

הּזב. מן הּנבעלת אֹו ְִִֶֶַַַָָּבּזב
אף„. והּיֹולדת יֹום ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנּדה

מעת למפרע מטּמאֹות ּכּלם - ּדם ראתה ׁשּלא ּפי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻעל
לעת מעת הּנקרא וזהּו לפקידה. מּפקידה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלעת
וסת, לּה ואין טהֹורה ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּנּדה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דינן.1) ומה למפרע הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת או הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn '` ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיֹום ּובחצי טהֹורה, ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָּובדקה
ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבדקה
טמאֹות ׁשנּיה ּפקידה ׁשעת עד ראׁשֹונה ּפקידה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
ּולאחר טהֹורה, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָלמפרע.
הּטהרֹות ּכל - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִַַָָָָָָָָָׁשנים
וארּבע עּׂשרים עד ּדם ּומצאה ׁשּבדקה מעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעּׂשתה
הרי - הּתׁשמיׁש ׁשּלאחר ועד טמאֹות. למפרע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשעֹות
מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה
ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראתה וסת לּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה

ּבדקה ולא וסּתּה ׁשעת הּגיע למפרע. טמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשעתּה
זֹו הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה ימים ּולאחר ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָעצמּה,
היא וזֹו וסּתּה. מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאה
עצמּה מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָֻטמאת

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה
.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה: ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

אֹו מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי חֹוׁשׁשת אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמתעּטׁשת,
ּכבדין איבריה אֹו עליה ּכבד ראׁשּה אֹו צמרּורית, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹוחזּתּה
ּבּה ׁשּיתחיל ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה ויׁש ּבאּלּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו, מּיד מאּלּו אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמקרה
ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה
ּכל - הּוסת ּבתחּלת רֹואה להיֹות למּודה היתה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּוסת.
למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעּׂשתה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
ּבתֹו ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל - הּוסת ּבסֹוף רֹואה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָלהיֹות
לראֹות ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת ואינּה טהֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוסת

ּדם. ׁשּמצאה עת ְֵֶַָָָעד
.Êהּבגד וכן הּפקידה. עת עד למפרע טמאה - ּכתם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

ׁשּתאמר: עד ּכּמה? ועד למפרע. טמא הּכתם עליו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ולא ּכּבסּתּו אפּלּו ּכתם. עליו היה ולא הּזה החלּוק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדקּתי
ּבדיקה. ׁשעת עד למפרע הּכּבּוס מּקדם טמא - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבדקּתּו
ׁשעת עד למפרע מטּמא זה הרי - לח הּכתם נמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָואפּלּו
עליו נפלּו ועּתה ׁשם היה מּימים אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּבדיקה;

לח. ונעּׂשה ְֲִַַַָמים
.Áמטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן - ׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ראתה ּבין למפרע, הּטמאֹות הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹותן
למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות - ּכתם מצאה ּבין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
טמאין רגליהן ּומימי רּקן וכן ּובגדים. אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻלטּמא
מטּמאֹות ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלמפרע.
למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן אבל למפרע. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹותֹו

הרֹואה אבל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום
מּׁשּום טמא הּכתם ׁשּנמצא מאחר אֹותּה הּבֹועל - ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

נּדה. ִֵָּבֹועל
.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת

מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין לפיכ מּספק. וטמאתן סֹופרים. מּדברי הּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין. אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּׂשֹורפין
אבל ּתֹולין. - ּבאּלּו ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
אין - לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על ְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָֻהּנעּׂשים
אֹומר, נמצאת מּדבריהן. ׁשהן הּטמאֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמתטּמאין
ּומימי ורּקן ּומרּכבן ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּכל
ּובֹועל הּכתם, ׁשּנמצא מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגליהן,
מּדברי טמאֹות אבֹות ּכּלן - וחזר האיבר ׁשּיצא מאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻיֹולדת

ְִסֹופרים.

ה'תשע"ב מרחשון א' קודש שבת יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשעתן‡. ּדּין נׁשים ואּלּו2ארּבע למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מעּברת? היא זֹו אי ּוזקנה. ּובתּולה ּומניקה, מעּברת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻהן:

עּברּה ּכ3מּׁשּיּכר ואחר ּדם, וראתה מעּברת ּבחזקת היתה . ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
רּוח ּבחזקתּה4הּפילה זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו דבר ודּיּה5אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם ראתה מטּמאה6ׁשעתּה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָָָָָֻֻ
וארּבעה עּׂשרים ּכל מניקה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמפרע
ׁשּגמלתהּו אֹו זה זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה. מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחדׁש
עּׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה נתנתהּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

- והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף חדׁש, זֹווארּבעה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל למפרע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹטמאה

ּדמים ּבתּולת מּימיה. ּדם ּבתּולת7ראתה לא אמרּו, ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ
נּׂשּואין8ּבתּולים מחמת ּדם וראתה נּׂשאת אפּלּו ּכיצד? .9, ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

לענין ּבתּולה היא עדין - לדה מחמת ּדם וראתה ילדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָאֹו
עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא זֹו אי ׁשעתּה. ודּיּה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻטמאה
היא זֹו ואי ּדם. ראתה ולא לזקנּותּה סמּו חדׁשים ְְְְְֲֳִִִֵָָָָָָָֹׁשלׁשה
ּבפניה זקנה לּה קֹוראֹות ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹסמּו

מקּפדת עֹונֹות10ואינּה ׁשלׁש עליה עברּו וחזרּו11. וראתה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש עליה וראתה12ועברּו ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָָָ
למפרע. ּומטּמאה הּנׁשים ּככל היא הרי -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ׁשֹופעת13ּבתּולה·. אפּלּו ּדם אֹו14ׁשראתה ׁשבעה ּכל ְְֲֲִִֶַַָָָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבאים1) הכתמים כל וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים תקנת למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר
דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים, כתמים הכשר מהגויים, או ישראל פרק2)מבין למעלה (ראה למפרע טמאות אינן

ה). הלכה העיבור.3)ג תחילת אחר חדשים שלושה היא העובר שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שלפוחית4)שם
רוח. העיבור.5)מליאה את הפסיקה שההפלה אומרים אנו ואין מעוברת לראייתה.6)בחזקת לפני7)סמוך דם ראתה שלא

נבעלה.8)כן. בתולים.9)שלא דם הם והדמים בעילה, מתביישת.10)מחמת שהיא פי על שלושים11)ואף היא עונה
הראשונות.12)יום. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא העונות דמים.13)ימי הפסק.14)בתולת בלי
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הּיֹום ּובחצי טהֹורה, ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָּובדקה
ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבדקה
טמאֹות ׁשנּיה ּפקידה ׁשעת עד ראׁשֹונה ּפקידה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּׁשעת
ּולאחר טהֹורה, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָלמפרע.
הּטהרֹות ּכל - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ְְְְְִִַַָָָָָָָָָׁשנים
וארּבע עּׂשרים עד ּדם ּומצאה ׁשּבדקה מעת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשעּׂשתה
הרי - הּתׁשמיׁש ׁשּלאחר ועד טמאֹות. למפרע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשעֹות
מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה
ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראתה וסת לּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה

ּבדקה ולא וסּתּה ׁשעת הּגיע למפרע. טמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשעתּה
זֹו הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה ימים ּולאחר ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָעצמּה,
היא וזֹו וסּתּה. מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאה
עצמּה מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָֻטמאת

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה
.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה: ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

אֹו מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי חֹוׁשׁשת אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָמתעּטׁשת,
ּכבדין איבריה אֹו עליה ּכבד ראׁשּה אֹו צמרּורית, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹוחזּתּה
ּבּה ׁשּיתחיל ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה ויׁש ּבאּלּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו, מּיד מאּלּו אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמקרה
ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה
ּכל - הּוסת ּבתחּלת רֹואה להיֹות למּודה היתה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּוסת.
למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעּׂשתה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
ּבתֹו ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל - הּוסת ּבסֹוף רֹואה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָלהיֹות
לראֹות ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת ואינּה טהֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּוסת

ּדם. ׁשּמצאה עת ְֵֶַָָָעד
.Êהּבגד וכן הּפקידה. עת עד למפרע טמאה - ּכתם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

ׁשּתאמר: עד ּכּמה? ועד למפרע. טמא הּכתם עליו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ולא ּכּבסּתּו אפּלּו ּכתם. עליו היה ולא הּזה החלּוק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדקּתי
ּבדיקה. ׁשעת עד למפרע הּכּבּוס מּקדם טמא - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבדקּתּו
ׁשעת עד למפרע מטּמא זה הרי - לח הּכתם נמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָואפּלּו
עליו נפלּו ועּתה ׁשם היה מּימים אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּבדיקה;

לח. ונעּׂשה ְֲִַַַָמים
.Áמטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן - ׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ראתה ּבין למפרע, הּטמאֹות הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹותן
למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות - ּכתם מצאה ּבין ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
טמאין רגליהן ּומימי רּקן וכן ּובגדים. אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻלטּמא
מטּמאֹות ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלמפרע.
למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן אבל למפרע. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָאֹותֹו

הרֹואה אבל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום
מּׁשּום טמא הּכתם ׁשּנמצא מאחר אֹותּה הּבֹועל - ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

נּדה. ִֵָּבֹועל
.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת

מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין לפיכ מּספק. וטמאתן סֹופרים. מּדברי הּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין. אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּׂשֹורפין
אבל ּתֹולין. - ּבאּלּו ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעּׂשּו
אין - לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על ְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָֻהּנעּׂשים
אֹומר, נמצאת מּדבריהן. ׁשהן הּטמאֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמתטּמאין
ּומימי ורּקן ּומרּכבן ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּכל
ּובֹועל הּכתם, ׁשּנמצא מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגליהן,
מּדברי טמאֹות אבֹות ּכּלן - וחזר האיבר ׁשּיצא מאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻיֹולדת

ְִסֹופרים.

ה'תשע"ב מרחשון א' קודש שבת יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשעתן‡. ּדּין נׁשים ואּלּו2ארּבע למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מעּברת? היא זֹו אי ּוזקנה. ּובתּולה ּומניקה, מעּברת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻהן:

עּברּה ּכ3מּׁשּיּכר ואחר ּדם, וראתה מעּברת ּבחזקת היתה . ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
רּוח ּבחזקתּה4הּפילה זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו דבר ודּיּה5אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם ראתה מטּמאה6ׁשעתּה. זֹו הרי - ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָָָָָֻֻ
וארּבעה עּׂשרים ּכל מניקה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלמפרע
ׁשּגמלתהּו אֹו זה זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה. מּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחדׁש
עּׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה נתנתהּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

- והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף חדׁש, זֹווארּבעה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל למפרע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹטמאה

ּדמים ּבתּולת מּימיה. ּדם ּבתּולת7ראתה לא אמרּו, ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹ
נּׂשּואין8ּבתּולים מחמת ּדם וראתה נּׂשאת אפּלּו ּכיצד? .9, ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָ

לענין ּבתּולה היא עדין - לדה מחמת ּדם וראתה ילדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָאֹו
עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא זֹו אי ׁשעתּה. ודּיּה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻטמאה
היא זֹו ואי ּדם. ראתה ולא לזקנּותּה סמּו חדׁשים ְְְְְֲֳִִִֵָָָָָָָֹׁשלׁשה
ּבפניה זקנה לּה קֹוראֹות ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹסמּו

מקּפדת עֹונֹות10ואינּה ׁשלׁש עליה עברּו וחזרּו11. וראתה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש עליה וראתה12ועברּו ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָָָ
למפרע. ּומטּמאה הּנׁשים ּככל היא הרי -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ׁשֹופעת13ּבתּולה·. אפּלּו ּדם אֹו14ׁשראתה ׁשבעה ּכל ְְֲֲִִֶַַָָָָָָ
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הבאים1) הכתמים כל וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים תקנת למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר
דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים, כתמים הכשר מהגויים, או ישראל פרק2)מבין למעלה (ראה למפרע טמאות אינן

ה). הלכה העיבור.3)ג תחילת אחר חדשים שלושה היא העובר שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שלפוחית4)שם
רוח. העיבור.5)מליאה את הפסיקה שההפלה אומרים אנו ואין מעוברת לראייתה.6)בחזקת לפני7)סמוך דם ראתה שלא

נבעלה.8)כן. בתולים.9)שלא דם הם והדמים בעילה, מתביישת.10)מחמת שהיא פי על שלושים11)ואף היא עונה
הראשונות.12)יום. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא העונות דמים.13)ימי הפסק.14)בתולת בלי



ayeneצח akyn i`nhn zekld - oeygxn '` ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחת15דֹולפת ּפעם זֹו הרי וחזרה16- ּופסקה ּדם ראתה . ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפעמים. ׁשּתי זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵָָָוראתה

זמּנּה‚. הּגיע ׁשּלא ּפעם17ּתינקת ּדם וראתה לראֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
- ׁשליׁשית ּפעם ראתה ׁשעתּה; ּדּיּה - ּוׁשנּיה ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָראׁשֹונה

למפרע חדׁשים18מטּמאֹות ׁשלׁשה עליה [עברּו .19ּכ ואחר ְְְְְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשעתּה] ּדּיּה - אחרים20ראתה חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ; ְְְֲֲֳִִֵֶַָָָָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָואחר
למפרע מטּמאה - וראתה .21אחרים ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָ

ּדּיּה„. - ראׁשֹונה ּפעם וראתה לראֹות זמּנּה ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתינקת
למפרע מטּמאה - ׁשנּיה ׁשלׁשה22ׁשעתּה; עליה עברּו . ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשעתּה23חדׁשים ּדּיּה - ראתה ּכ עליה24ואחר עברּו ; ְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָ
למפרע מטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים חדׁשים .25ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָָ

לראֹות‰. זמּנם ׁשהּגיע ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמעּברת
- ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ראּיה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
ראּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנׁשים, ּככל למפרע ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמטּמאֹות

ּבאנס ׁשעתן.26הראׁשֹונה ּדּין ּבּׁשנּיה אף - ְְְִִֶַַַָָָָָָֹ
.Âׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם ׁשראתה מניקה אֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֻמעּברת

ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָחדׁשים
לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראתה אחרים ְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים

למפרע מטּמאֹות - טהר27ראׁשֹונה ּדם אחר דם הרֹואה .28 ְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹ
ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ׁשּדּיּה29ּבתֹו וכל ׁשעתּה. ּדּיּה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ
מ ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּתבּדקׁשעתּה, צריכה - למפרע טּמאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מן חּוץ מׁשּבחת; - לבּדק הּמרּבה אּׁשה וכל ּתמיד. ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֹֻעצמּה
להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ויֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנּדה

.30ּכלּום ְ
.Êעצמן ּבֹודקֹות להיֹות יּׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים

ּבׁשחרית יֹום, ערבית31ּבכל ׁשל טהרֹות ּובערבית32מּפני ,33 ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשחרית ׁשל טהרֹות ּתרּומה34מּפני אֹוכלת וכל ּבֹודקת35. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבתרּומה ׁשאֹוכלת ּבׁשעה36ּבׁשעה ּבֹודקת אּׁשה וכל , ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּטהרֹות37ׁשעֹוברת מּפני מּטתּה לא38לׁשּמׁש אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּכל לבעלּה; ּבדיקה צריכה אינּה - ּבטהרֹות עֹוסקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

וסת להן ׁשּיׁש לבעליהן39הּנׁשים טהרה ּבחזקת ּכמֹו40- , ְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
נּדה. ּבענין ְְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו

.Áלפרקן הּגיעּו ׁשּלא יּׂשראל ּבנֹות ּבחזקת41חזקת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
לפרקן42טהרה מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן; ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין , ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָ

ּבדיקה אֹותן.43צריכֹות ּבֹודקֹות ונׁשים , ְְְְִִִָָָ
.Ëיׁש44החרׁשת אם ּבחלי, דעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אֹותן מתּקנֹות ּפקחֹות ּבתרּומה.45להן אֹוכלֹות אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָ
.Èהּכתמים יּׂשראל46ּכל מּבין טמאה,47הּבאים ּבחזקת - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

טהֹורין ּבחזקת - ּכֹוכבים העֹובדי מּבין והּנמצאים48והּבאים . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
להׁשלי יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא טהֹורים, - יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבערי

אֹותם מצניעין אּלא הּכתמים49ּכתמיהן, ּכל ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבחֹורים הּנמצאים מן חּוץ טהֹורין, - מקֹום ּבכל 50הּנמצאים ְְְְְִִִִִִִַַָָָָ

הּטמאה ּבית ׁשּבארנּו51ּוסביבֹות ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן .52. ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻֻ
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ניכר.15) הפסק בלי טיפה אחר שעתה.16)טיפה לה17)ודיה שצמחו טרם או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
תינוקת סתם ואומר: אלה דינים טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך הבית בתורת הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי

ז הגיע שנייהשלא ראיה ולפיכך טבעה, שינוי על מעיד שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי לה אין לראות מנה
להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית פעם כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת ואינה כראשונה נידונה

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה מקרה הראיות18)שאינה שתי אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה או לעת מעת
מן אינה למפרע שהטומאה מפני דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר פי על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות

בתינוקת. בה הקילו דמיה.19)התורה נסתלקו אומרים אנו ראיה, ראשונה.20)בלי כראיה השלישית,21)נידונה בראיה
למפרע. מטמאות אינן הראשונות הראיות שתי אחד22)אבל ויום שנים עשרה משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם

דמים בתולת היא וזו זה לדבר בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה מצויים נידה דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה
זה. בפרק א ראיה.23)שבהלכה קבועה.24)ללא לנידות עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה הוא25)ההפסק שכך אנו אומרים

שלה. דמים.26)וסת סילוק מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה, באונס שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
רבינו27) ומפרש שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה או מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה

בשנייה אבל ראשונה, בראייה ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש עליה עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר,
רש"י. כפירוש לא וזה לעת, מעת ללידת28)מטמאה עשר חמישה ומיום ארבעים יום עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם

מטמא. ואינו טוהר דם נקרא שמונים עד טוהר.29)נקיבה דם ימי שנגמרו כלום30)משעה תמצא לא אם אפילו נידות בימי
מיותרת. הבדיקה ולפיכך טהורה היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה, נשארת לבדוק.31)היא הערב32)צריכה

האחרונה. הבדיקה אחר שעשתה הטהרות כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית תבדוק לא אם בודקת.33)שעבר,
היום.34) במשך בהן הכנענית.35)שנגעה ושפחתו כהן אשת ללוי, או לישראל נישאה שלא כהן לאכול36)בת אסור וטמא

תשמיש.37)תרומה. לפני שמא38)כלומר, הטהרות, מפני תשמיש אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא, שם
תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם לבדוק חייבוה תשמיש מחמת דם נידות.39)ראתה דם לראיית קבוע שאשה40)זמן משמע,

ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק וכן בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת קבוע וסת לה שאין
ט. ד.41)הלכה הלכה למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע דבר.42)שלא לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

זב43) שכבר אנו, בבדיקהמניחים בקיאה שאינה זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר הבחינה ולא נידות דם ממנה
אותה. בודקות מבוגרות נשים כשוטה.44)ולפיכך ודינה מדברת ואינה שומעת היא45)אינה אם אותן ומטבילות בודקות

טבילה. דם.46)צריכה כתמי שעליהם ישראל.47)בגדים מבין שבאו פי48)ראינו על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא
ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן על הם.49)שגזרו גויות שכתמי להניח יש מוצנע.50)ולפיכך מקום חדר51)שהם

שם). (רש"י טומאתן בימי לנשים החדר52)מיוחד מן אינו זה דם שמא הוא, הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק

ayene akyn i`nhn zekld - oeygxn '` ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èעליהן מעבירין הּטמאין הּכתמים סממנין,53ּכל ׁשבעה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
וטהֹור מטּבילֹו - עבר לא ּבין הּכתם עבר ּבין - ּכ .54ואחר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

- ּכהה אֹו עבר ואם צבע; הּוא הרי - ּכלל עבר לא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאם
אף ּבטל, ּכבר הּסממנין עליו ׁשעברּו ּומאחר ּכתם, זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּכיון - וּדאי נּדֹות ּדם ׁשל ּכתם ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּבטל סממנים ׁשבעה עליו ועֹוּׂשה55ׁשהעביר ּומטּבילֹו , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּגּביו. על ְַַָָטהרֹות

.·Èׁשאבד ׁשבעה56ּבגד הּבגד ּכל על מעבירין - ּכתם ּבֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חדׁש היה אם זרע: ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. -57סממנים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּבמחט ׁשחּוק58ּבֹודקֹו היה ואם ּבחּמה59; ּבֹודקֹו -60. ְְְְִַַַַָָָָ
.‚Èטהרֹות,61ּבגד ּגּביו על ועּׂשה והטּבילֹו ּכתם עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הרי - עבר ולא הּסממנים ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
להטּבילֹו צרי ואין טהֹורֹות, ׁשעּׂשה והּטהרֹות צבע, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
ּכתם, זה הרי - עינֹו ּכהה אֹו הּכתם עבר ואם אחרת. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם

טמאֹות וצרי62והּטהרֹות להסירֹו, הּכתם על הקּפיד ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לטהרֹו. ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִַַַַָלהטּבילֹו

.„Èּכ ואחר עבר, ולא סממנים ׁשּׁשה עליו ׁשהעביר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכתם
צּפֹון עליו ּגּביו63העביר על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות הרי - ועבר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּצבע מעביר ׁשהּצּפֹון ּפי על אף ולא64טמאֹות. הֹואיל , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַֹ
ּכתם ּבחזקת זה הרי - הּסממנין ׁשבעת עליו ,65העביר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשבעת עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי העביר אּלּו ְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוׁשּמא
ועבר ׁשנּיה ּפעם עליו והעבירן וחזר עבר, ולא 66הּסממנים ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לׁשנּיה ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשנּיה67טהֹורֹות ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות וכל , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
ורֹוצה עליו מקּפיד ׁשהּוא דעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;

ׁשּיבּטלֹו עד טמא זה הרי - רּׁשּומֹו ּכבר68להֹוציא ויטּבילֹו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעת ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבארנּו

אֹותן. מעבירין והיא הן מה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּכתם
.ÂËדם מּמּנה ויצאה ׁשּמתה מּׁשּום69האּׁשה מטּמא - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
טמא70ּכתם מקֹומֹו ׁשהּמקֹור הּדם71, ׁשּיצא ּפי על אף .72 ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- יצא טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
ּכתמים טמאת מטּמא73מטּמא - רביעית ּבֹו היה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּכתם74ּבאהל מּׁשּום .75ּומטּמא ְְִֵֶֶֶַֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבטמאתן‡. הם לעֹולם והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב
אפּלּו ׁשּיטּבלּו. עד ּומרּכב ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומטּמאין
הן הרי - טבלּו ולא טמאה ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
עּׂשר·. וארּבעה לזכר ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת

- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה,
הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש. לח ּומטּמא הּנּדּות ּכדם הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹהרי

ּוטבילה. ּבימים אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִֶַָָָָּבימים
דם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת

ואין טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבירידתּה
ּבבּׂשרּה. היא ׁשעדין ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהורים. שדמיו הפרוזדור, מן אלא טמאים הכתם.53)שדמיו מקום את בפירוש,54)מכבסים כתוב במשנה שהרי פליאה,
ופירש טבילה? צריך למה כן ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל". צריך ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם
טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך אינו במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד על שהיה שמפני משנה, בכסף
[וקשה שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל המדובר ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה אחר שניה,

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים הכתם הלא הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה נ55)להבין אם רואיםאפילו הכתם רושם יכר
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו יסודית כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של דרכם שאין מפני אינו, כאילו אותו

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם חדש.57)מקום הבגד הבגד58)אם שטח על מחט של בחודו עובר
המחט. יתעכב הזרע למקום שנשחק.59)וכשיגיע ישן שהבגד60)בגד מפני המסתכל לעיני חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

בו. עובר האור ואין עבה כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא הזרע בו שנבלע המקום אבל עיקרי61)שחוק,
שם. נאמרו שלא הכיבוס, לפני גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו יא בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים

טמאות.62) - הטבילה לפני הכביסה אחר שנעשו אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות שהמדובר משמע מלשונו
סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: הלכה64)רש"י ביאה איסורי מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן ואם

שם). משנה ומגיד הבדיקה.65)לו אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו שחכמים שבעה66)מכיוון עליו "העביר שם: ברייתא
ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא רבי ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן עבר, ולא סימנין

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה אבל מועילה67)לשנייה הקפדתו אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא, עבר
לא שהכיבוס רוצה הוא שהרי הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני טהורים ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא.

שנשאר.68)יועיל]. הרישום את גם שהוא.69)שיבטל כל נידות.70)אפילו דם משום הוא71)כלומר, בו הנמצא וכל
הטומאה. חוץ72)אב יצא שלא פי על אף החיצון, לבית ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו שנעקר פירוש,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק (ראה ממש נידה זו הרי נידות.73)לגופה הראוי74)טומאת דבר כל מת. טומאת
זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר הזיית וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא טומאה לקבל

שלם. מטמאה75)כמת שהיא חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור מת ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
ומרכב. ומושב מטומאה1)משכב לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו, עד בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או זכר של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם ונעקר לטהרה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א ביום דם הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה קטנה
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.‡Èעליהן מעבירין הּטמאין הּכתמים סממנין,53ּכל ׁשבעה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
וטהֹור מטּבילֹו - עבר לא ּבין הּכתם עבר ּבין - ּכ .54ואחר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

- ּכהה אֹו עבר ואם צבע; הּוא הרי - ּכלל עבר לא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאם
אף ּבטל, ּכבר הּסממנין עליו ׁשעברּו ּומאחר ּכתם, זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּכיון - וּדאי נּדֹות ּדם ׁשל ּכתם ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּבטל סממנים ׁשבעה עליו ועֹוּׂשה55ׁשהעביר ּומטּבילֹו , ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּגּביו. על ְַַָָטהרֹות

.·Èׁשאבד ׁשבעה56ּבגד הּבגד ּכל על מעבירין - ּכתם ּבֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
חדׁש היה אם זרע: ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. -57סממנים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ּבמחט ׁשחּוק58ּבֹודקֹו היה ואם ּבחּמה59; ּבֹודקֹו -60. ְְְְִַַַַָָָָ
.‚Èטהרֹות,61ּבגד ּגּביו על ועּׂשה והטּבילֹו ּכתם עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הרי - עבר ולא הּסממנים ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
להטּבילֹו צרי ואין טהֹורֹות, ׁשעּׂשה והּטהרֹות צבע, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
ּכתם, זה הרי - עינֹו ּכהה אֹו הּכתם עבר ואם אחרת. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם

טמאֹות וצרי62והּטהרֹות להסירֹו, הּכתם על הקּפיד ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לטהרֹו. ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִַַַַָלהטּבילֹו

.„Èּכ ואחר עבר, ולא סממנים ׁשּׁשה עליו ׁשהעביר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכתם
צּפֹון עליו ּגּביו63העביר על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות הרי - ועבר ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּצבע מעביר ׁשהּצּפֹון ּפי על אף ולא64טמאֹות. הֹואיל , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַֹ
ּכתם ּבחזקת זה הרי - הּסממנין ׁשבעת עליו ,65העביר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשבעת עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי העביר אּלּו ְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוׁשּמא
ועבר ׁשנּיה ּפעם עליו והעבירן וחזר עבר, ולא 66הּסממנים ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לׁשנּיה ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשנּיה67טהֹורֹות ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות וכל , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
ורֹוצה עליו מקּפיד ׁשהּוא דעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;

ׁשּיבּטלֹו עד טמא זה הרי - רּׁשּומֹו ּכבר68להֹוציא ויטּבילֹו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעת ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבארנּו

אֹותן. מעבירין והיא הן מה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּכתם
.ÂËדם מּמּנה ויצאה ׁשּמתה מּׁשּום69האּׁשה מטּמא - ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
טמא70ּכתם מקֹומֹו ׁשהּמקֹור הּדם71, ׁשּיצא ּפי על אף .72 ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- יצא טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
ּכתמים טמאת מטּמא73מטּמא - רביעית ּבֹו היה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּכתם74ּבאהל מּׁשּום .75ּומטּמא ְְִֵֶֶֶַֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבטמאתן‡. הם לעֹולם והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב
אפּלּו ׁשּיטּבלּו. עד ּומרּכב ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומטּמאין
הן הרי - טבלּו ולא טמאה ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
עּׂשר·. וארּבעה לזכר ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת

- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה,
הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש. לח ּומטּמא הּנּדּות ּכדם הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹהרי

ּוטבילה. ּבימים אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִֶַָָָָּבימים
דם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת

ואין טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבירידתּה
ּבבּׂשרּה. היא ׁשעדין ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טהורים. שדמיו הפרוזדור, מן אלא טמאים הכתם.53)שדמיו מקום את בפירוש,54)מכבסים כתוב במשנה שהרי פליאה,
ופירש טבילה? צריך למה כן ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל". צריך ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם
טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך אינו במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד על שהיה שמפני משנה, בכסף
[וקשה שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל המדובר ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה אחר שניה,

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים הכתם הלא הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה נ55)להבין אם רואיםאפילו הכתם רושם יכר
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו יסודית כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של דרכם שאין מפני אינו, כאילו אותו

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם חדש.57)מקום הבגד הבגד58)אם שטח על מחט של בחודו עובר
המחט. יתעכב הזרע למקום שנשחק.59)וכשיגיע ישן שהבגד60)בגד מפני המסתכל לעיני חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

בו. עובר האור ואין עבה כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא הזרע בו שנבלע המקום אבל עיקרי61)שחוק,
שם. נאמרו שלא הכיבוס, לפני גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו יא בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים

טמאות.62) - הטבילה לפני הכביסה אחר שנעשו אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות שהמדובר משמע מלשונו
סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: הלכה64)רש"י ביאה איסורי מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן ואם

שם). משנה ומגיד הבדיקה.65)לו אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו שחכמים שבעה66)מכיוון עליו "העביר שם: ברייתא
ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא רבי ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן עבר, ולא סימנין

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה אבל מועילה67)לשנייה הקפדתו אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא, עבר
לא שהכיבוס רוצה הוא שהרי הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני טהורים ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא.

שנשאר.68)יועיל]. הרישום את גם שהוא.69)שיבטל כל נידות.70)אפילו דם משום הוא71)כלומר, בו הנמצא וכל
הטומאה. חוץ72)אב יצא שלא פי על אף החיצון, לבית ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו שנעקר פירוש,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק (ראה ממש נידה זו הרי נידות.73)לגופה הראוי74)טומאת דבר כל מת. טומאת
זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר הזיית וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא טומאה לקבל

שלם. מטמאה75)כמת שהיא חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור מת ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
ומרכב. ומושב מטומאה1)משכב לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו, עד בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או זכר של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם ונעקר לטהרה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א ביום דם הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה קטנה
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מּפני טהֹורה, זֹו הרי - הּמקוה מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם
הּמבלע הּדם לכל מֹועלת והּטבילה טהר, דם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּוא

טהר. דם אֹותֹו ּומּׂשימה ְִִֵַַָָָֹּבאיברים
ׁשל„. עּׂשר וארּבעה זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָיֹולדת

יֹולדת היתה אם נקּיים ימים ׁשבעה ספירת אחר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום טבּולת היא והרי ׁשמׁשֹו, העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב יֹום ּכטבּול היא הרי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָהּימים
אבל ּומעּׂשר; ּתרּומה לענין יֹום? ּכטבּול ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָאמּורים
אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ּכראׁשֹון היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלקדׁשים
ּבהן. וכּיֹוצא טבל לא ׁשעדין מת ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמי
ּבמעּׂשר אֹוכלת טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת למד, אּתה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנמצאת
נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּופֹוסלת
הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם ְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרּקּה
ּומטּמאה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ְְְְְְְֳִֵֵֶֶַַָָָָָּבטהרתֹו,
ותהיה טהר ימי ׁשּתׁשלים עד הּטמאֹות ּכולד הּקדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאת
הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹטהֹורה
ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ואחר ּבּסֹוף אחרת טבילה צריכה ׁשהיא -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּתרּומה. לאכילת אחרת טבילה צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאף

אֹו‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹולדת
ּכרּקּה טמא ׁשּלּה טהר דם הרי - נקבה ׁשל עּׂשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻארּבעה
הּטמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמאין. ּכמׁשקין וכּלן רגליה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּוכמימי
וכּיֹוצא מּזב חּוץ ּבהן; נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצאין
ּכמֹו טמאֹות, אבֹות מּמּנּו הּיֹוצאין מׁשקין ׁשלׁשה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבֹו,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âּכמֹו הנץ, אחר ׁשּלּה הּׁשּמּור ּבּיֹום ׁשּטבלה קטּנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָזבה

ּתלּויים: ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ׁשּנגעה ּכל - ראתה ולא הּיֹום נגמר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֹאם
טהרֹות ּכל - ׁשּטבלה אחר ּדם ראתה ואם ּופטּור; ְְְֲִֶַַָָָָָָָָָטהֹור
חּיב ּובֹועלּה ּומרּכב, מׁשּכב ועֹוּׂשה טמאֹות, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָׁשעּׂשתה
- הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם הּׁשּמּור ּבליל טבלה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹחּטאת.

ּומֹוׁשב. מרּכב עֹוּׂשה ועדין טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהרי
.Êעּׂשר ׁשנים ליל לערב וטבלה עּׂשר אחד ּביֹום דם ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה

ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
נּדה. אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו גדֹולה, זבה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהיֹות

.Áּפי על אף החּמה, הנץ אחר עּׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
טהֹור, ּבֹועלּה - ׁשּמׁשה אם לערב, [עד] לׁשּמׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאסּורה
ּביֹום ּדם ׁשראתה ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ּכמֹו נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני הּטבילה. אחר עּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשנים
עּׂשר, אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת אּלא עּׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ

ּביֹום טֹובלת - ּבעּׂשירי דם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
טבילה אחר דם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו, ּומׁשּמרת עּׂשר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
ּפי על אף ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעּׂשתה טהרֹות ּכל נטמאּו -ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

ראּוי נּדה.ׁשאינּה ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו גדֹולה, זבה להיֹות ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Ëּכמֹו ׁשּלהן, ׁשביעי ּביֹום ׁשּטבלּו גדֹולה וזבה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָזב

יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות יתעּסקּו לא - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו
הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ׁשבעת ויסּתרּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻטמאה
ּומֹוׁשב מׁשּכב עֹוּׂשין ׁשהן ּפי על אף למפרע. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָטמאֹות
אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרס ּכלי מטּמאין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלמפרע
חרס ּכלי וכל הּכל, וסתרּו טמאה וראּו ׁשחזרּו ּפי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻעל

טהֹור. ראּו ׁשּלא עד ִֵֶֶַָָֹׁשהסיטּו

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּומֹוׁשב‡. מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב ּבארנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר
ּבּתֹורה נאמר ולּמה הּוא. אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
לבד, מׁשּכב מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו. - ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּמֹוׁשב
ּכגֹון לרכיבה, הראּוי זה מרּכב? זהּו ואי למֹוׁשב. הּדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

הּסּוס. וטּפיטן החמֹור ְְֲֵַַַַַַַמרּדעת
הּטמאֹות·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב

האדם את ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשל
היה אם ּבמׁשּכב, ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמּׂשא.
- מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
- ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון ועּׂשאן טּמאם זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי

ּבׁש אפּלּו ּכלים ולא ּבגדים מטּמא אבלאינֹו מּגעֹו. עת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו הּמׁשּכב את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹוּׂשא
ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוׁשאר
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
יכּבס ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי
עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבגדיו.
ולא הערב, עד יטמא תחּתיו יהיה אׁשר ּבכל הּנגע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוכל
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו. יכּבס ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנאמר
את הּנֹוּׂשא אחד ּבגדיו. יכּבס אֹותם והּנֹוּׂשא ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּגעֹו.
נּׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב הּנֹוּׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי
- נּׂשאן אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
- אדם המטּמא ׁשּכל חרּׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי מטּמא אינֹו - אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל חרּׂש, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
הרי - ּבגדיו יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרּׂש.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמתו,1) נכרי או ומצורע והיולדת והנידה והזבה והזב מדף, ודין למושב, מרכב בין ומה ומושב משכב בתורה נאמר למה יבאר
למשכב עשויים שאינם וכלים ומשקין אוכלין ודין הזב, בהן שיגע צריך אם ומושב מרכב טומאת שומע שאתה מקום כל ודין

ממנו. למטה או בו נוגע ואינו הזב מן למעלה שהוא כל למעלה, הזב עליהם שישב ומושב
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מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהם ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו. לטמאה ראׁשֹון אֹותן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻועֹוּׂשה
ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו חרּׂש, מּכלי חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכבגדים,
ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחרּׂש
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש, ּכאחר ּפרׁש ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכּבס
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד, ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב הּנֹוגע ,ּולפיכ חרּׂש. ּכלי ולא אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא הּמרּכב את והּנֹוּׂשא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
מּדף,‚. הּנקראין הם - הּזב מן למעלה ׁשּיּנּׂשאּו הּכלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

לטמאה, ראׁשֹון ׁשהם ּבהם, נֹוגע ׁשהּוא ּככלים ּכּלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוהם
אכלין מטּמאין אבל ּכלים ולא אדם לא מטּמאין ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֹֹואינן

ּכׁשאר מּדבריהם.ּומׁשקין, מּדף וטמאת הּטמאה. ולדֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ
הן„. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד חּיין ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
יתעּלף ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, זֹו וטמאה הּבּׂשר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּמֹוק
מׁשּכבֹו נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת וידּמּו מאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה אחר ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבֹו
אינֹו חי ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב, עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנכרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמטּמא
אינֹו‰. - ּומרּכב מׁשּכב טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

אּלא עליהן, ּכׁשּיּנּׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגע
למׁשּכב העּׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים היּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
הּמׁשּכב נטמא - מלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָאֹו

מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעּׂשה הּמרּכב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה למעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ואחד הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ּומֹוׁשב ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשּכב
ּבֹו נגע אם מעלה ׁשל הּמׁשּכב אֹו ּבארץ הּנֹוגע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכב
היה אם וכן הּטמאה. אב מהן אחד ּכל - ׁשכיבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה ּומֹוׁשב מׁשּכב מּמטּמאי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן ּגּבי על ואדם וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומׁשקין
אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאין
למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹוגע
לא מטּמא ואינֹו טמאה, ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻעל
ׁשּלא ׁשעד הּזב, ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ ּכלים; ולא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפרׁש
.Âלמׁשּכב לא עּׂשּויים ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאכלים

ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ולא למֹוׁשב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹולא
היה אם אבל טהֹורין. ּכּלן - ּבהן נגעּו ולא למעלה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעליהם
הרי - ּבֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף למעלה, והּזב למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא דבר נֹוּׂשא ּככל זב, נֹוּׂשא מּׁשּום טמא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הא לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּנֹוּׂשא
למׁשּכב העּׂשּויין ּכלים ּבין אדם, ּבין טמא. - הּזב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלים ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
ולא הּזב מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻמׁשקין.
אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכלי אֹו האדם מן חּוץ טהֹור, - ּבֹו ְְְִִִִֶַָָָָָָיּגע
העּׂשּויים והּכלים ראׁשֹון, ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלמֹוׁשב
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, אב למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלמֹוׁשב
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לֹו‡. תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: הּוא. אחד ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹנׁש
נׁש אֹומר: הּוא ּולהּלן ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבנׁש
ׁשמֹו נקרא ולּמה .יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכסף
את ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,נֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַנׁש
לאוין. ּבׁשני עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹּבּׂשרֹו.

ׁשּנאמר:·. ּברּבית; ללוֹות אסּור ּכ להלוֹות, ׁשאסּור ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
לּלוה. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .לאחי תּׁשי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
לוה ּבין להתעּסק אסּור וכן .לאחי ּתּנׁש לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכלֹומר:
ּביניהן עד אֹו סֹופר אֹו ערב ׁשהיה מי וכל ּברּבית. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומלוה
.נׁש עליו תּׂשימּון לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי -ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב לעדים אף אזהרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזֹו

את ּכנׁשה; לֹו תהיה לא לאוין: ׁשּׁשה על עֹובר - ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּברּבית
ּתּקח אל ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ;ּבנׁש לֹו תּתן לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּכסּפ

לא ותרּבית; נׁש לאמאּתֹו עּור ולפני ;נׁש עליו תּׂשימּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ולפני ;לאחי תּׁשי לא ּבׁשנים: עֹובר והּלוה מכׁשל. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹתּתן
עֹוברין אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדים ערב מכׁשל. תּתן לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹעּור
סרסּור ׁשהיה מי וכל .נׁש עליו תּׂשימּון לא מּׁשּום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
מּׁשּום עֹובר - הֹורהּו אֹו מהן, אחד ׁשּסּיע אֹו ׁשניהם, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבין

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְִִִִֵֵֵֹֹלפני
הּלאוין‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף

ּברּבית, הּמלוה ׁשּכל להּׁשבֹון. ׁשּנּתן מּפני עליו, לֹוקין אין -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו הרי - הּתֹורה מן אסּורה ׁשהיא קצּוצה, רּבית היתה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאם
לּלוה. ּומחזירין הּמלוה מן אֹותּה ּומֹוציאין ּבּדּינין, ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹיֹוצאה

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין - הּמלוה מת ְְִִִִִֵֵֶַַַַָואם
ׁשהן„. ּפי על אף רּבית, ׁשל מעֹות אביהם להם ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

להם הּניח להחזיר. חּיבים אינן - רּבית ׁשל ׁשהן ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיֹודעין
להחזיר, חּיבים - המסּים ּדבר וכל רּבית ׁשל וטּלית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּפרה
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מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהם ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו. לטמאה ראׁשֹון אֹותן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻועֹוּׂשה
ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו חרּׂש, מּכלי חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכבגדים,
ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחרּׂש
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש, ּכאחר ּפרׁש ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכּבס
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד, ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב הּנֹוגע ,ּולפיכ חרּׂש. ּכלי ולא אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא הּמרּכב את והּנֹוּׂשא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
מּדף,‚. הּנקראין הם - הּזב מן למעלה ׁשּיּנּׂשאּו הּכלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

לטמאה, ראׁשֹון ׁשהם ּבהם, נֹוגע ׁשהּוא ּככלים ּכּלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוהם
אכלין מטּמאין אבל ּכלים ולא אדם לא מטּמאין ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֹֹואינן

ּכׁשאר מּדבריהם.ּומׁשקין, מּדף וטמאת הּטמאה. ולדֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ
הן„. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד חּיין ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
יתעּלף ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, זֹו וטמאה הּבּׂשר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּמֹוק
מׁשּכבֹו נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת וידּמּו מאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה אחר ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבֹו
אינֹו חי ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב, עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנכרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמטּמא
אינֹו‰. - ּומרּכב מׁשּכב טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

אּלא עליהן, ּכׁשּיּנּׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגע
למׁשּכב העּׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים היּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
הּמׁשּכב נטמא - מלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָאֹו

מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעּׂשה הּמרּכב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה למעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ואחד הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ּומֹוׁשב ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשּכב
ּבֹו נגע אם מעלה ׁשל הּמׁשּכב אֹו ּבארץ הּנֹוגע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכב
היה אם וכן הּטמאה. אב מהן אחד ּכל - ׁשכיבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה ּומֹוׁשב מׁשּכב מּמטּמאי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן ּגּבי על ואדם וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומׁשקין
אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאין
למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹוגע
לא מטּמא ואינֹו טמאה, ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻעל
ׁשּלא ׁשעד הּזב, ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ ּכלים; ולא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפרׁש
.Âלמׁשּכב לא עּׂשּויים ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאכלים

ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ולא למֹוׁשב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹולא
היה אם אבל טהֹורין. ּכּלן - ּבהן נגעּו ולא למעלה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעליהם
הרי - ּבֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף למעלה, והּזב למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא דבר נֹוּׂשא ּככל זב, נֹוּׂשא מּׁשּום טמא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הא לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּנֹוּׂשא
למׁשּכב העּׂשּויין ּכלים ּבין אדם, ּבין טמא. - הּזב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלים ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
ולא הּזב מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֻמׁשקין.
אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּכלי אֹו האדם מן חּוץ טהֹור, - ּבֹו ְְְִִִִֶַָָָָָָיּגע
העּׂשּויים והּכלים ראׁשֹון, ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלמֹוׁשב
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, אב למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלמֹוׁשב
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לֹו‡. תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: הּוא. אחד ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹנׁש
נׁש אֹומר: הּוא ּולהּלן ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבנׁש
ׁשמֹו נקרא ולּמה .יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּכסף
את ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,נֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַנׁש
לאוין. ּבׁשני עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹּבּׂשרֹו.

ׁשּנאמר:·. ּברּבית; ללוֹות אסּור ּכ להלוֹות, ׁשאסּור ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
לּלוה. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי .לאחי תּׁשי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
לוה ּבין להתעּסק אסּור וכן .לאחי ּתּנׁש לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכלֹומר:
ּביניהן עד אֹו סֹופר אֹו ערב ׁשהיה מי וכל ּברּבית. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומלוה
.נׁש עליו תּׂשימּון לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי -ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ולערב לעדים אף אזהרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזֹו

את ּכנׁשה; לֹו תהיה לא לאוין: ׁשּׁשה על עֹובר - ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּברּבית
ּתּקח אל ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ;ּבנׁש לֹו תּתן לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּכסּפ

לא ותרּבית; נׁש לאמאּתֹו עּור ולפני ;נׁש עליו תּׂשימּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ולפני ;לאחי תּׁשי לא ּבׁשנים: עֹובר והּלוה מכׁשל. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹתּתן
עֹוברין אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדים ערב מכׁשל. תּתן לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹעּור
סרסּור ׁשהיה מי וכל .נׁש עליו תּׂשימּון לא מּׁשּום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
מּׁשּום עֹובר - הֹורהּו אֹו מהן, אחד ׁשּסּיע אֹו ׁשניהם, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבין

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְִִִִֵֵֵֹֹלפני
הּלאוין‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף

ּברּבית, הּמלוה ׁשּכל להּׁשבֹון. ׁשּנּתן מּפני עליו, לֹוקין אין -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו הרי - הּתֹורה מן אסּורה ׁשהיא קצּוצה, רּבית היתה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאם
לּלוה. ּומחזירין הּמלוה מן אֹותּה ּומֹוציאין ּבּדּינין, ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹיֹוצאה

הּבנים. מּיד מֹוציאין אין - הּמלוה מת ְְִִִִִֵֵֶַַַַָואם
ׁשהן„. ּפי על אף רּבית, ׁשל מעֹות אביהם להם ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח

להם הּניח להחזיר. חּיבים אינן - רּבית ׁשל ׁשהן ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיֹודעין
להחזיר, חּיבים - המסּים ּדבר וכל רּבית ׁשל וטּלית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּפרה
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ּתׁשּובה ּכׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהן. ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ּתׁשּובה עּׂשה לא אם אבל ׁשּמת; עד להחזיר הסּפיק ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹולא
מחזירין. אין המסּים דבר ואפּלּו לכבֹודֹו, חֹוׁשׁשין אין -ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ

ּכדי‰. מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגזלנין
רּוח אין - מהן המקּבל וכל לתׁשּובה. ּדר להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפּתח
ּדבר והרּבית קּימת גזלה היתה אם הימּנּו. נֹוחה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָחכמים

מהן. מקּבלין - ּבעצמֹו הּוא והרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֻהמסּים
.Â- ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר

- הּכל וגבה קדם הרּבית. את גֹובה ואינֹו הּקרן, את ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגֹובה
ׁשהּוא רּבית, אבק אבל קצּוצה; הרּבית מּמּנּו ְֲֲִִִִִִִֶֶַָָָמֹוציאין
אֹותֹו מחזירין ואין לּמלוה, הּלוה מן גֹובה אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹמּדבריהם

לּלוה. הּמלוה ְִֶֶַַַֹמן
.Êעדים עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי - רּבית ׁשטר הּכֹותב ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּבינן ּברּבית ּומלוה הּלוה ּכל וכן יּׂשראל. אלהי ּבּׁשם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּכפר
וכפרּו יּׂשראל, אלהי ּבּׁשם ּככֹופרים הן הרי - עצמן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלבין
וגֹו', ּבנׁש לֹו תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: מצרים; ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹּביציאת

מצרים. מארץ אתכם הֹוצאתי אׁשר אלהיכם יי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאני
.Áּפי על אף ּברּבית. ביתֹו ּובני ּבניו להלוֹות לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאסּור

ׁשּמא אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
זה. ּבדבר ְְִֵֶַָָירּגילם

.Ëמה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי
אּלא לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּׁשּלוה

הרּבית. אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּתנה,
.Èחֹובֹו לֹו ׁשהחזיר [אֹו יֹותר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמלוה

חּיב - טֹועה ׁשהּדעת ּבכדי אם יֹותר]: הּמלוה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומצא
היתה גזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;
לֹו. להבליע צּוה אחר אֹו ּבחׁשּבֹון, לֹו והבליע ּבידֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלֹו
אֹו ּבחמּׁשה אֹו ּובׁשנים ּבאחד טֹועה? הּדעת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּבכּמה
וכן עּׂשרה. עּׂשרה אֹו חמּׁשה חמּׁשה מנה ׁשּמא ְֲֲֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָָּבעּׂשרה;
אחד אחד העּׂשירּיֹות מנין אֹו החמיׁשּיֹות מנין יתר מצא ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאם

האחדים ׁשּמא לֹו; להחזיר חּיב ּבהן- מֹונה ׁשהיה ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
עּמהם. נתערבּו העּׂשירּיֹות אֹו ְְֲֲִִִִִִֶַָָָהחמיׁשּיֹות

.‡Èלאׁשּתֹו הּכֹותב וכן הּמטּבע, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּמלוה
מׁשקלֹו: על והֹוסיפּו מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ׁשעּור לֹו מנּכה - הּתֹוספת מחמת הּפרֹות הּוזלּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַאם
הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ואפּלּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹהּתֹוספת,
מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - הּתֹוספת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמחמת
עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ּבאֹותּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהּיֹוצא
חמּׁשה; ועּׂשּוהּו ארּבעה מׁשקלֹו ׁשהיה ּכגֹון חמיׁשיתֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָעד
ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יֹותר לֹו הֹוסיפּו אם ְֲֲִִִִֵֶַַָָאבל
למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּתֹוספת,

מּמּנּו. ּופחתּו הּמטּבע ְֲִִֵֶַַַַעל
.·Èיכֹול אם ונפסל: הּמטּבע, על חברֹו את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּמלוה

נֹותן - מדינה לאֹותּה דר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהֹוציאֹו
ּפלֹוני; ּבמקֹום והֹוציאֹו ל לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ּבאֹותּה הּיֹוצא מּמטּבע לֹו נֹותן - לׁשם דר לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואם

ּבכתּבה. וכן ְְִֵָָָֻׁשעה.

.‚Èּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשהּלוה הּגאֹונים: מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהֹורּו
ׁשּמחל מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף לּקח, ׁשעתיד אֹו מּמּנּו ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלקח
ׁשּבעֹולם רּבית ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו - מּתנה נתן ְִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
זֹו, מחילה ואסרה מחלה לא הּתֹורה אבל היא, ְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָֹמחילה
ׁשל ּברּבית אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָּולפיכ
מאחר אּלא נכֹונה. זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבריהם.
אּסּור ׁשּדבר הּמלוה וידע לֹו, להחזיר לּמלוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָׁשאֹומרים
ּכדר מֹוחל, - למחל רצה אם מּמּנּו, לּטל לֹו ויׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹעּׂשה

ּומלויׁש ׁשהּגזלנין חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ּמֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּמחילה מּכלל מהן. מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּברּבית

ֶֶמֹועלת.
.„Èלֹו ׁשּיׁש נאמן, לאדם אֹותם לּתן מּתר - יתֹומים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנכסי

אֹומרים ּכיצד? להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב טֹובים, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָנכסים
חלקן להם ּתן - רוח ׁשם יׁש אם ּבהן; ונֹותן נֹוּׂשא ּתהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלֹו:
ׁשּזה .לבּד אּתה ּתפסיד - הפסד ׁשם יׁש ואם הרוח; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמן
אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק וכל הּוא, רּבית ְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָאבק

גזרּו. לא יתֹומים ּובנכסי ְְְְְִִִִֵֵֶָֹמּדבריהם,

ה'תשע"ב תשרי כ"ו שני יום
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אֹותן‡. ּומלוין מהן לוין - ּתֹוׁשב וגר ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעֹובד
ולׁשאר אסּור, לאחי - לאחי תּׁשי לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּברּבית;
ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; לעֹובד להּׁשי עּׂשה ּומצות מּתר. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהעֹולם
ּדין וזהּו עּׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי .תּׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלּנכרי

ָּתֹורה.
ּכֹוכבים·. העֹובד את מלוה יּׂשראל ׁשּיהיה חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסרּו

מּמעּׂשיו ילמד ׁשּמא ּגזרּו חּייו. ּבכדי אּלא קצּוצה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברּבית
ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות מּתר לפיכ עּמֹו. יׁשיבתֹו ְְְְִִִִִִֵָָָָָֹֻּברב
ותלמיד אצלֹו. רגיל ואינֹו מּלפניו ּבֹורח הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית,
לעֹובד להלוֹות מּתר - מּמעּׂשיו ללמד ּבֹו רגיל ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻחכם,
העֹובד עם רּבית אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכֹוכבים

לּכל. מּתרת - ִֶֶַָֹֻּכֹוכבים
ּובּקׁש‚. ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָיּׂשראל

ואני לי, ּתנם לֹו: ואמר אחר יּׂשראל מצאֹו לֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהחזירם
מעלה ׁשאּתה ּכדר ל רּביתמעלה זֹו הרי - ּכֹוכבים לעֹובד ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיּטל עד ּכֹוכבים. העֹובד אצל העמידֹו אפּלּו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקצּוצה.
האחר. יּׂשראל ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ּכֹוכבים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהעֹובד

ּובּקׁש„. ּברּבית, מּיּׂשראל מעֹות ׁשּלוה ּכֹוכבים ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָעֹובד
ואני לי, ּתנם לֹו: ואמר אחר יּׂשראל מצאֹו לֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהחזירם
ואם מּתר. זה הרי - ליּׂשראל מעלה ׁשאּתה ּכדר ל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמעלה
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּנתן ּפי על אף יּׂשראל, אצל ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעמידֹו
רּבית זֹו הרי - נתן יּׂשראל ּומּדעת הֹואיל ּבידֹו, ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמעֹות

ְָקצּוצה.
ּכדי‰. ּכֹוכבים, עֹובד ּביד מעֹותיו לתלֹות ליּׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָאסּור

יּׂשראל את ׁשהלוה ּכֹוכבים ועֹובד ליּׂשראל. ּברּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהלוֹותן
ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליּׂשראל אסּור - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית
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את ּתֹובע הערב נמצא ּתחּלה, הערב ׁשּתֹובע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדיניהם
אם ,לפיכ ּכֹוכבים. לעֹובד ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
- ּתחּלה הערב את יתּבע ׁשּלא ּכֹוכבים העֹובד עליו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקּבל

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָיּׂשראל

ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ׁשּלא עד אם ונתּגּיר: ּבמלוה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעליו
ּבמלוה עליו זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם והרּבית; הּקרן את ּגֹובה -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלוה ּכֹוכבים עֹובד אבל הרּבית. ולא הּקרן את ּגֹובה -ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפי על אף ּבמלוה, הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיּׂשראל
הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ׁשּנתּגּיר אחר עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזקפן
הּיּׂשראל וגֹובה זה. נתּגּיר מעֹותיו ּבׁשביל יאמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

ּכֹוכבים. ִֵָעֹובד
.Êעֹובד להלואת ּבחּנם יּׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצוה

ּברּבית. ְִִִָּכֹוכבים
.Á,להפסד ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב מעֹותיו ׁשּיּתן לאדם ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָאסּור

- נתן ואם רׁשע. נקרא - ּכן והעֹוּׂשה הּוא. רּבית אבק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ּבּׂשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

חסיד. נקרא זה הרי - לּׂשכר ורחֹוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָלהפסד
.Ëלּקח מעֹות יּתן ולא ּׂשכר, למחצית חנוני מֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאין

ּתחת להֹוׁשיב ּביצים ולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּוסיחין עגלים ׁשמין ואין ּׂשכר, למחצית ׁשּלֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתרנגֹולין
עמלֹו ּׂשכר לֹו נתן ּכן אם אּלא ּׂשכר, למחצית ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפּטמן
ּכמֹו הפסדֹו, על יֹותר הּמתעּסק רוח יהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּומזֹונֹו.

הּׁשּתפּות. ּבענין ְְְִֵֶַַַָֻׁשּבארנּו
.Èעסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף

ּׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; עם הּׂשכר יצרף לא -ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן רּבית. לידי ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹונמצאּו
הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאֹו

הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ְְִִֵֶֶַַָּביד
.‡Èעיניו נתן ּכיצד? אֹותֹו. לאחר אֹו הרּבית להקּדים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאסּור

זֹו - ׁשּילוהּו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָללוֹות
והיה מעֹותיו, לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת. רּבית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֻהיא
זֹו - אצלֹו ּבטלין ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּלח

וע עבר ואם מאחרת. רּבית רּבית.היא אבק זה הרי - ּכן ּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום, לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו - ּדבר ּכל נׁש ׁשּנאמר: לפתחֹו; יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
מּקדם; ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגמרא

ּדבר. ּכל נׁש ֱֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.‚Èּפלֹוני איׁש ּבא אם ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי. ותׁשקהּו ותאכילֹו ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר, ּפלֹוני. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Èאדם לֹוקח ּכיצד? ּומּתרין. רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבפחֹות חברֹו ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָֻׁשטרֹותיו
אסרה ׁשּלא דינרין; מאה לפלֹוני ׁשּילוה ּכדי דינר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלחברֹו

אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן הּבאה רּבית אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה
נתן ׁשּלא ׁשּילוני; לפלֹוני ואמר זה דינר ל הא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלחברֹו:

אמירה. ּׂשכר ְֲִֶַָָאּלא
.ÂËהערמת מּפני לעּׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

לי, אין מנה לֹו: אמר מנה; הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן ּבמנה; לי יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית, הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועּׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, מאה מּמּנּו מֹוציא הּוא ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

ּבידֹו ממׁשּכנת ּׂשדה ׁשהיתה מי וכן ויּׂשּכירּכאן. יחזר לא - ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
עֹומד זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה
מעֹותיו ּבׁשביל חדׁש ּבכל ּׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּבּׂשדהּו

ְִֶָׁשהלוהּו.
.ÊËאת למּׂשּכיר דֹומה זה ׁשאין הּדינרין. להּׂשּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאסּור

דינרין ּומביא אּלּו מֹוציא וזה ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלי,
רּבית. אבק זה ונמצא ְְֲֲִִִִֵֶַָאחרים,

.ÊÈּכל על הּקצּוב הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
ידֹו על ונתן ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן ׁשּלא זה ידי על ואיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאיׁש
מּתר. זה הרי - מּדינר יתר ּבֹו ׁשּמׁשּתעּבד ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻדינר,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ה'תשע"ב תשרי כ"ז שלישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

חּטים‡. סאתים אֹו דינרים, ּבחמּׁשה סלע חברֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ּוסאה, ּבסלע סלע אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלׁש,
הרי - ׁשהּו ּכל ּבתֹוספת הלואה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָודינר,
חברֹו, את הּמלוה וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר, וקצב ּבפחֹות, מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
ּבחּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ההלואה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת
ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּפרֹות ּכל הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל ּבאסמכּתא, חצר ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
קנה [ׁשּלא] מי לכל הּדין והּוא אֹותן. ּומחזיר רּבית, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאכל
ׁשאם מּפני הּפרֹות; את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקנין
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי - הּפרֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאכל

ה - מאּלּו חּוץ רּבית מּׁשּום מּדבריהם,אסּור אסּור הּוא רי ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָ
רּבית. אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה. ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה

ּבּדּינין. מֹוציא ְִִֵַַָואינֹו
ּבֹו·. ׁשּיעּׂשה ּכדי עבּדֹו את ימׁש לא - חברֹו את ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּמלוה

ּבחצרֹו ידּור ולא ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה,
ּבעל ּדר ואין לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּנם,
לא ואם ּׂשכר. לֹו להעלֹות צרי - ּדר ואם להּׂשּכיר. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהחצר
ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי - לֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעלה
ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין אם , לפיכ ּבחצרֹו. ְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָֹוידּור
ּכנגד הּׂשכר היה אם החֹוב, מן ּבּה ׁשּדר החצר ּׂשכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלנּכֹות
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את ּתֹובע הערב נמצא ּתחּלה, הערב ׁשּתֹובע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדיניהם
אם ,לפיכ ּכֹוכבים. לעֹובד ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
- ּתחּלה הערב את יתּבע ׁשּלא ּכֹוכבים העֹובד עליו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקּבל

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָיּׂשראל

ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ׁשּלא עד אם ונתּגּיר: ּבמלוה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעליו
ּבמלוה עליו זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם והרּבית; הּקרן את ּגֹובה -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלוה ּכֹוכבים עֹובד אבל הרּבית. ולא הּקרן את ּגֹובה -ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפי על אף ּבמלוה, הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיּׂשראל
הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ׁשּנתּגּיר אחר עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזקפן
הּיּׂשראל וגֹובה זה. נתּגּיר מעֹותיו ּבׁשביל יאמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

ּכֹוכבים. ִֵָעֹובד
.Êעֹובד להלואת ּבחּנם יּׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצוה

ּברּבית. ְִִִָּכֹוכבים
.Á,להפסד ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב מעֹותיו ׁשּיּתן לאדם ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָאסּור

- נתן ואם רׁשע. נקרא - ּכן והעֹוּׂשה הּוא. רּבית אבק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ּבּׂשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

חסיד. נקרא זה הרי - לּׂשכר ורחֹוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָלהפסד
.Ëלּקח מעֹות יּתן ולא ּׂשכר, למחצית חנוני מֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאין

ּתחת להֹוׁשיב ּביצים ולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּוסיחין עגלים ׁשמין ואין ּׂשכר, למחצית ׁשּלֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתרנגֹולין
עמלֹו ּׂשכר לֹו נתן ּכן אם אּלא ּׂשכר, למחצית ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפּטמן
ּכמֹו הפסדֹו, על יֹותר הּמתעּסק רוח יהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּומזֹונֹו.

הּׁשּתפּות. ּבענין ְְְִֵֶַַַָֻׁשּבארנּו
.Èעסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף

ּׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; עם הּׂשכר יצרף לא -ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן רּבית. לידי ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹונמצאּו
הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאֹו

הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ְְִִֵֶֶַַָּביד
.‡Èעיניו נתן ּכיצד? אֹותֹו. לאחר אֹו הרּבית להקּדים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאסּור

זֹו - ׁשּילוהּו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָללוֹות
והיה מעֹותיו, לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת. רּבית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֻהיא
זֹו - אצלֹו ּבטלין ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּלח

וע עבר ואם מאחרת. רּבית רּבית.היא אבק זה הרי - ּכן ּׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום, לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו - ּדבר ּכל נׁש ׁשּנאמר: לפתחֹו; יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
מּקדם; ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגמרא

ּדבר. ּכל נׁש ֱֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.‚Èּפלֹוני איׁש ּבא אם ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי. ותׁשקהּו ותאכילֹו ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר, ּפלֹוני. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Èאדם לֹוקח ּכיצד? ּומּתרין. רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבפחֹות חברֹו ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָֻׁשטרֹותיו
אסרה ׁשּלא דינרין; מאה לפלֹוני ׁשּילוה ּכדי דינר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלחברֹו

אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן הּבאה רּבית אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה
נתן ׁשּלא ׁשּילוני; לפלֹוני ואמר זה דינר ל הא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלחברֹו:

אמירה. ּׂשכר ְֲִֶַָָאּלא
.ÂËהערמת מּפני לעּׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

לי, אין מנה לֹו: אמר מנה; הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן ּבמנה; לי יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית, הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועּׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, מאה מּמּנּו מֹוציא הּוא ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

ּבידֹו ממׁשּכנת ּׂשדה ׁשהיתה מי וכן ויּׂשּכירּכאן. יחזר לא - ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
עֹומד זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה
מעֹותיו ּבׁשביל חדׁש ּבכל ּׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּבּׂשדהּו

ְִֶָׁשהלוהּו.
.ÊËאת למּׂשּכיר דֹומה זה ׁשאין הּדינרין. להּׂשּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאסּור

דינרין ּומביא אּלּו מֹוציא וזה ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלי,
רּבית. אבק זה ונמצא ְְֲֲִִִִֵֶַָאחרים,

.ÊÈּכל על הּקצּוב הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
ידֹו על ונתן ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן ׁשּלא זה ידי על ואיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאיׁש
מּתר. זה הרי - מּדינר יתר ּבֹו ׁשּמׁשּתעּבד ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻדינר,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ה'תשע"ב תשרי כ"ז שלישי יום
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חּטים‡. סאתים אֹו דינרים, ּבחמּׁשה סלע חברֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ּוסאה, ּבסלע סלע אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלׁש,
הרי - ׁשהּו ּכל ּבתֹוספת הלואה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָודינר,
חברֹו, את הּמלוה וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר, וקצב ּבפחֹות, מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
ּבחּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ההלואה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת
ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּפרֹות ּכל הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל ּבאסמכּתא, חצר ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
קנה [ׁשּלא] מי לכל הּדין והּוא אֹותן. ּומחזיר רּבית, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאכל
ׁשאם מּפני הּפרֹות; את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקנין
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי - הּפרֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאכל

ה - מאּלּו חּוץ רּבית מּׁשּום מּדבריהם,אסּור אסּור הּוא רי ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָ
רּבית. אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה. ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה

ּבּדּינין. מֹוציא ְִִֵַַָואינֹו
ּבֹו·. ׁשּיעּׂשה ּכדי עבּדֹו את ימׁש לא - חברֹו את ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּמלוה

ּבחצרֹו ידּור ולא ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה,
ּבעל ּדר ואין לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּנם,
לא ואם ּׂשכר. לֹו להעלֹות צרי - ּדר ואם להּׂשּכיר. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהחצר
ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי - לֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעלה
ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין אם , לפיכ ּבחצרֹו. ְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָֹוידּור
ּכנגד הּׂשכר היה אם החֹוב, מן ּבּה ׁשּדר החצר ּׂשכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלנּכֹות
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ׁשאם הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא הּכל, לֹו מנּכה אינֹו - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהחֹוב
ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי - כלּום ּבלא אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹּתסּלק

ּבּדּינין. יֹוצאה אינּה רּבית ְֲִִִֵַַַַָָָואבק
חֹובֹו,‚. ּתבע זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי: ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

זה הרי - חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי ּדּור הּלוה: לֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואמר
תּתן לא ׁשּנאמר: הלואה; ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבק

.ּבנׁש ְֶֶלֹו
תחזיר„. לא אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי
מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל מנּכה לפיכ אסמכּתא. ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּפני
לא אם הּמֹוכר: לֹו אמר אם אבל ּתֹורה. ׁשל רּבית ֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
לֹו והביא מעכׁשו, אֹותּה קנה ׁשנים, ׁשלׁש עד ל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאחזיר
ּכל הרי - ׁשלׁש לאחר לֹו הביא ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ְְֲִֵֵֵֵַַָָָּבתֹו

לּלֹוקח. ֵֵַַַהּפרֹות
לי‰. לכׁשּיהיּו לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ּׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

- ׁשאכל הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי לי ּתחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמעֹות
לֹו אמר אם אבל ּבּדּינין. אֹותם ּומֹוציאין קצּוצה, ְֲִִִִִִַַַָָָָָרּבית
זה קרקע ל אחזיר אני מעֹות ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָהּלֹוקח

מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות אֹוכל והּלֹוקח מּתר, -ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻ
.Âלֹו אמר אם הּדמים: מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר

מּׁשניהם אחד ּכל - מעֹותי ּכׁשעּור קנה לּלֹוקח: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמֹוכר
לכׁשּתביא לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹוכל
הּפרֹות לאכל אסּורים ׁשניהם - מעכׁשו ּתקנה הּמעֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאר
הּמעֹות, ׁשאר הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּיד:
ּבׁשביל ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָונמצאת
ׁשּמא - אסּור הּלֹוקח וכן הּלֹוקח; אצל לֹו ׁשּנׁשארּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמעֹות
אצל לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ׁשּיּנתנּו עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין לפיכ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר.
ּתקנה הּמעֹות ׁשאר לכׁשּתביא הּמֹוכר: לֹו אמר מהן. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחד
אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מעכׁשו, קנה הּמֹוכר: לֹו אמר מּמּנּו. מֹוציאין - ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
ּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - אצל חֹוב הן הרי הּמעֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשאר

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין - הּמֹוכר אכל ְִִִִֵֶֶַַַַָָָואם
.Êעל ּׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ׁשאינֹו ּפי על אף הּמׁשּכֹונא, ימי ּכל ּפרֹותיה ׁשּיאכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמנת
ּבּדינין. יֹוצאּה ואינּה רּבית, אבק זֹו הרי - ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמנּכה
אין ׁשהרי ּבית, לממׁשּכן ּדֹומה הּׂשדה את הממׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאין
ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ההלואה, ּבעת מצּויין ּפרֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׂשדה

וע ּבזריעתּה ׁשּיפסיד ואפׁשר ּפרֹות, היאׁשם ּולפיכ בֹודתּה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבאסמכּתא; ׁשּמכר למי דֹומה הּמׁשּכֹונא אין וכן רּבית. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאבק
ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, גמר לא ּבאסמכּתא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּמֹוכר
ׁשהּמׁשּכֹונא הּגמרא, מן יראה וכזה לפרֹותיו. זה גּוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהקנהּו
ּכמֹו ּׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין רּבית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבק
מׁשּכֹונא הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת רּבֹותי. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹורּו
ּומׁשּכֹונא רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונא קצּוצה, רּבית ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשהיא
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? מּתרת. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהיא
רּבית זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון

ואכלן ּפרֹות ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשדה לֹו מׁשּכן ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָקצּוצה.
ּבנּכּוי ּבּה וכּיֹוצא חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית. אבק זֹו הרי -ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
מּתר. זה הרי - ּבנּכּוי ּׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זה הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּבהן לֹו ּומׁשּכן דינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
ּכסף מעה ל מנּכה הריני הּמלוה: לֹו ואמר ּׂשדהּו, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחצרֹו
ׁשּלי, ּפרֹותיו ּכל ׁשּיהיּו ּכדי זֹו, קרקע ּבּׂשכר ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכל
מּתר. - ּבּה וכּיֹוצא ּובּׂשדה אסּור, - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבחצר

.Áּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונא ׁשּכל ּגאֹונים: מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
להפריׁש הּדבר לעמק ירדּו ולא קצּוצה. רּבית היא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
הּגמרא. חכמי ּדברי להן נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ּׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין
ּבין ּבחצר ּבין אסּור - ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונא, ׁשּכל הֹורּו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
ּכיצד? הּזאת: ּבּדר אּלא מּתרת מׁשּכֹונא להם ואין ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּׂשדה.
ּׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ּומׁשּכן דינרין, מאה ׁשהלוהּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ׁשנים עּׂשר ׁשאחר עּמֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהתנה
היה אפּלּו ׁשנים, עּׂשר ּכל ּפרֹותיה לאכל מּתר זה הרי -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ּבכל ּדינרים אלף ׁשוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּׂשכרּה
זמן ׁשּכל עּמֹו: הּׂשדה ּבעל התנה אם וכן . ּבפחֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּׂשכר

ע לֹו יחּׁשב מעֹות, לֹו -ׁשּיביא מּמּנה ויסּלקֹו ׁשנה ּבכל ּׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מחּׁשב ׁשּירצה, זמן ׁשּכל הּלוה: התנה אם וכן מּתר. זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהרי
זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ּׁשּדר מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
מּתר, - ׁשּבּׂשכירּות ּתנאי וכל ּכּׂשכירּות, אּלא זה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻמּתר.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

קצּוב‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
ּכל אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא אֹותֹו מסּלקין אין - חֹובֹו ּכׁשעּור אכל אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה,
ׁשהֹוציא ּכמי זה הרי - מעֹות ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹכלּום;
מעֹותיו על יתר אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּבּדּינין. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו
לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין אין -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ואכל יתֹומים, ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמׁשּכֹונא.
חֹובֹו על יתר אכל כלּום; ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ְְְְִִֵַַַָָֹׁשעּור
ּכיצד לׁשטר. מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין הּיתר. מּמּנּו מֹוציאין אין -ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לֹו ממׁשּכנת זֹו ּׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? מּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמחּׁשבין
ּבמאה אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וּׂשדה דינר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמאה
האחת הּׂשדה מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָדינר,
לֹו: אֹומרים - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָּבחמּׁשים,
הּׁשני ּוכאּלּו ּכלּום. ל ואין ּבמאתים, הּפרֹות מן אכלּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי

אחת. ּומׁשּכֹונא אחד ׁשטר ְְְֶַַַָָָָׁשטרֹות
.·- מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּנהגּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום

מקֹום וכן זה. ּדבר לפרׁש צרי ואין ׁשּפרׁש, ּכמֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָהרי
הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנהגּו
עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו - סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש. ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָזה

חדׁש. עּׂשר ְֵֶָָֹׁשנים
והתנה‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום

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

dele deln zekld - ixyz h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעּמֹו
סֹוף עד מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לֹו ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמּנֹו,

.ּכ על מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - ְְֲִִִֵֶַָָָָמעֹותיו
עת„. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגם ּבמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכֹונא,

ּכדר מּמּנה גֹובה מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - מעֹותיו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיביא
ׁשנים; ּפי ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּקרקע; מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּגֹובה
אפּלּו נֹוטל אינֹו - אֹותֹו ּוכׁשּמסּלק מׁשּמטּתּה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּוׁשביעית
ׁשּיסּלקֹו קדם אֹותן הגּביּה ואם לארץ. ונפלּו ׁשּבׁשלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּפרֹות
ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה -ְְְֵֶַַַַַָָָָָ
ואין ׁשנים; ּפי ּבּה נֹוטל והּבכֹור הימּנּו; ּגֹובה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָחֹוב

מׁשּמטּתּה. ְְְִִַַַָהּׁשביעית
ּכמֹו‰. רּבית, ואבק היא אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונא ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

לעֹובדי אֹו ּבטעּות, זה מנהג ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבארנּו,
מדינה, ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל דר אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכֹוכבים,
ׁשהֹורה, מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין רּבית ואבק ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהֹואיל

ּבנּכּוי. הּמׁשּכֹונא ְְִֶַַָֹׁשּזאת
.Âהעֹובד וחזר ליּׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעֹובד

להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - אחר ליּׂשראל ּומכרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלא ּבחצר דר אּלא הּיּׂשראל, ׁשּקנה מעת לּיּׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּׂשכר
על לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות את ּכֹוכבים העֹובד לֹו ׁשּיחזיר עד ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׂשכר

ׁש זֹו; לֹוחצר ׁשּיּתן עד ּבדיניהם הממׁשּכן ּברׁשּות הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ויסּתּלק. ְְְִֵַָמעֹותיו

.Êהּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ּׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
לא זֹו קרקע לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאֹוכל
לֹו: אמר ואם אסּור. זה הרי - אּלּו ּבדמים לי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּכרּנה
אֹות מלוה אני ּכן מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא ּתמּכרּנה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאל

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Áאת לֹו הּׂשּכיר ּכיצד? הּקרקע. ּבּׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר
הרי ּבחדׁש, חדׁש ּׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה; ּבכל סלעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעּׂשר

מּתר. זה הרי - חדׁש ּבכל ּבסלע ְְֲִֵֶֶֶַָָֹֻהיא
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעּׂשרה לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתן
יפרנס ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה ּבכל ּכֹור עּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשנים
הּׂשּכיר אם וכן יֹותר. ּׂשכרּה יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאת
לי ּתן לֹו: ואמר ּבׁשנה, דינרין ּבעּׂשרה ספינה אֹו חנּות ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָלֹו
אֹו ואכּירּנה, ואצּירּנה זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאתים
ׁשנים ל אעלה ואני ּתׁשמיׁשיה, ּוכלי זֹו ספינה ּבהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאתּקן
ּתן לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - ׁשנה ּבכל ּדינר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻעּׂשר
אֹוציאם אֹו ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי זּוז מאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלי
ל אעלה ואני מּלחין, ּבהן אּׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבסחֹורה

אסּור. זה הרי - ֲֵֶַָָָּבּׂשכר
.Èעּׂשה לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבּׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור

עּמ אעּׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי
ׁשּתים. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע

.‡Èעּמ ואנּכׁש הּיֹום עּמי נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻמּתר

יאמר לא אבל למחר. עּמ ואעּדר הּיֹום עּמי עדר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹלמחר,
ימי ּכל .עּמ ואנּכׁש עּמי עדר ,עּמ ואעּדר עּמי נּכׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלֹו:
חרׁש לֹו: יאמר ולא אחת. - רביעה ימי וכל אחת, - ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹגריד
החריׁשה טרח ׁשהרי ּברביעה; עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעּמי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּבימֹות
.·Èהּקר ּבימי עּמֹו לעּׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

החרף ּבימי ׁשוה ּׂשכרֹו והרי הּׂשכר, לֹו ונתן יֹום, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבדינר
אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה מּפני אסּור, זה הרי - יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָסלע
עּמי עּׂשה לֹו: אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. לֹו ׁשּיֹוזיל ּכדי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּיֹום
ׁשּׁשוה ּפי על אף יֹום, ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן ועד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמהּיֹום
מתחיל והּוא הֹואיל מּתר; זה הרי - יֹום ּבכל סלע ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻּׂשכרֹו
ׁשהקּדים מעֹותיו, ּׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו - מעּתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלעּׂשֹות

ּבּׂשכרֹו. לֹו ְְִָָָּונתנן

ה'תשע"ב תשרי כ"ט חמישי יום
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קרקע‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור
הן הרי הּדמים, לי ּתּתן מעכׁשו אם לֹו: ואמר מּטלטלין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָאֹו
ּבעּׂשרים ׁשּל הם הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּל
עּׂשרים ׁשּנֹוטל ּכמי דֹומה ׁשּזה רּבית, אבק זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּומאה
ּפלֹוני. זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשביל

לּת חּיב אינֹו - ּבּדין ׁשוהּוכׁשיתּבעּנּו ּׁשהיה מה אּלא ן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ממּכרֹו יחזיר אֹו הּמכר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעת
ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמכר
ואינֹו אסּור; זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמי
היתה אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים, אּלא לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָנֹותן

ֶֶַקּימת.
ועד·. מּכאן לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו חפץ מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

מּיד [לי] ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה הרי - חדׁש עּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִִֵֵָּבפחֹות,

ּבׁשנים‚. לֹו ּומכרּה דינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
ּברׁשּות היא הרי ּתּקלה ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על הּקיץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
אבדה ׁשאם מּתר; זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמֹוכר
למכרּה מצא לא ואם ּכלּום, מׁשּלם אינֹו - נׁשּברה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹאֹו
לֹו מכרּה אם וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה - ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּולהרויח
ּבׁשביל ּׂשכר יהיה ׁשנים על הּיתר לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשנים,
ׁשּתרצה ּכמֹו למכרּה ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ּפי על אף מּתר, זה הרי - לי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזירה

הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה ְְְִִִֵֶֶַַָאֹו
ּדמיהן„. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ויּתן לקנֹותן הּלֹוקח אֹותן ּתבע ואם ּבעּׂשרה; מֹוכרן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּיד,
למכרן מּתר זה הרי - עּׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עּׂשר ׁשנים עד עּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עּׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עּׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעּׂשר, עּתה, ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
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זה הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעּמֹו
סֹוף עד מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לֹו ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמּנֹו,

.ּכ על מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - ְְֲִִִֵֶַָָָָמעֹותיו
עת„. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגם ּבמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמׁשּכֹונא,

ּכדר מּמּנה גֹובה מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - מעֹותיו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיביא
ׁשנים; ּפי ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּקרקע; מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּגֹובה
אפּלּו נֹוטל אינֹו - אֹותֹו ּוכׁשּמסּלק מׁשּמטּתּה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָּוׁשביעית
ׁשּיסּלקֹו קדם אֹותן הגּביּה ואם לארץ. ונפלּו ׁשּבׁשלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּפרֹות
ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה -ְְְֵֶַַַַַָָָָָ
ואין ׁשנים; ּפי ּבּה נֹוטל והּבכֹור הימּנּו; ּגֹובה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָחֹוב

מׁשּמטּתּה. ְְְִִַַַָהּׁשביעית
ּכמֹו‰. רּבית, ואבק היא אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונא ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

לעֹובדי אֹו ּבטעּות, זה מנהג ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבארנּו,
מדינה, ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל דר אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכֹוכבים,
ׁשהֹורה, מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין רּבית ואבק ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהֹואיל

ּבנּכּוי. הּמׁשּכֹונא ְְִֶַַָֹׁשּזאת
.Âהעֹובד וחזר ליּׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעֹובד

להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - אחר ליּׂשראל ּומכרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלא ּבחצר דר אּלא הּיּׂשראל, ׁשּקנה מעת לּיּׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּׂשכר
על לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות את ּכֹוכבים העֹובד לֹו ׁשּיחזיר עד ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּׂשכר

ׁש זֹו; לֹוחצר ׁשּיּתן עד ּבדיניהם הממׁשּכן ּברׁשּות הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ויסּתּלק. ְְְִֵַָמעֹותיו

.Êהּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ּׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן
לא זֹו קרקע לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאֹוכל
לֹו: אמר ואם אסּור. זה הרי - אּלּו ּבדמים לי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּכרּנה
אֹות מלוה אני ּכן מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא ּתמּכרּנה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאל

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Áאת לֹו הּׂשּכיר ּכיצד? הּקרקע. ּבּׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר
הרי ּבחדׁש, חדׁש ּׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה; ּבכל סלעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעּׂשר

מּתר. זה הרי - חדׁש ּבכל ּבסלע ְְֲִֵֶֶֶַָָֹֻהיא
.Ë:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעּׂשרה לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתן
יפרנס ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה ּבכל ּכֹור עּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשנים
הּׂשּכיר אם וכן יֹותר. ּׂשכרּה יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאת
לי ּתן לֹו: ואמר ּבׁשנה, דינרין ּבעּׂשרה ספינה אֹו חנּות ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָלֹו
אֹו ואכּירּנה, ואצּירּנה זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאתים
ׁשנים ל אעלה ואני ּתׁשמיׁשיה, ּוכלי זֹו ספינה ּבהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאתּקן
ּתן לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - ׁשנה ּבכל ּדינר ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻעּׂשר
אֹוציאם אֹו ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי זּוז מאתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלי
ל אעלה ואני מּלחין, ּבהן אּׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבסחֹורה

אסּור. זה הרי - ֲֵֶַָָָּבּׂשכר
.Èעּׂשה לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבּׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור

עּמ אעּׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי
ׁשּתים. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע

.‡Èעּמ ואנּכׁש הּיֹום עּמי נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻמּתר

יאמר לא אבל למחר. עּמ ואעּדר הּיֹום עּמי עדר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹלמחר,
ימי ּכל .עּמ ואנּכׁש עּמי עדר ,עּמ ואעּדר עּמי נּכׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלֹו:
חרׁש לֹו: יאמר ולא אחת. - רביעה ימי וכל אחת, - ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹגריד
החריׁשה טרח ׁשהרי ּברביעה; עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעּמי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּבימֹות
.·Èהּקר ּבימי עּמֹו לעּׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

החרף ּבימי ׁשוה ּׂשכרֹו והרי הּׂשכר, לֹו ונתן יֹום, ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבדינר
אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה מּפני אסּור, זה הרי - יֹום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָסלע
עּמי עּׂשה לֹו: אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. לֹו ׁשּיֹוזיל ּכדי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּיֹום
ׁשּׁשוה ּפי על אף יֹום, ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן ועד ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמהּיֹום
מתחיל והּוא הֹואיל מּתר; זה הרי - יֹום ּבכל סלע ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻּׂשכרֹו
ׁשהקּדים מעֹותיו, ּׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו - מעּתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלעּׂשֹות

ּבּׂשכרֹו. לֹו ְְִָָָּונתנן
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קרקע‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור
הן הרי הּדמים, לי ּתּתן מעכׁשו אם לֹו: ואמר מּטלטלין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָאֹו
ּבעּׂשרים ׁשּל הם הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּל
עּׂשרים ׁשּנֹוטל ּכמי דֹומה ׁשּזה רּבית, אבק זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּומאה
ּפלֹוני. זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשביל

לּת חּיב אינֹו - ּבּדין ׁשוהּוכׁשיתּבעּנּו ּׁשהיה מה אּלא ן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ממּכרֹו יחזיר אֹו הּמכר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעת
ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמכר
ואינֹו אסּור; זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמי
היתה אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים, אּלא לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָנֹותן

ֶֶַקּימת.
ועד·. מּכאן לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו חפץ מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

מּיד [לי] ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה הרי - חדׁש עּׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשנים
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִִֵֵָּבפחֹות,

ּבׁשנים‚. לֹו ּומכרּה דינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
ּברׁשּות היא הרי ּתּקלה ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על הּקיץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
אבדה ׁשאם מּתר; זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמֹוכר
למכרּה מצא לא ואם ּכלּום, מׁשּלם אינֹו - נׁשּברה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹאֹו
לֹו מכרּה אם וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה - ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּולהרויח
ּבׁשביל ּׂשכר יהיה ׁשנים על הּיתר לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשנים,
ׁשּתרצה ּכמֹו למכרּה ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ּפי על אף מּתר, זה הרי - לי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזירה

הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה ְְְִִִֵֶֶַַָאֹו
ּדמיהן„. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ויּתן לקנֹותן הּלֹוקח אֹותן ּתבע ואם ּבעּׂשרה; מֹוכרן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּיד,
למכרן מּתר זה הרי - עּׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עּׂשר ׁשנים עד עּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עּׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עּׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעּׂשר, עּתה, ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
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קנה אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר,
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל ויהיה ּבזֹול, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעגל

והּכחׁשׁשהר הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות - ּכחׁש אֹו מת אם י ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּתמיד. מצּוי ּדבר ְִִַָָָָָוהּמיתה

.Âהּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן
ׁשּייבׁשּו עד ּבזֹול אֹותן קֹונה והּוא ּביקר, ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשּיּכרתּו,
ׁשּנמצא מחּברים, ּכׁשהם ּבהן להּפ צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻויּכרתּו
הּמעֹות נמצאּו - הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹּכקֹונה

ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,
.Êהּגרן מן ּבזֹול ּבּׂשכרן חּטים להם ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומרי

ּבּגרן, ּבמלאכה עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואם הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכדי
וזה ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכ עּׂשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הּגרן. עד ּׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלקחּו
.Áהּׂשדה מן אֹותן מסּלקין הּׂשדֹות ּבעלי ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאריסין

סאין, ארּבע חמר זרע ּבכל האריסין להם ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבניסן,
סאין ׁשׁש מהן ונטל אּיר, עד ּׂשדהּו ּבתֹו אריסין זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּניח

רּבית. ׁשם ואין מּתר, זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָֻ
.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח

לֹו הֹוסיף זמן לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
לֹו, הֹוסיף ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבּמּדה

ּתנאי. ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - רצה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹואּלּו
.Èאם לֹו: ולֹומר לחברֹו יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

הֹוזילה אם אבל ,ּברׁשּות - ּפלֹוני יֹום עד מּכאן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהחמיצה
הרי הּזֹול, עליו ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי; היא הרי - הֹוקירה ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
לאדם מּתר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּולהפסד. לּׂשכר קרֹוב ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה
נֹוטלן ואינֹו ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלקנֹות
הּיין ולֹוקח החמץ ּומחזיר ּבֹודק, ּוכׁשּנֹוטלן טבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעד
- ׁשהחמיצּו ואּלּו טֹוב, יין אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב;
אחר עד הּדבר נֹודע לא אבל להחמיץ, ראּויין היּו ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּתחּלה

ְַַהּזמן.
.‡È,נׁשּברה ואם ּׂשכרּה, ולּטל הּספינה לּׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום

מּתר. זה הרי - ּׂשכרּה על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להּׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁשקלֹו. ּׁשּפחת מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּודמי
.·Èאבק ׁשהּוא מּפני מּיּׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין

וקּבלם צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע, והחלב והּולדֹות הּגּזֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים, עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי - ּדמיהם מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם;
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן, ּבעל עליו קּבל אם ,ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן הרי נטרפּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֻאם

ֶָּבזה.
.‚Èעּתה היא הרי מתה, אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

- חדׁש ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ּבׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעלי
מית לאחר אּלא ּדמים, מחּיים עּׂשאּה ׁשּלא לפי ה.מּתר; ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

.„Èהּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּׂשּכרת
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁשין ואין אפרֹוחים, ְְְְִִִִִִֵֵֶּבׁשני

.ÂËונתן רּבית, ׁשל דינרים ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין חמּׁשה, ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
נתן אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל חמּׁשה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו
ואֹותֹו עצמֹו הּכלי את מּמּנּו מֹוציאין - ּכלי אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָלֹו
ׁשלׁשה ּׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הּׂשּכיר עצמֹו. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּכסּות
ׁשהרי ארּבעה; מּמּנּו מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדינרין,

עליו. ׁשּקּבל זה, מקֹום מּמּנּו ּׂשכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבארּבעה

ה'תשע"ב תשרי ל' שישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

.‡- הּׁשער יצא הּׁשער. ׁשּיצא עד הּפרֹות על ּפֹוסקין ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאין
הּׁשער היה ּכיצד? לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפֹוסקין;
עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע סאין ארּבע לּׁשּוק קבּוע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלחּטים
לֹו יּתן ואם סלעים; ועּׂשרים חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעל
סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, אחר חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאה
לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ּכלל, רּבית ּבזה אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבסלע
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפסק. ּבעת ּכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחּטים
היה אם אבל עליו; ׁשּפסק ּבעת הּמין מאֹותֹו ּכלּום ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
נגמרה לא ׁשעדין ּפי על אף ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹלּמֹוכר

מ זה הרי - לאמלאכּתֹו ׁשעדין ּפי על אף עליו לפסק ּתר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
זה הרי - לּקֹוצרים ּתחּלה הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָיצא
על ּופֹוסק ּגדיׁש. הן ׁשעדין ּפי על אף החּטים על ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּפֹוסק
מּׁשּנתן - הּׁשמן ועל ּבעביט; ויּתנם הענבים מּׁשּיבצר ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיין
ּפֹוסק וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנה - הּסיד ועל ּבּמעטן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזיתים
ּדברים ּבּמה ׁשּלהן. ּביצים הּיֹוצר מּׁשּיעּׂשה חרּׂש ּכלי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל
על ּפֹוסק - ׁשחר עפר אבל לבן; עפרן ּבׁשהיה ְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹאמּורים?
ׁשהּוא מּפני נעּׂשּו, ׁשּלא ּפי על אף מּמּנּו הּנעּׂשין ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹהּכלים
עּמֹו ּפֹוסק וכן לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על ואף לּכל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמצּוי
מּפני זבל, לֹו ׁשאין ּפי על אף הּׁשנה ימֹות ּכל הּזבל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ּתמיד. מצּוי ִֶָָׁשהּוא
ּפֹוסק·. - ׁשּתים אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֻּכל

אם אּלא ּפֹוסק אינֹו - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֻעּמֹו
הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר ׁשהּוא ׁשּכיון הּׁשער; יצא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכן
לעֹולם ּבא לא ּוכמֹו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹזה
ׁשּייבׁש ּבּׁשמׁש הּנחה מחּסר ׁשהיה ּגדיׁש ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעדין.
הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָודיׁשה
עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה דיׁשה אּלא מחּסר ואינֹו יבׁש, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
לּכבׁשן והֹולכה ויּבּוׁש לפיפה מחּסרין ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּביצים
ואינן יבׁשין, היּו עליהן; ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוּׂשרפה
והּוא עליהן. ּפֹוסק - ּוּׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותֹו להֹוציא הּלֹוקח דר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻהּמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן
את‚. ולרּדֹות רחליו את ולגזז עּזיו את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול
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,ל מכּור חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּכּורּתֹו,
- ל מכּור רֹודה ּׁשּכּורּתי מה ,ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָמה
מכּור וכ ּכ חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: אמר אבל מּתר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
,וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי מה ,וכ ּבכ ְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָל

ּבכ ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי אּלאמה אסּור, - וכ ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּׁשּוק. ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאם

הּׁשער„. ׁשאין מּפני עירֹות, ׁשל ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין
החדׁשֹות החּטים היּו ׁשּבּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
אין - ּבסלע ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּמדינה
ׁשל חּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפֹוסקין
ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָלקֹוטֹות
ׁשּיּקבע עד הּבית לבעל יפסק ולא לקֹוטֹות, ּכׁשער ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹלּלקֹוטֹות

הּבית. לבעל ְִַַַַַַַהּׁשער
ּכיצד?‰. הּגבֹוּה. הּׁשער על לפסק מּתר הּׁשער ׁשּנקּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻּכיון

לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו
- ּבסלע סאין עּׂשר ּכן אחר עמדּו אם הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין, עּׂשר לֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנֹותן
ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ּגבֹוּה. ְְְִַַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשער
הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - והּוזלּו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגבֹוּה,
ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפרע. מי מקּבל - ׁשחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומי
הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם אבל עצמֹו; ּדעת ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָעל
את מחזיר אֹו הּזֹול ּכּׁשער אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבין
המׁשּלח ׁשהרי ּבׁשליח, ׁשּפרע מי מקּבל ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּדמים;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּות, ולא ׁשלחּתי לתּקן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומר:
.Â,הּדמים את ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיּו

חּטים לֹו היּו מּתר. - חּטים לֹו יׁש אם ּבסלע, חמׁש לֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻונתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
ּכקֹובע זה והרי אינם, ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו. מּפני לֹו והֹוזיל זמן ְְְִִִֵֶַַלֹו
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

מן סאין ׁשׁש ׁשּיביא ּכדי לּתּגר סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
נגנבּו אֹו ּבּדר אבדּו אם הּלֹוקח, ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכפר.
- סחֹורה ּובמיני זה. לעּׂשֹות אסּור חׁשּוב ואדם לֹו. אבדּו -ְְְְֲִֵֶַָָָָָָ
ּכפרֹות. מצּויין סחֹורה מיני ׁשאין לפי אדם, לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָאסּור

.Á,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין
ּבמעֹות ּבסלע, חמׁש לספסריהן אֹו למּכיריהן ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ּׂשּקיהן ׁשּיפּתחּו עד לעיר ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
להם מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו
זמן, לאחר אּלא יקחּו ולא עּתה מעֹות ׁשּנתנּו מּפני ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹול
אֹותם. ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין מּפני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו למקֹום, מּמקֹום ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתנם
מֹולי היה אסּור. - לאו ואם מּתר, - ׁשם לֹו יׁש אם ְִִִֵָָָָָָָֻמקֹום:
ל אעלה ואני לי, ּתנם לֹו: אמר למקֹום, מּמקֹום ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָסחֹורה
הּמֹוכר ּברׁשּות היתה אם מקֹום: ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָדמיה
אסּור. - לֹוקח ּברׁשּות היתה ואם מּתר, - לׁשם ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

.Èעּׂשרה ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עּׂשרה ּדמי הּגּנה לבעל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּנֹותן

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הן והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחן הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלכׁשּיגּדילּו

ּכׁשהן עּתה קצצן ואּלּו ּבאיםמאליהן, היּו לא - קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר. על חּסרֹון ְִֵַַָֹולא

ה'תשע"ב מרחשון א' קודש שבת יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

מּתר‡. ּכ ׁשּבּׁשּוק, ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם
ׁשער על זמן קביעת ּבלא סתם ּופֹורעין סתם הּפרֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹללוֹות
ולוה לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשּוק.
ּפי על אף סאין, עּׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמחברֹו
ואּלּו ידּוע, הּׁשער היה מּמּנּו ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

זמן. לֹו קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה היה ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹרצה
סתם·. ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהיה

יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
סאין. ּכּמה עליה לוה - ּבלבד סאה לֹו היתה ואפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשער.
ּכּמה עליה לוה - יין ׁשל אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה לֹו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיתה
נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא וׁשמן. יין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹגרּבי
אסּור זה הרי - הּׁשּוק ׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו עדין הּׁשּוק ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשער
עד אֹותן ילוה לא - הּפרֹות ּבׁשאר וכן ּבסאה. סאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹללוֹות
[ּדמים], אֹותן עּׂשה ולא לוה ואם ּדמים. אֹותן ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ואם ּכּמׁשקל; אֹו ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוהּוזלּו
ּפי על אף הלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּוקרּו
הרי - ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו הּמין מאֹותֹו לֹו ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּיׁש

לל אסּור סתם,זה לוה אּלא קבּוע; זמן עד ּבפרֹות ּפרֹות וֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ְְְִֵֵֶֶַַַּופֹורע

.‚ל אחזיר ואני חּטים ּכֹור הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
עד אֹו ּבני ׁשּיבֹוא עד הלוני לֹו: אֹומר אּלא לּגרן; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכֹור

הּמפּתח. ְְֵֶֶַַַָׁשאמצא
ּפרֹות„. לֹו מחזיר - הּוזלּו אם קבּוע: זמן עד ּפרֹות ְְֲִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו דמים לֹו נֹותן - הּוקרּו ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
ְַַָָההלואה.

קדם‰. ּבין לזרע, ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמלוה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה האריס ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּירד
ּבעל ּביד ׁשהרי הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמקֹום
ּבעל ׁשּדר ּבמקֹום אבל נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּקרקע
זה הרי - האריס ירד לא עדין אם הּזרע: את לּתן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקרקע
נמצא לסּלקֹו, לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻמּתר
ׁשהלוהּו. חּטים לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה ׁשּירד ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעת
הּוא הרי - לסּלקֹו יכֹול ואינֹו הֹואיל לּׂשדה, ׁשּירד אחר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל
מלוהּו אבל לזרע, ּבחּטים חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּככל

ׁשּבּׁשּוק. ׁשער על ְֶַַַַָסתם
.Â,מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

עלי אֹותן ועּׂשה צא לֹו: אמר חּטים; ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם ּבהלואה: חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער
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,ל מכּור חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּכּורּתֹו,
- ל מכּור רֹודה ּׁשּכּורּתי מה ,ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָמה
מכּור וכ ּכ חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: אמר אבל מּתר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
,וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי מה ,וכ ּבכ ְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָל

ּבכ ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי אּלאמה אסּור, - וכ ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּׁשּוק. ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאם

הּׁשער„. ׁשאין מּפני עירֹות, ׁשל ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין
החדׁשֹות החּטים היּו ׁשּבּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
אין - ּבסלע ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּמדינה
ׁשל חּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפֹוסקין
ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָלקֹוטֹות
ׁשּיּקבע עד הּבית לבעל יפסק ולא לקֹוטֹות, ּכׁשער ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹלּלקֹוטֹות

הּבית. לבעל ְִַַַַַַַהּׁשער
ּכיצד?‰. הּגבֹוּה. הּׁשער על לפסק מּתר הּׁשער ׁשּנקּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻּכיון

לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו
- ּבסלע סאין עּׂשר ּכן אחר עמדּו אם הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין, עּׂשר לֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנֹותן
ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ּגבֹוּה. ְְְִַַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשער
הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - והּוזלּו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגבֹוּה,
ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפרע. מי מקּבל - ׁשחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומי
הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם אבל עצמֹו; ּדעת ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָעל
את מחזיר אֹו הּזֹול ּכּׁשער אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבין
המׁשּלח ׁשהרי ּבׁשליח, ׁשּפרע מי מקּבל ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּדמים;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּות, ולא ׁשלחּתי לתּקן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומר:
.Â,הּדמים את ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיּו

חּטים לֹו היּו מּתר. - חּטים לֹו יׁש אם ּבסלע, חמׁש לֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻונתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
ּכקֹובע זה והרי אינם, ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו. מּפני לֹו והֹוזיל זמן ְְְִִִֵֶַַלֹו
.Êׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו

מן סאין ׁשׁש ׁשּיביא ּכדי לּתּגר סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
נגנבּו אֹו ּבּדר אבדּו אם הּלֹוקח, ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּכפר.
- סחֹורה ּובמיני זה. לעּׂשֹות אסּור חׁשּוב ואדם לֹו. אבדּו -ְְְְֲִֵֶַָָָָָָ
ּכפרֹות. מצּויין סחֹורה מיני ׁשאין לפי אדם, לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָאסּור

.Á,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין
ּבמעֹות ּבסלע, חמׁש לספסריהן אֹו למּכיריהן ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ּׂשּקיהן ׁשּיפּתחּו עד לעיר ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
להם מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו
זמן, לאחר אּלא יקחּו ולא עּתה מעֹות ׁשּנתנּו מּפני ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹול
אֹותם. ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין מּפני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו למקֹום, מּמקֹום ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתנם
מֹולי היה אסּור. - לאו ואם מּתר, - ׁשם לֹו יׁש אם ְִִִֵָָָָָָָֻמקֹום:
ל אעלה ואני לי, ּתנם לֹו: אמר למקֹום, מּמקֹום ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָסחֹורה
הּמֹוכר ּברׁשּות היתה אם מקֹום: ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָדמיה
אסּור. - לֹוקח ּברׁשּות היתה ואם מּתר, - לׁשם ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

.Èעּׂשרה ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עּׂשרה ּדמי הּגּנה לבעל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּנֹותן

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הן והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחן הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלכׁשּיגּדילּו

ּכׁשהן עּתה קצצן ואּלּו ּבאיםמאליהן, היּו לא - קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר. על חּסרֹון ְִֵַַָֹולא

ה'תשע"ב מרחשון א' קודש שבת יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

מּתר‡. ּכ ׁשּבּׁשּוק, ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם
ׁשער על זמן קביעת ּבלא סתם ּופֹורעין סתם הּפרֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹללוֹות
ולוה לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשּוק.
ּפי על אף סאין, עּׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמחברֹו
ואּלּו ידּוע, הּׁשער היה מּמּנּו ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

זמן. לֹו קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה היה ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹרצה
סתם·. ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהיה

יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
סאין. ּכּמה עליה לוה - ּבלבד סאה לֹו היתה ואפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּׁשער.
ּכּמה עליה לוה - יין ׁשל אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה לֹו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיתה
נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא וׁשמן. יין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹגרּבי
אסּור זה הרי - הּׁשּוק ׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו עדין הּׁשּוק ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשער
עד אֹותן ילוה לא - הּפרֹות ּבׁשאר וכן ּבסאה. סאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹללוֹות
[ּדמים], אֹותן עּׂשה ולא לוה ואם ּדמים. אֹותן ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשּיעּׂשה
ואם ּכּמׁשקל; אֹו ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוהּוזלּו
ּפי על אף הלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל - ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּוקרּו
הרי - ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו הּמין מאֹותֹו לֹו ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּיׁש

לל אסּור סתם,זה לוה אּלא קבּוע; זמן עד ּבפרֹות ּפרֹות וֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ְְְִֵֵֶֶַַַּופֹורע

.‚ל אחזיר ואני חּטים ּכֹור הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
עד אֹו ּבני ׁשּיבֹוא עד הלוני לֹו: אֹומר אּלא לּגרן; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכֹור

הּמפּתח. ְְֵֶֶַַַָׁשאמצא
ּפרֹות„. לֹו מחזיר - הּוזלּו אם קבּוע: זמן עד ּפרֹות ְְֲִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו דמים לֹו נֹותן - הּוקרּו ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
ְַַָָההלואה.

קדם‰. ּבין לזרע, ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמלוה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה האריס ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּירד
ּבעל ּביד ׁשהרי הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמקֹום
ּבעל ׁשּדר ּבמקֹום אבל נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּקרקע
זה הרי - האריס ירד לא עדין אם הּזרע: את לּתן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקרקע
נמצא לסּלקֹו, לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻמּתר
ׁשהלוהּו. חּטים לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה ׁשּירד ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעת
הּוא הרי - לסּלקֹו יכֹול ואינֹו הֹואיל לּׂשדה, ׁשּירד אחר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל
מלוהּו אבל לזרע, ּבחּטים חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּככל

ׁשּבּׁשּוק. ׁשער על ְֶַַַַָסתם
.Â,מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

עלי אֹותן ועּׂשה צא לֹו: אמר חּטים; ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם ּבהלואה: חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער
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- הּמין אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; - מעֹותיו ּכׁשעּור חּטים ְְְִִִִִֵַָָֻלֹו
ׁשער על לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור. זה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהרי
ּבנֹותן אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּׁשּוק
על הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּפרֹות; ּבהן לקנֹות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמעֹותיו
חּטים, לּלוה היה ּפרֹות. לֹו ׁשּיהיּו עד אסּור, - הּפרֹות ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגב
לי ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָועּׂשה

צא לֹו: אמר יין; ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּטים,
עלי אֹותן -ועּׂשה יין לֹו יׁש אם עּתה: ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין ֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

- יין לֹו אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעּׂשית מּתר, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
אף ּפרֹות, ההלואה והחזיר ועבר לֹו, היה ׁשּלא הרי ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאסּור.
אּלא ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו ְִֵֶָָנֹותן

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeygxn '`Îixyz d"k -

ה'תשע"ב תשרי כ"ה ראשון יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
לכותם אֹו צרעת ׁשּיׁשּתּנה(y`a)סימני ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבנגעֿהּצרעת" "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמראה,
(g ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt): ְְִֵ

הּצרעת' ּבנגע g)"'הּׁשמר ,ck mixac)ּֿבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון c)תעׂשה". dpyn f wxt mirbp): ְְֲִֶַַָ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני (xyad"הּתֹולׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpay igdּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ―ְְְֲֵֶֶַֹ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
bl)יגּלח" ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt): ְְְִֵַַָ

ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה סימני לתֹולׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻ"מּנין
יגּלח". לא ואתֿהּנתק ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּבלאֿתעׂשה?

ה'תשע"ב תשרי כ"ו שני יום

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבּמצרע
ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע אׁשרּֿבֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ"והּצרּוע
טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוראׁשֹו

dn)יקרא" ,bi `xwie)עׂשה מצות ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּבספרא אמרם ׁשּנאמר(rixfz)היא "לפי :odka) ְְְְֱִִִֶֶַָָָ

(lecb"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא k`,"ראׁשֹו my) ְְְִִָָָֹֹֹ
(i:מקּים אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול ,ְְֲִִֵֶַַַָָָֻ

ּבכלֿ פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו ְְְְְְִִִֶַָָָָֹ"ּבגדיו
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְֲִֵֶַַָָָֹאדם

ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"
ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו xwp`קרּועים, jk) ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

(`xt lcbd xryאֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, .ְִִֵֶָָ
הּוא והּכלל ּבלאֿתעׂשה, ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹּפריעה
ולאֿ עׂשה מֹוצא ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום ְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאצלנּו:

אתֿׁש לקּים יכֹול אּתה אם מּוטב;תעׂשה, ניהם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמצאנּו
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָּפֹורע
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנמסר
מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעׂשֹות

ספרא וכלֿ(my)ּולׁשֹון נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְִִֵֵֵָָָ
וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמטּמאין

ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". mxet)טמא epi`y)צרי ְְִִִֵֵָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על (oikixvyלהכריז ְְְְִֵֶַַַָ

x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk xkid

zervn`a "fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh

fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq

(dta ynnׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׂשים
ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר ipniqנתּבאר lk) ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻ
(zexkiddאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"האיׁש
עֹוטה dicbaa)אבל dqkn)על ּומֹודיעה ׂשפם על ֲִַַָָָָָ

dta)עצמּה ynn dfxkda)הּטמאים (ldae'ּכׁשאר ְְְִִֵַַָָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt zrxv z`neh.

ה'תשע"ב תשרי כ"ז שלישי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È̄̇̆Ê"ÎŒ‰"ÎÈ̆ÈÏ̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
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ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא המפרׁש ci)הּמעׂשה `xwie)עץ והּוא: , ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב uinaארז dreav xnv zqit) ְְִֵֶֶַַ

drteza mipiit`znd mixibxbn `veid Ð mec`

(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezyצּפרים ְֳִִֵּוׁשּתי
מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומים
ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה הּכתּוב. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאר
ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי מןֿהּטמאה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֻהמטהרים
מינים לׁשני המיחדים ּוׁשנים ּכללי אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֻמינים:

הּטמאֹו ּבּמים,מּמיני הּטהרה הּוא ― הּכללי ת. ְְֳִִִִֵַַַַַָָָֻ
ׁשּיּטהר אחר אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּכלֿטמא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין `xtּבּמים; mr d`fd in) ְִִִִֵֵַַַַָ
(dxtdוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּׁשליׁשי
ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא חּיים. ְְְִִַַַַַָָָָָֻּומים
מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָֹנתּבארּו

נגעים ּבמּסכת ― ci)הראׁשֹונה wxt). ְְִִֶֶַָָָ

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"א הּמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא `ixgלהתּגּלח, .ipy aly) ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ

(fhw xeriy Ð iw devna x`eany dnּכמֹו ,ְ
נגעים ּבסֹוף ci)ׁשּנתּבאר wxt)אמרֹו והּוא , ְְְְְִִֵֶָָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה h)יתעּלה: ,ci `xwie). ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
מּקדם הזּכרנּו bv)ּוכבר dyr zevn)אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
(h ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְִִַַָָֹ

נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמצוה:
מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּדיני
עצמּה ּבפני מצוה מצרע ּתגלחת מנינּו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹטעם

עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו dyrוהבאת zevn) ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
(frּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו bv)והבאת dyr zevn)― ְְְְֲִַַַַָָָָ
להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּמצרע,

אינּהקרּבנֹותיו, מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת והּתכלית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו מהבאת הּמּׂשגת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּתכלית

ּבתגלחּתֹו ּתלּויה dxhnlטהרתֹו eizepaxw z`ade) ְְְְֳִַָָָ
(miycw lek`l Ð dpeyמּנזירּות ו' ּובפרק .(:cn) ְְִִֶֶ

טהרתֹו ׁשּזה אּלא למצרע? נזיר ּבין "מה ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאמרּו:

ּבימיו exfp)ּתלּויה inia)ּומצרע הּנזיר, ּכלֹומר: , ְְְְִַַָָָָָֹ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹטהרתֹו
ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹו
ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ׁשּיביא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻעד
טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ׁשם. ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּלא ּובין קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּלטּמא
להׁשלים היא קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָהביא;
וזבה זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָֻּכּפרתֹו

lek`lויֹולדת ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְֶֶ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaּוכבר .ְָ

לכן קדם dr)הזּכרנּו dyr zevn):אתּֿדבריהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ּכּפרה", מחּסרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ"ארּבעה
ּבכללּותם הּמעׂשים אֹותם אּלא ּכּפרה, ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻמחּסר

(cgia)― קרּבן והבאת הּתגלחת ּכלֹומר: ,ְְְֲִַַַַַַָָָ
מסּפיק מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּתירים
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבלעדי
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִֶֶַַָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי אמרּו:(en.)עליו ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ונמצא הּזבח על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָ"ּגּלח
ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר הּנה לֹו". עלּו לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוזבחיו
עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיא

eh.)ּבּתֹוספּתא xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר :(eniizqdy) ְִֶֶֶַָָָ
לּמתים" ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה (zepaxwd,עד ְֲֲִֵֶֶַַַַָָ
(mi`xwp'ו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח והּוא ויזרֹוקמּנזירּות, מֹועד אהל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ויקריב הּדּוד ּתחת ְְְְְִֶַַַַַָָָׂשערֹו

ּתמצאם ואּתה ּבּכתּוב. ּברב(l"fgy)ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות להבאת קֹוראים ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּמקֹומֹות

ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו dpynּובפרּוׁש a wxt xifp) ְְְְִִֵַָָ
(:`i Ð d(oeyla `hazny in)ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני

נזיר קרּבנֹות(`xg)לגּלח ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבעדֹו ויקריבם xg`d)נזיר xifpd)ל נתּבאר הּנה . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי היא ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת
ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּמּנה, חלק ׁשהם ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבכ
יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ּדין יסּתּלק יחד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּכל
הּמצוה, מהלכֹות היא הרי טמאה ּתגלחת ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻאבל

לעיל ׁשּבארנּו bv)ּכמֹו dyr zevn). ְְְֵֵֶַ
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ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
ּבּמקרא המפרׁש ci)הּמעׂשה `xwie)עץ והּוא: , ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב uinaארז dreav xnv zqit) ְְִֵֶֶַַ

drteza mipiit`znd mixibxbn `veid Ð mec`

(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezyצּפרים ְֳִִֵּוׁשּתי
מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומים
ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה הּכתּוב. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאר
ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי מןֿהּטמאה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֻהמטהרים
מינים לׁשני המיחדים ּוׁשנים ּכללי אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֻמינים:

הּטמאֹו ּבּמים,מּמיני הּטהרה הּוא ― הּכללי ת. ְְֳִִִִֵַַַַַָָָֻ
ׁשּיּטהר אחר אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּכלֿטמא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין `xtּבּמים; mr d`fd in) ְִִִִֵֵַַַַָ
(dxtdוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּׁשליׁשי
ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא חּיים. ְְְִִַַַַַָָָָָֻּומים
מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָֹנתּבארּו

נגעים ּבמּסכת ― ci)הראׁשֹונה wxt). ְְִִֶֶַָָָ

ה'תשע"ב תשרי כ"ח רביעי יום

.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"א הּמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא `ixgלהתּגּלח, .ipy aly) ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ

(fhw xeriy Ð iw devna x`eany dnּכמֹו ,ְ
נגעים ּבסֹוף ci)ׁשּנתּבאר wxt)אמרֹו והּוא , ְְְְְִִֵֶָָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה h)יתעּלה: ,ci `xwie). ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
מּקדם הזּכרנּו bv)ּוכבר dyr zevn)אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
(h ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְִִַַָָֹ

נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמצוה:
מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּדיני
עצמּה ּבפני מצוה מצרע ּתגלחת מנינּו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹטעם

עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו dyrוהבאת zevn) ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
(frּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו bv)והבאת dyr zevn)― ְְְְֲִַַַַָָָָ
להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּמצרע,

אינּהקרּבנֹותיו, מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת והּתכלית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו מהבאת הּמּׂשגת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּתכלית

ּבתגלחּתֹו ּתלּויה dxhnlטהרתֹו eizepaxw z`ade) ְְְְֳִַָָָ
(miycw lek`l Ð dpeyמּנזירּות ו' ּובפרק .(:cn) ְְִִֶֶ

טהרתֹו ׁשּזה אּלא למצרע? נזיר ּבין "מה ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאמרּו:

ּבימיו exfp)ּתלּויה inia)ּומצרע הּנזיר, ּכלֹומר: , ְְְְִַַָָָָָֹ
הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹטהרתֹו
ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹו
ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ׁשּיביא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻעד
טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ׁשם. ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּלא ּובין קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּלטּמא
להׁשלים היא קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָהביא;
וזבה זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָֻּכּפרתֹו

lek`lויֹולדת ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְֶֶ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaּוכבר .ְָ

לכן קדם dr)הזּכרנּו dyr zevn):אתּֿדבריהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ּכּפרה", מחּסרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ"ארּבעה
ּבכללּותם הּמעׂשים אֹותם אּלא ּכּפרה, ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻמחּסר

(cgia)― קרּבן והבאת הּתגלחת ּכלֹומר: ,ְְְֲִַַַַַַָָָ
מסּפיק מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּתירים
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבלעדי
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִֶֶַַָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי אמרּו:(en.)עליו ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ונמצא הּזבח על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָ"ּגּלח
ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר הּנה לֹו". עלּו לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוזבחיו
עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיא

eh.)ּבּתֹוספּתא xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר :(eniizqdy) ְִֶֶֶַָָָ
לּמתים" ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה (zepaxwd,עד ְֲֲִֵֶֶַַַַָָ
(mi`xwp'ו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח והּוא ויזרֹוקמּנזירּות, מֹועד אהל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ויקריב הּדּוד ּתחת ְְְְְִֶַַַַַָָָׂשערֹו

ּתמצאם ואּתה ּבּכתּוב. ּברב(l"fgy)ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות להבאת קֹוראים ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּמקֹומֹות

ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו dpynּובפרּוׁש a wxt xifp) ְְְְִִֵַָָ
(:`i Ð d(oeyla `hazny in)ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני

נזיר קרּבנֹות(`xg)לגּלח ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבעדֹו ויקריבם xg`d)נזיר xifpd)ל נתּבאר הּנה . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי היא ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת
ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּמּנה, חלק ׁשהם ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבכ
יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ּדין יסּתּלק יחד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּכל
הּמצוה, מהלכֹות היא הרי טמאה ּתגלחת ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻאבל

לעיל ׁשּבארנּו bv)ּכמֹו dyr zevn). ְְְֵֵֶַ
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oeygxnקי '`Îixyz h"k ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ב תשרי כ"ט חמישי יום

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ב ּבגדהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנּגע
מה מטּמאים, ואי מּטּמאים אי ּבגדים: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָצרעת
רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו קריעה אֹו הסּגר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּמהם
ּומּמה ּבּכתּוב מהּֿׁשּנאמר מּכל זה, וזּולת ְְֱֳִִֶֶֶַַַַַָָָֹוטהרה

ּבּקּבלה i`)ּׁשּבא wxt mirbp zkqn). ֶַַָָָ

― הק"ג ּביתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] טמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻֻמנּגע
הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר צרי מהם איזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּתים:

מטּמא. ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת ְְְִִֵֵֵֶַַַַֻאֹו

ה'תשע"ב תשרי ל' שישי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.

ה'תשע"ב מרחשון א' קודש שבת יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂ̆Á̄Ó'‡ŒÈ̄̇̆Ë"Î̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות

ֶֶַהּיֹולדת.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc oileg(iriax meil)

ly xeriydàaà øa ìàòîLé éaø déì øîà .äkøä ìîbyixl ¨¨¨©¨¨©¥©¦¦§¨¥©©¨
,yiwléëäjk ±äðòè àlL ïîæ ìk éåì ïa òLBäé éaø øîà.`yn ¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨§©¤Ÿ¨£¨

déì øîà,`a` xa l`rnyi iaxl yiwl yixéìá÷ì áéz,ilen ay ± ¨©¥¦§¦§¦
.jgk xyiie mrh ixac il zxn`ydéì àéòaéî÷å àøéæ éaø áéúé± ¨¦©¦¥¨§¨¦©§¨¥

dywzn dideänkly xeriyd edn -ïéáø déì øîà .äkøä ìîb ©¨¨¨¨©¨¨©¥¨¦
àðpéç øa,`xif iaxlìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà àleò øîà éëä ©¦¨¨¨¦¨©¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨

äðòè àlL ïîæ.`yn §©¤Ÿ¨£¨
:`xnbd zxtqndì éðz÷ äåäaey `xif iaxl xne`e xfeg oiax did ± £¨¨¨¥¨
,xacd eze` z`déì øîà,`xif iaxCì àéåä àãçyecig xac - ¨©¥£¨©§¨¨
e jl did cg`zøîàaey eze` dpey dz` recne ,xak eze` ¨©§§

.jznkg z` ze`xdl
`:`xnbd jk lr zxneéæç àzd`xze `a ±àòøà éôéwz ïéa äî ¨£¦©¥©¦¥©§¨

ìàøNécitiwzn didy yiwl yixy ,l`xyi ux`ay mitiwzd ± §¦§¨¥

,dkxd lnb xeriy `a` xa l`rnyi iax el ycigyk ,l`xyi ux`
,elen ayiy el xn`ìáác éãéñçìiaxy ,laay miciqgd ±`xif ©£¦¥§¨¤

ly exeriy z` el xn`e `ppig xa oiax xfgyk ,laa iciqgn didy
.onfd lk eze` xne`e xfege cg` yecig el yiy el xn` ,dkxd lnb

:dpyna epipy'eëå Làøä øBòåedn `xnbd zxxan .jxd lbr ly §¨Ÿ§
:jxd lbr ly exeriyänëåaygpy exeriy `ed.Cøä ìâòàleò §©¨¥¤¨©¨

øîàlbr,BúðL ïa.jx aygp ezcillïîæ ìk øîà ïðçBé éaø ¨©¤§¨©¦¨¨¨©¨§©
Llbrd÷ðBi.jx aygp `ed ¤¥

,eäì àéòaéàøîà÷ éëéäxaeq cvik ±,àleò`weec ezpeek m`d ¦©§¨§¥¦¨¨©¨
`edyk,÷ðBiL àeäå BúðL ïaote`a ,xnelkdpy oa ezeid calny ¤§¨§¤¥

e` ,ezpy oa `ed oiicryk s` wpil wiqtdy xg`l la` ,jx wpei `ed
.exer dywzn ,`ed wpei oiicry s` ezpy dxary xg`l
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המשך ביאור למס' חולין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc oileg(iyily meil)

oic gikedl xyt` i` ,zyy ax xn`y enk mb xnel xyt`e jk xnel
.`ziixadn df

:df oipra iia` ly wqt d`ian `xnbd,éiaà øîàzqkxtnd dnda ¨©©©¥
ìò úìvî dðéàmilkdúàîeè äànèî àäc ,dëBúaL íéòeìaä ¥¨©¤¤©©§¦¤§¨§¨§©§¨§©

,ïéìëBà,wtqn xingdl jixve ,dznk dpic `ny yeygl yi ok m`e ¨¦
áéiç dòáBøäåok dyr m` z`hg `iane ,cifna ok dyr m` dzin §¨§¨©¨

,bbeya,äìáð úàîeè äànèî dðéà àäcdig dndak dpic ok m`e §¨¥¨§©§¨§©§¥¨
.aiig draexdy
:dpyna epipy['eëå] ììàä øîBà äãeäé éaøqpeknd dlap ly ©¦§¨¥¨¨¨§

.dliap meyn eilr miaiig cg` mewna zifk ea yi m` ,cg` mewna
:`xnbd zxne`,àðeä áø øîà,dcedi iax aiigny dnàeäåepiid ± ¨©©¨§

k `weecBñpkLelha `ly ezrc dlibe eaiygd f`y ,envra ¤¦§
xg`l zewepizd eze` eqpky oebk ,eil`n qpkzp m` la` ,dligzn
`ed elhay xg`ny ,eilr miaiig oi`y dcedi iax dcen ,ehytd

.dlap oic eilr zeidl xfeg epi` aey ,xer dyrpe dligzn
:zelap z`neh iabl `ped ax ly oic cer d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

íéúéæ éàöç éðL ,àðeä,dlap lyïðLiLmi`vnpy -,øBòä éab ìò ¨§¥£¨¥¥¦¤¤§¨©©¥¨
y `ed oicdïìháî øBòä,xya oicn.llk dlap z`neh mda oi`e ¨§©§¨
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המשך ביאור למס' חולין ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ckw sc oileg(iyiy meil)

,xfril` iax siqed dneøîà÷ éëä åàì àlà,`nw `pzòâBpä ãçà ¤¨©¨¦¨¨©¤¨©¥©
èéñnä ãçàåelit`àOéð àìamiwlegn mizif i`vgdy ,cgia §¤¨©¥¦§Ÿ¦¨

.cgi mi`yip mi`vgd eidiy `lerk `le ,`nhnøæòéìà éaø àúàå§¨¨©¦¡¦¤¤
øîéîì,`yna oiae rbna oia `nhnyàOéðc àeäå.`lerk cgi §¥©§§¦¨

:`xnbd dywnóà éàîeixacn hrnl `a ixdy ,xfril` iax xn`y ©©
:`xnbd zvxzn .minkgàîéàqexbz ±.àOéðc àeäå ¥¨§§¦¨

äðùî

mvrd jezay gend m`de ,d`neh iabl zenvr oic zx`an epzpyn
.d`nehl mxebúéìe÷yie diciv ipyn dnezqd dlelg mvr-] ¦
n [gen dkeza,únä©¥
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המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' ב

ci wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enycibiÎc
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ä:éLéà úîiå éðà äðîìà-äMà ìáà øîàzå Cl-äî Cìnä dì-øîàiååìeeöpiå íéðá éðL EúçôL ©Ÿ¤¨¬©¤−¤©¨®©ÀŸ¤£¨²¦¨©§¨¨¬−̈¦©¨¬¨¦¦«§¦§¨§Æ§¥´¨¦½©¦¨³

:Búà úîiå ãçàä-úà ãçàä Bkiå íäéðéa ìévî ïéàå äãOa íäéðLæäçtLnä-ìë äî÷ äpäå §¥¤Æ©¨¤½§¥¬©¦−¥¥¤®©©¯¨¤¨²¤¨¤−̈©¨¬¤Ÿ«§¦¥Á¨̧¨¨©¦§¨¹̈

eaëå LøBiä-úà íb äãéîLðå âøä øLà åéçà Lôða eäúîðe åéçà äkî-úà | éðz eøîàiå EúçôL-ìò©¦§¨¤À©Ÿ§Æ§¦´¤©¥´¨¦À§¦¥ÆÆ§¤³¤¨¦Æ£¤´¨½̈§©§¦−¨©´¤©¥®§¦À

-íåN ézìaì äøàLð øLà ézìçb-úà(éø÷-íéN)ô:äîãàä éðt-ìò úéøàLe íL éLéàìçCìnä øîàiå ¤©©§¦Æ£¤´¦§½̈¨§¦§¦¯¦¦§¦¦²¥¬§¥¦−©§¥¬¨£¨¨«©Ÿ̄¤©¤²¤

éìò äeöà éðàå Cúéáì éëì äMàä-ìà:Cèïåòä Cìnä éðãà éìò Cìnä-ìà úéòB÷zä äMàä øîàzå ¤¨¦−̈§¦´§¥¥®©£¦−£©¤¬¨¨«¦©¹Ÿ¤¨¦¨³©§¦Æ¤©¤½¤¨©º£Ÿ¦¬©¤²¤¤¨−Ÿ

ñ:é÷ð Bàñëå Cìnäå éáà úéa-ìòåééìà øaãîä Cìnä øîàiåéñé-àìå éìà Búàáäå Cúòâì ãBò ó §©¥´¨¦®§©¤¬¤§¦§−¨¦«©−Ÿ¤©¤®¤©§©¥³¥©Æ¦Æ©£¥´¥©½§ŸŸ¦¬−¨©¬©
:Caàééäìà ýåýé-úà Cìnä àð-økæé øîàzåúéaøäî E(éø÷ úaøäî)ì ícä ìàbeãéîLé àìå úçL ¨«©Ÿ¤Á¦§¨¨̧©¤¹¤¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥©§©º¥©§©ºŸ¥³©¨Æ§©¥½§¬Ÿ©§¦−

ða úøòOî ìté-íà ýåýé-éç øîàiå éða-úà:äöøà Cáééðãà-ìà EúçôL àð-øaãz äMàä øîàzå ¤§¦®©ŸÆ¤Æ©§Ÿ̈½¦¦²Ÿ¦©£©¬§¥−¨«§¨©Ÿ Æ¤Æ¨¦½̈§©¤¨¯¦§¨§²¤£Ÿ¦¬

ñ:éøac øîàiå øác Cìnäâéøácä Cìnä øacîe íéäìà íò-ìò úàæk äzáLç änìå äMàä øîàzå ©¤−¤¨¨®©−Ÿ¤©¥«¦©Ÿ Æ¤Æ¨¦½̈§¨¯¨¨©²§¨¨−Ÿ©©´¡Ÿ¦®¦©¥̧©¤¹¤©¨¨³

:Bçcð-úà Cìnä áéLä ézìáì íLàk äfä©¤Æ§¨¥½§¦§¦²¨¦¬©¤−¤¤¦§«

i"yx

(‰).È�‡ ‰�ÓÏ‡ ‰˘‡ Ï·‡:בקושטא ‰ÔÂÚ.(Ë)אבל, ÍÏÓ‰ È�„‡ ÈÏÚמדחה אתה כלומר לכבודו, הוא כנוי

הזה: העון מי על יהרג, ובני עלי, תצוה לא ואתה לדרכי, אלך ואני עליך מצוה אני לאמר �‡(È‡)אותי ¯ÎÊÈ
.'‰ ˙‡ ÍÏÓ‰שנאמר נפשות, להציל הדרך אורך על ו)שהקפיד יט מהרבות(דברים וזהו הדרך, ירבה כי והשיגו :

אותי: דוחה ואתה לשחת, הדם ÊÎ‡˙.(È‚)גואל ‰˙·˘Á ‰ÓÏÂבלא השני את להרוג שיבאו לישראל, שחשדת

והתראה: Ì˘‡Î.עדים ‰Ê‰ ¯·„‰ ÍÏÓ‰ ¯·„ÓÂמשערת יפול לא לי שאמרת לאחרים, שחרצת הזה והדבר

והנני כאשם, זה דברתי לאמר תתחרט אל בניך, שני על אלא הזה הדבר שאין לך שאגלה עכשיו ארצה, בנך

לו: וברח ממנו שנדחה בנו אבשלום את המלך השיב לבלתי בי, ‰ÍÏÓ.חוזר ¯·„ÓÂ:בלע"ז פרלטי"ש אוקינו"ן

cec zcevn
(„).‰˘‡‰ ¯Ó‡˙Âמה בתחילה אמרה המלך, לפני בבואה

וכדומה, המלך יחי כמו המלך, לפני להבאים לומר שראוי
אפיה: על נפלה זה ‡ÓÏ�‰.(‰)ואחרי ‰˘‡ Ï·‡דברי כדרך

תאמר וכאלו מיתתו, על דואגת נעוריה, בעל זוכרת אלמנה
כי אני, אלמנה שאשה בדבר ומרגשת אנכי רואה באמת

כזאת: לי קרה לא חי, בעלי היה ‡È˘È.אלמלא ˙ÓÈÂזה גם
יללותה: דברי ותכפיל תקונן אלמנה, ÏÈˆÓ.(Â)מדרך ÔÈ‡Â

מכהו: מיד המוכה להציל נכרי איש ביניהם היה לא
(Ê).˘Ù�·:והתראה בעדים היה שלא ועם אחיו, נפש שהרג ‰ÂÈ¯˘.בעבור ˙‡ Ì‚אחיו את הוא שהשמיד כמו לומר: רוצה

אחיו: את היורש שהוא אותו, גם נשמיד כן ‚È˙ÏÁ.מורישו, ˙‡ Â·ÎÂואחיו מת, אישי כי לי, הנשארה האורה מעט יכבו ובזה
מאומה: ישאר לא ימיתו, אותו גם ואם נשאר, לבדו והוא ˘ÌÈ.איננו, È˙Ï·Ïהמ כוונת לומר: יושםרוצה לבל היא, שפחה

אישי: נחלת ירשו לשהם שארית, ÍÈÏÚ.(Á)לאישי ‰Âˆ‡:אתך האמת אם בדבר, ולחקור לדרוש מאנשי, מי את ÈÏÚ(Ë)אצוה
.'Â‚Â ÔÂÚ‰ ÍÏÓ‰ È�Â„‡העון יהיה אזי הוא, כן שלא זה לאחר יודע ואם תזכהו, ומיד אתי, שהאמת לי יאמין תאמר, כאלו

היות המלוכה, בדבר ולא בגופו לא יעונש, לא לומר: רוצה זה, מעון נקי יהיה וכסאו המלך אבל המלך, את שהטעיתי על עלי
הם: ילדי שניהם כי בזה, לי להאמין מהראוי ‡ÍÈÏ.(È)כי ¯·„Ó‰מי לה: ואמר חזר אמריה, כנים אשר המלך ראה כי על

בנך: את למסור ולכופך בך לגעת יוסיף שלא ואזהירו אלי, תביאו אותו להמיתו, בנך לו תמסור אשר מאז, אליך המדבר
(‡È).'Â‚Â ÍÏÓ‰ ‡� ¯ÎÊÈירחם ולא פנים המלך לו ישא גדלו רוב ולפי המלך, לפני הדם גואל יבוא כאשר פן חששה כאלו

לשחת, הבא הדם גואל פני לישא להגדיל מבלי וכו', רחום הוא מה במעשיו, ולדבק ה', את נא יזכר אמרה: ולזה בנה, על עוד
בני: את ישמידו ‰'.ולא ÈÁ:רע מאומה לו יעשה שלא נשבע �‡.(È·)הריני שאינם˙„·¯ עם דבריה, לדבר רשות שאלה

אליה: Á˘·˙‰.(È‚)נוגעים ‰ÓÏÂלהתאכזר ה', עם המשפחה בני על לחשוב דברי, להאמין דעתך על עלתה איך לומר: רוצה
הריגת מעשה ברוב הפליגה אמריה ובנועם נאמר, שלמשל הענין, אמיתת להשכיל לך והיה והתראה, עדים מבלי להרגו בני על

והתראה: עדים מבלי ‰ÍÏÓ.הרוצח ¯·„ÓÂאשר וגו', משערת יפול שלא הזה הדבר המלך שדבר מה אתמה, עוד לומר: רוצה
גם כי בדומה, דומה הוא הלא כי נכריה, בארץ נדח אשר אבשלום את המלך משיב בלתי על היוצאת, וכשגגה כאשם הוא

מות משפט לו שאין כאלה דברים ועוד התרו, לא אמריהלאבשלום הקדימה לזה היא, שגגה באמת כי ולומר מדבריו המלך יחזור פן חששה כי (ועל

בהמעשה) ולא בהאמירה, השגגה תלתה למלכות, כבוד ולחלוק השגגה, נעשה אבשלום ועם אמת, דין שהדין לומר וגו', כזאת חשבת למה :ותאמר:

oeiv zcevn
(‰).Ï·‡כמו כא)באמת, מב אנחנו:(שם אשמים אבל :

(Â).Âˆ�ÈÂכמו מריבה, יג)ענין ב עברים(שמות אנשים שני :

המלכות:Â‡ÒÎÂ.(Ë)נצים: לומר עניןÓ‰¯·˙.(È‡)רוצה
כמו וחשיבות, ח)גדולה א ביתו:(אסתר רב כל על :.Ì„‰ Ï‡Â‚

שהוא הדם, גואל נקרא דמו, נקמת לנקום הרוצה הנרצח קרוב
לגאולה: לדם נחשב ·�Í.כאלו ˙¯Ú˘Ó,הפלגה דרך אמר

הבריות: שאומרים שגגה:Ì˘‡Î.(È‚)כדרך ענין



קיי ci wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enycibiÎc

ãéãñ:Cìnä äòLBä øîàzå eçzLzå äöøà äétà-ìò ìtzå Cìnä-ìà úéò÷zä äMàä øîàzå©ÂŸ¤¨¦¨³©§Ÿ¦Æ¤©¤½¤©¦¯Ÿ©©¤²¨©−§¨©¦§¨®©−Ÿ¤¦¬¨©¤«¤

ä:éLéà úîiå éðà äðîìà-äMà ìáà øîàzå Cl-äî Cìnä dì-øîàiååìeeöpiå íéðá éðL EúçôL ©Ÿ¤¨¬©¤−¤©¨®©ÀŸ¤£¨²¦¨©§¨¨¬−̈¦©¨¬¨¦¦«§¦§¨§Æ§¥´¨¦½©¦¨³
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(‰).È�‡ ‰�ÓÏ‡ ‰˘‡ Ï·‡:בקושטא ‰ÔÂÚ.(Ë)אבל, ÍÏÓ‰ È�„‡ ÈÏÚמדחה אתה כלומר לכבודו, הוא כנוי

הזה: העון מי על יהרג, ובני עלי, תצוה לא ואתה לדרכי, אלך ואני עליך מצוה אני לאמר �‡(È‡)אותי ¯ÎÊÈ
.'‰ ˙‡ ÍÏÓ‰שנאמר נפשות, להציל הדרך אורך על ו)שהקפיד יט מהרבות(דברים וזהו הדרך, ירבה כי והשיגו :

אותי: דוחה ואתה לשחת, הדם ÊÎ‡˙.(È‚)גואל ‰˙·˘Á ‰ÓÏÂבלא השני את להרוג שיבאו לישראל, שחשדת

והתראה: Ì˘‡Î.עדים ‰Ê‰ ¯·„‰ ÍÏÓ‰ ¯·„ÓÂמשערת יפול לא לי שאמרת לאחרים, שחרצת הזה והדבר

והנני כאשם, זה דברתי לאמר תתחרט אל בניך, שני על אלא הזה הדבר שאין לך שאגלה עכשיו ארצה, בנך

לו: וברח ממנו שנדחה בנו אבשלום את המלך השיב לבלתי בי, ‰ÍÏÓ.חוזר ¯·„ÓÂ:בלע"ז פרלטי"ש אוקינו"ן

cec zcevn
(„).‰˘‡‰ ¯Ó‡˙Âמה בתחילה אמרה המלך, לפני בבואה

וכדומה, המלך יחי כמו המלך, לפני להבאים לומר שראוי
אפיה: על נפלה זה ‡ÓÏ�‰.(‰)ואחרי ‰˘‡ Ï·‡דברי כדרך

תאמר וכאלו מיתתו, על דואגת נעוריה, בעל זוכרת אלמנה
כי אני, אלמנה שאשה בדבר ומרגשת אנכי רואה באמת

כזאת: לי קרה לא חי, בעלי היה ‡È˘È.אלמלא ˙ÓÈÂזה גם
יללותה: דברי ותכפיל תקונן אלמנה, ÏÈˆÓ.(Â)מדרך ÔÈ‡Â

מכהו: מיד המוכה להציל נכרי איש ביניהם היה לא
(Ê).˘Ù�·:והתראה בעדים היה שלא ועם אחיו, נפש שהרג ‰ÂÈ¯˘.בעבור ˙‡ Ì‚אחיו את הוא שהשמיד כמו לומר: רוצה

אחיו: את היורש שהוא אותו, גם נשמיד כן ‚È˙ÏÁ.מורישו, ˙‡ Â·ÎÂואחיו מת, אישי כי לי, הנשארה האורה מעט יכבו ובזה
מאומה: ישאר לא ימיתו, אותו גם ואם נשאר, לבדו והוא ˘ÌÈ.איננו, È˙Ï·Ïהמ כוונת לומר: יושםרוצה לבל היא, שפחה

אישי: נחלת ירשו לשהם שארית, ÍÈÏÚ.(Á)לאישי ‰Âˆ‡:אתך האמת אם בדבר, ולחקור לדרוש מאנשי, מי את ÈÏÚ(Ë)אצוה
.'Â‚Â ÔÂÚ‰ ÍÏÓ‰ È�Â„‡העון יהיה אזי הוא, כן שלא זה לאחר יודע ואם תזכהו, ומיד אתי, שהאמת לי יאמין תאמר, כאלו

היות המלוכה, בדבר ולא בגופו לא יעונש, לא לומר: רוצה זה, מעון נקי יהיה וכסאו המלך אבל המלך, את שהטעיתי על עלי
הם: ילדי שניהם כי בזה, לי להאמין מהראוי ‡ÍÈÏ.(È)כי ¯·„Ó‰מי לה: ואמר חזר אמריה, כנים אשר המלך ראה כי על

בנך: את למסור ולכופך בך לגעת יוסיף שלא ואזהירו אלי, תביאו אותו להמיתו, בנך לו תמסור אשר מאז, אליך המדבר
(‡È).'Â‚Â ÍÏÓ‰ ‡� ¯ÎÊÈירחם ולא פנים המלך לו ישא גדלו רוב ולפי המלך, לפני הדם גואל יבוא כאשר פן חששה כאלו

לשחת, הבא הדם גואל פני לישא להגדיל מבלי וכו', רחום הוא מה במעשיו, ולדבק ה', את נא יזכר אמרה: ולזה בנה, על עוד
בני: את ישמידו ‰'.ולא ÈÁ:רע מאומה לו יעשה שלא נשבע �‡.(È·)הריני שאינם˙„·¯ עם דבריה, לדבר רשות שאלה

אליה: Á˘·˙‰.(È‚)נוגעים ‰ÓÏÂלהתאכזר ה', עם המשפחה בני על לחשוב דברי, להאמין דעתך על עלתה איך לומר: רוצה
הריגת מעשה ברוב הפליגה אמריה ובנועם נאמר, שלמשל הענין, אמיתת להשכיל לך והיה והתראה, עדים מבלי להרגו בני על

והתראה: עדים מבלי ‰ÍÏÓ.הרוצח ¯·„ÓÂאשר וגו', משערת יפול שלא הזה הדבר המלך שדבר מה אתמה, עוד לומר: רוצה
גם כי בדומה, דומה הוא הלא כי נכריה, בארץ נדח אשר אבשלום את המלך משיב בלתי על היוצאת, וכשגגה כאשם הוא

מות משפט לו שאין כאלה דברים ועוד התרו, לא אמריהלאבשלום הקדימה לזה היא, שגגה באמת כי ולומר מדבריו המלך יחזור פן חששה כי (ועל

בהמעשה) ולא בהאמירה, השגגה תלתה למלכות, כבוד ולחלוק השגגה, נעשה אבשלום ועם אמת, דין שהדין לומר וגו', כזאת חשבת למה :ותאמר:

oeiv zcevn
(‰).Ï·‡כמו כא)באמת, מב אנחנו:(שם אשמים אבל :

(Â).Âˆ�ÈÂכמו מריבה, יג)ענין ב עברים(שמות אנשים שני :

המלכות:Â‡ÒÎÂ.(Ë)נצים: לומר עניןÓ‰¯·˙.(È‡)רוצה
כמו וחשיבות, ח)גדולה א ביתו:(אסתר רב כל על :.Ì„‰ Ï‡Â‚

שהוא הדם, גואל נקרא דמו, נקמת לנקום הרוצה הנרצח קרוב
לגאולה: לדם נחשב ·�Í.כאלו ˙¯Ú˘Ó,הפלגה דרך אמר

הבריות: שאומרים שגגה:Ì˘‡Î.(È‚)כדרך ענין
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i"yx

(ÂË).ÂÙÒ‡�Â ÂÁÓ˘ ÈÚÏˆ·Âבא ששבר צולע וכשאני

ונאספו: שמחו �ÌÈÎ.עלי ÈÏÚ ÂÙÒ‡�כמו פסחי' אנשי'

נכאי' כמו חברו ומנחם חגירא, נכה מתרגמינן שאנו

ט"ז) בלע"ז:(ישעיה „ÂÓ.אימנויישי"ץ ‡ÏÂ ÂÚ¯˜היו אילו

כשמלבינין לארץ שותת דמי היה לא בשרי את קורעין

Â‚Â'.(ÊË)פני: ‚ÂÚÓ È‚ÚÏ ÈÙ�Á·של חניפות בשביל

בשביל לשאול שמחניפין ושתיה אכילה ליצנות

שיניהם: עלי חורקים וישקם לשוןÂÚÓ‚.שיאכילם

דאליהו מעוג לי יש אם כמו י"ז)אכילה א ומנחם(מלכים ,

קטנה עוגה לשון אותו מעוג:(שם)פתר לי יש אם וכן

(ÊÈ).‰‡¯˙ ‰ÓÎכל לראות לפניך יש אפים ארך כמה

שלהם:Ì‰È‡Â˘Ó.אלה: È˙„ÈÁÈמחשך ÌÈ¯ÈÙÎÓ.

יחידתי, מכפירים השיבה נפשי השיבה על (יחידתימוסב

סא"א) ˘˜¯.(ËÈ):נשמתי È·ÈÂ‡דבר על אותי ששונאין

אל מעולם במחשבתי עלה שלא מה עלי שמעידין שקר

במפלתי: עלי˘È‡�Â.ישמחו יקרצו אל אותי ששונאי'

מפלתי: על בעיניהם וללעוג צינאנ"טÂˆ¯˜È.עין

‡¯ı.(Î)בלע"ז: ÈÚ‚¯ ÏÚהים רוגע וכן ארץ, דכאי על

ל"א) רגע(ירמיה ז')עורי דונש:(איוב פירש וכן ,(‡Î)Á‡‰
.Á‡‰'שמחת מרוב לבו בתאות מתהלל שמחה לשון

מתקיימת: תאותם È˜‰Âˆ‰.(Î‚)שרואים ‰¯ÈÚ‰
מאויבי: משפטי לשפוט מעל' של פמליא

cec zcevn
(ÂË).ÈÚÏˆ·Âרגליו על לעמוד האדם ילאה אז כי בחליי ר"ל

ופסח: כחגר כ"א נאספו�ÌÈÎ.ביושר ברגליהם המוכים אף
נעדר: לא איש נאספו כולם ור"ל È˙Ú„È.עלי ‡ÏÂמה על

מהם: אחד הרעותי לא הלא פיהם˜¯ÂÚ.נאספו פותחים והמה
השחוק: מן ולשתוק להתאפק יכולים ואינם בשחוק

(ÊË).ÈÙ�Á·ומתלוצצים הלועגים החנפים עם יתחברו המה
בזה שרוצה ממי שמקבלים החררה מתן ובעבור אדם בבני

וקצף: כעס דרך שניו עלי חרק מהם אחד ÓÎ‰(ÊÈ)וכל
תושיע:˙¯‡‰. ולא בעניי תראה מתי נפשי‰˘È·‰.עד הצל

עלי: יביאו אשר הצרות בקהל‡Í„Â.(ÁÈ)מחשכת אודך ואז
˘˜¯.(ËÈ)רב: È·ÈÂ‡:בחנם לי ÔÈÚ.אויבים Âˆ¯˜Èאל מלת

לעג: בדרך עין יקרצו אל אמר כאלו בשתים ÈÎ(Î)משמשת
.Â¯·„È ÌÂÏ˘ ‡Ï:ומצה בריב דבריהם ‡¯ı.כל ÈÚ‚¯ ÏÚÂ

מרמה: יחשבו ארץ בבקעי מפניהם הנסתרים על
(‡Î).Â·ÈÁ¯ÈÂ:רב Â�È�ÈÚ.בשחוק לראות:¯‡˙‰ שחפצנו מלקחת¯‡È˙‰.(Î·)מה להם תשתוק אל עלי שמחתם ראיתה הלא

נקמתי: ריבי:ÈËÙ˘ÓÏ.(Î‚)מהם ולריב משפטי כמעשי:Í˜„ˆÎ.(Î„)לעשות ולא צדקך מדת �Â�˘Ù.(Î‰)כפי Á‡‰
נפשנו: דוד:·Â‰Â�ÚÏ.שמחה את חבירו:ÂÈ„ÁÈ.(ÂÎ)בלענו בבושת יראה וכ"א יחדו ¯È˙Ú.כולם ÈÁÓ˘עלי בבוא השמחים

ÈÏÚ.הרעה: ÌÈÏÈ„‚Ó‰:למולי לגדולים עצמם ומחזיקים ˆ„˜È.(ÊÎ)המתגאים ÈˆÙÁ:'מה צדקה שאמצא Â¯Ó‡ÈÂהחפצים
.„ÈÓ˙:עבדו בשלום החפץ ה' כבוד יגדל יאמרו עת לי:ˆ„˜Í.(ÁÎ)בכל שעשית ‰ÌÂÈ.הצדקה ÏÎ:תהלתך אספר

oeiv zcevn
(ÂË).ÈÚÏˆ·Âצולע והוא כמו ופסח חגר ל"ב)ענין :(בראשית

.ÌÈÎ�רגלים נכה כמו ברגל ד')מוכה יקרא˜¯ÂÚ.:(ש"ב כן
כמ"ש חלונות פתיחת יקרא כן וכאשר לשחוק הפה פתיחת

חלונו לו כב)וקרע „ÂÓ.:(ירמיה ‡ÏÂ:שתקו ÂÚÓ‚.(ÊË)ולא
מעוג לי יש אם כמו ועוגה יז)חררה שחיקתÂ¯Á˜.:(מ"א ענין

שן ויחרקו כמו בהתקצף באלו אלו השינים ב)וטחינת :(איכה

(ÊÈ).‰ÓÎ:רב זמן חושך:Ì‰È‡Â˘Ó.ענין ÌÈ¯ÈÙÎÓ.ענין
ככפירים: וכןÌÂˆÚ.(ÁÈ)נשמתי:È˙„ÈÁÈ.חזקים רבוי ענין

אלמנותיו לי טו)עצמו נדנודÂˆ¯˜È.עלי:ÈÏ.(ËÈ):(ירמיה ענין
בעיניו קורץ וכן ללעג כ')העין בקוע¯‚ÈÚ.(Î):(משלי ענין

רגע עורי ז')כמו וכן‰‡Á.(Î‡):(איוב הוא שמחה ל' ענין
האח ירושלים על צור כ"ו)אמרה מל'‰ÌÈÏÈ„‚Ó.(ÂÎ):(יחזקאל

תדבר:˙‰‚‰.(ÁÎ)גדול:

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג מר,דף עקיבא,אמר רבי בשיטת לעיל בברייתא שנינו ַַָ
בפסוק מׁשה'שהנאמר אל ל'וּיקרא יׂשראלהיינו וכל מׁשה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

כדיעֹומדיןשהיו משה רק ונזכר הגמרא:שם, לומדת כבוד. לו לחלוק ְִ
כמותו, שהלכה זו בברייתא עקיבא רבי לרּבידברי ליּה ְְִֵַַַמסּייע

וכל מׁשה מׁשה', אל 'וּיקרא אלעזר, רּבי ּדאמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאלעזר,
ּכבֹוד לֹו לחלק אּלא הּכתּוב ּבא ולא עֹומדין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹיׂשראל

ְֶֹלמׁשה.
שמעו: ישראל שכל זו דרשה על הגמרא בתורהמיתיבימקשה נאמר , ִֵֵ

פט) ז היה(במדבר ולכאורה הּכּפרת', מעל אליו מּדּבר הּקֹול את ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ'וּיׁשמע

'ה לומר 'הלֹו'מדברקֹוללו נכתב אלאאליו',מדברקֹולומדוע ֵָ
שרק ׁשמעּו.ללמדך לא יׂשראל וכל ׁשמע הגמרא:מׁשה ּבסינימתרצת הא קׁשיא, -לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

התורה, קבלת במעמד רק היינו שמעו ישראל שכל שביארו הקולהאומה שנשמע שדרשוהו זה פסוק - ָ
היינו משה, אל מֹועד.רק הגמרא:ּבאהל מתרצת ּבקריאהעוד הא קׁשיא, לא אימא, ּבעית ואי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּבדּבּור משה.הא אלא שמע לא 'דיבור' שכתוב והיכן כולם שמעו 'קריאה' שכתוב היכן - ְִָ
קראי רמי זריקא בפסוקיםרּבי סתירה הקשה אמר[־לפני]קּמיּה- לּה, ואמרי אלעזר, ּדרּבי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

זריקא רמישרּבי אלעזר כן,רּבי הקשה לה)ּכתיב- מ אהל(שמות אל לבא מׁשה יכל 'ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
הענן', עליו ׁשכן ּכי כניסתו,מֹועד את מנע שהענן שניּוומבואר יח)כתיבמצד כד מׁשה(שם 'וּיבא ְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

הע המקראות,נן'ּבתֹוְך ויישב בתוכו. להכנס למׁשהויכל הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּתפסֹו מלּמד ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבענן, נוסף:והביאֹו תירוץ לענן. להכנס היה יכול לא ּכאןומעצמו נאמר ּתנא, יׁשמעאל רּבי ּדבי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מׁשה להּלןהענן'ּבתֹוְך'וּיבא סוףונאמר ים כח)בפסוק'ּבתֹוְך',בקריעת יד יׂשראל(שם ּבני 'וּיבאּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּים', שוה,ּבתֹוְך בגזירה ּלהּלןולמדים ידימה על הים את כׁשבילעברו המים בהמשךּדכתיבבתוך ְְְְִִִַַַָָ

חֹומההפסוק להם ּומׂשמאלם','והּמים ּכאןמימינם ידיאף על סיני להר משה שהיהׁשבילנכנס ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ
הענן. בתוך

נאמר בברייתא: נוספת דרשה א)שנינו א קריאה(ויקרא הקּדים לּמה וידּבר', מׁשה אל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ'וּיקרא
קֹורהּו ּכן אם אּלא לחבירֹו ּדבר אדם יאמר ׁשּלא ארץ ּדרְך ּתֹורה ליּמדה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלדיּבּור,

וזה עמו. שדיבר לפני בשמו למשה ה' קרא ולכך תחילה, רּביבשמו ּדאמר חנינא, לרּבי ליּה ְְְֲִִִֵַַַַַָָמסּייע
קֹורהּו. ּכן אם אּלא לחבירֹו ּדבר אדם יאמר לא אליוחנינא ה' 'וידּבר זה: בפסוק דרשו ועוד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

מֹועד רּבה,מאהל מּוסיא ּדרּבי מּׁשמיּה מסיא ּדרּבי ּבריּה ּבר מּוסיא רּבי אמר לאמר'. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
לחבירֹו ּדבר לאֹומר הדברים,מּניין בפרסום חפץ שאינו בכך וניכר יאמר'ביחידות ּב'בל ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

לאחרים, הדבר את לספר לו שאסור לֹו- ׁשּיאמר בפירושעד 'וידּברהמספר ׁשּנאמר אמֹור, לְך ְֱֱֵֵֶֶֶַַַַַֹ
לאמר', מֹועד מאהל אליו כןה' אם אלא הדברים אמור' 'לא תיבות כשתי נדרשת 'לאמר' ותיבת ֵֵֵֵֶָֹֹ

לכך. רשות ניתנה
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קיג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב עמ' ג מר,דף עקיבא,אמר רבי בשיטת לעיל בברייתא שנינו ַַָ
בפסוק מׁשה'שהנאמר אל ל'וּיקרא יׂשראלהיינו וכל מׁשה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

כדיעֹומדיןשהיו משה רק ונזכר הגמרא:שם, לומדת כבוד. לו לחלוק ְִ
כמותו, שהלכה זו בברייתא עקיבא רבי לרּבידברי ליּה ְְִֵַַַמסּייע

וכל מׁשה מׁשה', אל 'וּיקרא אלעזר, רּבי ּדאמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאלעזר,
ּכבֹוד לֹו לחלק אּלא הּכתּוב ּבא ולא עֹומדין ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹיׂשראל

ְֶֹלמׁשה.
שמעו: ישראל שכל זו דרשה על הגמרא בתורהמיתיבימקשה נאמר , ִֵֵ

פט) ז היה(במדבר ולכאורה הּכּפרת', מעל אליו מּדּבר הּקֹול את ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ'וּיׁשמע

'ה לומר 'הלֹו'מדברקֹוללו נכתב אלאאליו',מדברקֹולומדוע ֵָ
שרק ׁשמעּו.ללמדך לא יׂשראל וכל ׁשמע הגמרא:מׁשה ּבסינימתרצת הא קׁשיא, -לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

התורה, קבלת במעמד רק היינו שמעו ישראל שכל שביארו הקולהאומה שנשמע שדרשוהו זה פסוק - ָ
היינו משה, אל מֹועד.רק הגמרא:ּבאהל מתרצת ּבקריאהעוד הא קׁשיא, לא אימא, ּבעית ואי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּבדּבּור משה.הא אלא שמע לא 'דיבור' שכתוב והיכן כולם שמעו 'קריאה' שכתוב היכן - ְִָ
קראי רמי זריקא בפסוקיםרּבי סתירה הקשה אמר[־לפני]קּמיּה- לּה, ואמרי אלעזר, ּדרּבי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

זריקא רמישרּבי אלעזר כן,רּבי הקשה לה)ּכתיב- מ אהל(שמות אל לבא מׁשה יכל 'ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
הענן', עליו ׁשכן ּכי כניסתו,מֹועד את מנע שהענן שניּוומבואר יח)כתיבמצד כד מׁשה(שם 'וּיבא ְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

הע המקראות,נן'ּבתֹוְך ויישב בתוכו. להכנס למׁשהויכל הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּתפסֹו מלּמד ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבענן, נוסף:והביאֹו תירוץ לענן. להכנס היה יכול לא ּכאןומעצמו נאמר ּתנא, יׁשמעאל רּבי ּדבי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מׁשה להּלןהענן'ּבתֹוְך'וּיבא סוףונאמר ים כח)בפסוק'ּבתֹוְך',בקריעת יד יׂשראל(שם ּבני 'וּיבאּו ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּים', שוה,ּבתֹוְך בגזירה ּלהּלןולמדים ידימה על הים את כׁשבילעברו המים בהמשךּדכתיבבתוך ְְְְִִִַַַָָ

חֹומההפסוק להם ּומׂשמאלם','והּמים ּכאןמימינם ידיאף על סיני להר משה שהיהׁשבילנכנס ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ
הענן. בתוך

נאמר בברייתא: נוספת דרשה א)שנינו א קריאה(ויקרא הקּדים לּמה וידּבר', מׁשה אל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ'וּיקרא
קֹורהּו ּכן אם אּלא לחבירֹו ּדבר אדם יאמר ׁשּלא ארץ ּדרְך ּתֹורה ליּמדה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלדיּבּור,

וזה עמו. שדיבר לפני בשמו למשה ה' קרא ולכך תחילה, רּביבשמו ּדאמר חנינא, לרּבי ליּה ְְְֲִִִֵַַַַַָָמסּייע
קֹורהּו. ּכן אם אּלא לחבירֹו ּדבר אדם יאמר לא אליוחנינא ה' 'וידּבר זה: בפסוק דרשו ועוד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

מֹועד רּבה,מאהל מּוסיא ּדרּבי מּׁשמיּה מסיא ּדרּבי ּבריּה ּבר מּוסיא רּבי אמר לאמר'. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
לחבירֹו ּדבר לאֹומר הדברים,מּניין בפרסום חפץ שאינו בכך וניכר יאמר'ביחידות ּב'בל ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

לאחרים, הדבר את לספר לו שאסור לֹו- ׁשּיאמר בפירושעד 'וידּברהמספר ׁשּנאמר אמֹור, לְך ְֱֱֵֵֶֶֶַַַַַֹ
לאמר', מֹועד מאהל אליו כןה' אם אלא הדברים אמור' 'לא תיבות כשתי נדרשת 'לאמר' ותיבת ֵֵֵֵֶָֹֹ

לכך. רשות ניתנה
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc oileg(oey`x meil)

:`xnbd dywnáøåzegtl xney oi`e zifkn zegtl ci oi`y xaeqy §©
,letknéàä,ef `ziixa ±dì íé÷Bà éàîa`ed ote` dfi`a ± ©§©¦¨

,eilr miwelg mi`pzd el`n cg` `di `ly dcinrnãéa éàm` ± ¦§¨
xyal ci mdy zenvra `ziixad z` cinrn,àéL÷dn,àLéø ©§¨¥¨

zegtl ci yiy xaeq `edy mi`exe ,`nhny `nw `pzdn xnelk
e ,zifknøîBLa éàxney mdy zenvra `ziixad z` cinrn m`e ± ¦§¥

mdiy`x ipy qipkde ,gen mkeza yiy zenvra epiidc ,xyal
,ziad jezl mipwixdàéL÷dn,àôéñ`qewp oa dcedi iaxn xnelk ©§¨¥¨

ax dcen ixde ,xney oic mvrd lr oi`y xaeqy meyne xdhny
xdhn recne ,letn xzei `ed zif ivge ,letk xeriyl xney oic yiy

.`qewp oa dcedi iax
.ax itl `ziixad z` ayiil zeiexyt` izy yiy zxne` `xnbd

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixadyazenvr ¦¨¦¥¨§
mdyøîBLe ,xyalàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixady ¥¦¨¦¥¨

amdy zenvrãé.xyal §¨
:`xnbd dxiaqnå ,ãéa àîéà úéòaéàzegtl ci oi`y xaeqy ax ¦¨¦¥¨§¨§

,zifknàñB÷ð ïa [äãeäék] (äãåäé éáøë) øîàc àeä,xdhny §¨©¦¨¤§¨
.zifkn zegtl ci oi`y xaeq `ed mbyøîBLa àîéà úéòaéàå,åax §¦¨¦¥¨§¥§

,zifkn zegtl xney yiy xaeqyàn÷ àpúk øîàc àeä,`nhny §¨©§©¨©¨
.zifkn zegtl xney yiy xaeq `ed mby

zegtl ci yiy xaeqy opgei iax itl ,`ziixad z` zvxzn `xnbd
:letkn zegtl xney yie zifkn,øîà ïðçBé éaøå`ziixadydlek §©¦¨¨¨©¨

`wec zxacnamdy zenvrãé,xyalåci yiy xaeqy opgei iax §¨§
,zifkn zegtlàn÷ àpúk øîàc àeäyiy ok mb xaeqy ,`nhny §¨©§©¨©¨

.zifkn zegtl ci
zxg` `ziixan ax lr dywn `xnbd(`"d a"t oivwer `ztqez):àz̈

úéìe÷ ,øîBà äãeäé éaø ,òîL,jxid ly oeilrd mvr ±äéìò LiL §©©¦§¨¥¦¤¥¨¤¨
,øNa úéækxya zifk eze`úøøBbz`ì dlekd z` qipkd,äàîeè §©¦¨¨¤¤¨§§¨

uxy rbpe ,milke` dviak mr cgia did xya zifkd m`y ,epiidc
,xyad `nhp ,zilewa `edy mewn dfi`aeléôà ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦£¦

m`àlà äéìò ïéàxyaìBôkxya eze` ,úøøBbz`ì dlekqipkd ¥¨¤¨¤¨§¤¤¨§
d z`.äàîeè§¨

:`xnbd dywnáøåxney oic oi`e ,zifkn zegtl ci oi`y xaeqy §©
,letkn zegtléàä,ef `ziixa ±ãéa éà ,dì íé÷Bî éàîa`ed m` ± ©§©¦¨¦§¨

`idy mvra `ziixad z` cinrn,xyal ciàéL÷dn,àôéñxnelk ©§¨¥¨
,xyad `nhp zifk xeriy xyaa oi` m` elit`y mixne`y mixg`n

e ,zifkn zegtl ci oic yiy mixaeqy mdixacn gkeneøîBLa éà± ¦§¥
,xyal xney `idy mvra `ziixad z` cinrn `ed m`eàéL÷©§¨

dn,àLéøzifk dkeza yi m` `weecy xne`y dcedi iaxn xnelk ¥¨
eixacn gkene ,`nhp `l xya zifkn zegt yi m` la` ,`nhp xya
daxd zegt `edy letk xeriyae ,zifkn zegtl xney oi`y xaeqy

.`nhp `l recn ok m`e ,xney oic el yiy ax dcen ,zifkn
.ax itl `ziixad z` ayiil zeiexyt` izy yiy zxne` `xnbd

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà`wec zxacn `ziixadyamvr ¦¨¦¥¨§
`idyãé,xyalå,zifkn zegtl ci oic oi`y xaeqy axøîàc àeä ¨§§¨©

äãeäé éaøk`edy meyne ,zifkn zegt `ed m` xyad z` xdhny §©¦§¨
,zifkn zegtl ci oi`y xaeqàîéà úéòaéàåzxacn `ziixady §¦¨¦¥¨

`weca`idy mvrøîBLl xney oic yiy xaeqy axe ,xyalzegt §¥
xaeq `ed ,zifkníéøçàkzegt `edyk mb xyad z` mi`nhny ©£¥¦

.zifkn zegtl xney oic yiy mixaeq mdy meyne ,zifkn
zegtl ci yiy xaeqy opgei iax itl `ziixad z` zvxzn `xnbd

:letkn zegtl xney yie zifkn,øîà ïðçBé éaøå`ziixadydlek §©¦¨¨¨©¨
zxacna`idy zilewøîBL,xyalåoic yiy xaeqy opgei iax §¥§

,zifkn zegtl xneyíéøçàk øîàc àeämb xyad z` mi`nhny §¨©©£¥¦
.zifkn zegtl xney yiy mixaeq ok mb mdy ,zifkn zegt `edyk

k xaeq opgei iaxy xnel xyt` ji` :`xnbd dywnàä ,íéøçà£¥¦¨
éøîà à÷ ìBôkrnyne ,letk xeriya `nh xyady exn` md ixd ± §¨¨§¥

zilewl oi`y micen md f` ,letkn zegt `ed gend m`y mdixacn

mb xney oic yiy xaeq ixd opgei iaxe ,xedh xyade xney oic
.letkn zegt `edy lke`l

:`xnbd zvxznøîà÷c éãéiàd xikfdy xg`n ±àn÷ àpz ©§¥§¨¨©©¨©¨
àøeòéL,zifk xeriy ±énð eäðéà éøîà÷mixg` mb exikfd jkl ± ¦¨¨¨§¥¦§©¦
àøeòéLmicen letk xeriyn zegtl mb mlerl la` ,letk xeriy ± ¦¨

.`nh xyady mixg`
:xneya zxacn `ziixady ,`ziixad oeyln giken `ax,àáø øîà̈©¨¨

ác ,énð à÷éc`edy mvrïðé÷ñò øîBL,[`ziixad zxacn-]éðz÷c ©§¨©¦¦§¥©§¦¨§¨¨¥
`ziixaa'úéìe÷',gen dkeza yi cinze ,jxid ly oeilrd mvr ± ¦

,zenvr x`y `le zilew `ziixad dhwpy dnne,dpéî òîL§©¦¨
cik zynyn dpi`e xyal xney `idy mvra zxacn `ziixady

.llk
xeriy exikfdyk 'mixg`' zpeeka mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:`l e` `weeca `ed m`d letk,øîà àðéðç éaø ,øîzéàexikfdyk ¦§©©¦£¦¨¨©
,letk mixg`øeòéL eäæm` la` ,df xeriyl `weec `id mzpeek ± ¤¦

.ax ixacke ,xneyk mvrd aygp `l ,letkn zegt xya dkeza yi
,øîà ïðçBé éaøå,letk mixg` exikfdykøeòéL äæ ïéàmzpeek oi` ± §©¦¨¨¨©¥¤¦

oic el yi letkn zegt `edy xya mb `l` ,`weeca df xeriyl
.xney

,letk mixg` exn`y dny xnel xyt` ji` :`xnbd dywneäæ ïéà¥¤
éðz÷ àäå ,øeòéL`ziixaa,ìBôkyi letk xeriyn zegt mb m`e ¦§¨¨¨¥§

.letk mdixaca exikfd recn ,xney oic el
:`xnbd zvxznøîà÷c éãéiàd xikfdy xg`n ±àn÷ àpz ©§¥§¨¨©©¨©¨

àøeòéL,zifk xeriy ±énð eäðéà éøîà÷mixg` mb exikfd jkl - ¦¨¨¨§¥¦§©¦
àøeòéLmicen letk xeriyn zegtl mb mlerl la` ,letk xeriy - ¦¨

.`nh xyady mixg`
oivwer zkqna dpynn ,ax lr cer dywn `xnbd(d"n `"t)iabl ,

z` epwixe ,ekeza milcb zeiphwde miletdy zeiphw ly hiaxy
`nw `pzy ,cg` xibxb hiaxyd jeza xiiye ,eixibxbn hiaxyd
lawn `ed ixd ,ekezay xibxbl xney `ed hiaxydy xg`ny xaeq
`nhl dviakl ekezay xibxbd mr sxhvn `ede ,xney oicn d`neh
,zeiphw x`yl let oia wlgn dixfr oa xfrl` iaxe ,oilke` z`neh
aygp zeiphw x`ya la` ,xneyl aygp hiaxyd oi` letay

.xneyk hiaxyda øäèî äéøæò ïa øæòìà éaø ,òîL àzhiaxy ¨§©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥§
,ìBt ìLmikixv mpi`e ,mzewple mfg`l gepe ,md miqb miletdy ¤

z` `ivedle qipkdl xney oic hiaxyd lr oi` jkle ,xneyl
`nhl dviak xeriyl enilydl lke`d mr sxhvn epi`e ,d`nehd

,milke` z`neha ànèîemihiaxyäöBøL éðtî ,úéðè÷ ìL §©¥§¤¦§¦¦§¥¤¤
ïLéîLîamiwc zeiphwdy ,mdihiaxy ici lr zeiphwa ynynl - §©§¦¨

drya mdihiaxy jeza eidiy el gepe ,mzewpl mileki oi`e ,md
mdilr yi jkle ,zleqt mkeza axrzi `ly ick mda miynynny
zeiphwd mr sxhvne ,lke`l d`nehd z` miqipkne ,xney oic
,letkn mizegt zeiphwy s`e .oilke` z`neh `nhl dviak xeriyl
,xney oic hiaxyd lr yiy dixfr oa xfrl` iax xaeq z`f lka
zegt `edy lke`l xney oic oi`y ,lirl xn`y ax lr dywe

.letkn
o`k xnel yiy :`xnbd zvxznøîàãkuxizy enk ±àçà áø ¦§¨©©©¨

àáøc déøaoldl(a"r)d`nehd drbpy xaecny zxg` `iyew lr §¥§¨¨
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e ,zeiphwl ci dyrp glwdyénð àëäzxacn dpyndy yxtp ¨¨©¦
d`nehd drbpye ,àçìe÷a,mi`nhp zeiphwdy dníeMîoicãé §§¨¦¨

`vnp ,glwa mixaegn mihiaxy daxdy oeike ,xney oicn `le ,`ed
.ax lr dyw `le ,zifkn xzeil ci `ed glwdy

:`xnbd zl`eyed`neh drbpyk zxacn dpyndy epx`ay dn itl
,ci oicn mi`nhp zeiphwde ,glwaéàî,dixfr oa xfrl` iax zpeek ©
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.glwd ici

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

המשך בעמוד קנק

oifge` mipy` cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay

äì íé÷åî éàîá éàä áøåeilr welg el`n cg` `di `ly Ðãéá éà ?mvray Ð

.cg`d ey`xa yi xya la` ,gen ea oi` dfdàùéø àéù÷"`nh ziad" ipzwc Ð

.zifkn zegtl ci yi ,`nl` Ðøîåùá éàåqipkde ,gen oda yiy zenvra oebk Ð

it lr s`e ,zif ivgl xney yic ,`nh ziad ikd meyne ,zial oipwixd odiy`x ipy

`ivene qipkn xney Ð ziaa gend oi`y

dfd mvr :xn`z m`e .zial d`iane d`neh

oi` ixdy ,genl xney epi` zial qpkpd

:opz op`e .xg`d ey`xa `l` ecbpk gend

xney ied `lc ,eixeg`n xyad cbpk rbepd

xney jgxk lr !lke`d cbpky dn `l`

lke` Ð dnezq zilewdy onf lky ,`ed

dkezay dn oi` Ð dgztp ,xnyp dkezay

.xnypàôéñ àéù÷dcedi iax xdhn `wc Ð

zegtl xney oi` :lirl xn` axe ,`qewp oa

xzi zif ivge .xney yi Ð letkl `d ,letkn

iieyw`l ivn ded inp opgei iax`e !letk lr

,dl znwenc ikid lk ,`qewp oa dcedi iaxn

xneya i` .`nw `pzn xneya i` cia i`

"mizif i`vg ipy" hwpcnc Ð dl opinwen

zg` lkae zenvr ynge rax`ac rnyn

opgei iaxe ,xedhc `ed icen Ð letkn zegt

cgl edine !letkn zegtl xney yi :xn`

xn ,ediiexz dl ivxzn xcde ,jixt ediipin

.dinrhl xne dinrhlãéá àîéà úéòáéà
'åëÐ `nwe`l `kil xneya oia cia oia Ð

o`nk xn`c ax ,ok m`c?cia Ð ax `d

`nhn Ð `nw `pze ,`nhn xneyae xdhn

xdhn Ð `qewp oa dcedi iaxe ,ediiexza

cgk mi`we ,miwen `cgk `l` !ediiexza

xn`c `ede ,i`w cia `ni` zirai` .ediipin

dcedi iax elit` ,xneya la` .dcedi iaxk

.icenøîåùá àîéà úéòáéàå.dl iwen Ð

àî÷ àðúë øîàã àåäå`pz elit` ,ciae Ð

.icen `nwïðçåé éáøå,cia dl iwen Ð

.zifkn zegtl ci yic `nw `pz opirny`e

ied inp zenvr rax`a elit` Ð xneya i`c

cia `l` .letkn zegtl xney yic ,`nhn

.letk `din iedipc ,zif ivg ira jklid ,i`w

.edl `pze aixr `lcn lirl ziyixtck ,letkn zegtl ci oi`c opgei iax icenc

xney yic ,inp zenvr rax` elit` ,ok m` :dil `iywc Ð dnewe`l ivn `l xneya

.letkn zegtlúéìå÷.frla l"icpecx* .cinz gen eae jxi ly oeilr mvr `ed Ð

äàîåèì äìåë úà øøåâmr did m`y .d`nehl zilewd lk z` xxeb zif eze` Ð

.`nh Ð day mewn lka da uxyd rbpe ,oilke` dviakàôéñ àéù÷,mixg`c Ð

!zifkn zegtl ci oi` :ax xn`dcàùéø àéù÷ øîåùá éàzifk :`nw `pz xn`wc Ð

yi Ð letkl `d ,letkn zegtl xney oi` :xn` axe .`l Ð zifkn xiva ,oi` Ð

!xneyíéøçàë øîàã àåäå øîåùá äìåë êì øîà ïðçåé éáøå`din xney yic Ð

.zifkn zegtléøîà÷ ìåôë àä.letkn zegtl xney yi :xn` opgei iaxe Ðéøîà
øåòéù éîð åäðéàdl iwen ded i`c oky lke .ixn` inp letkn zegtl mlerle Ð

ipzwc meyn `l` .mixg`k xn`c `ede li`ed ,ith dil `gip ded ,cia opgei iax

,mixg` ixn`w letk `wece ,cia dl iwen ded i` Ð xg` mvr hwp `le ,"zilew"

`w ikd elit`e ,`id xney zilew mzqe ,ipzw "zilew" `de :dil opiywn dedixn

,onwl xn`ck ,exn` letk `wec e`l mixg`c dl xinb ikd opgei iaxe !letk mixg`

.xneya dl iwen jklid ,xeriy df oi` :xn` opgei iaxúéìå÷ éðú÷ãî ïðé÷ñò øîåùáã éîð à÷éã.gen da yi zilew mzqe Ðøîà àðéðç éáø øîúàixn`wc "letk" i`d Ð

.axk ,xney `kil letkn xivac .xeriy `ed dfe ,ixn`w `wec Ð mixg`øåòéù äæ ïéà.ixn`w `wec e`l Ðøäèî äéøæò ïá øæòìà éáøxney e`lc let ly xneya Ð

sxhvne `ivene qipkn df xney oi` jkitl .oxwple oynynl gepc ,xneyl oikixv oi`e oiqb oiletdy iptn ,frla h"yew** ,oda oilcb miletdy mihiaxyd oze` oebk `ed

.oixney x`ykúéðè÷ ìùá àîèîå.zleqt oda axrzi l`e ,oihiaxy mze`a ediy dil `gipe .oxwpl oileki oi`e ,od miwcc .`ed xneyc Ðïùéîùîáoda ynynny Ð

xfrl` iax" .dviak letde hiaxyd oia yiy oebke ,daxd oihiaxy yiy ."`nh Ð cg` xibxb ea xiiy .xedh Ð epwixy hiaxy" :ikd oizipzn jdc `yixe .oihiaxyd ici lr

!letkn zegtl xney yi ,`nl` ."zeiphw lya `nhne" .dviakl el sxhvn xney oi`c Ð "let lya xdhn dixfr oaàçìå÷á,hiaxya e`l Ð ziphw lya `nhnc `d Ð

`l Ð od miqbe li`ed letae .ea oixaegn mihiaxyd lk ixdy .zifkn xzei `edy ,aeyg xacl ci ,ci i`d ied `zydc .ci meyne ,d`neh drbp glwa `l` .xney meyne

.ci edl iedilc dil ztki`ïùéîùúá.lke`l yinyz glw eze`e ,glw eze`a olhlhny Ðïúôéì÷á íéùãò.letkn zegtl xney yi ,`nl` Ðéðàù äéøáxn`w ike Ð

ab inp lirle .dviakl enilyny eilr xere let ivg xeriy xya e` ,dnly eziixa oi`y ,let ivg oebk Ð letkn zegtl xney oi`y ax.ip`y dixa :ivexzl ivn oihiaxy i
éðù
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áøåxneya i` cia i` ,opgei iaxl" xninl ivn ded Ð `yix `iyw cia i` dl iwen i`na

yxtnc `nlra yexit `l` ,axl dywnc `id dxenb `iyew e`le ."`tiq `iyw Ð

.i`pz edlekc `ail` dizlin

éáøå."`nw `pzke ,xneya dlek" :xninl ivn ded Ð `nw `pzke cia dlek xn` opgei

lka yiy zenvr dylya elit` `nw `pzlc

ipye .zifkl oitxhvn Ð letkn zegt cg`

oa dcedi iaxc egk jricedl Ð hwpc zenvr

cia i`" axl cenlzd xn`c meyn `l` .`qewp

`le ,cia dl iwen opgei iaxc xn`w "`yix `iyw

iaxlc meyne .xneya oicd `ed ,`yix `iyw

,`nw `pzk xneya oia cia oia xity iz` opgei

.axc `ail` `xwirn wiicéáøåxn` opgei

`l ciae Ð mixg`k xn`c `ede xneya dlek

yxitck ,ith `gip dedc ab lr s` ,inewe`l ira

`de .ixiin xneyac rnync meyn Ð qxhpewa

iaxk mewilc ikid ik Ð axl cia dl iwenc

,xi`n iax iabl dizeek `zkldc ,dcedi

.xi`n iax epiid "mixg`"céáøoi` xn` opgei

opgei iax xn` `d :zeywdl oi` Ð xeriy df

xneye ,zifkn zegtl ci yi :(a,giw) lirl

e`l mixg` jgxk lr ok m`e .letkn zegtl

`kdc Ð lirl opipye opiyw`ck ,ixn`w `xeriy

drhz `lc ,mixg`c `zlin iyextl `z`

`zlin jdne .`wec iedc xninle ,cia dinwe`l

`nlcc ,mixg`k dil `xiaqc opirny ded `l

meyn ,xeriy df oi`c mixg`l jixhvi`c `d

xaqc inp `zydc .diaxn dil riny ded ikdc

iwen `lcn izyxitck xnel jixv ,ikd opgei iax

ax dl iwenc ikid ik .`wec letk iede ,cia dl

rnync iab lr s` ,dcedi iaxk mwinl cia

opgei iaxl dil ded inp ikd ,ixiin xneyac

.`wec letk iedlc ikid ik ,cia inewe`l

èéáøù,`tew :qxhpewa yxit Ð epwixy

aizk `dc ,ok rnyn `le .h"yew

Ð xney lka cg` xibxb xiiy" mixtqd lka

`edy ,`tew epiid e`l hiaxyc llkn ,"`nh

miweac mixneydy glwd `ed `l` ,envr xney

on lke`d `ivedy Ð "epwixy" .q"iix oixewy ,ea

."xedh" ,mixneydøééùdywnd dizrc `wlq `we Ð `nh xneye xney lkl cg` xibxb

,`nl` Ð dviakl oitxhvn mixney x`yay oixbxbd lke ,xneya d`neh rbpyk ixiinc

`ail`c ab lr s`e ."xeriy df ixd" xn`c `pipg iaxl `iywe ,letkn zegtl xney yi

df oi`c ,opgei iax yxtny enk ediizln iyextl edl ded :jixt mewn lkn ,xn`w mixg`c

`le ci meyne ,`glewa rbpc Ð "`glewa" :ipyne !`ziixa jd` mixg` ibeltl `le ,xeriy

oizrc `wlq `wc .lke` iab onwl dii`x xity dpin iziin izyxxity dn itle .xneya

yexitl la` .cgi mixneyd lk oitxhvne ,xney meyne mixneya rbpy oebk ixiinc

da ixiinc oizrc `wlq onwlc xnel jixv "`nh cg` xibxb da xiiy" qixbc qxhpewddax

icin ixii` `l ,ok m` Ð cga `l` ixiin `l i`c .onwl qxhpewa yxitck ,mihiaxy

.cg` xneya `l` ixii` `lc ,sexivaàëä,ok m` :xn`z m`e Ð ci meyne `glewa inp

ozrc `wlqc i`nlc .zifkn xzeil ci ied `glewc oeik ,epwix `l il dne ,epwix il dn

s`c ol rnynwc :xnel yie !xney ied letk `kilc ab lr s`c ol rnynwc ,`gip `xwirn

.ci `glew ied Ð xibxb o`ke xibxb o`k `l` ,cg` mewna zifk `kilc ab lr
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äì íé÷åî éàîá éàä áøåeilr welg el`n cg` `di `ly Ðãéá éà ?mvray Ð

.cg`d ey`xa yi xya la` ,gen ea oi` dfdàùéø àéù÷"`nh ziad" ipzwc Ð

.zifkn zegtl ci yi ,`nl` Ðøîåùá éàåqipkde ,gen oda yiy zenvra oebk Ð

it lr s`e ,zif ivgl xney yic ,`nh ziad ikd meyne ,zial oipwixd odiy`x ipy

`ivene qipkn xney Ð ziaa gend oi`y

dfd mvr :xn`z m`e .zial d`iane d`neh

oi` ixdy ,genl xney epi` zial qpkpd

:opz op`e .xg`d ey`xa `l` ecbpk gend

xney ied `lc ,eixeg`n xyad cbpk rbepd

xney jgxk lr !lke`d cbpky dn `l`

lke` Ð dnezq zilewdy onf lky ,`ed

dkezay dn oi` Ð dgztp ,xnyp dkezay

.xnypàôéñ àéù÷dcedi iax xdhn `wc Ð

zegtl xney oi` :lirl xn` axe ,`qewp oa

xzi zif ivge .xney yi Ð letkl `d ,letkn

iieyw`l ivn ded inp opgei iax`e !letk lr

,dl znwenc ikid lk ,`qewp oa dcedi iaxn

xneya i` .`nw `pzn xneya i` cia i`

"mizif i`vg ipy" hwpcnc Ð dl opinwen

zg` lkae zenvr ynge rax`ac rnyn

opgei iaxe ,xedhc `ed icen Ð letkn zegt

cgl edine !letkn zegtl xney yi :xn`

xn ,ediiexz dl ivxzn xcde ,jixt ediipin

.dinrhl xne dinrhlãéá àîéà úéòáéà
'åëÐ `nwe`l `kil xneya oia cia oia Ð

o`nk xn`c ax ,ok m`c?cia Ð ax `d

`nhn Ð `nw `pze ,`nhn xneyae xdhn

xdhn Ð `qewp oa dcedi iaxe ,ediiexza

cgk mi`we ,miwen `cgk `l` !ediiexza

xn`c `ede ,i`w cia `ni` zirai` .ediipin

dcedi iax elit` ,xneya la` .dcedi iaxk

.icenøîåùá àîéà úéòáéàå.dl iwen Ð

àî÷ àðúë øîàã àåäå`pz elit` ,ciae Ð

.icen `nwïðçåé éáøå,cia dl iwen Ð

.zifkn zegtl ci yic `nw `pz opirny`e

ied inp zenvr rax`a elit` Ð xneya i`c

cia `l` .letkn zegtl xney yic ,`nhn

.letk `din iedipc ,zif ivg ira jklid ,i`w

.edl `pze aixr `lcn lirl ziyixtck ,letkn zegtl ci oi`c opgei iax icenc

xney yic ,inp zenvr rax` elit` ,ok m` :dil `iywc Ð dnewe`l ivn `l xneya

.letkn zegtlúéìå÷.frla l"icpecx* .cinz gen eae jxi ly oeilr mvr `ed Ð

äàîåèì äìåë úà øøåâmr did m`y .d`nehl zilewd lk z` xxeb zif eze` Ð

.`nh Ð day mewn lka da uxyd rbpe ,oilke` dviakàôéñ àéù÷,mixg`c Ð

!zifkn zegtl ci oi` :ax xn`dcàùéø àéù÷ øîåùá éàzifk :`nw `pz xn`wc Ð

yi Ð letkl `d ,letkn zegtl xney oi` :xn` axe .`l Ð zifkn xiva ,oi` Ð

!xneyíéøçàë øîàã àåäå øîåùá äìåë êì øîà ïðçåé éáøå`din xney yic Ð

.zifkn zegtléøîà÷ ìåôë àä.letkn zegtl xney yi :xn` opgei iaxe Ðéøîà
øåòéù éîð åäðéàdl iwen ded i`c oky lke .ixn` inp letkn zegtl mlerle Ð

ipzwc meyn `l` .mixg`k xn`c `ede li`ed ,ith dil `gip ded ,cia opgei iax

,mixg` ixn`w letk `wece ,cia dl iwen ded i` Ð xg` mvr hwp `le ,"zilew"

`w ikd elit`e ,`id xney zilew mzqe ,ipzw "zilew" `de :dil opiywn dedixn

,onwl xn`ck ,exn` letk `wec e`l mixg`c dl xinb ikd opgei iaxe !letk mixg`

.xneya dl iwen jklid ,xeriy df oi` :xn` opgei iaxúéìå÷ éðú÷ãî ïðé÷ñò øîåùáã éîð à÷éã.gen da yi zilew mzqe Ðøîà àðéðç éáø øîúàixn`wc "letk" i`d Ð

.axk ,xney `kil letkn xivac .xeriy `ed dfe ,ixn`w `wec Ð mixg`øåòéù äæ ïéà.ixn`w `wec e`l Ðøäèî äéøæò ïá øæòìà éáøxney e`lc let ly xneya Ð

sxhvne `ivene qipkn df xney oi` jkitl .oxwple oynynl gepc ,xneyl oikixv oi`e oiqb oiletdy iptn ,frla h"yew** ,oda oilcb miletdy mihiaxyd oze` oebk `ed

.oixney x`ykúéðè÷ ìùá àîèîå.zleqt oda axrzi l`e ,oihiaxy mze`a ediy dil `gipe .oxwpl oileki oi`e ,od miwcc .`ed xneyc Ðïùéîùîáoda ynynny Ð

xfrl` iax" .dviak letde hiaxyd oia yiy oebke ,daxd oihiaxy yiy ."`nh Ð cg` xibxb ea xiiy .xedh Ð epwixy hiaxy" :ikd oizipzn jdc `yixe .oihiaxyd ici lr

!letkn zegtl xney yi ,`nl` ."zeiphw lya `nhne" .dviakl el sxhvn xney oi`c Ð "let lya xdhn dixfr oaàçìå÷á,hiaxya e`l Ð ziphw lya `nhnc `d Ð

`l Ð od miqbe li`ed letae .ea oixaegn mihiaxyd lk ixdy .zifkn xzei `edy ,aeyg xacl ci ,ci i`d ied `zydc .ci meyne ,d`neh drbp glwa `l` .xney meyne

.ci edl iedilc dil ztki`ïùéîùúá.lke`l yinyz glw eze`e ,glw eze`a olhlhny Ðïúôéì÷á íéùãò.letkn zegtl xney yi ,`nl` Ðéðàù äéøáxn`w ike Ð

ab inp lirle .dviakl enilyny eilr xere let ivg xeriy xya e` ,dnly eziixa oi`y ,let ivg oebk Ð letkn zegtl xney oi`y ax.ip`y dixa :ivexzl ivn oihiaxy i
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áøåxneya i` cia i` ,opgei iaxl" xninl ivn ded Ð `yix `iyw cia i` dl iwen i`na

yxtnc `nlra yexit `l` ,axl dywnc `id dxenb `iyew e`le ."`tiq `iyw Ð

.i`pz edlekc `ail` dizlin

éáøå."`nw `pzke ,xneya dlek" :xninl ivn ded Ð `nw `pzke cia dlek xn` opgei

lka yiy zenvr dylya elit` `nw `pzlc

ipye .zifkl oitxhvn Ð letkn zegt cg`

oa dcedi iaxc egk jricedl Ð hwpc zenvr

cia i`" axl cenlzd xn`c meyn `l` .`qewp

`le ,cia dl iwen opgei iaxc xn`w "`yix `iyw

iaxlc meyne .xneya oicd `ed ,`yix `iyw

,`nw `pzk xneya oia cia oia xity iz` opgei

.axc `ail` `xwirn wiicéáøåxn` opgei

`l ciae Ð mixg`k xn`c `ede xneya dlek

yxitck ,ith `gip dedc ab lr s` ,inewe`l ira

`de .ixiin xneyac rnync meyn Ð qxhpewa

iaxk mewilc ikid ik Ð axl cia dl iwenc

,xi`n iax iabl dizeek `zkldc ,dcedi

.xi`n iax epiid "mixg`"céáøoi` xn` opgei

opgei iax xn` `d :zeywdl oi` Ð xeriy df

xneye ,zifkn zegtl ci yi :(a,giw) lirl

e`l mixg` jgxk lr ok m`e .letkn zegtl

`kdc Ð lirl opipye opiyw`ck ,ixn`w `xeriy

drhz `lc ,mixg`c `zlin iyextl `z`

`zlin jdne .`wec iedc xninle ,cia dinwe`l

`nlcc ,mixg`k dil `xiaqc opirny ded `l

meyn ,xeriy df oi`c mixg`l jixhvi`c `d

xaqc inp `zydc .diaxn dil riny ded ikdc

iwen `lcn izyxitck xnel jixv ,ikd opgei iax

ax dl iwenc ikid ik .`wec letk iede ,cia dl

rnync iab lr s` ,dcedi iaxk mwinl cia

opgei iaxl dil ded inp ikd ,ixiin xneyac

.`wec letk iedlc ikid ik ,cia inewe`l

èéáøù,`tew :qxhpewa yxit Ð epwixy

aizk `dc ,ok rnyn `le .h"yew

Ð xney lka cg` xibxb xiiy" mixtqd lka

`edy ,`tew epiid e`l hiaxyc llkn ,"`nh

miweac mixneydy glwd `ed `l` ,envr xney

on lke`d `ivedy Ð "epwixy" .q"iix oixewy ,ea

."xedh" ,mixneydøééùdywnd dizrc `wlq `we Ð `nh xneye xney lkl cg` xibxb

,`nl` Ð dviakl oitxhvn mixney x`yay oixbxbd lke ,xneya d`neh rbpyk ixiinc

`ail`c ab lr s`e ."xeriy df ixd" xn`c `pipg iaxl `iywe ,letkn zegtl xney yi

df oi`c ,opgei iax yxtny enk ediizln iyextl edl ded :jixt mewn lkn ,xn`w mixg`c

`le ci meyne ,`glewa rbpc Ð "`glewa" :ipyne !`ziixa jd` mixg` ibeltl `le ,xeriy

oizrc `wlq `wc .lke` iab onwl dii`x xity dpin iziin izyxxity dn itle .xneya

yexitl la` .cgi mixneyd lk oitxhvne ,xney meyne mixneya rbpy oebk ixiinc

da ixiinc oizrc `wlq onwlc xnel jixv "`nh cg` xibxb da xiiy" qixbc qxhpewddax

icin ixii` `l ,ok m` Ð cga `l` ixiin `l i`c .onwl qxhpewa yxitck ,mihiaxy

.cg` xneya `l` ixii` `lc ,sexivaàëä,ok m` :xn`z m`e Ð ci meyne `glewa inp

ozrc `wlqc i`nlc .zifkn xzeil ci ied `glewc oeik ,epwix `l il dne ,epwix il dn

s`c ol rnynwc :xnel yie !xney ied letk `kilc ab lr s`c ol rnynwc ,`gip `xwirn

.ci `glew ied Ð xibxb o`ke xibxb o`k `l` ,cg` mewna zifk `kilc ab lr
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`oifgeקטז mipya cenr hiw sc ± oey`x wxtzereay

åôøèöéù åäî ïéøîåù éðùdviakl okezay lke`l Ðúéîéðô ?dpal dze` epiid Ð

.lek`l die`xd ,dpey`xdäøåã÷.daewp Ðúôøèöî.lke` dnvr `id ixdy Ð

úéòöîà.`id xney Ðúôøèöî äîìù.xney iedc Ðúôøèöî äðéà äøåã÷Ð

.xney `ied `lcäøåäè äðåöéç.xney aeyg xney iab lr xney oi`y Ðøîåù
å÷ìçù ìëåàexneye dviak lke` oebk Ð

oi`y ,miphw milva ipy oebk e` .ewlge ,eilr

`iranwe ,mdixney mr dviak `l` mdipya

i` lke`d mr oixney ipd itxhvn i` dil

.`lúéðè÷ ìùá àîèîå`wlq `w Ð

oitxhvn mihiaxy dylye mipyy :dizrc

oi` i`cec ,oday oilke` mr dviakl

oixney ipy ,`nl` .dviak cg` hiaxya

ab lr s` ,dviakl oilke` ipy mr oitxhvn

.i`d` oibn `l i`dcàçìå÷ái`d Ð

,ci meyne ,i`w `glewa "xdhn"e "`nhn"

.oihiaxy edlekl ci iedcïúôéì÷á ïéèçÐ

.dviakl oitxhvn odixney mr oihg ,`nl`

oicd `ede ,oitxhvn oixney ipy ,`nl`

ivexzl ivn ded inp ikde .ewlgy lke`l

.`ed `wigc `vexiz `l` ,"ip`y dixa"

ãé íåùîå àçìå÷á àçà áø øîàãëcic Ð

.`ed cg`äøãùá éîð äôéì÷ êäxn`w Ð

dxcya oireaw oihgdy ,`zlayc `q`qa

zleayd lkc Ð xney meyne .aiaq swida

olekc .xney cg `ied `q`qd lke ,dnly

mlek Ð cg` leti m`y ,dfl df oikixv

.oixney eed `le ,oiltepàúéìéò àîìùá
àúééúúì éëéøözepeilr zexeyc ,xnelk Ð

zexey ediy zekixv oda oireaw oihgdy

dtilwd dxyp m`y .zeniiw zepezgzd

dtilwd zxyep ,zleay ly dpezgzd

oihgde zetilwd lk eltiy cr ,dl dkenqd

.zleayd y`x créî àúééúú àøã àìà
àúééìéòì éëéøöiniiwn inp `ziilir `la Ð

ixcc mixney oitxhvn ikd elit`e ,`ziizz

.i`zz oixneye i`zz milke` icda `ziilir

àøã ãçácgc ,mixney itxhvnc xn`w Ð

Ð wgeca mireawy jeznc .`ed xney

yi Ð mizpian cg` lehi m`e ,zniiwzn

.letil ,exiagl geixçèù ïá ïåòîùã éèç
zkqna ,lecbd xey ly zeilk izyk Ð

.(my oiir `,bk) ziprzéëäì úéúàã àúùä
oihg" xn`wc `dc :inp jl `pvixzn Ð

mr oihg ipy etxhvlc e`l Ð "oztilwa

zg` dhg oia yi m` `l` ,mdixney

ghy oa oernyc ihg oebk ,dviak dztilwe

.oihgl xney sxhvn Ðíöò àìà åðù àì
àîéð ìáà ãé éåäã`aiyg `l zg` Ð

yie .`ied xney `l` ,`wqtc ,ci iedinl

d`nehd z` d`ian cic :xneyan cia xneg

m` `l` ,ci dyrnk d`neh `ian oi` xneyc ,xedh Ð xg`d y`xa oinipd on cg`a rbpe ,xya zifk cg` dy`xa dilre xer zkizg yi m` xney la` ,`idy oipr lka

.eixeg`n xyad cbpk rbepd :(`,giw oileg) oiwxt yixa opixn`ck ,xyad cbpk rbp okãé àéåä àîéð åìéôà øîà ïðçåé éáøå`ly `nipa rbp elit` d`neh d`iane Ð

.xyad cbpkáéöá.xyad heg Ðãé íåùî åàì éàî.`wec e`l "ecbpky"e Ðøîåù íåùî àì.`ivedle qipkdl ,ci dyrn xney ciar Ð zifk `ki`c oeik Ðìò øîåù
øîåù éáâ.xer iab lr `nip Ðìçìçî éìåçìç.xney iab lr xney ied `le ,xyad lr cxeie ,xerl `nip aiwpne Ðïðéáúë éëéä ïéìéôú ìçìçî éìåçìç éà`lde Ð

.dnz daizk `diy Ð "mzazke" (e mixac) aizkc ,dweqt `le dnly Ð "dnz daizk" opirae ,xryd cbpk lelg xerdäìåë àîéà úéòáéà.ci meyn Ð dxrye aiv Ð

.iwqt `l ,oinip ici lr xyad lhlhn i`c .daxd oinip `ki`c ,oinipd oiay `nipa Ð ci iedc xn`w ikeéàìî.zleay ly oeilrd owf Ðïéôøèöî ïéàå ïéàîèîå ïéàîèéî
.xney dpi`e ,`id cic Ðéæç éàîìea oifge`yk eil`n wqtp `d Ðïéàìîä ïéáù ?.odn cg`a `le ,zleay ly oi`lnd lka fge`y Ð'åë äì éøîà àðéøçà àðùéìÐ

ipzwcn xney meync `xazqn inp ikde .xney (ci) meyn :dil uixze ,`zipzn `dn diazele .ci ied `lc inp yiwl yix xn` daxd oinipac xaq `pyil jd ipzc o`n

`ifg i`nl zg` `nip Ð ci meyn i`c ,"dxry"?ipzwc "dxry" i`ne ,ci meyn mlerl?.oinipd oiay `nipïéàîèîå ïéàîèéî ïéìáùáù ïéàìîäoiqipkne oi`iven Ð

.ci `l` xney opi`c ,oitxhvn oi`e ,dizeleayl d`nehäì éðúîã àëéàå.yiwl yixe opgei iaxc `zbelt `dl Ð
ïéúéðúîà
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øîåù,lirl ziyixtck ,sxhvn `lc `hiyt ok m`c ,ixnbl ewlgy `l Ð ewlgy lke`

`hiyt Ð minly milke` ipy ody mifeb` ipy la` ."ewlg" `wec inp hwp ikdle

df cvn eivg dide ,xerl ewlge ,xer eilre xya o`k yiy oebk ixiin `l` .oitxhvn `lc

lkc meyn ziphw lya `nhnc dixfr oa xfrl` iaxn di`x iziine .df cvn eivge

lkc ab lr s` ,oitxhvn hiaxyay mixneyd

`l i`n`e :xn`z m`e .dicic` `l` oibn `l cg

yiy oebk ixiine ,oitxhvn oixneyd oi`c ipyn

oixneyde ,oixney `la dviak oixbxbd lk oia

dil ipyn i`n`e .oitxhvn oi`e oi`ivene oiqipkn

ikd e`lac :xnel yie ?"ci meyne ,`glewa"
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òâBpä ,øNa úéfkáévaBcâðkL äøòOáe epnî àöBiä¯?ãé íeMî åàì éàî .àîè¯íeMî ,àì ©©¦¨¨©¥©©¦©¥¦¤©§¨¨¤§¤§¨¥©¨¦¨¨¦
,øîBL¯îBL àkéà éîe?øîBL éab ìò ø¯éìeçìçé÷úî .ìçìçîàlà :á÷òé øa àçà áø dì ó ¥¦¦¨¥©©¥¥¦§¥§©§¥©§¦¨©©¨©©£Ÿ¤¨

:àáøòîa éøîàc àä déúèéîzLà !àkéìå ,änz äáéúk ïðéòa àä ?ïðéáúk éëéä ïéléôz äzòî¥©¨§¦¦¥¦¨§¦©¨¨¥©§¦¨©¨§¥¨¦§©¦§¥¨§¨§¦§©©§¨
á÷ð ìkBécäLåéìò øáBò¯àòìà éaø øîàãk ,ãé íeMî délek :àîéà úéòaéàå .á÷ð Bðéà ¨¤¤¤©§¥¨¨¥¤¤§¦¨¥¥¨¥¦¨§©£©©¦¤§¨
éàìîaïéaLíéàìîä:éîð éëä ,àîéðaéàìî :àäà ?àòìà éaøc øîzà àëéäå .ïéîépä ïéaL ¦§©¤¥©§¨¦¨¦©¦§¦¨¤¥©¦¦§¥¨¦§©§©¦¤§¨©¨§©

íéìaMaL¯ïéànhéîïéànèîe.ïéôøèöî ïðéàå¯éàòìà éaø øîà ?éæç éàîì éàìî¯éàìîa ¤©¦¢¦¦©§¦§©§¦§¥¨¦§¨§¦§©§©¨¥£©©¦¤§©¦§©
Czòc à÷ìñ éàc ,øîBL íeMîc àøazñî éîð éëä :dì éøîà àðéøçà àðMéì .íéàìîä ïéaL¤¥©§¨¦¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨¦©¦¦§©§¨§¦¥§¦¨§¨©§¨

?éæç éàîì úçà àîéð ,ãé íeMî¯ïéaL éàìîa àòìà éaø øîàãkïéàìîäéîð àëä ,¯àîéða ¦¨¦¨©©§©¨¥§©£©©¦¤§¨¦§©¤¥©§¨¦¨¨©¦§¦¨
éàìîä :ïðúc .àäà ?éàòìà éaøc øîúéà àëéäå .ïéîépä ïéaLíéìaMaL¯ïéànèîe ïéànhéî ¤¥©¦¦§¥¨¦§©§©¦¤§©©¨¦§©©§©¤©¦¢¦¦©§¦§©§¦

.ïéôøèöî ïéàå¯dì éðúîc àkéàå .íéàìîä ïéaL éàìîa :éàòìà éaø øîà ?éæç éàîì éàìî §¥¦§¨§¦§©§©¨¥£©©¦¤§©¦§©¤¥©§¨¦§¦¨§©§¥¨
:ïéúéðúîà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc oileg(oey`x meil)

eôøèöiL eäî ,ïéøîBL éðL.dviakl enilydl mkezay lke`d mr §¥§¦©¤¦§¨§
:`xnbd zxxanéîc éëéä,wtqd mixney ipy dfi`a ±àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

amixney ipy el yiy lke`,äæ áb ìò äæxneyd m`d `ed wtqde §¤©©¤
.sxhvn oevigd
:`xnbd dywnàkéà éîeoic,øîBL`edykøîBL áb ìò,xg` ¦¦¨¥©©¥

ïðzäå(c"n a"t oivwer),ìL ,øîBà äãeäé éaøúBtéì÷ Lyi,ìöáa §¨§©©¦§¨¥¨Ÿ§¦§¨¨
dïéa ,úéîéðt`id m`äîìLeïéa`id m`äøeã÷,[daewp-] §¦¦¥§¥¨¥§¨

úôøèöîd ,lke` dnvr `id ixdy ,lke`d mr,úéòöîàxney oic ¦§¨¤¤¤§¨¦
m` jkle ,dilräîìL,`id,úôøèöî,xneyk zaygp `id f`y §¥¨¦§¨¤¤

m` la`äøeã÷,`id,úôøèöî ïéà.xney daeyg dpi` f`y §¨¥¦§¨¤¤
dCk ïéáe Ck ïéa ,äðBöéç,daewp dpi` m` oiae daewp `id m` oia ± ¦¨¥¨¥¨

äøBäè,xney daeyg dpi` `id xney iab lr xneyy oeiky ,`id §¨
.jka wtzqp `irye` axy okzi `le

:`xnbd daiyn,àéòLBà áøaøîBLlyB÷lçL ìëBàmipyl ©©§¨¥¤¤¦§
,déì àéòaéî÷xneyd sexiva dviak xeriy ea yiy lke`a ,epiidc ¨¦©§¨¥

,mixne` m`d ,mipyl ewlige ,eilryéàäc ïåékwlgd ly xneyd - ¥¨§©
dfdéàäà ïébî àìy lke`d lr ±,xg`d wlgd lïébî àì éàäå Ÿ©¦©©§©Ÿ©¦

úôøèöî àì ,éàäà,xg`d lke`d mr ef xneyïåék ,àîìc Bà ©©Ÿ¦§¨¤¤¦§¨¥¨
déãécà ïébî éàäc,ekezay lke`d lr ±,déãécà ïébî éàäå §©©¦©¦¥§©©¦©¦¥

ïéôøèöî.milke`d mr mixneyd ipy ¦§¨§¦
lirl d`aedy dpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd(`"r):àz̈

a øäèî äéøæò ïa øæòìà éaø ,òîLhiaxyìBt ìLea x`ypy §©©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥§¤
,xneyl mikixv mpi` miletdy ,cg` xibxba ànèîehiaxyìL §©¥§¤

ïLéîLîa äöBøL éðtî ,úéðè÷,mdihiaxy ici lr mda ynynl - ¦§¦¦§¥¤¤§©§¦¨
`xnbd dxaqe .zeiphwd mr mitxhvne ,xney oic mdilr yi jkl
mr cg` hiaxya oi` ixdy ,mihiaxy dyly e` mipya xaecny
mixney ipyy ,o`kn heytl xyt`e ,dviak xeriy ekezay lke`d

.mitxhvn
:`xnbd dgec,àáøc déøa àçà áø øîàdrbpy zxacn dpynd ¨©©©¨§¥§¨¨

d`nehdàçìe÷a,mihiaxyd ea mixaegny glwa ±ezeiphwdy dn §§¨
,mi`nhpíeMîoicãé.mixney ipya wtqd o`kn heytl oi`e ,`ed ¦¨

:`xnbd zl`eye,epx`ay dn itléàîdvexy iptn' dpynd zpeek ©
'ïLéîLîa.glwd ici lr zeiphwa ynynn epi` ixd §©§¦¨

,ci oic glwl yiy mrhd xiaqdl dpynd zpeeky :`xnbd daiyn
dvexy meynïLéîLúa-.mihiaxyd z` lhlhn eci lry §©§¦¨

`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd(:fiw lirl):àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨
,ìàòîLé éaø éácmilke` z`neh lv` xn`p(fl `i `xwie)ìk ìò' §¥©¦¦§¨¥©¨

'(òøfé øLà) òeøæ òøæmirxfdy ,epcnln 'rxGi xW`' zeaize ¤©¥©£¤¦¨¥©£¤¦¨¥©
mi`nhnïéàéöBî íãà éðaL Cøãkmze`,äòéøæìepiidcähç §¤¤¤§¥¨¨¦¦¦§¦¨¦¨

dútéì÷a äøBòNe ,dútéì÷a,,ïútéì÷a íéLãòåo`kn micnle ¦§¦¨¨§¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨
ea oi` dhig ly cg` oirxb ixde .lke`d mr mitxhvn mixneydy
mr mitxhvn cgia mihg dnky `ed `pzd zpeeky gxkdae ,dviak

.mitxhvn mixney ipyy o`kn heytl xyt`e ,mdixney
`ziixad z` ayiil xyt`y :`xnbd dgecdéøa àçà áø øîàãk¦§¨©©©¨§¥

àáøcoivwera dpynd yxtl ,lirl(d"n `"t)ãé íeMîe ,àçìe÷a, §¨¨§§¨¦¨
,énð àëäzxacn `ziixady yxtl yiäøãLaxnelk ,zleaiy ly ¨¨©¦§¦§¨

,mihg d`ln zleaiyaå`ed ,mitxhvn zetilwdy mrhdíeMî §¦
yøîBL.mlek elti mdn cg` leti m` ixdy ,`ed cg` ¥

:`xnbd dywneàîìLazexeyl mixney miyrp zepezgzd zexey ¦§¨¨
y meyn ,zepeilrdàúéléòzepeilrd ±àúizúì éëéøö± ¦¦¨¨§¦¥§©©¨¨

,dilrny dxeyd mb zxyep dpezgzd zxyep m`y ,zepezgzdl
éëéøö éàî àúizz àlàmikixv recn ±,àúéléòìzeleki ixd ¤¨©©¨¨©§¦¥§¦¦¨¨

mitxhvny mi`ex z`f lka m`e ,zepeilrd ila mb miiwzdl
ipyy o`kn heytl xyt` ,dpezgzd mr dpeilrd ly mixney

zxacn `ziixad :`xnbd zvxzn .mitxhvn mixneyàøc ãça± §©¨¨
,zeniiwzn wgeca zereaw mihgdy jezny ,zg` dxey ly mihga
dxeyd lky `vnp ,letil exiagl geix yi mdipian zg` lehi m`e

.cg` xney `ed

:`xnbd dywne.àøc ãça ïéìëBà äöéák àkéà éîezvxzn ¦¦¨§¥¨¨¦§©¨¨
ok epivny :`xnbdéhçaexeca eidy mihga ±,çèL ïa ïBòîLc §¦¥§¦§¤¨©

.lecbd xey ly zeilk izyk milecb eidy
:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLäjk icil zrbdy oeik dzrn ± ©§¨§¨¦§¨¦

a xaecny yxtl yi ,milecb mihga xaecny uxzlénð ähç àãç£¨¦¨©¦
oebke ,zg` dhiga elit` ±çèL ïa ïBòîLc éhça. §¦¥§¦§¤¨©

lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd(:giw)d`iane ,
:`l e` d`nehl ci `id dxry m`d zwelgnúBîöò éðL ,àôeb± ¨§¥£¨

,zn lyåyiíéúéæ éàöç éðL ïäéìò,xyaíéðL ïäéLàø ñéðëäå §£¥¤§¥£¨¥¥¦§¦§¦¨¥¤§©¦
ìjezdàñB÷ð ïa äãeäé .àîè úéaä ,ïäéìò ìéäàî úéaäå ,úéa §©¦§©©¦©£¦£¥¤©©¦¨¥§¨¤§¨

úBîöò éðL Càéä ,á÷òé éaø íeMî øîBàmdn cg` lka oi`y ± ¥¦©¦©£Ÿ¥©§¥£¨
,zifkúéæëì ïéôøèöî.`nhl ¦§¨§¦¦§©¦

eðL àì ,Lé÷ì Léø øîà,ci xyal yiyàlàaìáà ,ãé éåäc ,íöò ¨©¥¨¦Ÿ¨¤¨¤¤§¨¥¨£¨
àîéð,zg` dxry ±ãé àéåä àìdci lr xyad diabnyky ,xyal ¦¨Ÿ©§¨¨

.ci zxeza xyal ynyl die`x dpi`e ,zwqtp `id,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
ãé àéåä énð àîéð eléôà.xyal £¦¦¨©¦©§¨¨

oldl dpynn yiwl yix lr dywn opgei iax(.ckw):aø déáéúéàé ¥¦¥©¦
øNa úéæk åéìò LiL øBò ,Lé÷ì Léøì ïðçBé,dliapáéöa òâBpä- ¨¨§¥¨¦¤¥¨¨§©¦¨¨©¥©§¦

xya ly hegaepnî àöBiä,[xyadn±]BcâðkL äøòNáe`idy ± ©¥¦¤§©£¨¤§¤§
,xya eze` cbpkàîè,íeMî åàì éàîoic,ãé.yiwl yix lr dywe ¨¥©©¦¨
:`xnbd zvxzn,àìz`nhn dxrydy `id dpynd zpeekíeMî Ÿ¦

oic.øîBL¥
:`xnbd dywneàkéà éîeoicøîBL`idykøîBL éab ìò,xg` ¦¦¨¥©©¥¥

zexrydy `vnp ,xerd lrn md zexryde ,xyal zxney xerd ixd
dxrydy :`xnbd zvxzn .mi`nhn recne ,xney iab lr xney md

ìçìçî éìeçìçxney `idy `vnp ,xyal cr zcxeie xerl zawpn ± ©§¥§©§¥
.ynn xyad ly

:oilitz zaizkn df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîàçà áø dì ó ©§¦¨©©¨
ïðéáúk éëéä ïéléôz ,äzòî àlà ,á÷òé øaoilitz miazek ji` ± ©©£Ÿ¤¨¥©¨§¦¦¥¦©§¦¨

,xer lrïðéòa àädidiy mikixv ixd ±änz äáéúk`le [dnly±] ¨§¦¨§¦¨©¨
,dweqt daizkå,dxry didy mewnaàkéìyiy oeik ,dnz daizk §¥¨

:`xnbd zvxzn .awp mydézèéîzLàax ly epexkifn dhnyp ± ¦§§¦§¥
,awri xa `g`àáøòîa éøîàc àä,[l`xyi ux`a±]á÷ð ìk ¨§¨§¥§©£¨¨¨¤¤

,jk lk ohw `edyåéìò øáBò BécäLdpi` ze`de ,eze` `lnne ¤©§¥¨¨
,mizyl dwelg zi`xpBðéàaeygá÷ð.leqtl ¥¤¤

dpyndn lirlc `iyewd z` zayiin `xnbd(.ckw)yiwl yix lr
:xg` ote`adélek ,àîéà úéòaéàåoiae aivd oia ,dpynd lk ± §¦¨¦¥¨¥

mi`nhn dxrydíeMîoic,ãéxne`y yiwl yix lr jl dywi `le ¦¨
dpynd z` yxtl xyt`y meyn ,ci oic dl oi` dxryyøîàãk¦§¨©

àòlà éaødpynd yxtl(b"n `"t oivwer)zxacny ,oldl d`aedy ©¦¦¨¨
éàìîazleaiy ly owfa ±L`vnpä ïéadax,íéàìnxaecne ¦§©¤¥©§¨¦

,mdn cg`a wx `le mleka fge`y,énð àëäyxtl xyt` ¨¨©¦
zxacn dpyndyïéîépä ïéaL àîéða,zexryd oiay dxrya ± §¦¨¤¥©¦¦

yix dcene ,miwqtp mpi` zexry dnk ici lr xyad z` lhlhnyke
gpy yiwl.ci miay

:`rl` iax ixac exn`p dn lr zxxan `xnbdéaøc øîzà àëéäå§¥¨¦§©§©¦
.àòlà:`xnbd daiynàäà,ef dpyn lr ±íéìaLaL éàìîowf ± ¦¨¨©¨§©¤§¦¢¦

,zleaiyd ly oeilrdïéàîhéî,eci lr d`neh zlawn zleaiyd ± ¦©§¦
ïéànèîe,mzribpa mixg`d z`ïéôøèöî ïðéàåzeleaiyd mr §©§¦§¥¨¦§¨§¦

.ci oic `l` xney oic mdl oi`y ,dviakl mnilydl
:dpynd lr eywdeéæç éàîì éàìîixd ,ie`x `ed xac dfi`l ± §©§©£¦

e .ci aeyg recne ,wqtp `ed ea mifge`yk,éàòìà éaø øîà̈©©¦¦§©
zxacn dpyndy,íéàìnä ïéaL éàìîalka fge`y xaecne ¦§©¤¥©§¨¦

.ci miaeyg miwqtp mpi`y oeike ,mipwfd
:yiwl yix ixac lr ozne `yna xg` oeyl d`ian `xnbdàðMéì¦§¨

,dì éøîà àðéøçàoldlc dpyndn yiwl yix lr eywdy(.ckw) ©£¦¨¨§¥¨
dny evxize ,`nh xyad cbpky dxrya rbepdy zxne`y

,exn` df lre ,`ed xney oicn z`nhn dxrydyàøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc oileg(ipy meil)

ïéúéðúnà,da epipyy'åëå ,ätéwäå ,áèBøäå ,øBòäyiy zenvrde ©©§¦¦¨§¨¤§©¦¨
,gen mkezaïéôøèöîxyad mrïéìëBà úàîeè ànèì.xney oicn ¦§¨§¦§©¥§©¨¦

df lreeðL àì ,Lé÷ì Léø øîàmr sxhvny df oic dpyp `l ± ¨©¥¨¦Ÿ¨
,xney oicn lke`dààlaøîBL éåäc ,íöò,dkezay genlìáà ¤¨¤¤§¨¥¥£¨

øîBL àéåä àì àîéð,xerd lrn md zexrydy meyn ,xyal ¦¨Ÿ©§¨¥
,xney iab lr xney md zexrydy `vnp ,xyal zxney xerde

.xney aygp `l xney iab lr xneyeàîéð eléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¦¨
.øîBL àéåä énð©¦©§¨¥

:oldlck `ed yiwl yixe opgei iax ixaca ozne `ynd df oeyl itl
àkéà éîe ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîàoicøîBL`idykìò ¨©¥¥¨¦§©¦¨¨¦¦¨¥©

øîBL éabzexryy :`xnbd daiyn .xg`,ìçìçî éìeçìç`vnp ©¥¥©§¥§©§¥
.xney iab lr xney mpi`e ,xyal mixney mnvr mdy

é÷úîïðéáúk éëéä ïéléôz ,äzòî àlà ,àçà áø dì ó,xer lr ©§¦¨©©¨¤¨¥©¨§¦¦¥¦©§¦¨
.àkéìå änz äáéúk ïðéòa àä:`xnbd zvxznàä déúèénzLéà ¨§¦¨§¦¨©¨§¥¨¦§©¦§¥¨

á÷ð Bðéà ,åéìò øáBò BécäL á÷ð ìk ,àáøòîa éøîàc.leqtl §¨§¥§©£¨¨¨¤¤¤©§¥¨¨¥¤¤
oldl dpynn yiwl yix lr dywd opgei iax(.ckw):éaø déáéúéà¥¦¥©¦

,Lé÷ì Léøì ïðçBéepipy(my),øNa úéæk åéìò LiL øBò,dliap ¨¨§¥¨¦¤¥¨¨§©¦¨¨
áéöa òâBpäxya ly hega ±epnî àöBiä,xya eze`n ±äøòNáe ©¥©§¦©¥¦¤§©£¨

BcâðkL,xya eze` cbpk `idy ±íeMî åàì éàî ,àîèoic,øîBL ¤§¤§¨¥©©¦¥
:`xnbd zvxzn .yiwl yix lr dywe,àì`id dpynd zpeek Ÿ

z`nhn dxrydyíeMîoic.ãé ¦¨
:`xnbd zl`eyàéæç éàîì úçà àîéð,die`x `id yeniy dfi`l ± ¦¨©©§©©§¨

lr lke`d z` lhlhl die`x dpi`e zwqtp `id da mifge`yk ixd
.ci oicn z`nhn recne ,dci

dpynd z` yxtl xyt`y :`xnbd zvxznàòìéà éaø øîàãk¦§¨©©¦¦§¨
oivwera dpynd z` yxtl(b"n `"t)zxacny ,oldl d`aedyéàìîa¦§©

,ïéàìnä ïéaL,mleka fge`y xaecne,énð àëäzxacn dpynd ¤¥©§¨¦¨¨©¦
,ïéîépä ïéaL àîéðaz` lhlhnyke ,daxd zexry yiy ,xnelk §¦¨¤¥©¦¦

.ci miaygpe miwqtp mpi` zexry dnk ici lr xyad
:`xnbd zxxan.àòìéà éaøc øîzéà àëéäå:`xnbd daiynàäà §¥¨¦§©§©¦¦§¨©¨

ïðúcoivwera(my),ïéànèî ,ïéìaLaL éàìnämixg`d z` ¦§©©§©¤§¦¢¦§©§¦
,mzribpaïéàîhéîe,eci lr d`neh zlawn zleaiyd ±ïéàåmipwfd ¦©§¦§¥
ïéôøèöî:dpynd lr eywde .zeleaiyd mr,àéæç éàîì éàìî ¦§¨§¦§©§©©§¨

e,àòìéà éaø øîàzxacn dpyndy,ïéàìnä ïéaL éàìîaxaecne ¨©©¦¦§¨¦§©¤¥©§¨¦
.mipwfd lka fge`y

:dpyna epipyáèBøäå:`xnbd zxxan .xyad mr sxhvnéàî §¨¤©
.áèBø:`xnbd daiynàðîeL ,àáø øîà.wxnd lry oney ± ¤¨©¨¨§¨

:xg` ote`a yxtne df yexit dgec iia`éiaà déì øîà,`axl ¨©¥©©¥
y ,dywi jixaclàeäipta,ïéìëBà úàîeè ànèé Bîöòixdy ©§§©¥§©¨¦

iptay rnyne ,xyad mr sxhvny wx epipy recne ,`ed xenb lke`
.`nhn epi` envràlà`ed ahex ,iia` xn`áìçz`veid dgil - ¤¨¥¤

xyad onLéø÷cjkle ,dnvr ipta dlke`l jxcd oi`y [dyxwpy±] ¦§¦
ipta la` ,xyad ab` lke` daeyg xyad mr cgia `idyk `weec
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ïéúéðúîà`l ci `dc ,xney meyn Ð jgxk lre ,oitxhvn zenvr :ipzwc Ð

.xney iab lr xney oi`c Ð sxhvn `le ,xney ied `l `nip la` .sxhvnàðîåù
.wxnd lry oney Ðééáà äéì øîàitexhv`l il dnl oney Ð?oitxhvn :ipzwc

`l i`n` oneye .`l Ð envr ipta `d ,xya icda oilke` z`neh `nhl?lke`

!`ed `ilrnùéø÷ã áìçon d`veid dgl Ð

.`"xiilb* oixewy ,xyad÷øé éáâ ìòù øéö
:`pixg` `pyil .wxid on `veid dwyn Ð

.xiva olk`n oiliahn eidy Ð xivïéôøèöî
úáúåëëìoeik ,yixw `lc ab lr s`e Ð

Ð xagin lke` icdac.`ed lke`éðùîåÐ

`lke` meyn e`l mixetkd meic `nrh mzd

`aziinc oeik Ð `lke` e`l inp i`c ,`ed

aizk "dperz `l" `dc .aiign ,dizrc

Ð `kd la` .dprzd `l dfe ,(bk `xwie)

eey `l `dc ,oitxhvn oi` dwyne lke`

`nei) opz inp mzdc ab lr s`e .ediixeriy

ilin ipd Ð oitxhvn oi` ,dzye lk` :(a,br

`aziin `lc opaxl edl miwc ,dzye lk`

edl miw ,wxi iab lry xiv la` .ikda dizrc

.`aziinc opaxläôé÷wc .`"liixcpet** Ð

oixewy ,dxcwd ceqil llevy xyaay

.`"liixcpetïéìáú`le ,ediiytp itp`a Ð

.iypi` edl ilk`äô÷äiab lr eyixwd Ð

.xe`däúåùä úà úåáøì`xwie) aizkcn Ð

xac lk rnyn Ð "ytp" ,"ytpd dzxkpe" (f

enk ,dzey elit`e ,mc` ly ezrc ayiind

`idy ,"mkytp z` yi m`" (bk ziy`xa)

.epnn dpdp ytpdy ,gex zxewe de`z oeyl

åäçîäoixewy ,xe`a xedh serl ekizd Ð

zia` micba `nhn Ð ernbe ,`"xcpet***

.driladäîçá åäçîä,xedh Ð ernbe Ð

.onwl yxtn `nrheìëàú øùà ùôð ìëå
'åâå äìáðaizk xedh ser zlap iab Ð

.(fi `xwie)åëæ äåáâ ïçìùî`xzide Ð

`l heicd iabl la` ,`ed deab meyn

.xzedc ogky`íéàîèä,aizk mivxya Ð

.yixc `w `xizi `"deøîâéìunge algn Ð

.mzenk mdly ieginc dlape
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àåäz`neh :inp i` .zelap z`neh `nhi :xninl ivn ded Ð oilke` z`neh `nhi envr

z`neh `nhn `le oilke` z`neh `nhnc `aeh ilin `ki`c Ð `nhn `l zelap

.'ek zqkxtne iebl dnda hgeyd (a,fiw oileg) opzck ,zelap

äô÷äla` .(`,`k zegpn) "dax unewd"a opiyxtck ,ixiin dnga edtwd Ð elk`e mcd

.eilr xaer epi` elyay mcc ,`l Ð xE`a

úåáøì,`xw il dnle :xn`z m`e Ð dzeyd

,dlik` llka `ied dizy `d

(`,bk) zereayc iyily wxta opiyxcck

,"jyexiz jpbc xyrn 'ebe iptl zlk`e" aizkcn

ilina mzdc :xnel yie !dlik` yexiz ixwe

,dlik` xac icina `kde .onye oii oebk ,dizyc

.edl izye edl ignncíçì`pngx xn` iper

aizk dlik` :inp xninl ivn ded Ð.diaàìà
Ð dia aizk dlik` `d zxk yepr `ed ung m`

zil ung z`pd Ð d`pda xeq` `edc ab lr s`

.e`l `l` zxk diaõîçoky dipin iz` `l

alg :xn`z m`e Ð xyekd zry el dzid `l

.en` irna didyk ,xyekd zry el ied inp

alg ylz :(`,dr oileg) xn`c opgei iax elit`c

!dcen ,dpeny oaa inxb miycgc ,ig dryz oan

zry el dzid dzr `edy enk ungc :xnel yie

`viy xg` ,alg la` .dpzyp `l aeye ,xyekd

.xzidl xyekd zry el dzid `l mlerd xie`l

áìçÐ ellkn xzed `ly dipin iz` `l

iaxl :o"ecxeen l`eny epiax axd dywd

,(a,bk) migqta `kxit `dl yiig `lc ,iqei

iqei iaxe :xn`wc .ellkn xzed `l alg aiyge

`l `din dndaa ,opixn`w dndaa op` ililbd

xeq` oky ungl dn :inp jxtinl `kile .ixzy`

xzen ung ililbd iqei iaxl `dc Ð d`pda

iqei iaxlc :xnel yie .mzd xn`ck ,d`pda

.izixg` dyxcl "ytp" `z` i`ce [ililbd]äî
dlapc Ð xyekd zry mdl dzid `l oky jpdl

.xyekd zry dl did `l ,dzn dzr `idy enk

elit`e .igd on xa` xeqi` da did miign :inp i`

da did ,zcner mixai`l (e`l) xn`c o`nl

.dgeaf dpi`y xeqi`

ïëùmewn lkac :dniz Ð edyna oz`neh

oke ."edyn" hwp o`ke ,"dycrk" xikfn

:jixtc (a,ew migaf) "dlrnde hgeyd" wxta

Ð oi`nh mivxyn iziz ,'ek il dnl alga e`l

.`edy lka `nhn oky ,oi`nh mivxyl dn

,dil opiqxb `lc d`xp mzd ikd e`la edine

`dc ,alg iab "edyn" xikfdl jixhv` `lc

,eyay mixteqe .llk `nhn `l algmeyn

dn Ð mixedh mivxyn i`e" xn`w ikd xzac

:yexit ,"edyna oxeqi` oky ,mixedh mivxyl

.mi`nh iab ok enk eazke ,dixa meyn

àäådpi`c opiqxb `ipzc Ð 'ek mi`nhd opzc

.dpyn
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`oifgeקכ mipya cenr kw sc ± oey`x wxtzereay

íéöøùmzlcade" :`pipg iaxa iqei iax ipzc .oz`nehk ,dycrka mzlik` xeqi` Ð

xnel ,d`neha miiqe ,dlik`a aezkd gzt Ð 'ebe "d`nhl dxedhd dndad oia

"gafn iycw" wxta ,dlirna .dycrka Ð dlik` s` ,dycrka Ð d`neh dn :jl

`l :`pin` ded ,jpdn silie ,ediiteba iegin aizk `l i` jklid .(a,fh dlirn)

.zifkn zegta oiiegin` aiigníéöøùì äî
.ozenk odly iegin `diy `ed oic Ðïëù

ïúàîåè.edyna oxeqi`e Ðùãçämcew Ð

.oixeryd on xkW dyere ,xnerd axwy¥¨

úéòéáùäåoda zbdep odn oi`veid oiwyn Ð

.ozenk xeriaa oiaiige ,ziriayêðäîÐ

.dlape unge algåéìàî àáä øåñéà ïëù
ziriaye ycge lah ediipin slinl gpize Ð

!ediipin iz` `l ycwd la` ,mxkd i`lke

íéøåëáici lry ,eil`n `a oxeqi` oi` Ð

.miyecw od oyixtnyéøôlk ziy`xn" Ð

."ixtàéáúdedc ,"jvx`n `iaz xy`" Ð

."jvx`n xy`" azkinl dilåëáïéðåòè íéø
äééø÷."ia` cae` inx`" Ðäçðäålr Ð

'd iptl ezgpde" ,dtvxd."äîåøúì äî
äúéî ïäéìò íéáééç ïëù íéøåëáåcifna Ð

oky dnexzl dn :zkxt ike ,bbeya ynege

xninl `kil ynege dzin dilr oiaiig

.egikei mixekaêðäî ãçå äîåøúîung Ð

!dzin oky dnexzl dn zkxt ikc dlap e`

`ad xeqi` oky dlapl dn .gikez dlap Ð

cvd ,oicd xfge .gikez dnexz Ð !eil`n

oiwyne ,onvr od oixeq`y Ð oday deyd

.el` z` `ia` ip` s` .ozenk odn oi`veid

úåéðååúéñzenia miptba oi`vnpd miapr Ð

odn oiyere ,mlerl oilyazn oi`y ,sxegd

.unegúåøéô éðéî ìë øàùåmiaprn ueg Ð

.jka okxcy ,mizifeùîåçå ïø÷ áééçîÐ

.bbeya olk` m`éâìôéî÷ éàîáli`ed Ð

oi`veid oiwynl mixekan dnexz opitlic

ozenk odnäðéîå äðéî ïåãá ?zexifb lka Ð

xac micnl ep`y dxezay a` oipae zeey

lkl dil opixnbe dil opipiic i` ,exiagn

,el oikixv ep`y dn Ð "dpin oec" e` .ilin

`ziipxg` ilinl Ð "dxz`a iwe`e"

.ibltinw diteba iyxtincíéøåëáoi`ian Ð

.oipind zray lknéîð äîåøú óàÐ

oeik .migetze mixnz oebk ,zexita dyixtdy

zbdep dpi`c ab lr s` ,ixta zbdep dnexzc

Ð cala xdvie yexiza `l` odly oiwyna

ixd ,ez` dnexz zexitnc oeik ,oiwyn jpd

e`l Ð "dpine dpin oec" i`de .dnexzk od

ediiteb migetze mixnz `dc ,xn`w `wec

.mixteq ixacn `l` dxezd on oznexz oi`

`wc `ed ikde`ziixe`c icinac oeik :opixn

znexz i`ed i`e ,dpine dpin oec ol zi`

mixekan dl ixnb ded Ð `ziixe`c mixnz

.oewz `ziixe`c oirk ,edcica opax inp ikd .ozenk odn oi`veid oiwynlòùåäé éáøå
øáñoec" ol zi`c ,ozenk odn oi`veid oiwyn oiied `l Ð `ziixe`c `ed inp i` Ð

epiidc ,dpnid cenll dkixv `idy dnl Ð "dpin oec" ,"dxz`a iwe`e dpine dpin§¨

.dnewna dze` cnrd `l` ,dpin oecz `l eze .dzenk dpnn oiwynd ediyùåøéú
øäöéåopitlic `ed dnexz da ebdpc oiwyn jpde .oiwyn x`y `le ,da iaizk Ð

.`l Ð onvr zexita `aizk `id elit` ,dnexz eda `aizk `lc ,oiwyn x`y la` .odn `veid dwyn oixq`p Ð okxcy mcew dnexz my odilr `xw m`c ,mixekanïéà
ä÷ùî íéøåëá ïéàéáî."dwyn `ian dz` i`e ,`ian dz` ixt" oxn` `dc ,`l inp miapr elit` ,oicnere oikexca i`c .okxce zexit `iad elit` ,rnyn ixnbl Ðéáø

øîàã àéä òùåäéÐ "`iaz" eda `pngx iaxc `dc .dpin mixekal xnb xcd ,ixqzn `l dnexzac oeike ."dxz`a iwe`e dpin oec" dil zi`c ,iyicw `l dnexz iab Ð

.iaxc `ed miapre mizifïéâôåñ ïéà.dlxr zexitn `ad dwyn meyn Ðøîàã àéä òùåäé éáøexwi`c ,`ywida dnexzn ixnb mixeka ez`e ,ixqzin `l dnexza Ð

.dey dxifbn mixekan xnbe dlxr `iz`e ,"dnexz"
à÷èøî
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áåúëéì`l edlekn ungc ,iz` `l edlekn cg cvd dnae Ð 'ek jpd ezile mivxya

`l oky Ð edlekn iz` `l inp alge ,xyekd zry mdl did `ly Ð iz`

xeqi` oiprl `l` xne` iziid `l `nye !edlekn dlap izizc :dyw j` .ollkn exzed

`l" dlik` oeyla diwt`c ab lr s`e ,`l Ð xedh ser zlap z`neh oiprl la` ,dlik`

."da d`nhl lk`iàëéä`ad xeqi` e`lc

?dil `iran ida :xn`z m`e Ð olpn eil`n

lah i`e ,eil`n `ad xeqi` Ð ziriaye ycgc

el`" seqa dnexzn "lelg" "lelg" sili `d Ð

opitli Ð dnexze ,(`,ct oixcdpq) "oitxypd od

dna slinl jixvc rnyn jenqae ,mixekan

,dlik` eda aizk `l `d Ð mi`lk i`e .cvd

`ki`c :cere .dlik` dia aizk `l inp ycwde

:xnel jixve !dnexzn "`hg" "`hg" slinl

eda aizk `lc ab lr s`c ,ira mi`lk`c

`l` dxez dxq` `lc `id `xaq ,dlik`

,alg `l`" jixtc lirle .oira xeqi`dyk

ivn ded ikd e`la Ð "dia aizk dlik`

,dlik` `icda da azkc oeik `l` ,jxtinl

iabc :xne` did l`eny epiax axde .dpin jixt

,dlik` dia aizk ded `l i` Ð edgndy alg

,ungd oke .algd seb `edy oeik ,oiaiign ded

Ð mi`lkn `veid dwyn la` .genpy `l`

eda aizkc o`nk ,dlik` eda aizk `l elit`

:qxhpewa yxity dne .ixtd seb df oi`y ,inc

Ð ycwdn xal ,"eil`n `ad xeqi`" ixw edlekc

,xn`w mi`lk` `l` ,ok xnel xyt` i`

ici lry ,eil`n `ad xeqi` df oi`y .izyxitck

dxiard mbe ,mi`lkd oixq`p drixf ly dyrn

ikid ziriaye :xn`z m`e .drixf zrya did

dyr ziriayae ,e`l eda zi`c Ð edlekn iz`

opitlic :xnel yie ?'ek dcyd on digl dlk Ð

.e`l eda jiiy `lc ,mivxy z`nehn

àéáädizyc ab lr s` Ð 'ek okxce miapr

z`ad oiprl Ð mizife miapra dlik` llka

llka dizy iedzc ,dlik` `aizk `l mixeka

.ixt

äîÐ ynege dzin dilr aiig oky dnexzl

cifd :(`,bt) oixcdpqa xn`c iaxl

ira ycwd` e`l jgxk lr Ð dzina ,dlirna

`ki` inp ycwda `dc ,qxhpewa yxitck ,lirl

.iaxl ynege dzinàìàjpdn cge dnexzn i`

e` ,dnexz e` mixekae dlapn :yexit Ð 'ek

enk `l la` .dnexz e` mixekae mivxyn

Ð dnexz e` mixekae ung :qxhpewa yxity

.zxke dzin dnyp zlihp oda yi oky jpdl dnc

i`dn Ð iz` `l mixeka e` dnexze algn oke

.`nrhïåãe`lc :qxhpewa yxit Ð dpine dpin

obc meyn ,`wec iedc xyt` edine .`wec

xfril` iaxc .`ziixe`c obc znexzc ,edgndy

iaxe .opaxcn oipin x`ye ,`ziixe`cn obc aiign

iwe`e dpin oecc ,edgndy obca xhet ryedi

,oipin x`ya inp xht ikdle .obc elit`e ,`l Ð oipin x`y ,oi` Ð xdvie yexiz .dxz`a

.obcn xzei oda xingdl oi`y

óàmixekady mipin dray `wec `ni` izk` :xn`z m`e Ð oipin x`y elit` dnexz

.edleka `ied ,opaxc ilina elit` `iedc oeik :xnel yie ?olpn migetz oiie ,oda mibdep
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חולין. פרק תשיעי - העור והרוטב דף קכ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc oileg(ipy meil)

:`xnbd dywneàðîçø áBzëéìåwxíéöøLaegenip m`y oicd z` §¦§©£¨¨¦§¨¦
,lke`k mpicðä eúéìåCmixg`d e`eaie ±eäéépéî eøîâéìåecnlie - §¥¨¨§¦§§¦©§

mixg`d z` cenll xyt` i`y :`xnbd zvxzn .mivxyn mze`
,mivxynCøôéîì àkéàc íeMî,xnele zegcl yiy ±äîepivny ¦§¦¨§¦§©©

ìíéöøLmeyn `ed ,lke`k mpicy egenipyïkLxeriyïúàîeè ¦§¨¦¤¥§¨¨
`ed mxeqi`e,eäMîa,hren xeriy `edy dycrka xnelkdn §©¤

.zifka wx mxeqi`y mixg`d ok oi`y
,mzenk mpic mdn mi`veid miwyny mixeqi` cer d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .ok micnl okidn zxxan `xnbde,àéðúc àäå§¨§©§¨
Lãçäå ,ìáhäon xky dyre ,xnerd zaxwd iptl dycg d`eaz - ©¤¤§¤¨¨

,mixerydíéàìkäå ,úéòéáMäå ,Lc÷ääå,mxkd i`lk ±ïleklk ± §©¤§¥§©§¦¦§©¦§©¦¨
,miwyn mdn `ivedy o`k mixkfpd el`ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic ©§¦©§¦¥¤
ðäî øîâéì àîéz éëå .ïìðî ,ïúBîkCunge alg] el`n mcnlpy ± §¨§¨¨§¦¥¨¦§©¥¨¨

,xnele zegcl yi ixd .[dlapeäîepivnyðäìCmpic egenip m`y ©§¨¨
meyn `ed ,lke`kïkLmxeqi`eåä åéìàî àaä øeqéàicia - ¤¥¦©¨¥¥¨¨

.mc` dyrn ici lr mxeqi` mxbp `le ,mi`a md miny
algn cenll oi` eze`y ycwd lr wx dyw dfy ,zx`an `xnbd

,dlape unge.dyw `l lirl mixkfend mixacd x`y lr la`
:`xnbd zxne`çðéz,dlape unge algn cenll yiy xacd oaen ± ¦©
øeqéàc àëéädåéìàî àa,mi`lke ziriaye ycge lah oebk ,`ed ¥¨§¦¨¥¥¨

la`,åéìàî àaä øeqéà åàìc àëéädyrp xeqi`dy ycwda oebk ¥¨§©¦©¨¥¥¨
,exeaic ici lrïìðî.mzenk mpic mdn mi`veid miwyny §¨¨

mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xewn d`ian `xnbd
:`xnbd daiyn .mzenkïðéøîbycwd oic micnl ±îoic,íéøeka ©§¦¨¦¦¦

mixekiae ,mzenk mpic mdn mi`veid miwyndy mixekiaa epivny
.miyecw md exeaica mze` yixtny ici lry ,eil`n `a mxeqi` oi`
mpic mdn mi`veid miwyny mixekia oicl xewnd zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mzenkeäééôeb íéøekáe,[mnvr-].ïìðîdaiyn ¦¦©§§¨¨
,`xnbdéñBé éaø éðúc`ziixaa(.`i oikxr)lv` dxeza xn`p , §¨¥©¦¥
mixekia(a ek mixac)lM ziW`xn Ygwle'éøt`iaY xW` dnc`d §¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤¨¦

d `weecy micnel ep` 'ixt' zaizne ,'ebe 'Lvx`néøtenvräzà ¥©§§§¦©¨
àéáî,mixekiaàéáî äzà éàådn mixekiaä÷Lî,epnn `veid ¥¦§¦©¨¥¦©§¤

m` mpn`íéáðò àéáädxfrlmixekialåjk xg`ïëøã,[ohgq±] ¥¦£¨¦§§¨¨
ïépî,mixekia zaeg ici mda `veiyøîBì ãeîìzxW`'àéáz ¦©¦©§©£¤¨¦

x`yp mhgq m` s` ,dxfrl m`iady xg`ly zeaxl ,'Lvx`n¥©§§
.mixekia zyecw mdilr

:`xnbd dgec .mixekian cenild z` dgec `xnbdCøôéîì àkéà¦¨§¦§©
y ,xneleäîepivnyíéøekáì,mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ©§¦¦

meyn `edäéiø÷ ïéðeòè ïkL`exwl jixv mixekia `iandy ± ¤¥§¦§¦¨
'ia` ca` iOx`' zyxt(d ek mixac),emiperhäçðä,dxfrd ztvx lr £©¦Ÿ¥¨¦£¨¨

.mixekian dcnell xyt` i` ok m`e ,ycwda ok oi`y dn
mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xg` xewn d`ian `xnbd

:mzenkøîb àlàmdn mi`veid miwyny ycwd oic z` micnl - ¤¨¨©
mzenk mpic.äîeøzî¦§¨

.mzenk mpic mi`veid miwyny dnexz oicl xewnd zxxan `xnbd
:`xnbd zxxanäôeb äîeøúe[dnvr-].ïìðî,`xnbd daiyn §¨¨§¨¨

L÷zéàcdnexz dywedy ±øî øîàc ,íéøekáì`ziixaadlirn) §¦§©§¦¦§¨©©
(:ehmiycwe ipy xyrn zlik` lv` dxeza aezk ,(fi ai mixac)`l'Ÿ

aezky dne 'Lci znExzE 'ebe LpbC xUrn LixrWA lk`l lkEz©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§©¨¤
'Eãé úîeøúe',íéøeka elà,mixekial `ed dpeekd -dxezdy oeike §©¨¤¥¦¦

oic micnle ,mixekial dnexz dywed ,dnexz mixekial d`xw
.mixekia oicn mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny dnexz

ycwd oicl xg` xewn d`iane ,dnexzn cenild z` dgec `xnbd
zegcl yiy :`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny

y ,xneleäîepivnyäîeøúìmpic zexitdn mi`veid miwyny ©¦§¨
meyn `ed ,mzenkïkLcifna dze` milke`y mixfäéìò ïéáéiç ¤¥©¨¦¨¤¨

äúéî,miny iciaåsiqene oxwd z` odkl mlyn bbeya dlk` m` ¦¨§
dilr,LîBçdnexzn cenll xyt` i` okle ,ycwda ok oi`y dn ¤

.mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny
øîb àlà,ycwd oic micnl -eäééåøzîepiidcíéøekáe äîeøzî ¤¨¨©¦©§©§¦§¨¦¦

mpic mdn mi`veid miwyn mixekiae dnexzay myky ,cgia
.mzenk mpic mdn `veid miwyn ycwd s` ,mzenk

oicl xg` xewn d`iane mixekiae dnexzn cenild z` dgec `xnbd
yiy :`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd

y ,xnele zegcläîepivnyíéøekáe äîeøúìmi`veid miwyny ©¦§¨¦¦
meyn `ed ,mzenk mpic mdnïkLmixfäúéî íäéìò ïéáéiç ¤¥©¨¦£¥¤¦¨

.LîBçå§¤
àéúà àlà,mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oic micnl ± ¤¨©§¨

e`îoicðäî ãçå äîeøzC,[dlap e` ung] el`n cg`e ±î Bàoic ¦§¨§¨¥¨¨¦
ðäî ãçå íéøeka.C ¦¦§¨¥¨¨

mixekian dnexz micnly lirl epxn`y dn itl ,zl`ey `xnbd
ewlgp dna ok m` ,mzenk mpic `diy mdn mi`veid miwynd oiprl

dpyna ryedi iaxe xfril` iax(a"n `"it zenexz)x`y ly miwyna ,
zl`ey .mzenk mpic m` miapre mizif mpi`y dnexz ly zexit ipin

:`xnbdïðúc àäå(my),õîBçå ,íéçetz ïééå ,íéøîz Lácly §¨¦§©§©§¨¦§¥©¦§¤
miaprúBiðååúéñ,dnexz ly [sxegd zeni ly±]emiwynnøàL ¦§¨¦§¨
ðéîLîBçå ïø÷ áéiçî øæòéìà éaø ,äîeøz ìL úBøét éxfl ¦¥¥¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤§¤

,bbeya mdn dzeydøèBt òLBäé éaøåmda oi`y meyn ,ynegn §©¦§ª©¥
.dnexz zyecwéâéìt éàîalirl epxn` ixd ,ewlgp dna ± §©§¦¥

mpic `diy mdn mi`veid miwynd oiprl mixekian dnexz micnly
.ynege oxwn ryedi iax xhet recn ok m`e ,mzenk

mewn lka ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,daiyn `xnbd
oipa ici lr e` dey dxifb ici lr exiagn xac micnl ep`y dxezay

ewlgpy :`xnbd daiyn .cenild `ed ote` dfi`a ,a`adkld §
mixne` m`d ,a` oipaa e` dey dxfba xg` mewnn zcnlpdïeã'

'dpéîe dpéîmb dpnn cenl aeye ,dkldd xwir z` dpnn cenl - ¦¨¦¨
,dihxt x`y'døúàa é÷Bàå dpéî ïeã'áecenl mixne`y e` - §¦¨§¥§©§¨

cnrd jk xg`e ,cenll mikixv ep`y dn dkldd xwir z` wx dpnn
cenl dnewna miyxetnd mixg`d mihxte ,dnewna dkldd z`

,dnewnnéâìôéî÷.ewlgp dfa ± ¨¦§§¥
,øáñ øæòéìà éaøcmixne`y,dpéîe dpéî ïec,jk xn`zeäî §©¦¡¦¤¤¨©¦¨¦¨©

aïäî àöBiä ïé÷Lî íéøekámpicóà ,ïúBîkaïé÷Lî ,énð äîeøú ¦¦©§¦©¥¥¤§¨©§¨©¦©§¦
ïäî àöBiämpicäpéîe ,ïúBîkoiprl mb mixekian dnexz cenle ± ©¥¥¤§¨¦¨

,xn`ze ,dkldd ihxtäîaáeléôà íéøekn mi`veid miwynøàL ©¦¦£¦§¨
dïéðéî,mzenk mpic miapre mizifn mpi`yénð äîeøz óà ¦¦©§¨©¦

,zexita dyixtdyeléôàn mi`veid miwynøàLdïéðéîoebk £¦§¨¦¦
.mzenk mpic migetze mixnz

,øáñ òLBäé éaøåmixne`y,dpéî ïec,jk xn`zeäîaíéøeká §©¦§ª©¨©¦¨©¦¦
ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpicóà ,ïúBîkaïäî ïéàöBiä ïé÷Lî äîeøú ©§¦©§¦¥¤§¨©§¨©§¦©§¦¥¤

mpicdøúàa é÷Bàå ,ïúBîkdkldd z` cnrd jk xg` mpn` ± §¨§¥§©§¨
,xn`ze ,dnewnaíéLã÷c ïé÷Lî äîmiyecwy ±LBøéz ,äîeøúa ©©§¦§¨¨¦¦§¨¦

ïéà øäöéå,dnexza miyecw ok` onye oii ±àì àðéøçà éãéî± §¦§¨¥¦¦©£¦¨Ÿ
,dnexz oica miyecw mpi` mixg` zexit ly miwynóàoiprl ©

ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic `diyéãéî ,ïéà øäöéå LBøéz ,ïúBîk ©§¦©§¦¥¤§¨¦§¦§¨¥¦¦
.àì àðéøçà©£¦¨Ÿ

dpyn d`ian `xnbd(b"n my)zl`ey .diepy `id in zrck zl`eye
:`xnbd,ïðúc àäåyíéøeka ïéàéáî ïéànä÷Lîx`yn `veid §¨¦§©¥§¦¦¦¦©§¤

,jk xg` mkxce zexit mcera myixtdy zexitàlàdwynnàöBiä ¤¨©¥
íéáðòä ïîe íéúéfä ïî.calaépî.ef dpyn diepy in zrck ± ¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

zrck dpynd :`xnbd daiynàéä òLBäé éaø,diepyøîàciabl ©¦§ª©¦§¨©
,dnexz zyecwa miyecw mpi` zexit x`y ly miwyny ,dnexz

xaeqy meyn'døúàa é÷Bàå dpéî ïec',lirl x`azpy enkeøîâå ¦¨§¥§©§¨§¨©
eäìcnele xfege ±î íéøekáìoic.äîeøz §§¦¦¦§¨

.diepy `id in zrck zl`eye dpynd ly `yixd d`ian `xnbd
:`xnbd zl`eyïðúc àäå(my)yíéòaøàä úà ïéâôBñ ïéàoi` - §¨¦§©¥§¦¤¨©§¨¦

miwyn ziizy lr zewln yperíeMîzlik` ly e`làlà ,äìøò ¦¨§¨¤¨
ìòdwyníéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.cala.épîdaiyn ©©¥¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

:`xnbdøîàc ,àéä òLBäé éaøx`y ly miwyny ,dnexz iabl ©¦§ª©¦§¨©
xaeqy meyn ,dnexz zyecwa miyecw mpi` zexité÷Bàå dpéî ïec'¦¨§¥

,äîeøzî íéøekáì eäì øîâå ,'døúàa§©§¨§¨©§§¦¦¦§¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr kw sc oileg(ipy meil)

:`xnbd dywneàðîçø áBzëéìåwxíéöøLaegenip m`y oicd z` §¦§©£¨¨¦§¨¦
,lke`k mpicðä eúéìåCmixg`d e`eaie ±eäéépéî eøîâéìåecnlie - §¥¨¨§¦§§¦©§

mixg`d z` cenll xyt` i`y :`xnbd zvxzn .mivxyn mze`
,mivxynCøôéîì àkéàc íeMî,xnele zegcl yiy ±äîepivny ¦§¦¨§¦§©©

ìíéöøLmeyn `ed ,lke`k mpicy egenipyïkLxeriyïúàîeè ¦§¨¦¤¥§¨¨
`ed mxeqi`e,eäMîa,hren xeriy `edy dycrka xnelkdn §©¤

.zifka wx mxeqi`y mixg`d ok oi`y
,mzenk mpic mdn mi`veid miwyny mixeqi` cer d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .ok micnl okidn zxxan `xnbde,àéðúc àäå§¨§©§¨
Lãçäå ,ìáhäon xky dyre ,xnerd zaxwd iptl dycg d`eaz - ©¤¤§¤¨¨

,mixerydíéàìkäå ,úéòéáMäå ,Lc÷ääå,mxkd i`lk ±ïleklk ± §©¤§¥§©§¦¦§©¦§©¦¨
,miwyn mdn `ivedy o`k mixkfpd el`ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic ©§¦©§¦¥¤
ðäî øîâéì àîéz éëå .ïìðî ,ïúBîkCunge alg] el`n mcnlpy ± §¨§¨¨§¦¥¨¦§©¥¨¨

,xnele zegcl yi ixd .[dlapeäîepivnyðäìCmpic egenip m`y ©§¨¨
meyn `ed ,lke`kïkLmxeqi`eåä åéìàî àaä øeqéàicia - ¤¥¦©¨¥¥¨¨

.mc` dyrn ici lr mxeqi` mxbp `le ,mi`a md miny
algn cenll oi` eze`y ycwd lr wx dyw dfy ,zx`an `xnbd

,dlape unge.dyw `l lirl mixkfend mixacd x`y lr la`
:`xnbd zxne`çðéz,dlape unge algn cenll yiy xacd oaen ± ¦©
øeqéàc àëéädåéìàî àa,mi`lke ziriaye ycge lah oebk ,`ed ¥¨§¦¨¥¥¨

la`,åéìàî àaä øeqéà åàìc àëéädyrp xeqi`dy ycwda oebk ¥¨§©¦©¨¥¥¨
,exeaic ici lrïìðî.mzenk mpic mdn mi`veid miwyny §¨¨

mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xewn d`ian `xnbd
:`xnbd daiyn .mzenkïðéøîbycwd oic micnl ±îoic,íéøeka ©§¦¨¦¦¦

mixekiae ,mzenk mpic mdn mi`veid miwyndy mixekiaa epivny
.miyecw md exeaica mze` yixtny ici lry ,eil`n `a mxeqi` oi`
mpic mdn mi`veid miwyny mixekia oicl xewnd zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .mzenkeäééôeb íéøekáe,[mnvr-].ïìðîdaiyn ¦¦©§§¨¨
,`xnbdéñBé éaø éðúc`ziixaa(.`i oikxr)lv` dxeza xn`p , §¨¥©¦¥
mixekia(a ek mixac)lM ziW`xn Ygwle'éøt`iaY xW` dnc`d §¨©§¨¥¥¦¨§¦¨£¨¨£¤¨¦

d `weecy micnel ep` 'ixt' zaizne ,'ebe 'Lvx`néøtenvräzà ¥©§§§¦©¨
àéáî,mixekiaàéáî äzà éàådn mixekiaä÷Lî,epnn `veid ¥¦§¦©¨¥¦©§¤

m` mpn`íéáðò àéáädxfrlmixekialåjk xg`ïëøã,[ohgq±] ¥¦£¨¦§§¨¨
ïépî,mixekia zaeg ici mda `veiyøîBì ãeîìzxW`'àéáz ¦©¦©§©£¤¨¦

x`yp mhgq m` s` ,dxfrl m`iady xg`ly zeaxl ,'Lvx`n¥©§§
.mixekia zyecw mdilr

:`xnbd dgec .mixekian cenild z` dgec `xnbdCøôéîì àkéà¦¨§¦§©
y ,xneleäîepivnyíéøekáì,mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ©§¦¦

meyn `edäéiø÷ ïéðeòè ïkL`exwl jixv mixekia `iandy ± ¤¥§¦§¦¨
'ia` ca` iOx`' zyxt(d ek mixac),emiperhäçðä,dxfrd ztvx lr £©¦Ÿ¥¨¦£¨¨

.mixekian dcnell xyt` i` ok m`e ,ycwda ok oi`y dn
mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oicl xg` xewn d`ian `xnbd

:mzenkøîb àlàmdn mi`veid miwyny ycwd oic z` micnl - ¤¨¨©
mzenk mpic.äîeøzî¦§¨

.mzenk mpic mi`veid miwyny dnexz oicl xewnd zxxan `xnbd
:`xnbd zxxanäôeb äîeøúe[dnvr-].ïìðî,`xnbd daiyn §¨¨§¨¨

L÷zéàcdnexz dywedy ±øî øîàc ,íéøekáì`ziixaadlirn) §¦§©§¦¦§¨©©
(:ehmiycwe ipy xyrn zlik` lv` dxeza aezk ,(fi ai mixac)`l'Ÿ

aezky dne 'Lci znExzE 'ebe LpbC xUrn LixrWA lk`l lkEz©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§©¨¤
'Eãé úîeøúe',íéøeka elà,mixekial `ed dpeekd -dxezdy oeike §©¨¤¥¦¦

oic micnle ,mixekial dnexz dywed ,dnexz mixekial d`xw
.mixekia oicn mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny dnexz

ycwd oicl xg` xewn d`iane ,dnexzn cenild z` dgec `xnbd
zegcl yiy :`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny

y ,xneleäîepivnyäîeøúìmpic zexitdn mi`veid miwyny ©¦§¨
meyn `ed ,mzenkïkLcifna dze` milke`y mixfäéìò ïéáéiç ¤¥©¨¦¨¤¨

äúéî,miny iciaåsiqene oxwd z` odkl mlyn bbeya dlk` m` ¦¨§
dilr,LîBçdnexzn cenll xyt` i` okle ,ycwda ok oi`y dn ¤

.mzenk mpic `di mdn mi`veid miwyny
øîb àlà,ycwd oic micnl -eäééåøzîepiidcíéøekáe äîeøzî ¤¨¨©¦©§©§¦§¨¦¦

mpic mdn mi`veid miwyn mixekiae dnexzay myky ,cgia
.mzenk mpic mdn `veid miwyn ycwd s` ,mzenk

oicl xg` xewn d`iane mixekiae dnexzn cenild z` dgec `xnbd
yiy :`xnbd dgec .mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd

y ,xnele zegcläîepivnyíéøekáe äîeøúìmi`veid miwyny ©¦§¨¦¦
meyn `ed ,mzenk mpic mdnïkLmixfäúéî íäéìò ïéáéiç ¤¥©¨¦£¥¤¦¨

.LîBçå§¤
àéúà àlà,mzenk mpic mdn mi`veid miwyny ycwd oic micnl ± ¤¨©§¨

e`îoicðäî ãçå äîeøzC,[dlap e` ung] el`n cg`e ±î Bàoic ¦§¨§¨¥¨¨¦
ðäî ãçå íéøeka.C ¦¦§¨¥¨¨

mixekian dnexz micnly lirl epxn`y dn itl ,zl`ey `xnbd
ewlgp dna ok m` ,mzenk mpic `diy mdn mi`veid miwynd oiprl

dpyna ryedi iaxe xfril` iax(a"n `"it zenexz)x`y ly miwyna ,
zl`ey .mzenk mpic m` miapre mizif mpi`y dnexz ly zexit ipin

:`xnbdïðúc àäå(my),õîBçå ,íéçetz ïééå ,íéøîz Lácly §¨¦§©§©§¨¦§¥©¦§¤
miaprúBiðååúéñ,dnexz ly [sxegd zeni ly±]emiwynnøàL ¦§¨¦§¨
ðéîLîBçå ïø÷ áéiçî øæòéìà éaø ,äîeøz ìL úBøét éxfl ¦¥¥¤§¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤§¤

,bbeya mdn dzeydøèBt òLBäé éaøåmda oi`y meyn ,ynegn §©¦§ª©¥
.dnexz zyecwéâéìt éàîalirl epxn` ixd ,ewlgp dna ± §©§¦¥

mpic `diy mdn mi`veid miwynd oiprl mixekian dnexz micnly
.ynege oxwn ryedi iax xhet recn ok m`e ,mzenk

mewn lka ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,daiyn `xnbd
oipa ici lr e` dey dxifb ici lr exiagn xac micnl ep`y dxezay

ewlgpy :`xnbd daiyn .cenild `ed ote` dfi`a ,a`adkld §
mixne` m`d ,a` oipaa e` dey dxfba xg` mewnn zcnlpdïeã'

'dpéîe dpéîmb dpnn cenl aeye ,dkldd xwir z` dpnn cenl - ¦¨¦¨
,dihxt x`y'døúàa é÷Bàå dpéî ïeã'áecenl mixne`y e` - §¦¨§¥§©§¨

cnrd jk xg`e ,cenll mikixv ep`y dn dkldd xwir z` wx dpnn
cenl dnewna miyxetnd mixg`d mihxte ,dnewna dkldd z`

,dnewnnéâìôéî÷.ewlgp dfa ± ¨¦§§¥
,øáñ øæòéìà éaøcmixne`y,dpéîe dpéî ïec,jk xn`zeäî §©¦¡¦¤¤¨©¦¨¦¨©

aïäî àöBiä ïé÷Lî íéøekámpicóà ,ïúBîkaïé÷Lî ,énð äîeøú ¦¦©§¦©¥¥¤§¨©§¨©¦©§¦
ïäî àöBiämpicäpéîe ,ïúBîkoiprl mb mixekian dnexz cenle ± ©¥¥¤§¨¦¨

,xn`ze ,dkldd ihxtäîaáeléôà íéøekn mi`veid miwynøàL ©¦¦£¦§¨
dïéðéî,mzenk mpic miapre mizifn mpi`yénð äîeøz óà ¦¦©§¨©¦

,zexita dyixtdyeléôàn mi`veid miwynøàLdïéðéîoebk £¦§¨¦¦
.mzenk mpic migetze mixnz

,øáñ òLBäé éaøåmixne`y,dpéî ïec,jk xn`zeäîaíéøeká §©¦§ª©¨©¦¨©¦¦
ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpicóà ,ïúBîkaïäî ïéàöBiä ïé÷Lî äîeøú ©§¦©§¦¥¤§¨©§¨©§¦©§¦¥¤

mpicdøúàa é÷Bàå ,ïúBîkdkldd z` cnrd jk xg` mpn` ± §¨§¥§©§¨
,xn`ze ,dnewnaíéLã÷c ïé÷Lî äîmiyecwy ±LBøéz ,äîeøúa ©©§¦§¨¨¦¦§¨¦

ïéà øäöéå,dnexza miyecw ok` onye oii ±àì àðéøçà éãéî± §¦§¨¥¦¦©£¦¨Ÿ
,dnexz oica miyecw mpi` mixg` zexit ly miwynóàoiprl ©

ïäî ïéàöBiä ïé÷Lîmpic `diyéãéî ,ïéà øäöéå LBøéz ,ïúBîk ©§¦©§¦¥¤§¨¦§¦§¨¥¦¦
.àì àðéøçà©£¦¨Ÿ

dpyn d`ian `xnbd(b"n my)zl`ey .diepy `id in zrck zl`eye
:`xnbd,ïðúc àäåyíéøeka ïéàéáî ïéànä÷Lîx`yn `veid §¨¦§©¥§¦¦¦¦©§¤

,jk xg` mkxce zexit mcera myixtdy zexitàlàdwynnàöBiä ¤¨©¥
íéáðòä ïîe íéúéfä ïî.calaépî.ef dpyn diepy in zrck ± ¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

zrck dpynd :`xnbd daiynàéä òLBäé éaø,diepyøîàciabl ©¦§ª©¦§¨©
,dnexz zyecwa miyecw mpi` zexit x`y ly miwyny ,dnexz

xaeqy meyn'døúàa é÷Bàå dpéî ïec',lirl x`azpy enkeøîâå ¦¨§¥§©§¨§¨©
eäìcnele xfege ±î íéøekáìoic.äîeøz §§¦¦¦§¨

.diepy `id in zrck zl`eye dpynd ly `yixd d`ian `xnbd
:`xnbd zl`eyïðúc àäå(my)yíéòaøàä úà ïéâôBñ ïéàoi` - §¨¦§©¥§¦¤¨©§¨¦

miwyn ziizy lr zewln yperíeMîzlik` ly e`làlà ,äìøò ¦¨§¨¤¨
ìòdwyníéáðòä ïîe íéúéfä ïî àöBiä.cala.épîdaiyn ©©¥¦©¥¦¦¨£¨¦©¦

:`xnbdøîàc ,àéä òLBäé éaøx`y ly miwyny ,dnexz iabl ©¦§ª©¦§¨©
xaeqy meyn ,dnexz zyecwa miyecw mpi` zexité÷Bàå dpéî ïec'¦¨§¥
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `kw sc oileg(iyily meil)

dì éúééî øãäåmicnl jk xg`e ±ìoicäìøòdey dxifba'éøt' ©£©©§¥¨§¨§¨§¦
,íéøekaî 'éøt'mizifn mi`veid miwyn `weec mixekiay myky §¦¦¦¦

miwyn lr wx miwel dlxra jk ,mixekia zyecw mdl yi miapre
.miapre mizifn mi`veid

:dpyna epipyììàäå.milke` z`neh `nhl xyad mr sxhvn §¨¨¨
:`xnbd zxxanà÷èøî ,øîà ïðçBé éaø .ììà éàîdxcyd cib ± ©¨¨©¦¨¨¨©©§§¨

,c`n dywe oale agx `ede ,x`eevdeøNa ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¨
ezèìtLd [eblicy-],ïékñminrtl ,xerd z` mihiytnyk ,xnelk ¤§¨©©¦

df xyae ,ecixtd `l oikqdy zngn el weac xyadn zvwn x`yp
.envr ipta d`neh lawn epi` jkle ,aeyg epi`

:yiwl yix lr dywn `xnbd,éáéúéîweqta aezk(c bi aei`)aei`y ¥¦¥
eixagl xn`'íëlk ììà éàôø ø÷L éìôè ízà íìeàå'ixaec - §¨©¤Ÿ§¥¨¤Ÿ§¥¡¦ª§¤

,iz`etxl zeyrl il mixne` mz` d`etx ea oi`y xace ,mz` xwy
,d`etx el oi`y xac `ed 'll`'y x`eaneøîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©§¨©

epiid 'll`'yeðééä ,à÷èøîoeik ,'ll`' `xwp jkl ±øa åàìc ©§§¨©§§©©
,àeä äàeôød`etx el oi` x`eevde dxcyd cib wqtpyny §¨

,xyad mr cer xagzdløîàc ïàîì àlà`edyezèìtL øNa ¤¨§©§¨©¨¨¤§¨©
d,ïékñ`ldàeä äàeôø øaminrt igd on xya lclcndy ©¦©§¨

recne ,`txzne xyad x`y mr wacp `ede ,enewna eze` mixyewy
.'ll`' `xwp

:`xnbd zvxznéâéìt àì àîìò éleëc ,àø÷c 'ììà'aiax oia ± §¨¨¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥
,`whxn `edy miwleg mpi` yiwl yix oiae opgei'ììà'a ,éâéìt ék¦§¦¥§¨¨

,ïéúéðúîc`l` `whxn epi` yiwl yixle ,`whxn `ed opgei iaxly §©§¦¦
.oikqd ezhlty xya

epzpynn yiwl yixl di`x d`ian `xnbd(:fiw lirl):,òîL àz̈§©
,dpynd ly `tiqa epipyììàä ,øîBà äãeäé éaødlap ly ©¦§¨¥¨¨¨

ñpeëîä,cg` mewna sq`pd ±Lé íàea,ãçà íB÷îa úéækixd ©§¨¦¥§©¦§¨¤¨
e ,dliap xyak aeyg `edåéìò ïéáéiçm`y oiprl oia ,dlap meyn ©¨¦¨¨

mcew ycwnd zial qpkpe ea rbp m`y oiprl oiae ,eilr dwel elk`
.zxk aiig envr z` xdhiy,àðeä áø øîàåiax aiigny dny §¨©©¨

,dcediàeäåk `weec epiid ±BñpkLf`y ,cg` mewnl envra `ed §¤¦§
,eil`n qpkzp m` la` ,dligzn elha `ly ezrc dlibe eaiygd
aeyg epi`y dcedi iax dcen ,zewepiz ici lr e` ,oeekzna `ly oebk

.dlap
:`xnbd dywneøîàc ïàîì àîìLaepiid 'll`'yezèìtL øNa ¦§¨¨§©§¨©¨¨¤§¨©

dàkéà éëc eðééä ,ïékñyiyk jkl ±úéækcg` mewna,áéiçéî ©¦©§§¦¦¨§©¦¦©©
,dligzn elha `ly dfa ezrc dlibe ,lke`l eaiygd ,eqpky oeiky

øîàc ïàîì àlàúéæk àkéà ék ,à÷èøîcg` mewna,éåä éàî ¤¨§©§¨©©§§¨¦¦¨§©¦©¨¥
`ld,àeä àîìòa õò.eilr aiig `di recne ,dlik`l ie`x epi`e ¥§¨§¨

:`xnbd zvxznäãeäé éaøc àaélà,dcedi iax xikfdy ll`a ± ©¦¨§©¦§¨
éâéìt àì`edy mixaeq mdipye ,opgei iaxe yiwl yix ewlgp `l ± Ÿ§¦¥

,oikqd ezhlty xyaïðaøc àaélà ,éâéìt ék`pz xikfdy ll`a ± ¦§¦¥©¦¨§©¨¨
y ,`nwénð à÷èøî ,øîà ïðçBé éaøweqta epivny enk ,ll` `xwp ©¦¨¨¨©©§§¨©¦
(my aei`)y `nw `pzd xikfdy ll` ,okle ,óøèöîlka ,xyad mr ¦§¨¥

,`whxna oiae oikqd ezhlty xyaa oia ,xacn ll` ipinLéøå§¥
,øîà Lé÷ìepiidyezèìtL øNa à÷åcdà÷èøî ìáà ,ïékñur ¨¦¨©©§¨¨¨¤§¨©©¦£¨©§§¨

e ,`ed `nlraóøèöî àì.xyad mr Ÿ¦§¨¥
ly `yixa aezky ll`dy xaeqy yiwl yix itl dywn `xnbd
ezhlty xyaa `weec xaecn ,xyad x`y mr sxhvn `edy dpynd

:`xnbd dywn .xaecn ote` dfi`a ,oikqdezèìtL øNa éàä©¨¨¤§¨©
déîc éëéä ïékñ,xaecn dna ±éàxaecn m` ±déìò áéLçc± ©¦¥¦¨¥¦§¨¦£¥

,elk`l eilr ayigydéLôð étðàa eléôàenvr ipta ±ànhéî £¦§©§¥©§¥¦©¥
milke` z`neh,xyad mr ztxhvny wx dpyna epipy recne ,

,`nhn epi` envr iptay rnynedéìò áéLç àìc éàå`ld ,elk`l §¦§Ÿ¨¦£¥
déìha déìeha.`nhi `l xyad mr cgia elit`e ,lke` zxezn ©¥©§¥
:`xnbd zvxznàLééî éaøå ïéáà éaø,`iyewd z` evxiz mdipy ©¦¨¦§©¦§¨¨

.dpey ote`a dpynd z` cinrd mdn cg` lky `l`,øîà ãç©¨©
wxy oebk o`k xaecnyBúö÷î[ll`dn]åéìò áMéç`le ,elk`l ¦§¨¦¥¨¨

,dlik`l elek lr ayig `ly oeike ,ezpeek dzid zvwn dfi`l yxit
cgia `edyk la` ,envr ipta `edyk d`neh lawn epnn dviak oi`
mr sxhvn dlik`l daygn ea didy zvwn eze` ,milke` x`y mr

.milke`d x`y,øîà ãçåy ote`a o`k xaecnyezèìt Búö÷î §©¨©¦§¨§¨©
äiçalk dkypy oebk ,dig zkiyp zngn xerd lr weac x`yp ± ©¨

,dndad z` hgy jk xg`e ,xerd cvly xyad on zvwn lclce
ezèìt Búö÷îedïékñxyad edn reci oi`e ,ehytd zrya ¦§¨§¨©©¦

lr ayig `ly xaecne ,oikqd ezhlty xyad edne dig ezhlty
oeik lke` zxezn lha oikqd ezhlty xyad okle ,dlik`l ll`d
`ed eil`ny oeik ,dig ezhlty xyad la` ,ezrcn `ed elhay
epi` envr ipta epnn dviak jkld ,lke` zxezn lha `l ,dyrp
zvwn eze` ,milke` x`y mr cgia `edyk la` ,d`neh lawn

x`y mr sxhvn dig ezhlty xyad.milke`d
dpyn d`ian `xnbd(a"n `"t zexdh)xedh ser zlap iwlga dpcd

:milke` z`neh `nhl xyad mr mitxhvndíBèøçä ,íúä ïðz§©¨¨©©§
,ea xwpn serdyåokíéðøtvä,elyïéàîhéîz` miqipkn ± §©¦¨§©¦¦©§¦

,xyad `nhp uxy mda rbp m`y ,'ci' oicn exyal d`nehd
ïéànèîeserd laiw m`y ,'ci' oicn dpnn d`nehd z` mi`ivene ± §©§¦

,lke`d `nhp xedh lke`a el` erbpe ,uxyd on d`nehïéôøèöîe¦§¨§¦
.milke` z`neh `nhl dviak xeriyl enilydl exya mr

:`xnbd dywneàeä àîìòa õò íBèøç,llk dlik`l ie`x epi`e ©§¥§¨§¨
:`xnbd zvxzn .xyad mr ztxhvn recne,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨

zxacn dpyndíBèøçadïBzçz`ld :`xnbd dywne .serd ly §©§©§
d mehxgàeä àîìòa õò énð ïBzçzzvxzn .dlik`l ie`x epi`e ©§©¦¥§¨§¨
:`xnbd,àtt áø øîàd wlga zxacn dpyndìL ïBzçzmehxgd ¨©©¨¨©§¤

dïBéìòmehxgl dweac `idy dwc drevx ztilw yi dtd jezay ± ¤§
.xyad ab` dlik`l ie`x df wlge ,ekx`l oeilrd

:cer `xnbd dywneíéðøtörecne ,dlik`l miie`x mpi` ok mb ¦¨§©¦
:`xnbd zvxzn .xyad mr mitxhvn,øæòìà éaø øîàdpynd ¨©©¦¤§¨¨

a zxacníéòìáenä íB÷îøNáamirlaeny mipxtvd iyxya - ¨©§¨¦§¨¨
.dlik`l md miie`x myy ,xyaa

d :dpyna epipyíéðø÷.oilke` z`neh `nhl xyad mr mitxhvn ©§©¦
,àtt áø øîàzxacn dpyndïéëúBçL íB÷îamipxwd z`àöBéå ¨©©¨¨§¨¤§¦§¥

,íc ïäîoeike ,mikx md myy dndaa mixaegny mewna epiide ¥¤¨
x`y la` ,enr mitxhvn md jkl xyad x`y ab` milk`py

.mitxhvn mpi`e ,llk lke` miaeyg mpi` mipxwd
:dpyna epipyBa àöBikoilke` z`neh ea bdepy sqep xac epivn ± ©¥

l`xyi ,dlap z`neh ea bdep oi`eäîäa èçBMäjxevl d`nh ©¥§¥¨
,zqkxtn oiicr `l` ixnbl dzn `l dndad m` s` ,miakek caer
z`neh z`nhne lke` oic dl yi ,dixai` z` zrprpny epiidc
xyady ick mikxvpd mitqep mi`pz ipy d`ian `xnbd .milke`

:d`neh lawi,éqà éaø øîày mi`pz yi,ïéðBLzhigyyìàøNé ¨©©¦©¦¦¦§¨¥
adndaå ,äàîèzhigy oka íéáëBk ãáBòdnda,äøBäèdndade ¦§¥¨§¥¨¦¦§¨

,zqkxtn oiicräáLçî ïéëéøö,lke` my dilr legiy ick dlik`l §¦¦©£¨¨
cin lke` my dilr lg epi` ,d`nh dnda hgyy l`xyi ,xnelk
oke ,miakek caerl dlik`dl dilr ayig ok m` `l` ,dzhigya
cin lke` my dilr lg epi` ,dxedh dnda hgyy miakek caer
m` la` ,l`xyil dlik`dl dilr ayig m` `l` dzhigya

,zenzy cr lke` my dilr oi` ,mzq dehgyåmikixv okøLëä §¤§¥
,øçà íB÷nî íéîepi` dzhigy mcy ,oilke` z`neh `nhl ick ©¦¦¨©¥

,mixiyknd miwyndn cg` `ed mcy s`e ,d`neh lawl dxiykn
z` fizdy epiidc ,millg mc e` ,dxiyk dhigy ly mc `weec epiid
mc `l mbe ,dxiyk dhigy dpi`y o`k la` ,dx`eevn dy`x

.xiykn epi`y dkn mck epic ,millg
d`nh dnday lirl epyy mi`pzd lr `ziixan dywn `xnbd

:`xnbd dywne .d`neh lawl ick xykd dkixv zqkxtndøLëä¤§¥
d`neh lawl ick miwyn,él änìixdBôBñef dnda lyànèì ¨¨¦§©¥

äøeîç äàîeè,zifka milke mc` `nhz dlap didze zenzyky ± §¨£¨
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המשך בעמוד עא

oifge` mipy` cenr `kw sc ± oey`x wxtzereay

à÷èøî.l"eaii* eze` oixewe ,c`n dywe oale agx `ede ,x`evde dxcyd cib Ð

ïéëñ åúèìôù øùálv` xyad on hlet oikqdy minrt ,dndad z` oihiytnyk Ð

lawn oi` diytp it`ae ,sxvn itexhv`c inc ikid :jixt dinwle .aiyg `le ,xerd

d`nehø÷ù éìôåè íúà íìåàå ?,mz` xwy ixac ixagn :eixiagl xn` aei` Ð

.iz`etxl oixne` mz` d`etx ea oi`y xace

.cer xagdl d`etx el oi` ,wqtpyn `whxne

àåä äàåôø øá ïéëñ åúèìôù øùáÐ

eze` oixyewy minrt ,igd on xya lclcnd

.dkex` dlrne wacp `ede enewnañðåëîä
.dti cgi sq`pd Ðåéìò ïéáééçmeyn Ð

qpkpe ,ea rbepy oia elke`y oia ,dlap

`l la` :ipzwc oizipzn` bilte .ycwnl

.zelap z`nehåñðëù àåäå,diayg`c Ð

la` .`xwirn dilha `lc dizrc ilbe

`ly zewepiz ici lr e` ,eil`n qpkzn

.dlap iedilc dcedi iax bilt `l Ð oiekzna

øîàã ïàîì àîìùáxya epiid "ll`" Ð

`ki`c ,aiignc epiid Ð oikq ezhlty

dizlinl xcde ,diayg` eqpkc oeik :xninl

.`xwirn dilha `lc dizrc ilbeììàá
éâéìô àì äãåäé éáøãdcedi iax i`cec Ð

inp opgei iaxe .i`w "oikq ezhlty xya"`

,"ll`" ixwi` oikq ezhlty xyac icen

opgei iax `nw `pzle .ibiltc `ed `whxnae

ogky`ck ,"ll`" ixwn inp `whxn xn`

Ð sxhvn xn`wc oizipznc "ll`"e ,`xwa

ediiytp it`ae ,itxhvnc xn`w ll` edleka

ll`a :xninl dcedi iax `z`e .enhn `l

diytp itp`a xya ied `lc `picen `whxn

m` ,oikq ezhlty xya la` .zelap oiprl

,dilha `lc dizrc` ilb Ð eqpike xfg

.dlap meyn eilr oiaiigeàì à÷èøî ìáà
óøèöî.`ed `nlra urc Ðáéùçã éà
äéìò.ikd xza elit` Ðäéùôð éôðàáÐ

ol `niiwc ,oilke` z`neh `nhil inp

ivnc icin lk `lke` `iey daygnc

oxn`ck ,digxe` e`lc ab lr s`e ,dilkinl

xer :(a,fr oileg) "dywnd dnda" wxta

`nhn Ð dilr ayigy `ilye ewlyy

xya ied xcd `l ezc idpe .oilke` z`neh

elehaa xer dyrp `dc ,zelap z`neh oiprl

`nhl ied `din elke`l la` ,oey`xd

rxb `lc ,uxya rbp m` ,oilke` z`neh

.ewlyy xernåéìò áùéç åúö÷îsxhvn Ð oilke` x`y icda sxhvn ik la` .elek lr ayig `l `dc Ð d`neh lawn `l dipin dviak ,jkld .zvw dfi` yxit `le Ð

.`xeriy inely`l dia zi`c daygn zvw `eddäéç åúèìôdhlt odn df i` reci oi`e ,cer oikqd mb hiltde dhgy jk xg`e ,xerd cvl xyad on lclce alk dkyp Ð

zvw `edd sxhvn Ð oilke` x`y icda ied ik ,jkld .dilr aiyg `lca ,dleke .zrcn dilha Ð oikqc `edde ,`nzqn liha `l Ð dig ezhltc `edde .oikq dfi`e dig

.(`,akw oileg) onwl ,dig ezhlt elit`e ,zelap z`nehn elhan xerd :xn`c ,`id `aiwr iax oizipznc Ð dig ezhltc ab lr s`e .`l Ð zelap z`nehle ,ediicda digc

íúä ïðú.xedh ser zlap iab zexdh xcqa (a dpyn oey`x wxt) zexdh zkqna Ðíåèøçä.frla w"ia** Ðïéàîèéîci oiyrp el` uxyd on d`neh serd law m` Ð

.drilad ziaa `nhl dlik` z`neh ,da xen`d `l` jl oi` ixdy .mixg`n dlaw ok m` `l` dlap meyn rbn z`neh el oi` ser z`neh `ivedle qipkdlïéôøèöîåÐ

.dviaklïåéìò ìù ïåúçú.ekx`l oeilra mehxgl dweac dtd jeza yi dwc drevx ztilw Ðíéðøôö.lke` eed `kid Ðøùáá òìáåîä íå÷î.mipxtvd iyxy Ðèçåùä
éåâì äàîè äîäáedl `ilz dhigya `dc ,`ixy l`xyile .zqkxtn dcera `lke` dl `ieyn dxedha l`xyi zhigya dzeekcc oeikc :(a,fiw oileg) dl ziyixt `d Ð

,ikd elit` Ð diabl `ed igd on xa`c ,zenzy cr ixzyn `l ieble ,dhigy `kiiy `l d`nhac ab lr s` .`ilrn dhigy dhgy l`xyie li`ed ,inp `zyd Ð `zlin

mcew dndan lek`l xeq` :opixn`c `de .zqkxtn dcera `ed xenb xzid lke`y ,dxedh oky lke .zqkxtn dcera `lke` `ieyl iebl dlik`dl l`xyi zaygn `ipdn

`ied ,ieb dhgy ik inp `zyd Ð l`xyi dhgyy zqkxtn dxedha xzid ogky`e ,`id dxedhe li`edc ,onwl inp `ipz Ð dxedha ieb oke .`ed opaxcn Ð dytp `vzy

Ð d`nha iebe ,daygn dkixv oi` Ð dxedha l`xyi la` .m`nhz Ð dlap dUrze zenzy mcew mixg` oilke`a rbze xefgz m`y .uxyd on oilke` z`neh `nhl lke`¥¨¤

.dzeekca xzid ogky` `lc ,zqkxtn dcera daygn dl `ipdn `líéðåù`ied `l Ð ayig `l i`e ,iebl dlik`dl daygn jixv d`nha l`xyiy mipeyy mi`pz yi Ð

.dxedha ieb oke .zenzy cr lke`øùëäåoileg) "hgeyd"a opixn`ck ,"millg mc" `l` "dwyn" ixwi` `lc Ð dl xykn `l dlic dhigy mcc ,min xykd .xg` mewnn Ð

mc" `le ,`ed "millg mc" e`l Ð iebc la` .(a,dl oileg) "hgeyd"a opixn`ck ,"mink epktyz ux`d lr" aizkc ,minl ywzi`c ,xiykn Ð zpbed dhigy mc edine .(a,dl

.ryx llg ix`ev lr dze` zzl :(a,dn) dheqa opixn`ck ,x`evne `xhqib ici lr `l` ixwin `l "llg"c .znd mcke eztbn mck iede ,`ed "dhigyäàîåè àîèì äôåñ éøä
äøåîç.zenzyk `yna elit`e ,zifka milke mc` Ðíéòøæ.milke mc` `nhl a` oiyrp opi`e ,zea` ia` `edy zna erbp elit`e ,zinler d`nehd a` oiyrp opi` Ð

mc` `nhn zna rbepc `wtp `kidnc?Ð `xw i`d aizk ike ."axrd cr `nhz" `nh eze`a "zrbepd ytpde ,`nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi xacna) aizkc `xw i`dn

li`ed ,qxg ilke oiwyne oilke` e`vi Ð "zrbepd ytpde" i`w `nh `eddae ,'ebe "`nhd lr xedhd dfde" dipin lirl aizkc .aizk dliahae d`fda dxdh el yiy xaca

.d`nehd a` oiyrp oi` ,dewna dxdh mdl oi`eäáùçî äëéøö øåäè óåò úìáð.d`neh zlawn dpi` Ð dlke`l dilr ayig `l m`y .uxyd on milke` z`neh lawl Ð

.e`nhp `l Ð milke`a drbpe dxfg m`eøùëä äëéøö äðéàå.odn zg` efe ,xedh sera exn`p mixac xyr dyly :(` dpyn oey`x wxt) zexdh zkqna `id dpyn Ð
äôåñù
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øãäå(a,ck migqt) "dry lk" wxtac :xn`z m`e Ð mixekan ixt ixt dlxrl [dl] iziin

`kde ,oz`pd jxck `l` mdilr oiwel oi` dxezay mixeqi` lkc dpyn jdn hiyt

.`ed `nlra drif `nip `lc ,ikixv `kdc ieaxc :xnel yie !mixekan dl xnbc meyn xn`w

à÷èøîqxhpewd yexitk `le .mz epiaxl d`xp oke ,zn xya :l`ppg epiax yxit Ð

lk" wxt opixn`cn ,x`evd icib :yxity

dlbtzp Ð ll`a lbt :(`,dl migaf) "mileqtd

serae .ll` dlbtzp `l Ð d`xena lbt ,d`xen

.sera `l` jiiy `l d`xene ,oiyw x`ev icib oi`

dyw `l Ð oikq ezhlty xya yxtnc o`nle

`nlr ileklc jenqa opixn` `dc ,mzdn dil

.ll` ied inp `whxnéáømiaiig xne` dcedi

"zelap z`neh `nhn" xn`w `lc `d Ð eilr

oiaiig" xn`w ikdl ,opaxcn :`niz `lc Ð

."eilr

àåäådaygn `kiiy dn :dniz Ð eqpky

i`c ,wlgl jiiy d`neh iabc ?xeqi`l

meyn la` ,`ed `nlra ur Ð dil lhan

d`xp jkl !dlik`a ixzyn `l Ð dilhac

jixv `lc ,dlik` oiprl ixiin `l "eilr oiaiig"c

yxity enk ,ycwnl qpkp m` oiprl `l` eqpk

Ð "`nh" hwp `lc `de .xg` oeyla qxhpewa

i`c :d`xp oke .izyxitck ,opaxcn :`niz `lc

lecb qepik jl oi` ,elk`c oeik `d Ð dlik``

.dfnéáøåe`le Ð sxhvn `whxn s` xn` opgei

`nrh i`n ,ok m`c Ð xney iedc `peb i`dka

,xney meyn mitxhvn mvre xer yiwl yixc

`l` ?(`,giw) lirl opiyxc i`xwn xney sexive

ab lr s`c ,xya zifk ey`xa yiy oebk ixiin

ab` lk`iy `ed ie`xc ,sxhvnÐ xney ied `lc

ie`x oi`c Ð sxhvn `lc xaq yiwl yixe .xya

.`ed `nlra urc ,dlik`léëädpyna opiqxb

`le Ð 'ek oi`nhn mipxtvde mehxgd zexdha

`tt ax da yxtnc mipxwe ,"mipxw" da opiqxb

.i`w `kdc oizipzn` Ð jenqa

li`ed

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

"éøt" "éøt" ,äìøòì dì éúééî øãäåíéøekaî. ©£©©§¥¨¨¨§¨§¦§¦¦¦¦
"ììàäå":øîà ïðçBé éaø ?"ììà" éàî .à÷èøîLéøå , §¨£©©£©©¦¨¨¨©©§§¨§¥

øNa :øîà Lé÷ìízà íìeàå" :éáéúéî .ïékñ BúèìtL ¨¦¨©¨¨¤§¨¨©¦¥¦¥§¨©¤
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קכג oifge` mipy` cenr `kw sc ± oey`x wxtzereay

à÷èøî.l"eaii* eze` oixewe ,c`n dywe oale agx `ede ,x`evde dxcyd cib Ð

ïéëñ åúèìôù øùálv` xyad on hlet oikqdy minrt ,dndad z` oihiytnyk Ð

lawn oi` diytp it`ae ,sxvn itexhv`c inc ikid :jixt dinwle .aiyg `le ,xerd

d`nehø÷ù éìôåè íúà íìåàå ?,mz` xwy ixac ixagn :eixiagl xn` aei` Ð

.iz`etxl oixne` mz` d`etx ea oi`y xace

.cer xagdl d`etx el oi` ,wqtpyn `whxne

àåä äàåôø øá ïéëñ åúèìôù øùáÐ

eze` oixyewy minrt ,igd on xya lclcnd

.dkex` dlrne wacp `ede enewnañðåëîä
.dti cgi sq`pd Ðåéìò ïéáééçmeyn Ð

qpkpe ,ea rbepy oia elke`y oia ,dlap

`l la` :ipzwc oizipzn` bilte .ycwnl

.zelap z`nehåñðëù àåäå,diayg`c Ð

la` .`xwirn dilha `lc dizrc ilbe

`ly zewepiz ici lr e` ,eil`n qpkzn

.dlap iedilc dcedi iax bilt `l Ð oiekzna

øîàã ïàîì àîìùáxya epiid "ll`" Ð

`ki`c ,aiignc epiid Ð oikq ezhlty

dizlinl xcde ,diayg` eqpkc oeik :xninl

.`xwirn dilha `lc dizrc ilbeììàá
éâéìô àì äãåäé éáøãdcedi iax i`cec Ð

inp opgei iaxe .i`w "oikq ezhlty xya"`

,"ll`" ixwi` oikq ezhlty xyac icen

opgei iax `nw `pzle .ibiltc `ed `whxnae

ogky`ck ,"ll`" ixwn inp `whxn xn`

Ð sxhvn xn`wc oizipznc "ll`"e ,`xwa

ediiytp it`ae ,itxhvnc xn`w ll` edleka

ll`a :xninl dcedi iax `z`e .enhn `l

diytp itp`a xya ied `lc `picen `whxn

m` ,oikq ezhlty xya la` .zelap oiprl

,dilha `lc dizrc` ilb Ð eqpike xfg

.dlap meyn eilr oiaiigeàì à÷èøî ìáà
óøèöî.`ed `nlra urc Ðáéùçã éà
äéìò.ikd xza elit` Ðäéùôð éôðàáÐ

ol `niiwc ,oilke` z`neh `nhil inp

ivnc icin lk `lke` `iey daygnc

oxn`ck ,digxe` e`lc ab lr s`e ,dilkinl

xer :(a,fr oileg) "dywnd dnda" wxta

`nhn Ð dilr ayigy `ilye ewlyy

xya ied xcd `l ezc idpe .oilke` z`neh

elehaa xer dyrp `dc ,zelap z`neh oiprl

`nhl ied `din elke`l la` ,oey`xd

rxb `lc ,uxya rbp m` ,oilke` z`neh

.ewlyy xernåéìò áùéç åúö÷îsxhvn Ð oilke` x`y icda sxhvn ik la` .elek lr ayig `l `dc Ð d`neh lawn `l dipin dviak ,jkld .zvw dfi` yxit `le Ð

.`xeriy inely`l dia zi`c daygn zvw `eddäéç åúèìôdhlt odn df i` reci oi`e ,cer oikqd mb hiltde dhgy jk xg`e ,xerd cvl xyad on lclce alk dkyp Ð

zvw `edd sxhvn Ð oilke` x`y icda ied ik ,jkld .dilr aiyg `lca ,dleke .zrcn dilha Ð oikqc `edde ,`nzqn liha `l Ð dig ezhltc `edde .oikq dfi`e dig

.(`,akw oileg) onwl ,dig ezhlt elit`e ,zelap z`nehn elhan xerd :xn`c ,`id `aiwr iax oizipznc Ð dig ezhltc ab lr s`e .`l Ð zelap z`nehle ,ediicda digc

íúä ïðú.xedh ser zlap iab zexdh xcqa (a dpyn oey`x wxt) zexdh zkqna Ðíåèøçä.frla w"ia** Ðïéàîèéîci oiyrp el` uxyd on d`neh serd law m` Ð

.drilad ziaa `nhl dlik` z`neh ,da xen`d `l` jl oi` ixdy .mixg`n dlaw ok m` `l` dlap meyn rbn z`neh el oi` ser z`neh `ivedle qipkdlïéôøèöîåÐ

.dviaklïåéìò ìù ïåúçú.ekx`l oeilra mehxgl dweac dtd jeza yi dwc drevx ztilw Ðíéðøôö.lke` eed `kid Ðøùáá òìáåîä íå÷î.mipxtvd iyxy Ðèçåùä
éåâì äàîè äîäáedl `ilz dhigya `dc ,`ixy l`xyile .zqkxtn dcera `lke` dl `ieyn dxedha l`xyi zhigya dzeekcc oeikc :(a,fiw oileg) dl ziyixt `d Ð

,ikd elit` Ð diabl `ed igd on xa`c ,zenzy cr ixzyn `l ieble ,dhigy `kiiy `l d`nhac ab lr s` .`ilrn dhigy dhgy l`xyie li`ed ,inp `zyd Ð `zlin

mcew dndan lek`l xeq` :opixn`c `de .zqkxtn dcera `ed xenb xzid lke`y ,dxedh oky lke .zqkxtn dcera `lke` `ieyl iebl dlik`dl l`xyi zaygn `ipdn

`ied ,ieb dhgy ik inp `zyd Ð l`xyi dhgyy zqkxtn dxedha xzid ogky`e ,`id dxedhe li`edc ,onwl inp `ipz Ð dxedha ieb oke .`ed opaxcn Ð dytp `vzy

Ð d`nha iebe ,daygn dkixv oi` Ð dxedha l`xyi la` .m`nhz Ð dlap dUrze zenzy mcew mixg` oilke`a rbze xefgz m`y .uxyd on oilke` z`neh `nhl lke`¥¨¤

.dzeekca xzid ogky` `lc ,zqkxtn dcera daygn dl `ipdn `líéðåù`ied `l Ð ayig `l i`e ,iebl dlik`dl daygn jixv d`nha l`xyiy mipeyy mi`pz yi Ð

.dxedha ieb oke .zenzy cr lke`øùëäåoileg) "hgeyd"a opixn`ck ,"millg mc" `l` "dwyn" ixwi` `lc Ð dl xykn `l dlic dhigy mcc ,min xykd .xg` mewnn Ð

mc" `le ,`ed "millg mc" e`l Ð iebc la` .(a,dl oileg) "hgeyd"a opixn`ck ,"mink epktyz ux`d lr" aizkc ,minl ywzi`c ,xiykn Ð zpbed dhigy mc edine .(a,dl

.ryx llg ix`ev lr dze` zzl :(a,dn) dheqa opixn`ck ,x`evne `xhqib ici lr `l` ixwin `l "llg"c .znd mcke eztbn mck iede ,`ed "dhigyäàîåè àîèì äôåñ éøä
äøåîç.zenzyk `yna elit`e ,zifka milke mc` Ðíéòøæ.milke mc` `nhl a` oiyrp opi`e ,zea` ia` `edy zna erbp elit`e ,zinler d`nehd a` oiyrp opi` Ð

mc` `nhn zna rbepc `wtp `kidnc?Ð `xw i`d aizk ike ."axrd cr `nhz" `nh eze`a "zrbepd ytpde ,`nhi `nhd ea rbi xy` lke" (hi xacna) aizkc `xw i`dn

li`ed ,qxg ilke oiwyne oilke` e`vi Ð "zrbepd ytpde" i`w `nh `eddae ,'ebe "`nhd lr xedhd dfde" dipin lirl aizkc .aizk dliahae d`fda dxdh el yiy xaca

.d`nehd a` oiyrp oi` ,dewna dxdh mdl oi`eäáùçî äëéøö øåäè óåò úìáð.d`neh zlawn dpi` Ð dlke`l dilr ayig `l m`y .uxyd on milke` z`neh lawl Ð

.e`nhp `l Ð milke`a drbpe dxfg m`eøùëä äëéøö äðéàå.odn zg` efe ,xedh sera exn`p mixac xyr dyly :(` dpyn oey`x wxt) zexdh zkqna `id dpyn Ð
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øãäå(a,ck migqt) "dry lk" wxtac :xn`z m`e Ð mixekan ixt ixt dlxrl [dl] iziin

`kde ,oz`pd jxck `l` mdilr oiwel oi` dxezay mixeqi` lkc dpyn jdn hiyt

.`ed `nlra drif `nip `lc ,ikixv `kdc ieaxc :xnel yie !mixekan dl xnbc meyn xn`w

à÷èøîqxhpewd yexitk `le .mz epiaxl d`xp oke ,zn xya :l`ppg epiax yxit Ð

lk" wxt opixn`cn ,x`evd icib :yxity

dlbtzp Ð ll`a lbt :(`,dl migaf) "mileqtd

serae .ll` dlbtzp `l Ð d`xena lbt ,d`xen

.sera `l` jiiy `l d`xene ,oiyw x`ev icib oi`

dyw `l Ð oikq ezhlty xya yxtnc o`nle

`nlr ileklc jenqa opixn` `dc ,mzdn dil

.ll` ied inp `whxnéáømiaiig xne` dcedi

"zelap z`neh `nhn" xn`w `lc `d Ð eilr

oiaiig" xn`w ikdl ,opaxcn :`niz `lc Ð

."eilr

àåäådaygn `kiiy dn :dniz Ð eqpky

i`c ,wlgl jiiy d`neh iabc ?xeqi`l

meyn la` ,`ed `nlra ur Ð dil lhan

d`xp jkl !dlik`a ixzyn `l Ð dilhac

jixv `lc ,dlik` oiprl ixiin `l "eilr oiaiig"c

yxity enk ,ycwnl qpkp m` oiprl `l` eqpk

Ð "`nh" hwp `lc `de .xg` oeyla qxhpewa

i`c :d`xp oke .izyxitck ,opaxcn :`niz `lc

lecb qepik jl oi` ,elk`c oeik `d Ð dlik``

.dfnéáøåe`le Ð sxhvn `whxn s` xn` opgei

`nrh i`n ,ok m`c Ð xney iedc `peb i`dka

,xney meyn mitxhvn mvre xer yiwl yixc

`l` ?(`,giw) lirl opiyxc i`xwn xney sexive

ab lr s`c ,xya zifk ey`xa yiy oebk ixiin

ab` lk`iy `ed ie`xc ,sxhvnÐ xney ied `lc

ie`x oi`c Ð sxhvn `lc xaq yiwl yixe .xya

.`ed `nlra urc ,dlik`léëädpyna opiqxb

`le Ð 'ek oi`nhn mipxtvde mehxgd zexdha

`tt ax da yxtnc mipxwe ,"mipxw" da opiqxb

.i`w `kdc oizipzn` Ð jenqa
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`oifgeקכד mipya cenr `kw sc ± oey`x wxtzereay

äøåîç äàîåè àîèì äôåñùdkixv dpi` ,jklid .dplk`i m` ,micbae mc` Ð

dlik`l e`l `nzqc meyn :daygnc `nrhe ,mirxfn opitlic Ð xykd,`niiw

iyily wxt mivwer) opz mikxka la` .zeter lek`l milibx oi`y ,opiniiw mixtkae

.zcner mieb zlik`l `nzqc Ð daygn oikixv oi`c (b dpynäé÷æç øîàip`y Ð

da oi` oiicry ,opiniiw zqkxtnac oizipzn

`az `l `ny Ð inp dteqe .dxeng d`neh

dxxebl leki `ed ixdy ,dxeng d`neh icil

cr ,zifkn mizegt ,mizegt miwc mixexibl

z`neh `nhz `l aeye ,dlek dlkzy

,dzn xak Ð xedh ser zlap la` .zelap

.dxeng d`neh `nhl die`xeøîà éîå
éëä äé÷æç`d diwfgl dil `xiaq `nl` Ð

.zqkxtna zelap z`neh oi`c opzcèçù
äá.d`nha Ðíéøáàì äðéàgp oa oi` Ð

oky lke .igd on xa` meyn dilr xdfen

ieble ixy l`xyilc icin `kilc Ð dxedha

.dxedha da icen opgei iax elit`e ,xeq`

äéì øîàd`nhn dpi`c diwfg dcen Ð

Ð gp ipal zxzeny it lr s`e ,dliapk

,z`a `l dzn llkle ,dig llkn d`vic

."zeni ike" aizk zelap z`nehaeáø éðúã
äéúååë àéòùåà.gp ipal dxeq`c Ð

ïéìëåà úàîåè äàîèîuxya drbp m` Ð

dhgy l`xyie li`ed ,oilke`a drbpe dxfge

dlik`dl dilr ayige `ziilrn dhigy

.lirl ziyixtck ,iebléçä ïî ùøåôëÐ

i`da opixn`c ,dlapd on xa`k cin `nhne

`nhn igd on xa` :(a,gkw oileg) `wxit

.dlapkéçä ïî ùøåôë äðîî ùøåôä øùáå
Ð igd on yxetd xyac ,d`neh ea oi` Ð

.gp ipal xeq`y ,igd onk ied ikdle .xedh

äùôð àöúù øçàì åìéôàjzgpe li`ed Ð

.opgei iaxk epiide ,miignäðéà ãçà äá èçù
ïéìëåà úàîåè äàîèîogky` `lc Ð

`le l`xyil `l ,dzeekca dlik` xzid

.zqkxtn dcere dxgpa oke ,gp ipaläàîèî
ïéìëåà úàîåèdlik` xzid yie li`ed Ð

inp `zyd ,l`xyi dhgy m` dznbeca

l`xyi jxevl ieb zaygn jd dl `ipdn

.lke` diieyläúåà äùåò ïéàù íå÷îá
äôøè.dpw ivg oebk Ðìàøùé èçùÐ

.dtxh Ð ieb cia exnbe li`ed ,ieb xnbeäôé
äôéwitqd `ly iptn ,xg` xyan xzei Ð

itl ,dkeza rlap ekzegyke ,z`vl enc

,zgp`zn `id dnyp d`iven dndadyky

.dti dnc `iveneàöúù ãò äì ïéúîîå
äùôðoixcdpq) "zezin rax`"a `ipzck Ð

`vzy mcew dndan lke`l oipn :(`,bq

dyrz `la `edy dytp?`l" xn`py

`nlra opaxc `zknq`e ,"mcd lr elk`z

.`idåá íéøúåî ìàøùé ãçàå éåâ ãçàÐ

.iebl s` xzed ,l`xyil xzene li`edc

.`id digc ,`ixzyn `l inp ieble ,l`xyil xzid da oi` Ð dxedha ieb zhigy oke d`nh zhigy ,lirlc jpd la` .xeq` ieble ixy l`xyilc icin `kilcäéì òééñî
éãéà áøì.ea xzen iebd s`y ipzwc `d Ðàéøáéù.d`etxl aeh df xya Ðøæòìà éáø éòámeyn `lke` dl opieync `nrhc ,dxedha iebe d`nha l`xyic oizipzn Ð

.d`neh da oi` dxgp `dc ,`id dhigyåäî ñøã åà äá ääùd`nhn `le dxigpk ied in Ðäøåäè äîäáë ?.dlik`l dxdhn eli`k Ðéàîìilek wiic `w `zkld Ð

"dxedha dhigy xykd" i`däëåúáù ïéòåìáä ìò ìéöúù åäî ?,dxedha iebe d`nha l`xyi Ðlivzy edn ,znd ld`a `id ixde ,diiga milk drlae ,zqkxtne

odilr?i`n `kd .d`nhp `l Ð znd ld`l qpkpe dxedh zrah rla :(a,`r oileg) "dywnd dnda"a oxn`ck?,`id dig Ð zelap z`neh d`nhn dpi`c oeik

iebe .zxzen dlik`a s`e li`ed ,zlvn dpi` i`cec Ð ol irain `l dxedha l`xyiae .`ed rela e`lc ,zlvn dpi` Ð oilke` z`neh d`nhnc oeik `nlic e`

.`id dig `nl` ,melk ly d`neh da oi`e li`ed ,zlvnc ol `hiyt Ð d`nhaïéìëåà úàîåè äàîèî äéì øîà.`id dzn `nl` Ðúìöîå.dinza Ðøîà
'åë úìöî äðéà ééáà.`xnegl Ðáééç.bbeya z`hge cifna dzin Ðåñðëù àåäåedeqpky enk ,eil`n qpkzp la` .`xwirn dilha `lc dizrc ilbc Ð

ewlyy xer elit`c ,`lke` dieyl daygn `ipdnc `ed oilke` z`nehlc .xya ied xcd `l ez ,xer dyrpe dlgzn lhae li`ed ,`l Ð hytd xg` zewepiz

.`l Ð xya dieyl la` .jx e`yry ixg` oilke` z`neh `nhn
àúâåìô
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ìéàåädkzegl lekiy :qxhpewd yxit Ð zifkn zegt lr dcinrdle dxxebl lekie

`l` ,ok yxtl jixv did `le .zqkxtn dcera zifkn zezegt zephw zekizga

onwl xn`ck ,`nhn `l igd on xyac .mixa` eidi `ly calae ,zelecb zekizg elit`

.zifkn zegt (d`neh) lr cinrie xiiyiy jixv xn`wc `ed dlapd lre .(a,gkw) oiwxta

äãéîòäìå:xn`z m`e Ð zifkn zegt lr

d`neh `nhl eteq inp `zyd

xg` zif ivg mr dil sxhvn eli`c oeik ,dxeng

zezixk) "dhigy mc" wxt xn`ck ,`nhn Ð

ixnbl dzny dlapa mzdc :xnel yie !(`,`k

`nhl eteqe li`ed ,`kd la` .sexiv ipdn

Ð zifkl dptxviy ,zenzy xg` dxeng d`neh

.opixn` `l

éîå`gip diwfg` diwfgc Ð ikd diwfg xn`

iieyw`l ivn iedc ab lr s` ,iieyw`l dil

z`neh `l la`" ipzwc oizipznn ikd e`la

.`id dzn xn`c diwfg` "zeliap

äøçðoi` inp epiid Ð melk ly d`neh da oi`

hgy iab ipzwc ,oilke` z`neh d`nhn

jxc da dyr `lc meyn `l` .cg` oniq da

mzde .dxgp xnelk ,`pyil i`d hwp dhigy

llk car `lc oeik ,llk d`neh da oi`c heyt

.dhigy jxc

éåâå`zeax Ð l`xyil dxedh dnda hgyy

`ilz dhigyac ,l`xyil elit`c ,hwp

.igd on yxetk dpnn yxetd xa` ,`zlin

ééáàmeyn :`nrhe Ð 'ek zlvn dpi` xn`

draex jkle ,dixac lkl `id dig ikc

oeik Ð oilke` z`neh `nhn mewn lkne .aiig

meyn :yxit qxhpewae `id .dlik` zac

draex i`n` ,`id `witq i` :dnize .`xneglc

?aiig

i`zxn`
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dôBqLìBëéå ìéàBä :äi÷æç øîà !äøeîç äàîeè ànèì ¤¨§©¥§¨£¨¨©¦§¦¨¦§¨
døøBâìdãéîòäìeéaø déì øîà .úéfkî úBçt ìò §§¨§©£¦¨©¨¦©©¦£©¥©¦

,øîúéà àäå ?éëä äi÷æç øîà éîe :àøéæ éaøì äéîøé¦§§¨§©¦¥¨¦£©¦§¦¨¨¦§¨¦§©
.úñkøôî àéä ïééãòå íéðL áBø Bà íéðL da èçL̈©¨§©¦§©¦©£©¦¦§©§¤¤
dðLé :øîà ïðçBé éaø ,íéøáàì dðéà :øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦©¦¨¨¨©¤§¨

íéøáàì dðéà øîà äi÷æç .íéøáàì¯éaø .àéä äúî §¥¨¦¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦¥¨¦©¦
íéøáàì dðLé øîà ïðçBé¯:déì øîà !àéä äúî åàì ¨¨¨©¤§¨§¥¨¦¨¥¨¦£©¥

èçL ,àôeb .úàa àì äúî ììëìå ,äéç ììkî äúöé̈§¨¦§©¨¨§¦§©¥¨Ÿ¨¨¨©
äi÷æç .úñkøôî àéä ïééãòå íéðL áBø Bà íéðL dä§©¦§©¦©£©¦¦§©§¤¤¦§¦¨
.íéøáàì dðLé :øîà ïðçBé éaø .íéøáàì dðéà :øîà̈©¥¨§¥¨¦©¦¨¨¨©¤§¨§¥¨¦

èB÷ð :øæòìà éaø øîààäìáø éðúc ,Cãéa ïðçBé éaøc £©©¦¤§¨¨§§¨§©¦¨¨§¨¨§¨¥©
èçML ìàøNé :àéòLBà áø éðúc .déúååk àéòLBà©£¨§¨¥§¨¥©©£¨¦§¨¥¤¨©
íéðL áBø Bà íéðL da èçL ,éBâì äàîè äîäa§¥¨§¥¨§¨©¨§©¦§©¦

úñkøôîe¯úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè äànèî §©§¤¤§©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©
äpnî LøBtä øáà .úBìáð¯øNáe ,éçä ïî LøBôk §¥¥¨©¥¦¤¨§¥¦©©¨¨

äpnî LøBtä¯,çð éðáì øeñàå ,éçä ïî LøBtä øNák ©¥¦¤¨§¨¨©¥¦©©§¨¦§¥Ÿ©
ãçà áBø Bà ãçà da èçL .dLôð àözL øçàì eléôàå©£¦§©©¤¥¥©§¨¨©¨¤¨¤¨

¯,ïéìëBà úàîeè äànèî dðéàdøçð¯äàîeè da ïéà ¥¨§©§¨§©¨¦§¨¨¥¨§¨
úñkøôîe ìàøNéì äøBäè äîäa èçML éBâå .íeìk ìL¤§§¤¨©§¥¨§¨§¦§¨¥§©§¤¤

¯øáà .äìáð úàîeè àì ìáà ,ïéìëBà úàîeè äànèî§©§¨§©¨¦£¨Ÿ§©§¥¨¥¨
äpnî LøBtä¯äpnî LøBtä øNáe ,éçä ïî LøBôk¯ ©¥¦¤¨§¥¦©©¨¨©¥¦¤¨

ãçà áBø Bà ãçà da èçL .dLôð àözL øçàì eléôàå ,çð éðáì øeñàå .éçä ïî LøBôk¯ §¥¦©©§¨¦§¥Ÿ©©£¦§©©¤¥¥©§¨¨©¨¤¨¤¨
døçð .ïéìëBà úàîeè äànèî dðéà¯.íeìk ìL äàîeè da ïéàäNBò ïéàL íB÷îa éBb èçL ¥¨§©§¨§©¨¦§¨¨¥¨§¨¤§¨©§¨¤¥¤
døîâe ìàøNé àáe ,äôøè dúBà¯ïéáe äôøè dúBà äNBòL íB÷îa ïéa ,ìàøNé èçL .äøLk ¨§¥¨¨¦§¨¥§¨¨§¥¨¨©¦§¨¥¥§¨¤¤¨§¥¨¥

øîâå éBb àáe ,äôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îa¯äîäaî ìëàiL äöBøä .äìeñt BúèéçL §¨¤¥¤¨§¥¨¨§¨©§¦¨§¨¨¤¤Ÿ©¦§¥¨
dLôð àözL íãB÷¯,äôé äôé Bçécîe äôé äôé BçìBîe ,dúèéçL úéaî øNa úéfk CúBç ¤¤¥¥©§¨¥©©¦¨¨¦¥§¦¨¨§¨¤¨¤©¦¨¤¨¤

ïézîîeéãéà áøì déì òéiñî .Ba ïéøzeî ìàøNé ãçàå éBb ãçà .BìëBàå ,dLôð àözL ãò dì ©§¦¨©¤¥¥©§¨§§¤¨§¤¨¦§¨¥¨¦§©©¥§©¦¦
äöBøä :ïééLà øa ÷çöé áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîàc ,ïéáà øaàéøáiL¯úéfk CúBç ©¨¦©£©©¦¦©¨¦£©©¦§¨©¨§¨¨¤¤©§¦¥©©¦

ãçà ,dLôð àözL ãò dì ïézîîe ,äôé äôé Bçécîe äôé äôé BçìBîe ,äèéçL úéaî øNä¨¦¥§¦¨§¨¤¨¤©¦¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥©§¨¤¨
àeää déì øîà ?eäî ,da ñøc ,da ääL :øæòìà éaø éòa .Ba íéøzeî ìàøNé ãçàå éBb§¤¨¦§¨¥¨¦¨¥©¦¤§¨¨¨¨¨¨©¨©£©¥©
áø øîà ?éàîì øLëä .äøBäè äîäák äèéçL øLëä äëéøö ,ïðçBé éaø øîà éëä :àáñ̈¨¨¦£©©¦¨¨§¦¨¤§¥§¦¨¦§¥¨§¨¤§¥§©£©©

ìò ìévzL eäî :úLL áøî àøéæ éaø dépéî àòa .ïékñ ú÷éãa :÷çöé øa ìàeîLïéòeìaä §¥©¦§¨§¦©©¦§¨¦¥©¦¥¨¥©¥¤©¤©¦©©§¦
,ïéìëBà úàîeè äànèî :déì øîà ?dëBúaLúàîeè äànèî dðéà :déì øîà ?úìvîe ¤§¨£©¥§©§¨§©¨¦©¤¤£©¥¥¨§©§¨§©

dëBúaL íéòeìaä ìò úìvî dðéà :ééaà øîà ?ìévz àìå ,úBìáð¯úàîeè äànèî àäc §¥§Ÿ©¦£©©©¥¥¨©¤¤©©§¦¤§¨§¨§©§¨§©
,ïéìëBàdòáBøäå] "ììàä øîBà äãeäé éaø" .äìáð úàîeè äànèî dðéà àäc áéiçåëåøîà .[' ¨¦§¨§¨©¨§¨¥¨§©§¨§©§¥¨©¦§¨¥¨£¨¨©

.ïìháî øBòä ,øBòä éab ìò ïðLiL íéúéæ éàöç éðL :àðeä áø øîàå .BñðkL àeäå :àðeä áø©¨§¤§¨§¨©©¨§¥£¨¥¥¦¤¤§¨©©¥¨¨§©§¨
àáéìà
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `kw sc oileg(iyily meil)

äøeîç äàîeè ànèì dôBqLmr mc`d z` z`nhny ,dlke`yk ¤¨§©¥§¨£¨
zqkxtn dnday lirl epyy mi`pzd lr dywe ,eilry micbad

.xykd dkixv
:`xnbd zvxzn,äi÷æç øîà`l oiicry ,zqkxtnd dnda dpey ¨©¦§¦¨

d`neh icil `eal dteq i`ce oi` mbe ,dxeng d`neh da jiiy
,dxenge ìéàBä,zqkxtn dceraìBëé`eddøøBâì,miwc mixexbl ¦¨§§¨

dãéîòäìe[dndad z` xi`ydle-]ìòmdy mixexb,úéækî úBçt §©£¦¨©¨¦§©¦
z`neh `nhz `l aeye ,dndad lk dlkzy cr jk zeyrl lekie

.zelap
:diwfg ixaca dxizq dywn `xnbdéaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦

,éëä äi÷æç øîà éîe ,àøéæ,zelap z`neh dl oi` zqkxtnyàäå ¥¨¦¨©¦§¦¨¨¦§¨
da èçL ,øîzéà,d`nh dndaaíéðL,mipniqd ipy z` ±áBø Bà ¦§©¨©¨§©¦

äi÷æç ,úñkøôî àéä ïééãòå ,íéðLíéøáàì dðéà ,øîàoa oi` ± §©¦©£©¦¦§©§¤¤¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦
e ,igd on xa` meyn dzlik` lr xdfen gpdðLé ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤§¨

íéøáàìz` dxiaqn `xnbd .igd on xa` meyn dilr xdfen gp oa ± §¥¨¦
:mzwelgn mrhäi÷æçyíéøáàì dðéà øîàdcera s`y ,xaeq ¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦

zqkxtnàéä äúî,daeyge ,igd on xa` aeyg dxya oi`eéaø ¥¨¦©¦
ïðçBéyíéøáàì dðLé øîà,xaeq.àéä äúî åàìxaeqy oeike ¨¨¨©¤§¨§¥¨¦©¥¨¦

.zelap z`neh z`nhn dpi`y xn` ji` ,dznk dpicy diwfg
:`xnbd zvxzndéì øîàzqkxtnd dnda ,dinxi iaxl `xif iax ¨©¥

å ,äiç ììkî äúöémpn`úàa àì äúî ììëìz`neh lv`e ,oiicr ¨§¨¦§¨©¨§¦§¨¥¨Ÿ¨¨
aezk zelap(hl `i `xwie).'ebe 'dndAd on zEni ike'§¦¨¦©§¥¨

`ziixa d`iane opgei iaxe diwfg ly zwelgna oecl zxfeg `xnbd
:opgei iax zrckda èçL ,àôebd`nh dndaaáBø Bà ,íéðL ¨¨©¨§©¦

ïðçBé éaø ,íéøáàì dðéà ,øîà äi÷æç ,úñkøôî àéä ïééãòå ,íéðL§©¦©£©¦¦§©§¤¤¦§¦¨¨©¥¨§¥¨¦©¦¨¨
.íéøáàì dðLé ,øîà̈©¤§¨§¥¨¦

èB÷ð ,øæòìà éaø øîàg` -fe,Cãéa ïðçBé éaøc àäìmeynéðúc ¨©©¦¤§¨¨§§¨§©¦¨¨¦¨§¨¥
àéòLBà áø éðúc ,déúååk àéòLBà áø(`"d a"t zeld` `ztqez), ©©§¨§¨¥§¨¥©©§¨

ì äàîè äîäa èçML ìàøNéjxev,íéáëBk ãáBòm`da èçL ¦§¨¥¤¨©§¥¨§¥¨§¥¨¦¨©¨
å ,íéðL áBø Bà ,íéðLdndad,úñkøôîdxfge uxya drbp m` §©¦§©¦§§©§¤¤

`id ixd ,mixedh milke`a drbpeäànèîmze`,ïéìëBà úàîeè §©§¨§©¨¦
dlik`dl dilr ayige ,dhigy zekldk l`xyi dhgye li`edy

,lke`k daiygdl dhigyd zlren ,miakek caerlàì ìáàdpi` ± £¨Ÿ
d`nhnúBìáð úàîeè:sqep oic .zenzy cr,äpnî LøBtä øáà §©§¥¥¤©¥¦¤¨
`ed ixdkxa`déçä ïî LøBtxa` oick cin `nhe ,dig dndan ± §¥¦©©

dlapd on(:gkw oldl),,äpnî LøBtä øNáe`ed ixdLøBtä øNák ¨¨©¥¦¤¨§¨¨©¥
éçä ïîmelk `nhn epi`y(my),åoiprl igd on yxetd xyak epic ¦©©§

yøeñàdlik`aéðáìdLôð àözL øçàì eléôàå ,çðzenzy - ¨¦§¥Ÿ©©£¦§©©¤¥¥©§¨
ixd ,diiga dndadn jzgpe li`ed ,exeqi`a x`yp ,dndad
zqkxtnd d`nh dnday ,opgei iax zrck `ziixadn x`eany

.igd on xa` meyn gp oal dxeq`
dkiynn .dze` zx`ane `ziixad jynd z` d`ian `xnbd

:`ziixadda èçLoniq ,d`nh dndaa -áBø Bà ,ãçàoniq ly ¨©¨¤¨
,ïéìëBà úàîeè äànèî dðéà ,ãçàmewna epivn `le li`edy ¤¨¥¨§©§¨§©¨¦

oi` ,ixkpl `le l`xyil `l zqkxtn dcera cg` oniqa xzid xg`
m` oke ,zenzy cr lke`l daiygn efk dhigydøçðz` rxw ± §¨¨

,df oebka dlik` xzid epivn `ly oeik ,zqkxtn dcere ,dndadïéà¥
íeìk ìL äàîeè da-.oilke` z`neh z`nhn dpi` ¨§¨¤§

ì äøBäè äîäa èçML íéáëBk ãáBòåjxevå ,ìàøNéoiicr §¥¨¦¤¨©§¥¨§¨§¦§¨¥§
,úñkøôî`id ixd,ïéìëBà úàîeè äànèîcaer zhigyy s`e §©§¤¤§©§¨§©¨¦

xzid ef dndal yi l`xyi dhgy m`e li`ed ,`id dleqt miakek
dlik`dl ayigy miakek caerd zaygn zlren ,dhigya

,lke` daiygdl l`xyiläìáð úàîeè àì ìáà.zenzy crøáà £¨Ÿ§©§¥¨¥¤
,äpnî LøBtä`ed ixdkxa`déçä ïî LøBt,cin d`nhnyøNáe ©¥¦¤¨§¥¦©©¨¨
,äpnî LøBtä`ed ixdkxyadéçä ïî LøBt,melk `nhn epi`y ©¥¦¤¨§¥¦©©

øeñàådlik`ada èçL .dLôð àözL øçàì eléôàå ,çð éðáì §¨¦§¥Ÿ©©£¦§©©¤¥¥©§¨¨©¨
oniq dxedh dndaaáBø Bà ,ãçàoniq lyäànèî dðéà ,ãçà ¤¨¤¨¥¨§©§¨

,ïéìëBà úàîeèdcera cg` oniqa dlik` xzid epivn `le li`ed §©¨¦

m` oke ,ixkpl `le l`xyil `l zqkxtndøçð,zqkxtn dcereïéà §¨¨¥
.íeìk ìL äàîeè dä§¨¤§

:`ziixad dkiynn .ixkp zhigy oica oecl zxaer `ziixadèçL̈©
íéáëBk ãáBòdxedh dndaäôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îaoebk ± ¥¨¦§¨¤¥¤¨§¥¨

,dpwdn ivg hgyy,døîâe ìàøNé àáee` mipniqd ipy z` hgyy ¨¦§¨¥§¨¨
dhigy ef ixd ,maexìàøNé èçL .äøLk,dxedh dndaïéam` §¥¨¨©¦§¨¥¥

dhgyäôøè dúBà äNBòL íB÷îa,dpwd aex hgyy oebk ±ïéáe §¨¤¤¨§¥¨¥
dhgy m`íéáëBk ãáBò àáe ,äôøè dúBà äNBò ïéàL íB÷îa§¨¤¥¤¨§¥¨¨¥¨¦

,BúèéçL øîâåmiakek caer ici lr ziyrp dhigyd xnbe li`ed §¨©§¦¨
dhigy ef ixd.äìeñt§¨

:`ziixad dkiynnî ìëàiL äöBøäxyadàözL íãB÷ äîäa ¨¤¤Ÿ©¦§¥¨¤¤¥¥
dLôð,[zenzy-]úéaî øNa úéæk CúBçmewnn -,dúèéçL ©§¨¥§©¦¨¨¦¥§¦¨¨

äôé äôé BçìBîe,enc z` `ivedl ickBçéãîexyad z` ugexe - §¨¤¨¤§¦
minadì ïézîîe ,äôé äôédndalå ,dLôð àözL ãòjk xg` ¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥©§¨§

,Ba ïéøzeî ìàøNé ãçàå íéáëBk ãáBò ãçà ,BìëBàjzgpy s`y §¤¨¥¨¦§¤¨¦§¨¥¨¦
zraew dzind miakek caera ixde ,dytp d`viy mcew dndadn
mb xzen ,dhigya cin xzen l`xyily oeik mewn lkn ,mlv`

.ixkpl xeq` `die l`xyil xzen `diy xac epivn `ly ,ixkpl
zxne` .`xen` ixacl reiq `iadl yi ef `ziixany zxne` `xnbd
`vzy mcew dndadn jzgpy xyay da epipyy ef `ziixa :`xnbd

,dytp `vzy xg`l miakek caerl mb xyad xzen ,dytpòéiñî§©©
÷çöé éaø øîà ïéáà øa éãéà áø øîàc ,ïéáà øa éãéà áøì déì¥§©¦¦©¨¦§¨©©¦¦©¨¦¨©©¦¦§¨

àéøáiL äöBøä ,ïééLà øa,eilgnøNa úéæk CúBçxg`l cin ©©§¨¨¤¤©§¦¥§©¦¨¨
dndad zhigyúéaîd,äèéçL,d`etxl `ed aeh df xyay ¦¥§¦¨

äôé Bçéãîe ,äôé äôé BçìBîe,dLôð àözL ãò dì ïézîîe ,äôé §¨¤¨¤§¦¨¤¨¤©§¦¨©¤¥¥©§¨
.Ba íéøzeî ìàøNé ãçàå íéáëBk ãáBò ãçà¤¨¥¨¦§¤¨¦§¨¥¨¦

,ixkp jxevl d`nh dnda hgyy l`xyiy ,`ziixaa lirl epipy
dhigy dhgye li`ed ,l`xyi jxevl dxedh dnda hgyy ixkpe
,zqkxtn dcera elit` lke` daiygdl dhigyd zlren ,dxenb

:`ziixad ipicl zexeywd zel`y dnk d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦
,øæòìàe dnda hgyda ääLxeriydn xzei dzhigy rvn`a ¤§¨¨¨¨¨

y e` ,zedyl xzenyda ñøc`le zg` zaa y`xd z` jzg ± ¨©¨
,oikqd z` `iade jiledeäîdcera milke` z`neh oiprl oicd ©

dhigyd z` milqet dqixce diidyy xg`n mixne` m`d ,zqkxtn
cr milke` z`neh z`nhn dpi`e dxigpk aeyg ,dxedh dndaa

:`xnbd daiyn .`l e` ,zenzyàáñ àeää déì øîàiaxl [owf-] ¨©¥©¨¨
,xfrl`äèéçL øLëä äëéøö ,ïðçBé éaø øîà éëädhigy ± ¨¦¨©©¦¨¨§¦¨¤§¥§¦¨
dxiykkdzid eli`äøBäè äîäá.dlik`l dxiykny §§¥¨§¨

:`xnbd zl`eyéàîì øLëäxnel eixaca wiic dpeek dfi` jxevl ± ¤§¥§©
dhigy jixvy xnel el did ,dxedhk dhigy 'xykd' jixvy

:`xnbd daiyn .dxedhk,÷çöé øa ìàeîL áø øîà`ay ¨©©§¥©¦§¨
mb jixvy eprinydlú÷éãadïékñdndaa enk ,dhigyd mcew §¦©©¦

.dlik`l dxiykdl dvexy dxedh
jeza z`vnp `ide ,dirn jeza mirela milk dl yiy dig dnda
,d`neh milawn dirn jezay milkd oi` ,zn dkeza yiy lde`

dirn jezay milkd lr dlivn dndady(:`r lirl)`xnbd zxxane ,
e` dirn jezay milkd lr dlivn `id m`d zqkxtnd dnda oiprl

:`l,úLL áøî àøéæ éaø dépéî àòad`nh dnda hgyy l`xyi §¨¦¥©¦¥¨¥©¥¤
dcere ,l`xyi jxevl dxedh dnda hgyy ixkpe ,ixkp jxevl

,zqkxtnìévzL eäîdndad sebìòmilkddëBúaL ïéòeìaä ©¤©¦©©§¦¤§¨
.znd zngn e`nhi `lydéì øîàdnn ,`xif iaxl zyy ax ¨©¥

y `ziixaa aezkyïéìëBà úàîeè äànèîzaygp `idy gken §©§¨§©¨¦
,dznkå`idy xnel okzi ikúìvî`l` ,dirn jezay milkd lr §©¤¤

.dlivn dpi`y i`ce
:zyy ax ly ezaeyz z` dgec `xif iaxdéì øîàaxl `xif iax ¨©¥

y `ziixaa aezky dnny ,jtidl gikedl xyt` ixd ,zyydðéà¥¨
úBìáð úàîeè äànèî,dznk zaygp dpi`y gkenåxnel okzi ik §©§¨§©§¥§

yìévz àìxyt`y oeike ,milkd lr dlivny i`ce `l` ,milkd lr Ÿ©¦
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המשך בעמוד קי



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywneïàîc àaélà,df oic `ped ax xn` `pz dfi` itl - ©¦¨§©
oldl `aiwr iaxe l`rnyi iax dfa ewlgp ixd(.ckw),dpynaéà¦

`ped ax exn`ìàòîLé éaøã àaélà,dyw ok m`øîàäiax ©¦¨§©¦¦§¨¥¨¨©
xerd iab lr epyiy dliap ly mizif i`vg ipyy l`rnyiìháî àìŸ§©¥

øBò,`yna mi`nhne olhan xerd oi` ±éàådf oic `ped ax xn` §¦
àèéLt ,àáé÷ò éaøã àaélàc ,df oic `edøîàä`aiwr iax ©¦¨§©¦£¦¨§¦¨¨¨©

dpyna yexita(my)yøBò ìháîjxved dnle ,llk mi`nhn mpi`e §©¥
.ok eprinydl `ped ax

:`xnbd zvxzníìBòìelit`ìàòîLé éaøã àaélà`ped ax xn` §¨©¦¨§©¦¦§¨¥
,okå,olhan xerd oi`y xn` l`rnyi iax ixd jl dywz `lcéë §¦

ìàòîLé éaø øîàmizif i`vg ipyyéléî éðä ,øBò ìháî àì ¨©©¦¦§¨¥Ÿ§©¥¨¥¦¥
xerd iab lry xyaaäiç ezèìtL,dig ici lr xyad hltpyk ± ¤§¨©©¨
,zrcn `ly dyrpyìáày xerd iab lry xyaezèìtdñïék £¨§¨©©¦

c l`rnyi iax dcen ,zrcn edyry oeik ,hytd zrya,ìéèä¦
.`ped ax xacn df ote`ae

envr `ped ax ixacn `ped ax ixaca df yexit lr dywn `xnbd
:xg` mewna,òîL àzdpyna epipy(:fiw lirl),,øîBà äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¥

ììàäxerl miweac ex`ypy dliap xya ly zephw zekizg - ¨¨¨
dhytdd zryañpeënä,cg` mewnl sq`pd ±úéæk Lé íàon ©§¨¦¥§©¦

ll`d,ãçà íB÷îae ,dliap xyak aeyg `ed ixdåéìò ïéáéiç §¨¤¨©¨¦¨¨
.dliap meynå`xnba df lr epipy(lirl),,àðeä áø øîàdn §¨©©¨

,dcedi iax aiignyàeäåk `weec epiid ±BñpkLf`y ,envra `ed §¤¦§
eil`n qpkzp m` la` ,dligzn elhia `ly ezrc dlibe eaiygd
`ped ax ixacne .eilr miaiig oi`y dcedi iax dcen ,oeekzna `ly
hlty o`k xaecny x`ean ,eqpkyk dcedi iax ixac z` cinrdy
eqpik m` z`f lkae ,zenewn dylye mipya xya zifkn zegt oikqd
`weecy ,eixacn x`eany ixd ,eilr miaiig elhia `ly ezrc dlibe
did xerd m`y ,olhan epi` xerd la` ,md milha dpeeka olhia m`
mdilr xfeg did `l ,dliap oicn xerd olhia xaky xg`n ,olhan

.mqpk m` dliap xya oic aey
:`iyewd z` `xnbd zx`aneàîìLa zøîà éày xyayèìtez ¦¨§©§¦§¨¨§¨©

dìéèa àì énð ìàòîLé éaøì ,ïékñxacd oaen ,olhan xerd oi` ± ©¦§©¦¦§¨¥©¦Ÿ¨¦
yàðeä áødligzn did zifdyk dcedi iax ixac z` cinrdy ©¨

`ed ,olhan xerd oi`y dcedi iax xaeq z`f lkae ,oi`vgl wlegn
,ìàòîLé éaøk øîàciaxk mixaeq dcedi iax lr miwlegy opaxe §¨©§©¦¦§¨¥

,`aiwrzøîà éà àlày xyayezèìtdïékñmbìàòîLé éaøì ¤¨¦¨§©§§¨©©¦§©¦¦§¨¥
,ìéèa,olhan xerd ±àðeä áødcedi iax ixac z` cinrdy ¨¦©¨

iax xaeq z`f lkae oi`vgl wlegn dligzn did xya zifdyk
,olhan xerd oi`y dcedi.ïàîk øîàc§¨©§©

z` zayiine `ped ax ixaca mcewd yexitdn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a [o`nc `ail`] lirl `iyewdàlà¤¨

íìBòìy xerd iab lry mizif i`vg ipya mbezèìtdéaøì ,ïékñ §¨§¨©©¦§©¦
øîàc àðeä áøå ,ìéèa àì ìàòîLé,olhan xerdy lirlkzhiy ¦§¨¥Ÿ¨¦§©¨§¨©§

àáé÷ò éaø.ok xn` ©¦£¦¨
,`aiwr iax itl eixac z` xn` `ped ax m` :`xnbd dywneàèéLt§¦¨

xerd `aiwr iax zrcly yexita dpyna epipy ixdy ,df oic `ed
:`xnbd daiyn .olhanàáé÷ò éaø øîà÷ ék ,àîéúc eäîxyady ©§¥¨¦¨¨©©¦£¦¨

,xerd iabl lhaéléî éðäy xyaaezèìtdïékñmeyne ,ezrcn ¨¥¦¥§¨©©¦
,elhia `edyìáày xyaäiç ezèìtxne` iziid ,ezrcn `ly £¨§¨©©¨

yïì òîLî à÷ ,ìéèa àì`l` ,ok xacd oi`y `ped axàîòè Ÿ¨¦¨©§©¨©§¨
àáé÷ò éaøc`ed `nhn epi`y xaeqy,ïìháî øBòäL éðtîm`e §©¦£¦¨¦§¥¤¨§©§¨

okàðL àìm`äiç èìtxyad z`àðL àìåm`èìtdïékñz` Ÿ§¨¨©©¨§Ÿ§¨¨©©¦
e ,xyadéðz÷ãkaàôéñdpynd lyøäèî àáé÷ò éaø äî éðtî' ¦§¨¨¥¥¨¦§¥¨©¦£¦¨§©¥

,'ïìháî øBòäL éðtî øBòaxerdy iptn' hwpy dnn ,xnelk ¨¦§¥¤¨§©§¨
`ed lehiad oipry eixacn rnyn 'olhiay iptn' hwp `le 'olhan

.olhan xerd z`f lka ,`ed olha `l m` s`e ,xerd zngn

äðùî

zncewd dpynd(:fiw lirl)z`neh `nhl mitxhvn zexery dx`ia

dtiqene .zelap z`neh `nhl mitxhvn `le ,['xney' oicn] milke`
zifkl mitxhvne mi`nhny xyak mpic mikx zexery epzpyn

y mixacd md dn zx`ane ,zn z`nehe dlap z`nehlmdizexer
:mikxïäéúBøBòL elàmi`nhn md jkle ,dlik`l miie`xe mikx ¥¤¥¤

ky enïøNá,`nhnáeMé ìL øéæç øBòå ,íãàä øBòmilke`e jxy §¨¨¨¨¨§£¦¤¦
.eze`øaä øéæç øBò óà ,øîBà äãeäé éaøefka xer s`y ,`nhn ©¦§¨¥©£¦©¨

.jx aygp iyew znx
úøèç øBòå,`ynd zpirh mewn `edy ,zyac ±,äkøä ìîb ìL §£¤¤¤¨¨¨©¨

,dkx oiicr zyacdyk ,xnelkøBòå ,Cøä ìâò ìL Làøä øBòåly §¨Ÿ¤¥¤¨©§
mewn,úBñøtä,dndad ilbx z` jezgl mibdepy mewna ,xnelk ©§¨

úLBaä úéa øBòå,dawp ly mgxd zia -ìéìMä øBòåly xer - §¥©¤§©§¦
,en` irn jezay xaeräéìàä úçz ìL øBòåzgzny apfd xer - §¤©©¨©§¨

,dil`l,èîBçäå äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòåmdizexer el` lk §¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©¤
.mikx,øîBà äãeäé éaøxeräàèläoecpkd xeräcìeçepi`e ©¦§¨¥©§¨¨§¨

.`nhn
ïleëåk ,mikxd zexerd lkïãaòL,zexer mdn dyreCléäL Bà §¨¤¦§¨¤¦¥
ïäamab lr jlde mdilr qexcl ick ux`d lr mghyy -éãk ¨¤§¥

xeriy,äãBáòe ,zvwna ceairk aygpïéøBäè,zexerd lkkõeç £¨§¦
íãàä øBòîexawiy ick minkg zxfb meyn ,`nhn ecairyk s`y ¥¨¨¨

.migihy exyan eyri `le eze`
,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaød lkíéöøL äðBîLdxeza miiepnyLé ©¦¨¨¤¦¥§¨§¨¦¥

úBøBò ïäì:mxya enk `nhn mxer oi`e ¨¤

àøîâ

:exya enk `nhn mc`d xery oicd z` `xnbd zx`an,àleò øîà̈©¨
øBäè íãà øBò äøBz øác,dyw exeryeøîà íòh äîeminkg §©¨¨¨¨©©©¨§

y,àîèíãà äNòé ànL äøéæbdnúBøBòlyBnàå åéáàxg`l ¨¥§¥¨¤¨©£¤¨¨¨¦§¦
mzxihtïéçéèL.mdilr zayl ick `qkl e` dhinl §¦¦

dì éðúîc àkéàå`ler ixac z` epyy yie -àôéqà,dpynd ly §¦¨§©§¥¨©¥¨
dazkyïleëåmikxd zexerd lkLyk mi`nhnCléäL Bà ïãaéò §¨¤¦§¨¤¦¥

ïäamab lr ±éãkxeriyïéøBäè äãBáò,zexer miaygpy oeikõeç ¨¤§¥£¨§¦
äøBz øác ,àleò øîà .íãà øBòîs`íãà øBòxg`lBãaòL ¥¨¨¨©¨§©¨¨¨¤¦§

eøîà íòh äîe ,øBäèx`ypy minkgäNòé ànL äøéæb ,àîè ¨©©©¨§¨¥§¥¨¤¨©£¤
ïéçéèL Bnàå åéáà úBøBò íãàs`y exfb jkl ,`qkl e` dhinl ¨¨¨¦§¦§¦¦

,zepeyld oia lcadd `xnbd zx`an .`nhn ecairykéðúîc ïàî©§©§¥
dì`ler ixac z` dpyy in ±,àLéøàzxfbn wx `nhn mc` xery ¨©¥¨

,minkg,àôéqà ïkL ìkxer `nhn ,xerd z` ecairy xg`ly ¨¤¥©¥¨
.minkg zxfbn wx mc`éðúîc ïàîe`ler ixac z`àôéqà ©§©§¥©¥¨

,minkg zxfbn wx `nhn ecairykyàLéøà ìáà`ly mc` xera £¨©¥¨
dy xeaqi ,ecairäàîeèn `id,àúééøBàc:jx exery §¨§©§¨

:dpyna epipy['eëå] øéæç øBòåxer s` xne` dcedi iax ,aeyi ly §£¦§
:mzwelgn z` `xnbd zx`an .xad xifg,éâìôéî÷ éàîaidn §©¨¦§§¥

.mzwelgn zxaqøáñ øîxaq `nw `pzéàäxad xifg xerïeMà ©¨©©©
,`nhn epi` jkle ,dyw ±éàäåaeyid xifg xerékøCjkle ,jx ± §©©¦

,`nhnøáñ øîexaq dcedi iaxeéàäxad xifg xerékø énðC- ©¨©©©¦©¦
jkle ,aeyi ly xifg xern xzei `ed dary s` ,jx aygp ok mb

:exyak `nhn
:dpyna epipy.äkøä ìîb ìL úøèç øBòlnb edn `xnbd zx`an £¤¤¤¨¨¨©¨

:dkxdänëåly xeriyd.äkøä ìîbòLBäé éaø øîà àleò øîà §©¨¨¨¨©¨¨©¨¨©©¦§ª©
äðòè àlL ïîæ ìk ,éåì ïa`xnbd zwtzqn .`yn dab lr lnbd ¤¥¦¨§©¤Ÿ¨£¨

:'dprh `ly onf lk' xeriya llkp dn
:`xnbd zxxan,äéîøé éaø éòayk oicd dndpîæ òébälnbd ly ¨¥©¦¦§§¨¦¦©§©¨

dgeka yiy libaäðòè àìå ,ïBòèì,oiicr,eäîzpirha m`d ¦§§Ÿ¨£¨©
onfl dribnyk e` ,d`nhn dprh `lyk jkle dxer dywzn `ynd

.d`nhn `l dprh `ly s`e dxer dywzn oerhl dlekiyéòä¥
,éiaàykdpîæ òébä àìoiicrïBòèìla`äðòèå,xak,eäîm`d ©©¥Ÿ¦¦©§©¨¦§§¨£¨©

dywzn epi` `ny e` ,d`nhn dpi`e dxer dywzn `ynd zpirha
,d`nhn df onfl mcewe ,oerhl dlekiy onfd ribnyk `l`.e÷éz¥

:`xnbd zxxanáéúéayi ±änk déì àéòaéî÷å Lé÷ì Léøedn - ¨¦¥¨¦§¨¦©§¨¥©¨
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oifge` mipy` cenr akw sc ± oey`x wxtzereay

eid :ipzwc ,oizipzna (`,ckw oileg) oiwxita `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

,rbna `nhn oi`e .dlap zifk `yp ixdy ,`yna oi`nhn Ð mizif i`vg ipy eilr

iaxl ,`nl` .`yna `le rbna `l :xne` `aiwr iaxe .rbepe xfege rbep oi`c

:opiqxb ikd .lhan `aiwr iaxle ,xer lhan `l l`rnyiàáé÷ò éáøã àáéìà éà
àèéùô!`id oizipzn `dc Ðàáéìà íìåòì

ìàòîùé éáøãikc `ped ax opireny`e Ð

ilin ipd ,xer lhan `l l`rnyi iax xn`

la` .zrcn `ly dyrpy ,dig ezhlta Ð

.elhia zrcn Ð oikq ezhltàðåä áø øîàå
åñðëù àåäådizrc ilbc ,hytd xg` Ð

.`l Ð eqpk `l la` ,`xwirn dilha `lc

ezhltyac llkn ,eqpkya dl miwencn

ipzwe ,xn`w zenewn dylye mipya oikq

edi` edpilha i` `nl` ,"eilr oiaiig"

.lhan `l Ð xer la` ,iliha Ð oiekzna

.dlap iedinl ixcd `l ez ,xer edpilha i`c

éáøì ïéëñ åúèìô àîìùá úøîà éà
ìèáî àì éîð ìàòîùé.xer Ðàðåä áøÐ

dlgzn zif didya dcedi iaxl dnwe`c

xer edpilha `l ikd elit`e ,oi`vgl

,l`rnyi iaxk xn`c `ed Ð `xwirn

,l`rnyi iaxc `ail` dcedi iaxl dinwe`c

.`aiwr iaxk opaxeåúèìô úøîà éà àìà
ïéëñ.xer lhanc icen l`rnyi iax Ðáø
àðåäzif didyk dcedi iaxcl dnwe`c Ð

dcedi iaxl ikd elit`e ,oi`vgl dlgzn df

.liha `lïàîë øîàã` `nlya Ð`l i

ded Ð "eqpky `ede" xn`c `ped axc

.cgia dlgz ezhltya dcedi iaxl `pinwen

iax ibilt ikc Ð liha `l ikd meyne

mizif i`vg izya ,`aiwr iaxe l`rnyi

yix ipzck ,ecen Ð mly zifka la` ,ibilt

.'ek "xya zifk eilr yiy xer" ediizbelt

iaxe l`rnyi iax ecen ik :ixaq opaxe

,dig ezhlta ilin ipd Ð mly zifka `aiwr

la` .lha zifk elit` Ð oikq ezhlt la`

mizif i`vg ipya `ped ax dnwe`c `zyd

o`nk xn`c Ð?:opiqxb ikdíìåòì àìà
ìéèá àì éîð ìàòîùé éáøì ïéëñ åúèìô

àáé÷ò éáøã àáéìà øîàã àðåä áøåÐ

xerd" lirl `ped ax xn`c `d ,xnelk

,dxn` `aiwr iaxc `ail` Ð "elhan

.l`rnyi iaxc `ail` Ð dcedi iaxc `idde

ïì òîùî à÷ezhlt elit`c `ped ax Ð

xera `nrh rnyn "elhan xer"y iptn ,dig

.edi` edpilha `lc ab lr s`e ,`ilz

äðùîïäéúåøåòù åìà.oxyak oi`nhn Ð

áåùé ìù øéæç øåòå,jx `edy iptn Ð

.eze` oilke`eúøèç* Ð1yiy `"aexclg

.lnbl eläëøä ìîâcr `xnba yxtn Ð

."dkx" z`xwp dnkêøä ìâòyxtn inp Ð

.dnk cr `xnbaúåñøôä øåòåoirk Ð

.`ed jx Ð xerd eze` lke ,milbxd oikzegy

úùåáä úéá.dawp ly mgxd zia Ðäéìàä úçú ìù øåòå.jx `edy iptn ,xry oi`y mewn zgzn apfd xer Ðä÷ðàä* Ð2.o"evixdäàèìä* Ð3.`"cxiizilèîåç
* Ð4.eileya `ed ynn dycrk ezlgz ,dnr jlede lcby ,dly wiza wecae `v .dycrka eziixa zlgzy ,`"vniläãìåçë äàèìä.dxyan welg dxer Ðïãáéòù ïìåëå

.oixedhe ,xya zxezn elhae ,xer dyrp Ð ocair m` ,xyak oi`nhn ody exn`y el` lk Ðïäá êìéäù åà.oceair zvw `edy ,milbxa odilr qexcl oghyy Ðodl yi

zexer.oxyak oi`nhn oi`e Ðàøîâøåäè íãàä øåò äøåú øáã.zn llka ied `le ,`ed xya e`lc Ðïéçéèùxer oigheyy .odilr ayil ,`xczwle dhnl Ðiab lr

.milag mewna dhnäì éðúîã ïàî.`lercl Ðàùéøàlr s`c ,"mc`d xern ueg" ipzwc `dc ,`tiq` oky lk Ð opaxcn `l` `nhn `l inp ecair `l ik elit`c Ð

.`lerc meyne ,`ed opaxcn `nh Ð ecairc abäì éðúîã ïàîå.`tiq` `lerc dxifb Ðàùéøà ìáà.dxezd on ez`nehc dil `xiaq ,ecair `lyk Ðïåùà.dyw Ð

äðòè àìù.ieyn Ðéìá÷ì áéú.jgk xyiie ,mrh xac il zxn`y Ðäì éðú÷ äåä.drny `ly xeaqk ,dipy mrt dpeye xfeg Ðúøîà êì àéåä àãçyecig xac Ð

jznkg ze`xdl dipy mrt eppyze xefgz dnle ,ezxn` ixd ,epicia oi`y jcia did cg`ùé÷ì ùéø ?:(a,h) `neic `nw wxta opixn`ck ,ded l`xyic `rx`c itiwzn Ð

`rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck ,`kdl wlq laanc ,`xif iaxe .ilawl aiz :dil xn` `kde .icdq `la `wqir dil iadi ,dicda yiwl yix irzync o`n

oinei oizlz lk (aize`) `xif iax :(my) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck ,ded laac iciqgne .i`laac `cenlz dipin gkzypc ,iziprz oirax` aize` `xif iax :(`,dt

.opaxcn `eddl ditqk` i`n ifg ,deba wilqe `xepz xbye ,diytp wica÷ðåéù àåäåxar m`e .exer dywed xak Ð ezpy jeza `ed oiicry it lr s` ,wpiln yxit la` Ð

.opira izxzc ,`l Ð wpeiy it lr s` ,inp ezpy
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éàl`rnyi iaxk xn`c `ped ax dlha `l l`rnyi iaxl oikq ezhlt `nlya zxn`

ax xn`ck ,qepk ira dcedi iaxe ,xn`w eqpk `la l`rnyi iax `de :xn`z m`e Ð

iax ira `l jkl ,dig ezhlta `aiwr iaxe l`rnyi iaxc ediizbeltc :xnel yie !`ped

iaxc :cere .dqipk inp jixv ,l`rnyi iaxl lha `l i` Ð oikq ezhlt la` .qepk l`rnyi

enk ,wgec df oi`e ,ixii` eqpka inp l`rnyi

.ikd dcedi iaxc dizlin yxtnc

áøik (`,`kw) lirl Ð o`nk xn`c `ped

zvwne dig ezhlt zvwn xn` cge :xn`w

ied oikq ezhltc xninl irac ,oikq ezhlt

`l dcedi iaxlc ,opaxe dcedi iaxc `zbelt

zxn` i` ,o`nk xn`c :jxtnl ivn `l Ð lha

`ki`c Ð `kd jixtck lhac l`rnyi iaxl

la` .cgi zifk dia zi`c dcedi iaxc inewe`l

.qxhpewa yxitck ,xity jixt `ped axl

øîàãxn`c `d `nlice :xn`z m`e Ð o`nk

xerd xerd lr opyiy mizif i`vg ipy `ped ax

dcen Ð eqpk la` ,eqpk `la ixiin Ð elhan

jixhvi` `le ,`hiyt `dc :xnel yie !lha `lc

:cere) .olhan xerc opireny`l `ped axl dil

,lhan xerd dlgzn :rnyn "olhan xerd"c

.(qepk edl ipdn `l ezeøåòÐ xedh mc`

(`,dp dcp) "dcpd mc" yixa `nrh yxtnck

.silgn erfb xerc ,mc` mvrc `inec ied `lc

úåøåòab lr s`e Ð 'ek oigihy en`e eia`

zeyrl xeq` mc` lkae ,d`pda xeq` znc

opax ixfb eed `l mewn lkn Ð 'ek oigihy exern

eia` meyn `l` ,`nh didiy `yyg jd meyn

eia` hwpc xnel jixv oi`e .`aeh xingc en`e

.diab igikyc meyn en`eìáàd`neh `yix

erfb oi` xer aiyg `zyde Ð `id `ziixe`c

,xya lr zwlv dyrp enewnc meyn Ð silgn

.(my) "dcpd mc" wxt opixn`ck
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr akw sc oileg(iriax meil)

:`xnbd dywneïàîc àaélà,df oic `ped ax xn` `pz dfi` itl - ©¦¨§©
oldl `aiwr iaxe l`rnyi iax dfa ewlgp ixd(.ckw),dpynaéà¦

`ped ax exn`ìàòîLé éaøã àaélà,dyw ok m`øîàäiax ©¦¨§©¦¦§¨¥¨¨©
xerd iab lr epyiy dliap ly mizif i`vg ipyy l`rnyiìháî àìŸ§©¥

øBò,`yna mi`nhne olhan xerd oi` ±éàådf oic `ped ax xn` §¦
àèéLt ,àáé÷ò éaøã àaélàc ,df oic `edøîàä`aiwr iax ©¦¨§©¦£¦¨§¦¨¨¨©

dpyna yexita(my)yøBò ìháîjxved dnle ,llk mi`nhn mpi`e §©¥
.ok eprinydl `ped ax

:`xnbd zvxzníìBòìelit`ìàòîLé éaøã àaélà`ped ax xn` §¨©¦¨§©¦¦§¨¥
,okå,olhan xerd oi`y xn` l`rnyi iax ixd jl dywz `lcéë §¦

ìàòîLé éaø øîàmizif i`vg ipyyéléî éðä ,øBò ìháî àì ¨©©¦¦§¨¥Ÿ§©¥¨¥¦¥
xerd iab lry xyaaäiç ezèìtL,dig ici lr xyad hltpyk ± ¤§¨©©¨
,zrcn `ly dyrpyìáày xerd iab lry xyaezèìtdñïék £¨§¨©©¦

c l`rnyi iax dcen ,zrcn edyry oeik ,hytd zrya,ìéèä¦
.`ped ax xacn df ote`ae

envr `ped ax ixacn `ped ax ixaca df yexit lr dywn `xnbd
:xg` mewna,òîL àzdpyna epipy(:fiw lirl),,øîBà äãeäé éaø ¨§©©¦§¨¥

ììàäxerl miweac ex`ypy dliap xya ly zephw zekizg - ¨¨¨
dhytdd zryañpeënä,cg` mewnl sq`pd ±úéæk Lé íàon ©§¨¦¥§©¦

ll`d,ãçà íB÷îae ,dliap xyak aeyg `ed ixdåéìò ïéáéiç §¨¤¨©¨¦¨¨
.dliap meynå`xnba df lr epipy(lirl),,àðeä áø øîàdn §¨©©¨

,dcedi iax aiignyàeäåk `weec epiid ±BñpkLf`y ,envra `ed §¤¦§
eil`n qpkzp m` la` ,dligzn elhia `ly ezrc dlibe eaiygd
`ped ax ixacne .eilr miaiig oi`y dcedi iax dcen ,oeekzna `ly
hlty o`k xaecny x`ean ,eqpkyk dcedi iax ixac z` cinrdy
eqpik m` z`f lkae ,zenewn dylye mipya xya zifkn zegt oikqd
`weecy ,eixacn x`eany ixd ,eilr miaiig elhia `ly ezrc dlibe
did xerd m`y ,olhan epi` xerd la` ,md milha dpeeka olhia m`
mdilr xfeg did `l ,dliap oicn xerd olhia xaky xg`n ,olhan

.mqpk m` dliap xya oic aey
:`iyewd z` `xnbd zx`aneàîìLa zøîà éày xyayèìtez ¦¨§©§¦§¨¨§¨©

dìéèa àì énð ìàòîLé éaøì ,ïékñxacd oaen ,olhan xerd oi` ± ©¦§©¦¦§¨¥©¦Ÿ¨¦
yàðeä áødligzn did zifdyk dcedi iax ixac z` cinrdy ©¨

`ed ,olhan xerd oi`y dcedi iax xaeq z`f lkae ,oi`vgl wlegn
,ìàòîLé éaøk øîàciaxk mixaeq dcedi iax lr miwlegy opaxe §¨©§©¦¦§¨¥

,`aiwrzøîà éà àlày xyayezèìtdïékñmbìàòîLé éaøì ¤¨¦¨§©§§¨©©¦§©¦¦§¨¥
,ìéèa,olhan xerd ±àðeä áødcedi iax ixac z` cinrdy ¨¦©¨

iax xaeq z`f lkae oi`vgl wlegn dligzn did xya zifdyk
,olhan xerd oi`y dcedi.ïàîk øîàc§¨©§©

z` zayiine `ped ax ixaca mcewd yexitdn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a [o`nc `ail`] lirl `iyewdàlà¤¨

íìBòìy xerd iab lry mizif i`vg ipya mbezèìtdéaøì ,ïékñ §¨§¨©©¦§©¦
øîàc àðeä áøå ,ìéèa àì ìàòîLé,olhan xerdy lirlkzhiy ¦§¨¥Ÿ¨¦§©¨§¨©§

àáé÷ò éaø.ok xn` ©¦£¦¨
,`aiwr iax itl eixac z` xn` `ped ax m` :`xnbd dywneàèéLt§¦¨

xerd `aiwr iax zrcly yexita dpyna epipy ixdy ,df oic `ed
:`xnbd daiyn .olhanàáé÷ò éaø øîà÷ ék ,àîéúc eäîxyady ©§¥¨¦¨¨©©¦£¦¨
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àáé÷ò éaøc`ed `nhn epi`y xaeqy,ïìháî øBòäL éðtîm`e §©¦£¦¨¦§¥¤¨§©§¨

okàðL àìm`äiç èìtxyad z`àðL àìåm`èìtdïékñz` Ÿ§¨¨©©¨§Ÿ§¨¨©©¦
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`ed lehiad oipry eixacn rnyn 'olhiay iptn' hwp `le 'olhan

.olhan xerd z`f lka ,`ed olha `l m` s`e ,xerd zngn

äðùî

zncewd dpynd(:fiw lirl)z`neh `nhl mitxhvn zexery dx`ia

dtiqene .zelap z`neh `nhl mitxhvn `le ,['xney' oicn] milke`
zifkl mitxhvne mi`nhny xyak mpic mikx zexery epzpyn

y mixacd md dn zx`ane ,zn z`nehe dlap z`nehlmdizexer
:mikxïäéúBøBòL elàmi`nhn md jkle ,dlik`l miie`xe mikx ¥¤¥¤
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íãàä øBòîexawiy ick minkg zxfb meyn ,`nhn ecairyk s`y ¥¨¨¨
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oifge` mipy` cenr akw sc ± oey`x wxtzereay

eid :ipzwc ,oizipzna (`,ckw oileg) oiwxita `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

,rbna `nhn oi`e .dlap zifk `yp ixdy ,`yna oi`nhn Ð mizif i`vg ipy eilr

iaxl ,`nl` .`yna `le rbna `l :xne` `aiwr iaxe .rbepe xfege rbep oi`c

:opiqxb ikd .lhan `aiwr iaxle ,xer lhan `l l`rnyiàáé÷ò éáøã àáéìà éà
àèéùô!`id oizipzn `dc Ðàáéìà íìåòì

ìàòîùé éáøãikc `ped ax opireny`e Ð

ilin ipd ,xer lhan `l l`rnyi iax xn`

la` .zrcn `ly dyrpy ,dig ezhlta Ð

.elhia zrcn Ð oikq ezhltàðåä áø øîàå
åñðëù àåäådizrc ilbc ,hytd xg` Ð

.`l Ð eqpk `l la` ,`xwirn dilha `lc

ezhltyac llkn ,eqpkya dl miwencn

ipzwe ,xn`w zenewn dylye mipya oikq

edi` edpilha i` `nl` ,"eilr oiaiig"

.lhan `l Ð xer la` ,iliha Ð oiekzna

.dlap iedinl ixcd `l ez ,xer edpilha i`c

éáøì ïéëñ åúèìô àîìùá úøîà éà
ìèáî àì éîð ìàòîùé.xer Ðàðåä áøÐ

dlgzn zif didya dcedi iaxl dnwe`c

xer edpilha `l ikd elit`e ,oi`vgl

,l`rnyi iaxk xn`c `ed Ð `xwirn

,l`rnyi iaxc `ail` dcedi iaxl dinwe`c

.`aiwr iaxk opaxeåúèìô úøîà éà àìà
ïéëñ.xer lhanc icen l`rnyi iax Ðáø
àðåäzif didyk dcedi iaxcl dnwe`c Ð

dcedi iaxl ikd elit`e ,oi`vgl dlgzn df

.liha `lïàîë øîàã` `nlya Ð`l i

ded Ð "eqpky `ede" xn`c `ped axc

.cgia dlgz ezhltya dcedi iaxl `pinwen

iax ibilt ikc Ð liha `l ikd meyne

mizif i`vg izya ,`aiwr iaxe l`rnyi

yix ipzck ,ecen Ð mly zifka la` ,ibilt

.'ek "xya zifk eilr yiy xer" ediizbelt

iaxe l`rnyi iax ecen ik :ixaq opaxe

,dig ezhlta ilin ipd Ð mly zifka `aiwr

la` .lha zifk elit` Ð oikq ezhlt la`

mizif i`vg ipya `ped ax dnwe`c `zyd

o`nk xn`c Ð?:opiqxb ikdíìåòì àìà
ìéèá àì éîð ìàòîùé éáøì ïéëñ åúèìô

àáé÷ò éáøã àáéìà øîàã àðåä áøåÐ

xerd" lirl `ped ax xn`c `d ,xnelk

,dxn` `aiwr iaxc `ail` Ð "elhan

.l`rnyi iaxc `ail` Ð dcedi iaxc `idde

ïì òîùî à÷ezhlt elit`c `ped ax Ð

xera `nrh rnyn "elhan xer"y iptn ,dig

.edi` edpilha `lc ab lr s`e ,`ilz

äðùîïäéúåøåòù åìà.oxyak oi`nhn Ð

áåùé ìù øéæç øåòå,jx `edy iptn Ð

.eze` oilke`eúøèç* Ð1yiy `"aexclg

.lnbl eläëøä ìîâcr `xnba yxtn Ð

."dkx" z`xwp dnkêøä ìâòyxtn inp Ð

.dnk cr `xnbaúåñøôä øåòåoirk Ð

.`ed jx Ð xerd eze` lke ,milbxd oikzegy

úùåáä úéá.dawp ly mgxd zia Ðäéìàä úçú ìù øåòå.jx `edy iptn ,xry oi`y mewn zgzn apfd xer Ðä÷ðàä* Ð2.o"evixdäàèìä* Ð3.`"cxiizilèîåç
* Ð4.eileya `ed ynn dycrk ezlgz ,dnr jlede lcby ,dly wiza wecae `v .dycrka eziixa zlgzy ,`"vniläãìåçë äàèìä.dxyan welg dxer Ðïãáéòù ïìåëå

.oixedhe ,xya zxezn elhae ,xer dyrp Ð ocair m` ,xyak oi`nhn ody exn`y el` lk Ðïäá êìéäù åà.oceair zvw `edy ,milbxa odilr qexcl oghyy Ðodl yi

zexer.oxyak oi`nhn oi`e Ðàøîâøåäè íãàä øåò äøåú øáã.zn llka ied `le ,`ed xya e`lc Ðïéçéèùxer oigheyy .odilr ayil ,`xczwle dhnl Ðiab lr

.milag mewna dhnäì éðúîã ïàî.`lercl Ðàùéøàlr s`c ,"mc`d xern ueg" ipzwc `dc ,`tiq` oky lk Ð opaxcn `l` `nhn `l inp ecair `l ik elit`c Ð

.`lerc meyne ,`ed opaxcn `nh Ð ecairc abäì éðúîã ïàîå.`tiq` `lerc dxifb Ðàùéøà ìáà.dxezd on ez`nehc dil `xiaq ,ecair `lyk Ðïåùà.dyw Ð

äðòè àìù.ieyn Ðéìá÷ì áéú.jgk xyiie ,mrh xac il zxn`y Ðäì éðú÷ äåä.drny `ly xeaqk ,dipy mrt dpeye xfeg Ðúøîà êì àéåä àãçyecig xac Ð

jznkg ze`xdl dipy mrt eppyze xefgz dnle ,ezxn` ixd ,epicia oi`y jcia did cg`ùé÷ì ùéø ?:(a,h) `neic `nw wxta opixn`ck ,ded l`xyic `rx`c itiwzn Ð

`rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck ,`kdl wlq laanc ,`xif iaxe .ilawl aiz :dil xn` `kde .icdq `la `wqir dil iadi ,dicda yiwl yix irzync o`n

oinei oizlz lk (aize`) `xif iax :(my) "milretd z` xkeyd"a opixn`ck ,ded laac iciqgne .i`laac `cenlz dipin gkzypc ,iziprz oirax` aize` `xif iax :(`,dt

.opaxcn `eddl ditqk` i`n ifg ,deba wilqe `xepz xbye ,diytp wica÷ðåéù àåäåxar m`e .exer dywed xak Ð ezpy jeza `ed oiicry it lr s` ,wpiln yxit la` Ð

.opira izxzc ,`l Ð wpeiy it lr s` ,inp ezpy
øîà÷å
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éàl`rnyi iaxk xn`c `ped ax dlha `l l`rnyi iaxl oikq ezhlt `nlya zxn`

ax xn`ck ,qepk ira dcedi iaxe ,xn`w eqpk `la l`rnyi iax `de :xn`z m`e Ð

iax ira `l jkl ,dig ezhlta `aiwr iaxe l`rnyi iaxc ediizbeltc :xnel yie !`ped

iaxc :cere .dqipk inp jixv ,l`rnyi iaxl lha `l i` Ð oikq ezhlt la` .qepk l`rnyi

enk ,wgec df oi`e ,ixii` eqpka inp l`rnyi

.ikd dcedi iaxc dizlin yxtnc

áøik (`,`kw) lirl Ð o`nk xn`c `ped

zvwne dig ezhlt zvwn xn` cge :xn`w

ied oikq ezhltc xninl irac ,oikq ezhlt

`l dcedi iaxlc ,opaxe dcedi iaxc `zbelt

zxn` i` ,o`nk xn`c :jxtnl ivn `l Ð lha

`ki`c Ð `kd jixtck lhac l`rnyi iaxl

la` .cgi zifk dia zi`c dcedi iaxc inewe`l

.qxhpewa yxitck ,xity jixt `ped axl

øîàãxn`c `d `nlice :xn`z m`e Ð o`nk

xerd xerd lr opyiy mizif i`vg ipy `ped ax

dcen Ð eqpk la` ,eqpk `la ixiin Ð elhan

jixhvi` `le ,`hiyt `dc :xnel yie !lha `lc

:cere) .olhan xerc opireny`l `ped axl dil

,lhan xerd dlgzn :rnyn "olhan xerd"c

.(qepk edl ipdn `l ezeøåòÐ xedh mc`

(`,dp dcp) "dcpd mc" yixa `nrh yxtnck

.silgn erfb xerc ,mc` mvrc `inec ied `lc

úåøåòab lr s`e Ð 'ek oigihy en`e eia`

zeyrl xeq` mc` lkae ,d`pda xeq` znc

opax ixfb eed `l mewn lkn Ð 'ek oigihy exern

eia` meyn `l` ,`nh didiy `yyg jd meyn

eia` hwpc xnel jixv oi`e .`aeh xingc en`e

.diab igikyc meyn en`eìáàd`neh `yix

erfb oi` xer aiyg `zyde Ð `id `ziixe`c

,xya lr zwlv dyrp enewnc meyn Ð silgn

.(my) "dcpd mc" wxt opixn`ck
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m` ."jx" dil aiygc ,wpei `ed m` ezpy xg`l
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,`zyib edl zi`c edpda `herine ,`zyib edl

zi`c ax la` .oiprd wiqtd "edpinl" edl zile
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i`e .iwpnc icin lk ,"itk oeiwpa ugx`" aizkc ,`zelv ocira `in` xcdnc o`n` (`,eh)
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oey`xd weqtd(hk weqt)y cnll ,÷éñôäz`,ïéðòämivxyd mze`y ¦§¦¨¦§¨
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`nhn `le xg` beq md oey`xd weqta mixkfendy ,zelap z`neh
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr akw sc oileg(iriax meil)
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,÷ðBiLxer z` aiygdl icky xaeqd `ler lr siqeny rnyn ¤¥
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dxhwdd e` dwixfd e` dlik`d lr ayigy ,lebit zaygn oaxwd
z` lek`l xeq`e oaxwd lqtp ,enewna `ly e` epnfa `ly ozeyrl
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ipyd weqta miaezkd mr beq eze` mpi` ,'edpinl'd mcew miaezkd
(l weqt)zekinqa(`l weqt my)`nhn mxery 'mkl mi`nhd dl`'l

`nhn `le xg` beq md oey`xd weqta mixkfendy ,zelap z`neh
oey`xd weqta exn`py avde xakrde clegd jkitle .xyak mxer

.`nhn mxer oi`
ok m` :`xnbd dywnáeLçéìådpnze dpyna aiygzy ±énð §¦§©¦

úîLðzipyd weqta daezkd(l weqt).dxyak `nhi dxery ,øîà ¦§¤¤¨©
,÷çöé øa ìàeîL áøáø,oiprd wiqtd 'edpinl' zaizy uxizy ©§¥©¦§¨©

àeä àpzwleg jkle ,dpynd ixac lr welgl lekieéðúådpeye ± ©¨§¨¥
úîLðz.dxyak `nhn dxery ,ok mb ¦§¤¤

bd dywn:`xnïãéc àpz àäådpyna,úîLðz éðz àì`ed cvike §¨©¨¦¨Ÿ¨¥¦§¤¤
.mxyak mdizexer el` mivxy drax` `weecy weqtdn yxec

déøa úLL áø øîà[epa-]k dì øáñ ïãéc àpz ,éãéà áøczhiy ¨©©¥¤§¥§©¦¦©¨¦¨¨©¨§
äãeäé éaømeyn ,dxyak `nhn epi` d`hld xery ,dpynaìéæàc ©¦§¨§¨¦

àzLéb øúayiy ar xerd m`y ,cia xerd yeyin xg` jledy ± ¨©¦§¨
xac lkay `xaqn xaeqe ,`nhn epi` eyynl xyt`y zeynn ea
el`e ,xyak `ed ixd yynl xyt`y zeynn ea oi`e jx `ed xerdy
xaeqe .xyak mpic oi` xer zeynn mdl yie ar mxery mivxyd
yeyin xg` mikledy ,dcedi iax zhiyk dpynd ly `nw `pzd

.xyak epic oi` jkitl ar znypzd xery oeike ,cia xerdàzLéâáe§¦§¨
yeyinae ±éâìôéî÷ äàèläc`pz zhiy .dcedi iaxe `nw `pz §©§¨¨¨¦§§¥

xer aygp df oi`y itl ,xyak aygp `ed iaer dfkay ,`nw
aygp yeyin dfka s` ,dcedi iax zhiyle .eyynl milekiy

dxyak `nhn epi`e ,eyynl milekiy:
:dpyna epipy['eëå] ïãaéòL ïleëådcear ick oda jlidy e` §¨¤¦§¨§

e` mcairyk wxy rnyn `xnbd dywn :oixedhCléämdaïéà± ¦¥¥
m` la` ,xya zxezn mlhiay ,okCléä àì,mdaàìmlhia Ÿ¦¥Ÿ

mze` jxky e` ,mab lr eqxciy dtvxd lr mghyyk s` ,mi`nhne
.mnr jlil ick lbxd lréðz àäådpy ixde ±ø,àéiç éaïæBàly §¨¨¥©¦¦¨¤

øBîç,z`nhnyäàìhLi`lh dpnn dyrìa el yiy xegBúte÷ £¤§¨¨§¨
,äøBäè`lyk s`e .xya oicn dlhia df dyrn da dyry oeiky §¨

zxezn dze` lhiae xerl dze` cgiiy `l` ,dcear ick dilr jlid
.zxdhp xya
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bkw sc oileg(iying meil)

døîà eáéà,silgd rneyde yiwl yix myaåmbéòaøàrax` ± ©§£¨¨§©§§¦
mipic.da øîàeäéépéî àãçå`ed ,iriaxd xacd ,mdn cg` ± ¨©¨©£¨¦©§

,äãBáòxedh eiab lr eklidyky ,dpynd dxikfdy ceair xeriy £¨
.lin drax` jldn `ed

:ekelid jxca `weec `ed lin drax` xeriyy zx`an `xnbdøîà̈©
,àðéðç éaøa éñBé éaøàlà eðL àìy jxca lin rax`dy,åéðôì ©¦¥§©¦£¦¨Ÿ¨¤¨§¨¨

,åéøçàì ìáà,ea mdy mewnd z` xary ixg`ãçà ìéî eléôà £¨§©£¨£¦¦¤¨
.øæBç Bðéà:`xnbd zwiicndpéîe ,øîà á÷òé øa àçà áødfne - ¥¥©©¨©©£Ÿ¨©¦¨

y gken ,xfeg epi` liny xn`yàä ,øæBç Bðéàc àeä ìéîla` - ¦§¥¥¨
øæBç ìénî úBçt.eixg`l ¨¦¦¥

:ecairy mc` xer oica zx`an `xnbd,ïðaø eðzïBéâéìiliig - ¨©¨¨¦§
mieb cecbíB÷îì íB÷nî øáBòä,l`xyi mr mglidlñðëðåcecbd ¨¥¦¨§¨§¦§©

,àîè úéaä ,úéáìoeikEì ïéàLaänk Bì ïéàL ïBéâéìå ïBéâéì ìk §©¦©©¦¨¥¤¥§¨¦§§¦§¤¥©¨
ïéìô÷ø÷mitykl ok miyer eide ,zn mc` ly y`xd xer ± ©§¦§¦

.zn z`neha ea xy` z`e ziad z` mi`nhn zexerde ,dnglna
dîúz ìàå,dpgna mc` y`x zexer miwifgnyìL Bìô÷ø÷ éøäL §©¦§©¤£¥©§¦§¤

.íéëìî Làøa çpeî ,ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨§Ÿ§¨¦

äðùî

j` ,dxyak `nhn epi` dnda xery x`azd zencewd zeipyna
.xyaa rbepk ea rbepde ,xyal cik `ed ,xyal xaegn ecera
:xyal ci `xwiy ick xyal xerd xeaig wfeg edn zx`an epizpyn

èéLônäxerå äîäaaok,äiça`nh hiytndy oia ,dhigy xg`l ©©§¦©§¥¨§©©¨
hiytdeadig e` dnda,äøBähehiytde xedh hiytndy oia ¦§¨
äàîhaoia ,dhigy xg`l dliap z`neha d`nhnyadigae dnda ©§¥¨¦
e äwcoia.äqbaxerd z` hiytn m` ,el` lkaìçéèLlr qextl - ©¨©©¨§¨¦©

cr hiytdl ligzdyn if` ,ogleyd lr dtn epnn zeyrl e` dhnd
xeriy xera `diyäæéçà éãkci xerd aygp ,ea feg`l lekiy - §¥£¦¨

alxaegn aygp xerd oi` dfig` ickn xzei hiytdyn la` ,xy
.xyalúîçìexerd if` ,yacl cep epnn zeyrl ick ehiytn m`e §¥¤

epiide ,dfig` ickn xzeia s` dxdhle d`nehl cièéLôiL ãòmb ©¤©§¦
.äæçä úà¤¤¨¤
ìébønä,milbxd cvn ligzn j` zngl hiytnd ±Blekxerd lk - ©©§¦

ànèìe ànhéì äàîehì øeaçmpn` .hytdd seqa dfgdy oeik ¦©§¨¦©¥§©¥
l ribdynøàevä ìòL øBòeil`n cxtp `edy ,dfgl jenqd ¤©©©¨

.xyal ci dyrp cixtdy xerd m`d mi`pzd ewlgp ,xyadnéaø©¦
øîBà éøeð ïa ïðçBéyøeaç Bðéà.zelwa cxtpy oeik cieíéîëçå ¨¨¤¦¥¥¦©£¨¦

,øeaç íéøîBàeBlek úà èéLôiL ãòxerd lk z` hiytiy cre ± §¦¦©¤©§¦¤
.xyal ci `ed

àøîâ

:`xnbd zl`ey .xeriydn xzei hiytnd oic zx`an `xnbd
hiytde ,gihyl hiytndCìéàå ïàkîzngl oke ,dfig` ickn xzei ¦¨§¥¨

,dfgd z` hiytde,éàîd m`d.xyal ci epi`y meyn xedh xer ©
:`xnbd daiynèLôenä øBäè ,áø øîàoi`y oeik ,ci epi`y ¨©©¨©§¨

e .lke`d z` eci lr milhlhnøîà éqà éaøickn xzei hiytdyk ©¦©¦¨©
d ,dfig`øNaì Ceîqä çôèx`ypàîèxy`ky ,ci z`neha ¤©©¨©¨¨¨¥

xerd x`ya jyene df gtha fge` ,xyad x`yn xerd z` hiytn
.ehiytdl

:iq` ax zhiy lr dywn `xnbd,äfä øeòéMk èéLônä ,éáéúéî¥¦¥©©§¦©¦©¤
hiytnde .ci xerd dfgd cr zngle dfig` ick gihylïàkî¦¨

,Cìéàå,dfgd z` s` zngle dfig` ickn xzei gihylòâBpä §¥¨©¥©

.øBäè èLôenaåàì éàî,xedh hytena rbepdeléôàrbpyk ©§¨¨©©£¦
,øNaì Ceîqä çôèajenqd gth `nhny iq` iax lr dywe §¤©©¨©¨¨

:`xnbd dgec .xyal,àìlr `l` ,xyal jenqd gthl dpeekd oi` Ÿ
,xeriydn xzei xerd x`y.øNaì Ceîqä çôhî ãáì§©¦¤©©¨©¨¨

:ax zhiyl di`x d`ian `xnbdòîL àzrbepd ,`ziixadnøBòa ¨§©¨
xaegndøNaä ãâðkLehiytd `leàîè.xyad ly xney `edy ¤§¤¤©¨¨¨¥

a wxy wiicl yi,àîè øNaä ãâðkL øBòàäligzdyk la` ± ¤§¤¤©¨¨¨¥¨
rbepe ehiytdl,øBäè øNaì Ceîqä çôèadgec .ax zhiyk gkene §¤©©¨©¨¨¨

d :`xnbdàpz,`ziixaaøNaì Ceîqä çôè ìk,ci `edyøBò ©¨¨¤©©¨©¨¨
déì éø÷ øNaä ãâðkLci `edy zngn `nhny ,el `xew `ed ± ¤§¤¤©¨¨¨¥¥

.xyad lry xerl
:ax zhiyl ztqep di`xòîL àz,`ziixadnèéLônäxer ¨§©©©§¦

,äiçáe äîäaa,äàîhae äøBäha,äqbae äwcaìéãk çéèL ©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨©©¨©©¨§¨¦©§¥
,äæéçà,xedh dfig` ickn xzei hiytd m`eåd s`Ceîqä çôè £¦¨§¤©©¨

.øBäè øNaì,xedh dfig` ickn xzei hiytdyky ax zhiyk gken ©¨¨¨
iq` iax zhiyl :`xnbd zvxzn .iq` ax lr dyweéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñò,`ziixaaçôèadïBLàøhiytdyky ,dfig` ickl jenqd ©§¦¨§¤©¦
ickn xzei gth wxjxcd oi`y ,`nhn `ly iq` iax dcen dfig`

wifgdl xzei lwy oeik hiytnyk xyal jenqd gtha wifgdl f`
hiytdyk la` .oikqa xerd hiytdl jxcde ,xerd ztyn jeynle
ici lr xerd x`y z` hiytdl riiqn xerd caek ,lecb xeriy

.hiytdy dna wifgny
:dfig` ick ly xeriyd edn zx`an `xnbd,àðzäæéçà éãk änk ¨¨©¨§¥£¦¨

cr ,xyal cil aygpyçôè:`xnbd dywn .xerl jenqaàéðz àäå ¤©§¨©§¨
cr.íééçôè:`xnbd zvxzn,éiaà øîàl dpeekd gth crçôè §¨©¦¨©©©¥¤©

ìeôklr xyad z` lhlhl jxcd df xeriyay ,migth ipy `edy ¨
.xera miwifgny iciänk ,éëä énð àéðzly xeriyd,äæéçà éãk ©§¨©¦¨¦©¨§¥£¦¨

.ìeôk çôè¤©¨
:epizpynn dywn seqae ,dxe`iae dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz§©¨¨

,milk zkqnaL úélèe d`nhp,dòøB÷ì da ìéçúädlhal ick ©¦¤¦§¦¨§§¨
dzk`lnl die`x `dz `ly zngn dz`nehn xdhze ,zilh zxezn

,dpey`xd,daeø òø÷pL ïåékxeriy rxwp `ly wlga x`ypy s` ¥¨¤¦§©¨
,d`neh zlaw,øeaç Bðéà áeLdlek drxwpk aygpeäøBäèeoi`e . ¥¦§¨

.dxdhie zilhd ivg wx jezgi `ny miyyeg
:dpynd ixac xe`iaa ongp ax zhiyøa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©

eðL àì ,deáà,cbad aex zrixw witqnyíBé úìeáè úélèa àlà £©Ÿ¨¤¨§©¦§©
,drxw ynyd aixrdy mcew dliahd meiae dliahde d`nhpy ±

zxdhpyñç àìc Bbéîcmilrad qg `ly jk jezn -dìòlr - §¦§Ÿ¨£¨
zilhddìaèàådz` s` ,cbad zlwlwn dliahdy s` dliahde ± §©§§¨

,daeø dì òø÷å dìò ñééç àìz` rxwi `l `ny miyyeg `le Ÿ¨¥£¨§¨©¨¨
.daexúélè ìáàd`nh,íBé úìeáè dðéàLdaex z` rxwyk s` £¨©¦¤¥¨§©
àì,zxdhpdaeø dòø÷éîì éúà àì àîìc äøæb,daex z` rexwl ± Ÿ§¥¨¦§¨Ÿ¨¥§¦§§¨¨

oi` jkl ,cbad z` xdhie mvnevn aex rxwie zilhd lr qegiy
.dlek z` rxwiy cr zxdhp zilhd

:ongp ax ly exe`ia lr dywn `xnbdäaø øîàúBáeLz ézL ¨©©¨§¥§
,øáca,àãçyeygl yi ,daex zrixwa mei zleah zilh xdhp m` ©¨¨£¨

äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL`la s` cbad z` xdhl ick - ¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨
cba lr xefbl yie ,drxwy zngn dxedhy erci `le ,yny axrd
ick ea ynzydl xeq`y eaex rxwpyk s` mei eze`a lahedy
zilh rxewa `weec dpynd z` cinrdl yi gxkdae .ef zerh repnl

.dze` dxdih dliahdy zerhl e`eai `ly ,mei zleah dpi`yãBòå§
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oifge` mipy` cenr bkw sc ± oey`x wxtzereay

äøîà åáéà.eda`l eai` oia drh rneyde ,yiwl yixc dinyn `zrny `dl Ð

äá øîà éòáøàå.oilin drax` xeriya da xne` did mixac drax`e Ðäãåáò
.oizipznc "dcear ick" i`d Ðïåéâéì.mzngln zia lr mgldl mixaerd cecb Ð

ïéìô÷ø÷.dnglna zetyknl dfe ,zn mc` y`x xer Ðäðùîäîäáá èéùôîä
äøåäèá äéçáåe` ,`nh `ede dhegy Ð

ehiytn m` .xedh `ede dlap d`nha

,oglye dhnl gihy xerd on zeyrl

.oiyer ep`y jxck ,heyt ehiytncéãë
äæéçàon d`neh `ivedl ci ,xeag ied Ð

xyal d`neh qipkdle ,ea rbep m` dlapd

ci ied `l `kdn ithe .`id dxedh m`

dnk yxtn onwle .d`neh `ivedle qipkdl

."dfig` ick"úîçìå,letk ehiytn m` Ð

,yac jxevl oiyery oze` oirk .zng jxevl

.dapf itlk ektede ditn ligzneãò
äæçä úà èéùôéùxera rbepde ,xeag ied Ð

iptn ,`nhl oia `nhil oia ,xyaa rbepk

.mixa`d lkn hiytdl dyw dfgdyìéâøîä
,dy`x itlk dilbxn ekzegl ligzdy Ð

iptn ,xeag elek Ð zngl letk dhiytne

,xeag elek jkitl ,`ed ehytd seql dfgdy

.xyaa rbepk hytend xera s` rbepdeøåò
øàåöä ìòùepi` jkitl ,hytp envrn Ð

jxck xeag oey`xd hytend zeyrl xeag

Ð ipzwc "xeag elek" `dc .dyer dfgdy

.dfgd cr `l` ,elek `wec e`làøîâ
êìéàå ïàëîheyta dfig` ick hiytdyn Ð

cr x`evd on ewcqy xg`l ,elek ipt lr

hiytde ,oihiytnd jxck zirvn`a apfd

.elek zeaiaq dfig` ickèùôåîä øåäèÐ

`ed jli`e exeagn la` .exeag mewn cr

cbpk rbepa oxn`ck ,"xney" meyn ,`nh

.eixeg`n xyadçôèhytend xerd on Ð

jenq,"ci zia" ied elek zeaiaq xeag mewnl

jyene my fge`y ,el jixvy iptn .`nhe

,dil aiyg "ci" e`l Ð axle .eil`n hiytne

.lke`d z` ea oilhlhn ok m` `l`øåòéùë
äæä.dfig` ick Ðøùáä ãâðëù øåòáÐ

.oiicr hytp `lyïåùàø çôèájenqd Ð

,miigth `l` hiytd `ly oebk .dfig` ickl

ea fge` epi` dfig` ickl jenqd gth eze`c

xerd ztya feg`l el gepy itl ,jyene

hiytn `l` ,el aeh df `le df `le .jeynle

dyly zvw hiytdy xg`l la` .oikqa

itlk ciakn hytend xerde ,drax`e migth

,jyene ,xyal jenqd gtha fge` Ð dhn

.eriiqn xerd caekeçôè ùéexeriyy Ð

.letkäòøå÷ì äá ìéçúäù úéìè.zilh zxezn dlhal ,drxewl `ae ,d`nhpy Ð

it lr s` ,zxdhn Ð dilr dny oi`e ,dpey`xd dk`lnl die`x dpi`y xg`ne

dz`nehn dxedh ,d`neh lawl die`x oiicre ,yly lr yly dixiya yiy

opixn`ck ,d`neh oilawn eixaye ,ezxdhn ezxiayc ,qxg ilkc `inec .dpey`x

dnda"a xn`c ab lr s`e .odizeptece odizexwxwe od :(a,cp oileg) "zetxh el`"a

Ð ewlge ,afd rbne qxcn `nh didy dyly lr dyly :(a,ar oileg) "dywnd

dil ifgc dyly lr dyly z`neh ,`nl` .afd rbn `nh oiicre ,qxcnd on xedh

dl dyte ,dil ifg `l ezc ,qxcn z`neh epnn lhal dwelg dil `ipd` ,dlw rbn z`nehe dxeng qxcn z`neh ,ze`neh izy dilr eedc `ed mzd !dipin dlha `l

.icin dlr yt `l ezc ,dpin `ny ilehal `ipdn drixwe ,`id dyly lr dylyc d`neh dlek ,`ed `ny cg Ð `kd la` .zerav` ylyl `ifgc ,rbn z`nehåðù àì
íåé úìåáè úéìèá àìà`aex la` .dlek dirxwilc opixfb `lc `ed `kdc Ð drxewl `a jkitle ,dyny aixriy mcew zexdh da ynzydl jixve ,dliahde d`nhpy Ð

.`aex rxwe inp dlr qiig `l jkl ,qg `le dl oiyw mindy ,dliah` dilr qg `lc oeikc .`aex rxwnl iz` `le ,dlr qiig `nlic ,`l Ðìáàdliahd `le d`nh Ð

.dlek dprxwiy cr ,`aexa dl ibq `l Ð ef drixwa dxdhl `aeéúà àì àîìéã.`ed `aex :xn`e ,`blt `l` `aex carnl Ðàãçdnewe`l `kil mei zleaha Ð

jgxk lre .yny axrd `la dler `nei za dliah :exn`ie ,da oiynzyn dzliah ici lr :xeaqe ,xdhl drxwpy da oian epi` d`exdy Ð dliahdy meia da ynzydle

.lenz` dliahdy xne` da ynzyn ed`exdc ,dz`nehl zxgnd meia drxwe ,xwir lk dlahed `lya `l` ,opiwqr dliah meia e`l oizipznãåòådxifb zxn`wc Ð

.divg eh` daex
úìåò
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øåäèlke`d z` ea oilhlhn oi`y ci lkc ax xaqc qxhpewa yxitc i`nl Ð hytend

dfig` ickac meyn :d`xpe !ith ci aiyg dfig` ick cr i`n`c :dniz ,ci epi`

,dfig` ick hiytd `ly onf lkc meyn :inp i` .elhlhle envr xyaa feg`l leki jli`e

hiytdyn la` .mewnl mewnn elhlhl el jixve jk egipny minrte ,ehiytdl dyw `ed

ff oi`e ,hiytdl dyw oi` aey Ð dfig` ick

hiytiy cr ,znga oke .elek hiytiy cr myn

jkle ,hiytdl dyw dfgdy itl Ð dfgd z`

jxhvi jk jeze ,zg` dry jk egipn minrtl

jxc oi` Ð dfgd hytedyn la` .elhlhl

xn`c axc `nrh yxtl yi cere .jk egipdl

dfig` icky iptn :hytend xedh jli`e o`kn

xzeia la` ,dhytd jxevl ci zeidl xerd jixv

ztya wifgn m`y itl .`l Ð dfig` ickn

ickae .hiytdle gka jeynl leki oi` Ð xerd
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קלי oifge` mipy` cenr bkw sc ± oey`x wxtzereay

äøîà åáéà.eda`l eai` oia drh rneyde ,yiwl yixc dinyn `zrny `dl Ð

äá øîà éòáøàå.oilin drax` xeriya da xne` did mixac drax`e Ðäãåáò
.oizipznc "dcear ick" i`d Ðïåéâéì.mzngln zia lr mgldl mixaerd cecb Ð

ïéìô÷ø÷.dnglna zetyknl dfe ,zn mc` y`x xer Ðäðùîäîäáá èéùôîä
äøåäèá äéçáåe` ,`nh `ede dhegy Ð

ehiytn m` .xedh `ede dlap d`nha

,oglye dhnl gihy xerd on zeyrl

.oiyer ep`y jxck ,heyt ehiytncéãë
äæéçàon d`neh `ivedl ci ,xeag ied Ð

xyal d`neh qipkdle ,ea rbep m` dlapd

ci ied `l `kdn ithe .`id dxedh m`

dnk yxtn onwle .d`neh `ivedle qipkdl

."dfig` ick"úîçìå,letk ehiytn m` Ð

,yac jxevl oiyery oze` oirk .zng jxevl

.dapf itlk ektede ditn ligzneãò
äæçä úà èéùôéùxera rbepde ,xeag ied Ð

iptn ,`nhl oia `nhil oia ,xyaa rbepk

.mixa`d lkn hiytdl dyw dfgdyìéâøîä
,dy`x itlk dilbxn ekzegl ligzdy Ð

iptn ,xeag elek Ð zngl letk dhiytne

,xeag elek jkitl ,`ed ehytd seql dfgdy

.xyaa rbepk hytend xera s` rbepdeøåò
øàåöä ìòùepi` jkitl ,hytp envrn Ð

jxck xeag oey`xd hytend zeyrl xeag

Ð ipzwc "xeag elek" `dc .dyer dfgdy

.dfgd cr `l` ,elek `wec e`làøîâ
êìéàå ïàëîheyta dfig` ick hiytdyn Ð

cr x`evd on ewcqy xg`l ,elek ipt lr

hiytde ,oihiytnd jxck zirvn`a apfd

.elek zeaiaq dfig` ickèùôåîä øåäèÐ

`ed jli`e exeagn la` .exeag mewn cr

cbpk rbepa oxn`ck ,"xney" meyn ,`nh

.eixeg`n xyadçôèhytend xerd on Ð

jenq,"ci zia" ied elek zeaiaq xeag mewnl

jyene my fge`y ,el jixvy iptn .`nhe

,dil aiyg "ci" e`l Ð axle .eil`n hiytne

.lke`d z` ea oilhlhn ok m` `l`øåòéùë
äæä.dfig` ick Ðøùáä ãâðëù øåòáÐ

.oiicr hytp `lyïåùàø çôèájenqd Ð

,miigth `l` hiytd `ly oebk .dfig` ickl

ea fge` epi` dfig` ickl jenqd gth eze`c

xerd ztya feg`l el gepy itl ,jyene

hiytn `l` ,el aeh df `le df `le .jeynle

dyly zvw hiytdy xg`l la` .oikqa

itlk ciakn hytend xerde ,drax`e migth

,jyene ,xyal jenqd gtha fge` Ð dhn

.eriiqn xerd caekeçôè ùéexeriyy Ð

.letkäòøå÷ì äá ìéçúäù úéìè.zilh zxezn dlhal ,drxewl `ae ,d`nhpy Ð

it lr s` ,zxdhn Ð dilr dny oi`e ,dpey`xd dk`lnl die`x dpi`y xg`ne

dz`nehn dxedh ,d`neh lawl die`x oiicre ,yly lr yly dixiya yiy

opixn`ck ,d`neh oilawn eixaye ,ezxdhn ezxiayc ,qxg ilkc `inec .dpey`x

dnda"a xn`c ab lr s`e .odizeptece odizexwxwe od :(a,cp oileg) "zetxh el`"a

Ð ewlge ,afd rbne qxcn `nh didy dyly lr dyly :(a,ar oileg) "dywnd

dil ifgc dyly lr dyly z`neh ,`nl` .afd rbn `nh oiicre ,qxcnd on xedh

dl dyte ,dil ifg `l ezc ,qxcn z`neh epnn lhal dwelg dil `ipd` ,dlw rbn z`nehe dxeng qxcn z`neh ,ze`neh izy dilr eedc `ed mzd !dipin dlha `l

.icin dlr yt `l ezc ,dpin `ny ilehal `ipdn drixwe ,`id dyly lr dylyc d`neh dlek ,`ed `ny cg Ð `kd la` .zerav` ylyl `ifgc ,rbn z`nehåðù àì
íåé úìåáè úéìèá àìà`aex la` .dlek dirxwilc opixfb `lc `ed `kdc Ð drxewl `a jkitle ,dyny aixriy mcew zexdh da ynzydl jixve ,dliahde d`nhpy Ð

.`aex rxwe inp dlr qiig `l jkl ,qg `le dl oiyw mindy ,dliah` dilr qg `lc oeikc .`aex rxwnl iz` `le ,dlr qiig `nlic ,`l Ðìáàdliahd `le d`nh Ð

.dlek dprxwiy cr ,`aexa dl ibq `l Ð ef drixwa dxdhl `aeéúà àì àîìéã.`ed `aex :xn`e ,`blt `l` `aex carnl Ðàãçdnewe`l `kil mei zleaha Ð

jgxk lre .yny axrd `la dler `nei za dliah :exn`ie ,da oiynzyn dzliah ici lr :xeaqe ,xdhl drxwpy da oian epi` d`exdy Ð dliahdy meia da ynzydle

.lenz` dliahdy xne` da ynzyn ed`exdc ,dz`nehl zxgnd meia drxwe ,xwir lk dlahed `lya `l` ,opiwqr dliah meia e`l oizipznãåòådxifb zxn`wc Ð
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ztya wifgn m`y itl .`l Ð dfig` ickn

ickae .hiytdle gka jeynl leki oi` Ð xerd

ecia wifgdl leki oi` Ð xyal jenq dfig`

leki dfig` [ick] cr ,jkld .jeynle ahid xerd

,`l Ð ith ,xerd ztya jeynle wifgdl

`edd" jenqa ipync `d iab qxhpewd yxitck

oi`y ,migth dyly hiytdyky :"oey`x gtha

.xerd rvn`a `le xerd ztya `l wifgdl leki

crc :xney meyn oizipzn dlek miyxtn yie

rbp m` zegt oky lke ,xeag ied dfig` ick

meyn xyal d`neh qipkn ,hytend xera uxy
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!øBäè¯änk :àpz .ïBLàø çôèa ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä ¨¨¨§©¨§¦©§¤©¦©¨©¨

:ééaà øîà !íééçôè àéðz àäå .çôè ¯ "äæéçà éãk"§¥£¦¨¤©§¨©§¨§¨©¦¨©©©¥
çôè ¯ "äæéçà éãk" änk :éëä éîð àéðz .ìeôk çôè¤©¨©§¨©¦¨¦©¨§¥£¦¨¤©

da ìéçúäL úélè :íúä ïðz .ìeôkdòøB÷ìïåék , ¨§©¨¨©¦¤¦§¦¨§§¨¥¨
ïîçð áø øîà .äøBäèe ,øeaç Bðéà áeL ¯ daeø òø÷pL¤¦§©¨¥¦§¨¨©©©§¨
,íBé úìeáè úélèa àlà eðL àì :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£Ÿ¨¤¨§©¦§©

dìò ñç àìc Bbéîcdìaèàåñééç àì ,dì òø÷å dìò §¦§¨©£¨§©§§¨¨¨¥£¨§¨©¨
àîìc äøæb ,àì ¯ íBé úìeáè dðéàL úélè ìáà .daeø¨£¨©¦¤¥¨§©¨§¥¨¦§¨

éúà àìdòø÷éîìézL :äaø øîà .daeøúBáeLz ¨¨¥§¦§§¨¨£©©¨§¥§
,ãBòå ,äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL ¯ àãç ,øáca©¨¨£¨¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨§
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`oifgeקלב mipya cenr bkw sc ± oey`x wxtzereay

ïåòîù éáøá øæòìà éáøì óåòä úìåòoileg) `nw wxta ("hgeyd"a) xn`c Ð

`l" dia aizkc z`hgn xnbc ,mipyd lk welnl xeq`e ,`wec mipy aex :(`,`k

ikd opixy ikid ,"licai?!`aex carinl iz` `l `nlic xefbilïðáøã äàîåèáÐ

:(a,bi zay) "xac xyr dpny" iabc jpd oebk ,opaxc d`neh `nh hiytnd didy

,ef dndae .miae`y mina eaexe ey`x `ad

,opaxcn d`nh Ð da rbp m`e .`id miycw

.i`d ilek da opixngn `l jkldàîè çðéú
àúééøåàã äàîåè äàîèá øåäè äøåäèá

àéädxedha oia d`nha oia oizipzn `dc Ð

d`neh zqpkd oiprl Ð "dxedh" `pz ,ipzw

oiprl Ð "d`nh" `pze ,hiytnd on dlawl

hiytnd z` `id `nhzy .d`neh z`ved

ipyd z` xdhle ,dfig` icka rbepd oey`xd

.xyaa rbp `le ,jli`e dfig` ickn hiytnd

dlap d`nh dnda lk `dc ,xfbil `kde

.`ziixe`c dz`nehe ,dhgy elit` ,`id

äôøèáe`l Ð oizipznc "d`nh" i`d Ð

dtxh dxedh dnda `l` ,d`nh dnda

,da rbep m` ez`nhn `ide ,dhgye

.lif`e yxtnckïéùã÷åîá äàîèîÐ

.`id oiycwen ly m` ,xnelkíéöøùoi` Ð

.hiytdl oigepåìåëxzei elit`e ,xeag Ð

hwpcn .`nh Ð hytena rbepd ,dfig` ickn

,hiytdl miywc meyn :`nrh Ð "mivxy"

ez`nehy it lr s`e ,`l Ð lnb la`

,dfig` icka dhytd xeriy ,`id `ziixe`c

`iywe .dfig` ickn zegt meyn opixfb `le

carnl iz` `l `nlic xfbc ongp axl

.`xeriyìîâá àä àîéú àìickn xzeia Ð

opiwiicc `weic jd `l` ,xeag epi` dfig`

.opiwiicc `ed x`evd xer` Ð lnb ihernl

z` hiytiy crc `ed mivxy :xn`w ikde

epi` Ð x`evd cr hiytdy lnb la` ,elek

mlerle .i`w libxnae zngl hiytnae .xeag

,`nh Ð dfig` ickn xzeia s` gihyl

dz`nehe li`ed d`nh dndaa opixfbc

.`ziixe`càéä éøåð ïá ïðçåé éáøxn`c Ð

xfbinl `kil `kde .xeag epi` :oizipzna

Ð x`evd cr carnl iz` `l `nlc ,icin

`aexl `blt oia la` .`ki` `aeh `xkidc

zegtl dfig` ick oia oke ,`zlin `gken `l

.dfig` icknúøåôòîytgzie" .xceq Ð

(k ` mikln) dkin iab aizkc "xt`a

.`zxetrna ipzyi`e :opinbxznøééùÐ

Ð zxetrn ick rxwp `ly ,herin `edda

.xeag zeidl `ed aeygåðù àì`l ikc Ð

.welig ied xiiyúéìè àìàrxwpy oeikc Ð

dpi` Ð dxteze xfeg elit`c ,dny lha

.dzencwl zxfegøåò ìáà`nhpy Ð

.zvwn xiiye ,ewcqeíéìçlr `ed wfg Ð

`ed ixd ,exteze xfegyke .zvwn eze` ici

.eilrn eny lha `l ,jkld .dlgzakïúðù
ìîæéà åá,dyly lr dyly Ð cbad :(a,fi) dkeqa opixn`ck ,xer qxcnl xeriy ody ,migth dyng lr dyng lecba yi oiicry it lr s`e ,exdh Ð elhal ligzdy Ð

.dyng lr dyng Ð xerd ,drax` lr drax` Ð wydåðèéòîéù ãòlha Ð dzrixwae ,zeqkzdl zcnere zilh dny did drixw mcew Ð mzdc .zilhl inc `lc Ð

ileaw ipa miixiyc ab lr s` ,jkld .dny.xeriykn eplhaiy cr ,jkld .eilr xer mW dry lk Ð `kd la` .dpey`x d`nehn exdh Ð d`nehøåäè àäéî åèòéî éë ¥

.eiy`xn cg`a `l` ,elek ewcq `ly it lr s`e Ðàéãäì äéì éøö à÷ã`ilih" enke ,(`,n) migqta "ihigc `iixv" enk ,wcq oeyl "ixv" .eagxl e` ekx`l ewceq Ð

.(`,l) dxf dcear zkqna "iwif ixvnc `tixgåéúåáéáñ êøã.xity milg `l ezc Ðíéìç.xyal `ed cnere xaegn Ðïåùàø ïåùàøyxtpk ied ,letip dyer hytend Ð

.cer xyal xefgl eteq oi` `dc ,ixnbléà÷å íéìç àä!`nh epi` x`evd cbpk xera rbepde ,xeag epi`c xn`we ,hyted `l `dc Ðééáà äéì øîàiaxcn zazenc`e Ð

.opaxcn diriiq ,ixep oa opgeiééáà øîà àìàieyrd xneya .eil`n wzpil ieyry `ede ,milg `lc meyn `nrh `kde ,xeag ied `nlr ilekc Ð milgc ol `xiaq i` Ð

.wzip `ly onf lk ,dipin "xney" zxez liha `l ikd elit` :ixaq opaxc .ibltin `w wzpløåðú,ux`a ecinrn Ð eraewl `ayke .lhlhne ,dxcwk ilk ieyr ezlgz Ð

.f"rla `"xhylt el dxagne dlthny Ð "dlith" dil ixwe .edarne eiaiaq hih wiacneäùìùì å÷ìåç.`aex `ki`c ,`nh lecbd Ð mipyl i`c .miptan envr ilkl Ð

äìéôèä úà øøåâå.xedh Ð cner `ed oiicry it lr s`e ,ezxagn `ed mby ,eilr waicy Ð
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úìåòmzd ip`y ,`iyew i`ne :xn`z m`e Ð xefbl oerny iaxa xfrl` iaxl serd

aex `l` jixvn `lc rnync :xnel yie !licadl `ly `ed aezkd zxifbc

.mipirl d`xpd aex ikexv`l dil dede xefblc jixt ikdle ,mvnevnìáàick da xiiy

epi` ,zxetrn ick da xiiy elit` :opixn` (a,cv migaf) "z`hg mc" wxta Ð `l zxetrn

.opaxcn `l` `nhàìxer la` zilh `l` epy

Ð milg `l inp xer elit` xn` opgei iaxe milg

enk zxetrn ick xera ibq `l opgei iaxc d`xp

dicic iabl aiygc i`nl cg` lk `l` ,zilha

jixt `zyde .dyng lr dyng xera jixve ,ibq

Ð migth dyngn dil hrn` ik" jenqa xity

ick opgei iaxl ibq inp xera i`c ."xedh

zxetrn ick i`c :jenqa ayiizi `l ,zxetrn

Ð ixn`c `ki`a rnyny enk ,dyngn zegt

dil hrnn ik xedh i`n` :opgei iaxl dil dywz

inp ea yiyk Ð dyngn xzei `ed m`e ?dyngn

!zxetrn ick ea oi` `d ?`nh i`n` ,dyng

opgei iaxl ibq `pyil i`dlc :ayiil yi edine

,dyngn zegt `edy ,zxetrn zeaiyga xera

dil hrnn ike" xn`wc `de .onwl rnynck

ick ea yiy it lr s` ,"xedh Ð dyngn

xn`ck ,af ayenl dil ira `wc oebk .zxetrn

iaxl ixn`c `ki`l la` .yiwl yixl onwl

.dyng ira i`ce opgei

[lirl]àîìãÐ dfig` ick carnl iz` `l

`l `d ,jixt i`nc :wgvi epiaxl dniz

iy dvex dide dndad hiytnc ,dlr qiigdid

`ly qiig `kdc :xnel yie !hyten dlek

.hiytdle lhlhl gep `ed f`y ,daxd hiytdl

àämilg `de i`n`e xedh dfig` ickn xzei

oic dncn ikidc :wgvi epiaxl dniz Ð

d`xpc :xnel yie ?lirl dia ixii`c `dl "ci"c

aeyg rexwd xerc opixn`c ikid ikc ,zencl el

aygil hytend xerc `nip inp ikd ,xaegnk

.hyted `l eli`k "ci" iedle ,xaegnk

øåòepi` xne` ixep oa opgei iax x`evd lry

:xn`z m`e Ð i`we milg `d i`n`e xeag

`kid dcen ,milg `l xer xn`c inp opgei iaxl

rxwp `ly `kid oky lke ,`nhy ,xtz xaky

ab lry jzrc `wlq `wc :xnel yie !mlern

rxb `l ,eil`n wzip `edy it lr s` ,x`evd

iedc ,xagzp `le xtzp `l oiicry xern

xer ,milgk ied rxwpd xerc ikid ike .xaegnk

ied ,eil`n wzipc ab lr s` ,inp x`evd ab lry

wzpl ieyrc oeik :ipyne .xeag iedc xninl dil

.xeag ied `le ,rxwpd xern rxb ,eil`n
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àîìéc øæâéì ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøì óBòä úìBò©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©¦§¨
à÷c :óñBé áø déì øîà !íéðL áBø ãáòîì éúà àì̈¨¥§¤¡©§©¦£©¥©¥§¨
¯ äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL äøéæb zøîà̈§©§§¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨
éaøì óBòä úìBò ,zøîà à÷ãe .äéìò çéëBî dòø÷¦§¨¦©¨¤¨§¨¨§©§©¨§©¦

øæâéì ïBòîL éaøa øæòìà¯:òîL àz .ïä íéæéøæ íéðäk ¤§¨¨§©¦¦§¦§©Ÿ£¦§¦¦¥¨§©
äwca ,äøBäháe äàîha ,äiçáe äîäaa èéLônä©©§¦©§¥¨©©¨©§¥¨©§¨©©¨

ì ,äqbáeçéèL¯¯ äæéçà éãkî øúé àä ,äæéçà éãk ©©¨§¨¦©§¥£¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
éãk àlà ãáòîì éúà àì àîìéc øæâéì ?éànà ,øBäè̈©©¦§©¦§¨¨¨¥§¤¡©¤¨§¥

à÷å ,äàîeèa òâð à÷å ,äæéçàïðéøäèî!déì¯éà £¦¨§¨¨©§§¨§¨§©£¦©¥¦
¯ ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä ¯ àúééøBàc äàîeèa§§¨§©§¨¨¦©¦¨¨§©¨§¦©

.ïðaøc äàîeèa¯äàîèa øBäè ,äøBäèa àîè çðéz §§¨§©¨©¥©¨¥©§¨¨¦§¥¨
!àéä àúééøBàc äàîeè¯.äôøèa¯úa äôøèééenè §¨§©§¨¦¦§¥¨§¥¨©©¥

?àéä¯,ïéà:ìàeîLc deáà øîàc .ìàeîLc deáàãk ¦¦§©£¦§¥©£©£¦§¥
éaø :òîL àz .ïéLc÷eîa äànèî dèçML äôøè§¥¨§§¨¨§©§¨§§¨¦¨§©©¦
èéLônä :øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa éàzñBc§©¤§¨¦©¦¦§¥©©§¦

íéöøMa¯ä .Blek úà èéLôiL ãò ,øeaç¯ ìîâa à ©§¨¦¦©¤©§¦¤¨§¨¨
!øeaç Bðéà¯àlà ,øeaç Bðéà ìîâa àä :àîéz àì ¥¦¨¥¨¨§¨¨¥¦¤¨

ïa ïðçBé éaøå ,øeaç Bðéà øàevä ìòL øBòa :àîéà¥¨¨¤©©©¨¥¦§©¦¨¨¤
:éñBé éaøa ïBòîL éaø íeMî àðeä áø øîà .àéä éøeð¦¦¨©©¨¦©¦¦§§©¦¥
øéiL ìáà ,úøBtòî éãk da øéiL àlL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤Ÿ¦¥¨§¥©§¤£¨¦¥
eðL àì :Lé÷ì Léø øîà .øeaç ¯ úøBtòî éãk dä§¥©§¤¦£©¥¨¦Ÿ¨
eléôà :øîà ïðçBé éaøå .íéìç ¯ øBò ìáà ,úélè àlà¤¨©¦£¨¨¥§©¦¨¨£©£¦
:Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .íéìç àì éîð øBò©¦¨¨¥¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

åéìò áMéç ,ñøãî àîè øBòúBòeöøìïåék ,íéìcðñå §¥¦§¨¦¥¨¨¦§§©§¨¦¥¨
íéîëçå .äãeäé éaø éøác ,øBäè ¯ ìîæéà Ba ïúpL¤¨©¦§¥¨¦§¥©¦§¨©£¨¦
déì èéòîî ék ,íéçôè äMîçî BpèéòîiL ãò :íéøîBà§¦©¤©§¦¤¥£¦¨§¨¦¦©§¦¥

!íéìç àîéì ?éànà ,øBäè àäéî¯íéìçc éøîà÷ ék ¦¨¨©©¥¨¨¥¦¨¨§¦§¨¥
¯ ïðé÷ñò éàîa àëä .àéãäì déì éøö à÷c àëéä ¯¥¨§¨¨¥¥§¤§¨¨¨§©¨§¦©

òv÷îa:äéîøé éaø áéúî .åéúBáéáñ Cøc Bì àáe ¦§©¥©¨¤¤§¦¨§¦©¦¦§§¨
äwca ,äàîháe äøBäha ,äiçáe äîäaa èéLônä©©§¦©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨©©¨

ì ,äqbáeçéèL¯¯ äæéçà éãkî øúé àä .äæéçà éãk ©©¨§¨¦©§¥£¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
ïBLàø :ïéáà éaø dîbøz !íéìç àîéì ?éànàå .øBäè̈§©©¥¨¨¥©§§¨©¦¨¦¦
,øeaç Bðéà øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ,øàevä ìòL øBò :óñBé áø áéúî .ìetéð äNBò ïBLàø¦¤¦§¦©¥¤©©©¨©¦¨¨¤¦¥¥¦
øîà àlà .øeaç :íéøîBà íéîëçå àôéñ àîéà :ééaà déì øîà !éà÷å íéìç àä ?éànà©©¨¨¥§¨¥£©¥©©¥¥¨¥¨©£¨¦§¦¦¤¨£©
.øîBL éåä àì øáñ øîe ,øîBL éåä øáñ øî ,éâìtéî à÷ åéìàî ÷zðì éeNòä øîBLa :ééaà©©¥§¥¤¨§©¥¥¥¨¨¦©§¦¨§©¨¥¥¨§©¨¨¥¥

ì B÷ìBç ¯ BúBà ïéøäèî ãöék àîèpL øepz :äéîøé éaø áéúîìL.äìéôhä úà øøBâå ,äL §¦©¦¦§§¨©¤¦§¨¥©§©£¦§¦§¨§¥¤©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bkw sc oileg(iying meil)

óBòä úìBò,odkd dze` wlenyìzhiyïBòîL éaøa øæòìà éaø ©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
aex wx `l` dndadn y`xd z` dwilna licadl xeq`y xaeqy
.mipniq ipy ly mvnevn aex wx welniy witqne .mipniqd ipy

,mipniqd ly mvnevn aex wx wlenyk xyk recneàîìéc øæâéì¦§Ÿ¦§¨
éúà àìribi `l `ny ±ãáòîìwelnle zeyrl -íéðL áBøly Ÿ¨¥§¤¡©§©¦

z` leqtie mipniqd lk z` licai `ny yeygiy oeik ,mipniqd
jkle ,dxiyk dwilnd oi`e mipniqd ipyn ivg wx wlni ,oaxwd
zegt dyri `ny miyyeg `ly gken `l` .xkip aex welniy jixvp

.aexd z` dyr xaky drhie aexn
:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîàjziiyew lr ,daxlzøîà à÷c ¨©¥©¥§¨¨§©§

n ,daex rxwy mei zleah zilh xdhl oi`yànL äøéæbe erhieøîàé §¥¨¤¨Ÿ§
äìBò àîBé úa äìéáèy ,yeygl oi` .yny axrd `la xdhldòø÷ §¦¨©¨¨¦§¨
zilha yiy rxwd -äéìò çéëBî`ed dze` mixdhny mrhdy ¦©¨¤¨

.dliahd zngn `le rxwd zngn
åjziiyew lrzøîà à÷ãyïBòîL éaøa øæòìà éaøì óBòä úìBò §§¨¨§©§©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

øæâéìmipniqd aexn zegt wlni `ny.dwilndy oeik miyyeg `l ¦§©
ici lríéðäkyíéæéøæmixidfeïä. Ÿ£¦§¦¦¥

:xeriydn dpyi `ny mixfeb `ly dgked `xnbd d`ianòîL àz̈§©
,epizpynnèéLônäxer,äiçáe äîäaaoiae äàîhaoia,äøBäha ©©§¦©§¥¨©©¨©§¥¨©§¨

oiae äwcaoia,äqbaxerd z` hiytiy xeriydìéãk çéèL ©©¨©©¨§¨¦©§¥
.äæéçà:`xnbd zwiicnàähiytd m`äæéçà éãkî øúéxerd £¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
øBäè,xeriydn zegt dyri `ny mixfeb m`e ,xyal ci epi`eéànà ¨©©

,xedh xerdãáòîì éúà àì àîìéc øæâéì`eai `l `ny xefbpy ± ¦§©¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©
hiytdl,äæéçà éãk àlà,dfig` ickn xzei hiytdy drhieà÷å ¤¨§¥£¦¨§¨

òâðxeraäàîeèa,déì ïðéøäèî à÷åxaky xeaqpy zerha xyal ¨©§§¨§¨§©£¦©¥
`ly gken `l` .xyal ci xerd oi`e dfig` ickn xzei hiytd

.xeriydn zegt dyri `ny mixfeb
:`xnbd zvxznéàzwqer dpyndénð éëä àúééøBàc äàîeèa ¦§§¨§©§¨¨¦©¦

,aex hiytd `l `ny yeygpïðé÷ñò éàîa àëä,dpynaäàîeèa ¨¨§©©§¦¨§§¨
,ïðaøcenk dyri `l `ny opaxca exingde exfb `l minkgy §©¨¨

.xeriyd
:`xnbd dywnçðézhiytdy epiide 'dxedha' dpynd dazky dn ¦©

mc`a àîèdnda,äøBäè`nhp mc`dy oebk ,opaxcn d`nehdy ¨¥¦§¨
.miycw ly dnda hiytne ,miae`y mina eaexe ey`x lahy ici lr

mc`y epiide 'd`nha' dpynd dazky dn la`øBäèrbpadnda ¨¦
äàîèef d`neh ixd ,`nhpàéä àúééøBàc äàîeèd`nh dlapy §¥¨§¨§©§¨¦

`ny mixfeb `l dfig` ickn xzei hiytdyk recne ,`ziixe`cn
.dfig` ickn xzei hiytdy drhi

opaxc d`neha d`nhd dnda ly ote` yi :`xnbd zvxzn
epiide ,dpynd dxaic day mc` d`nhneadndaäôøèdhgypy ¦§¥¨

:`xnbd dywn .d`nhn `idyàéä ééenè úa äôøèdtixh ike ± §¥¨©©¥¦
:`xnbd zvxzn .mixg` d`nhnïéà,[ok±]ìàeîLc deáàãk, ¥§©£©¦§¥

ïéLc÷eîa äànèî dèçML äôøè ìàeîLc deáà øîàcznda - §¨©£©¦§¥§¥¨¤§¨¨§©§¨§§¨¦
rbepd mc`d z` opaxcn d`nhn ,dhgypy miycwen ly dtixh

.`nhp d`nh hiytny xedh mc`y dpynd dazk dae .da
ickn xzei hiytdyk mixfeb `ly ztqep di`x `xnbd d`ian

:dfig` ickn zegt hiyti `ny dfig`,òîL àz`ziixaa epcnl ¨§©
øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa éàzñBc éaømc`èéLônäxer ©¦§©¤§¨¦©¦¦§¥©©§¦

íéöøLaxerd ,gihy zeyrl ick mi`nhdøeaçxyal ci dyrpe ¦§¨¦¦
Blek úà èéLôiL ãòhiytn `ziixad dhwpy jkne .uxydn ©¤©§¦¤

xyal dwfega weac mxery mivxy `weecy wcwcl yi mivxya
,elek z` hiytiy cr xyal ci xerd mda ,ehiytdl dyweàä- ¨

hiytnd la`ìîâadwfega weac xerd oi`y miigd ilra x`yae §¨¨
xyaløeaç Bðéà`ny mixfeb `le ,dfig` ickn xzei hiytdyk ¥¦

.dfig` ickn xzei hiytdy drhie dfig` ickn zegt hiyti
:`xnbd zvxznàîéz àì,`ziixadn wiiczeìîâa àäxerd Ÿ¥¨¨§¨¨

hiytdyøeaç Bðéà.xyal cieàîéà àlàwiicze xn`z ± ¥¦¤¨¥¨
la` ,xeaig elek z` hiytd `lyk mivxy xer wxy ,`ziixadn

oiicry s` ,eaex z` hiytdyk lnbaøàevä ìòL øBòahiytd `l ¨¤©©©¨
øeaç Bðéà,xyadn zelwa wzpzn `edy oeik xyal cieå`ziixad ¥¦§

kéøeð ïa ïðçBé éaøepizpyna,àéäx`evd lry xerdy xaeqd ©¦¨¨¤¦¦
`ny mixfeb `ly `ziixadn di`x oi`e .xeaig epi` zelwa wzpzny
d`neha `nhyk dndaa hiytnde ,jxvpd xeriydn zegt dyri
hiyti `ny ,`nhn dfig` ickn xzei hiytdyk s` ,`ziixe`c

.hytdd xeriya wiici `le ,dfig` ickn zegt
daex drxwpy zilhy milk zkqna dpynd oic z` `xnbd zx`an

:dxedheðL àì éñBé éaøa ïBòîL éaø íeMî àðeä áø øîà̈©©¨¦©¦¦§§©¦¥Ÿ¨
daex zkizga zxdhpyL àlàe zilhd ly daex z` jzgøéiL àl ¤¨¤Ÿ¦¥

dal witqnd ca agex rxwd mewnaúøBôòî éãk,[xceq-]ìáàm` ¨§¥©£¤£¨
da øéiLxeriya rxwy zilhd iwlg z` xagny caúøBôòî éãk ¦¥¨§¥©£¤

`ed ixd ,[xceq±]øeaç`ly enk dz`neha dx`yp zilhde ¦
.drxwp

:dxdhl zilhd zrixw oica zwelgn `xnbd d`ianLéø øîà̈©¥
Lé÷ì`le] cbad ly eaex z` rxewyky dpynd dazky dn ¨¦

,xdhpe cba my epnn lhazp [zxetrn ick xi`ydàlà eðL àìŸ¨¤¨
rxwykúélèzxagzn dpi` dxtzie xefgi m` s`y ,z`nhpy ©¦

.drxwy mcew dziidy enk wfegaøBò ìáàxdhp `l ,`nhpy £¨
xfegy ici lre wfg `ed ekzg `ly xzepd xerdy oeik ,eaex zkizga

,erxwy xg`l extezeíéìçeziy`xl cbad xfege ahid waczn ± ¨¦
ef drixwa eny lhazn `le ,ekzgy mcew didy enk wfg didpe

.`nh cbad lk jkleðçBé éaøåénð øBò eléôà øîà ïzrixwa xdhp §©¦¨¨¨©£¦©¦
extzyky ,cba my epnn lhazny oeik ,eaexíéìç àìxagzn `l ± Ÿ¨¦

.erxwy mcew ea didy ewfegl ie`xk
:yiwl yix zhiy lr dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥

Lé÷ì,milka dpynd ixacnøBòdidyàîèz`nehañøãî,m` ¨¦¨¥¦§¨
åéìò áMéçick ekzglìepnn zeyrúBòeöø`,íéìcðñ ådfae ¦¥¨¨©§©§¨¦

,qxcnl ie`xd xer zeidln elhalBa ïúpL ïåékxera ±Y ìîæéà ¥¨¤¨©¦§¥
lawl xeriy oiicr ea yiy s` ,zexer enr mikzgny lfxa oikq

oey`xd eyinyzn elhal ligzdyk d`nehøBäè,éaø éøác ¨¦§¥©¦
íéøîBà íéîëçå .äãeäéxdhp epi`L ãòzerevxl xerd z` rxwi §¨©£¨¦§¦©¤

eíéçôè äMîçî epèéòîixera `di `l f`y ,migth dyng lr ©§¦¤¥£¦¨§¨¦
,minkg zhiyly opgei iax wiicn .d`neh zlaw ly xeriyék¦

òîîøBäè àäéî déì èéxerd migth dyngn ehrnn xy`k - ©§¦¥¦¨¨
cg`a dkzegl ligzd `l` ,dkizgd lk z` jzg `ly s`e ,xedh

yiwl yix zhiyl dxe`kle .dizepitnéànà,xedh xerdàîéì± ©©¥¨
xerdy xn`píéìçxefgl ie`xy ,miwlg ipyl ixnbl ekzg `lyk ¨¦

.cgi miccvd ipy z` extziyk wfg xer zeidl
:yiwl yix uxzníéìçc éøîà÷ ékepiid ,milgn xery izxn`yk ± ¦¨¨§¦§¨¦

àéãäì déì éøö à÷c àëéäe` ekxe`l xerd z` wcqy okid ± ¥¨§¨¨¥¥§¤§¨
la` ,oey`xd ewfegl xerd xefgie wfega extzl lekiy ,eagxlàëä̈¨

ïðé÷ñò éàîa,ekzgy xerd z` zxdhny milka dpynaòv÷îa §©©§¦¨¦§©¥©
Bì àáeezkizga `ae jzegy -åéúBáéáñ Cøcxerd z` jzegy ± ¨¤¤§¦¨

,ezrixw xg`l xerd z` xetzi m` ,efk dxeva rxewyke ,aiaq aiaq
.drixwa xdhp jkle ezrixw mcew didy wfeg eze`a `di `l

:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ianäéîøé éaø áéúî̈¦©¦¦§§¨
,epizpynnäiçáe äîäaa èéLônäoiae äøBähaoia,äàîhaoia ©©§¦©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨
e äwcaoia'äqbaick hiytn m`ìezeyr,çéèLcräæéçà éãk ©©¨©©¨§¨¦©§¥£¦¨

ci xerd dfig` ick cr wxy `xnbd zwiicn .xyal ci `ed xerd
,xyalàäaäæéçà éãkî øúédxerøBäèci epi`e.`xnbd dywn ¨¨¥¦§¥£¦¨¨

,yiwl yix zhiyléànàå,xedh xerdíéìç àîéìxerdy xn`p - §©©¥¨¨¦
xer enk ,ci meyn `nhie xyal oiicr xaegnk aygi hytend

.zvwna xaegnyk xaegnk aygpy rxwpy
:`xnbd zvxzndîbøzcinrd -ïéáà éaøyiwl yixl dpynd z` ©§§¨©¦¨¦

y oeik ,xaegnk xerdy mixne` `ly mrhdyïBLàø ïBLàølk - ¦¦
,dfig` ickd xg`l xyadn ecixtde ehiytdy xerìetéð äNBò- ¤¦

,xyal xaegn oiicr `edy s` ,xyadn ixnbl yxtpe ltepk `ed ixd
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bkw sc oileg(iying meil)

óBòä úìBò,odkd dze` wlenyìzhiyïBòîL éaøa øæòìà éaø ©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§
aex wx `l` dndadn y`xd z` dwilna licadl xeq`y xaeqy
.mipniq ipy ly mvnevn aex wx welniy witqne .mipniqd ipy

,mipniqd ly mvnevn aex wx wlenyk xyk recneàîìéc øæâéì¦§Ÿ¦§¨
éúà àìribi `l `ny ±ãáòîìwelnle zeyrl -íéðL áBøly Ÿ¨¥§¤¡©§©¦

z` leqtie mipniqd lk z` licai `ny yeygiy oeik ,mipniqd
jkle ,dxiyk dwilnd oi`e mipniqd ipyn ivg wx wlni ,oaxwd
zegt dyri `ny miyyeg `ly gken `l` .xkip aex welniy jixvp

.aexd z` dyr xaky drhie aexn
:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîàjziiyew lr ,daxlzøîà à÷c ¨©¥©¥§¨¨§©§

n ,daex rxwy mei zleah zilh xdhl oi`yànL äøéæbe erhieøîàé §¥¨¤¨Ÿ§
äìBò àîBé úa äìéáèy ,yeygl oi` .yny axrd `la xdhldòø÷ §¦¨©¨¨¦§¨
zilha yiy rxwd -äéìò çéëBî`ed dze` mixdhny mrhdy ¦©¨¤¨

.dliahd zngn `le rxwd zngn
åjziiyew lrzøîà à÷ãyïBòîL éaøa øæòìà éaøì óBòä úìBò §§¨¨§©§©¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

øæâéìmipniqd aexn zegt wlni `ny.dwilndy oeik miyyeg `l ¦§©
ici lríéðäkyíéæéøæmixidfeïä. Ÿ£¦§¦¦¥

:xeriydn dpyi `ny mixfeb `ly dgked `xnbd d`ianòîL àz̈§©
,epizpynnèéLônäxer,äiçáe äîäaaoiae äàîhaoia,äøBäha ©©§¦©§¥¨©©¨©§¥¨©§¨

oiae äwcaoia,äqbaxerd z` hiytiy xeriydìéãk çéèL ©©¨©©¨§¨¦©§¥
.äæéçà:`xnbd zwiicnàähiytd m`äæéçà éãkî øúéxerd £¦¨¨¨¥¦§¥£¦¨
øBäè,xeriydn zegt dyri `ny mixfeb m`e ,xyal ci epi`eéànà ¨©©

,xedh xerdãáòîì éúà àì àîìéc øæâéì`eai `l `ny xefbpy ± ¦§©¦§¨Ÿ¨¥§¤¡©
hiytdl,äæéçà éãk àlà,dfig` ickn xzei hiytdy drhieà÷å ¤¨§¥£¦¨§¨

òâðxeraäàîeèa,déì ïðéøäèî à÷åxaky xeaqpy zerha xyal ¨©§§¨§¨§©£¦©¥
`ly gken `l` .xyal ci xerd oi`e dfig` ickn xzei hiytd

.xeriydn zegt dyri `ny mixfeb
:`xnbd zvxznéàzwqer dpyndénð éëä àúééøBàc äàîeèa ¦§§¨§©§¨¨¦©¦

,aex hiytd `l `ny yeygpïðé÷ñò éàîa àëä,dpynaäàîeèa ¨¨§©©§¦¨§§¨
,ïðaøcenk dyri `l `ny opaxca exingde exfb `l minkgy §©¨¨

.xeriyd
:`xnbd dywnçðézhiytdy epiide 'dxedha' dpynd dazky dn ¦©

mc`a àîèdnda,äøBäè`nhp mc`dy oebk ,opaxcn d`nehdy ¨¥¦§¨
.miycw ly dnda hiytne ,miae`y mina eaexe ey`x lahy ici lr

mc`y epiide 'd`nha' dpynd dazky dn la`øBäèrbpadnda ¨¦
äàîèef d`neh ixd ,`nhpàéä àúééøBàc äàîeèd`nh dlapy §¥¨§¨§©§¨¦

`ny mixfeb `l dfig` ickn xzei hiytdyk recne ,`ziixe`cn
.dfig` ickn xzei hiytdy drhi

opaxc d`neha d`nhd dnda ly ote` yi :`xnbd zvxzn
epiide ,dpynd dxaic day mc` d`nhneadndaäôøèdhgypy ¦§¥¨

:`xnbd dywn .d`nhn `idyàéä ééenè úa äôøèdtixh ike ± §¥¨©©¥¦
:`xnbd zvxzn .mixg` d`nhnïéà,[ok±]ìàeîLc deáàãk, ¥§©£©¦§¥

ïéLc÷eîa äànèî dèçML äôøè ìàeîLc deáà øîàcznda - §¨©£©¦§¥§¥¨¤§¨¨§©§¨§§¨¦
rbepd mc`d z` opaxcn d`nhn ,dhgypy miycwen ly dtixh

.`nhp d`nh hiytny xedh mc`y dpynd dazk dae .da
ickn xzei hiytdyk mixfeb `ly ztqep di`x `xnbd d`ian

:dfig` ickn zegt hiyti `ny dfig`,òîL àz`ziixaa epcnl ¨§©
øîBà ïBòîL éaø íeMî äãeäé ïa éàzñBc éaømc`èéLônäxer ©¦§©¤§¨¦©¦¦§¥©©§¦

íéöøLaxerd ,gihy zeyrl ick mi`nhdøeaçxyal ci dyrpe ¦§¨¦¦
Blek úà èéLôiL ãòhiytn `ziixad dhwpy jkne .uxydn ©¤©§¦¤

xyal dwfega weac mxery mivxy `weecy wcwcl yi mivxya
,elek z` hiytiy cr xyal ci xerd mda ,ehiytdl dyweàä- ¨

hiytnd la`ìîâadwfega weac xerd oi`y miigd ilra x`yae §¨¨
xyaløeaç Bðéà`ny mixfeb `le ,dfig` ickn xzei hiytdyk ¥¦

.dfig` ickn xzei hiytdy drhie dfig` ickn zegt hiyti
:`xnbd zvxznàîéz àì,`ziixadn wiiczeìîâa àäxerd Ÿ¥¨¨§¨¨

hiytdyøeaç Bðéà.xyal cieàîéà àlàwiicze xn`z ± ¥¦¤¨¥¨
la` ,xeaig elek z` hiytd `lyk mivxy xer wxy ,`ziixadn

oiicry s` ,eaex z` hiytdyk lnbaøàevä ìòL øBòahiytd `l ¨¤©©©¨
øeaç Bðéà,xyadn zelwa wzpzn `edy oeik xyal cieå`ziixad ¥¦§

kéøeð ïa ïðçBé éaøepizpyna,àéäx`evd lry xerdy xaeqd ©¦¨¨¤¦¦
`ny mixfeb `ly `ziixadn di`x oi`e .xeaig epi` zelwa wzpzny
d`neha `nhyk dndaa hiytnde ,jxvpd xeriydn zegt dyri
hiyti `ny ,`nhn dfig` ickn xzei hiytdyk s` ,`ziixe`c

.hytdd xeriya wiici `le ,dfig` ickn zegt
daex drxwpy zilhy milk zkqna dpynd oic z` `xnbd zx`an

:dxedheðL àì éñBé éaøa ïBòîL éaø íeMî àðeä áø øîà̈©©¨¦©¦¦§§©¦¥Ÿ¨
daex zkizga zxdhpyL àlàe zilhd ly daex z` jzgøéiL àl ¤¨¤Ÿ¦¥

dal witqnd ca agex rxwd mewnaúøBôòî éãk,[xceq-]ìáàm` ¨§¥©£¤£¨
da øéiLxeriya rxwy zilhd iwlg z` xagny caúøBôòî éãk ¦¥¨§¥©£¤

`ed ixd ,[xceq±]øeaç`ly enk dz`neha dx`yp zilhde ¦
.drxwp

:dxdhl zilhd zrixw oica zwelgn `xnbd d`ianLéø øîà̈©¥
Lé÷ì`le] cbad ly eaex z` rxewyky dpynd dazky dn ¨¦

,xdhpe cba my epnn lhazp [zxetrn ick xi`ydàlà eðL àìŸ¨¤¨
rxwykúélèzxagzn dpi` dxtzie xefgi m` s`y ,z`nhpy ©¦

.drxwy mcew dziidy enk wfegaøBò ìáàxdhp `l ,`nhpy £¨
xfegy ici lre wfg `ed ekzg `ly xzepd xerdy oeik ,eaex zkizga

,erxwy xg`l extezeíéìçeziy`xl cbad xfege ahid waczn ± ¨¦
ef drixwa eny lhazn `le ,ekzgy mcew didy enk wfg didpe

.`nh cbad lk jkleðçBé éaøåénð øBò eléôà øîà ïzrixwa xdhp §©¦¨¨¨©£¦©¦
extzyky ,cba my epnn lhazny oeik ,eaexíéìç àìxagzn `l ± Ÿ¨¦

.erxwy mcew ea didy ewfegl ie`xk
:yiwl yix zhiy lr dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥

Lé÷ì,milka dpynd ixacnøBòdidyàîèz`nehañøãî,m` ¨¦¨¥¦§¨
åéìò áMéçick ekzglìepnn zeyrúBòeöø`,íéìcðñ ådfae ¦¥¨¨©§©§¨¦

,qxcnl ie`xd xer zeidln elhalBa ïúpL ïåékxera ±Y ìîæéà ¥¨¤¨©¦§¥
lawl xeriy oiicr ea yiy s` ,zexer enr mikzgny lfxa oikq

oey`xd eyinyzn elhal ligzdyk d`nehøBäè,éaø éøác ¨¦§¥©¦
íéøîBà íéîëçå .äãeäéxdhp epi`L ãòzerevxl xerd z` rxwi §¨©£¨¦§¦©¤

eíéçôè äMîçî epèéòîixera `di `l f`y ,migth dyng lr ©§¦¤¥£¦¨§¨¦
,minkg zhiyly opgei iax wiicn .d`neh zlaw ly xeriyék¦

òîîøBäè àäéî déì èéxerd migth dyngn ehrnn xy`k - ©§¦¥¦¨¨
cg`a dkzegl ligzd `l` ,dkizgd lk z` jzg `ly s`e ,xedh

yiwl yix zhiyl dxe`kle .dizepitnéànà,xedh xerdàîéì± ©©¥¨
xerdy xn`píéìçxefgl ie`xy ,miwlg ipyl ixnbl ekzg `lyk ¨¦

.cgi miccvd ipy z` extziyk wfg xer zeidl
:yiwl yix uxzníéìçc éøîà÷ ékepiid ,milgn xery izxn`yk ± ¦¨¨§¦§¨¦

àéãäì déì éøö à÷c àëéäe` ekxe`l xerd z` wcqy okid ± ¥¨§¨¨¥¥§¤§¨
la` ,oey`xd ewfegl xerd xefgie wfega extzl lekiy ,eagxlàëä̈¨

ïðé÷ñò éàîa,ekzgy xerd z` zxdhny milka dpynaòv÷îa §©©§¦¨¦§©¥©
Bì àáeezkizga `ae jzegy -åéúBáéáñ Cøcxerd z` jzegy ± ¨¤¤§¦¨

,ezrixw xg`l xerd z` xetzi m` ,efk dxeva rxewyke ,aiaq aiaq
.drixwa xdhp jkle ezrixw mcew didy wfeg eze`a `di `l

:yiwl yix zhiy lr ztqep `iyew `xnbd d`ianäéîøé éaø áéúî̈¦©¦¦§§¨
,epizpynnäiçáe äîäaa èéLônäoiae äøBähaoia,äàîhaoia ©©§¦©§¥¨©©¨©§¨©§¥¨
e äwcaoia'äqbaick hiytn m`ìezeyr,çéèLcräæéçà éãk ©©¨©©¨§¨¦©§¥£¦¨

ci xerd dfig` ick cr wxy `xnbd zwiicn .xyal ci `ed xerd
,xyalàäaäæéçà éãkî øúédxerøBäèci epi`e.`xnbd dywn ¨¨¥¦§¥£¦¨¨

,yiwl yix zhiyléànàå,xedh xerdíéìç àîéìxerdy xn`p - §©©¥¨¨¦
xer enk ,ci meyn `nhie xyal oiicr xaegnk aygi hytend

.zvwna xaegnyk xaegnk aygpy rxwpy
:`xnbd zvxzndîbøzcinrd -ïéáà éaøyiwl yixl dpynd z` ©§§¨©¦¨¦

y oeik ,xaegnk xerdy mixne` `ly mrhdyïBLàø ïBLàølk - ¦¦
,dfig` ickd xg`l xyadn ecixtde ehiytdy xerìetéð äNBò- ¤¦

,xyal xaegn oiicr `edy s` ,xyadn ixnbl yxtpe ltepk `ed ixd
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המשך בעמוד עא



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ckw sc oileg(iyiy meil)

ecxbie,õøàa àäiL ãòux`l elitny cr hihd z` cxeby ,xnelk ©¤§¥¨¨¤
`la dylyl xepzd z` xeayi s`e ,xepzd z` xagn hihd s`y
dfae xepz `xwidln lha jk ici lry ,xaegn ezvwn xi`ydl
lr ewfegl xfeg zvwna xaegn xepzd x`yi m` la` ,xdhp xepzd
.`nhe exagny hihd ici lr e` miwlgd z` xagny zvwnd ici

,øîBà øéàî éaøexdhl ickéøö Bðéàäìéôhä úà øBøâì àì C± ©¦¥¦¥¥¨¦Ÿ¦§¤©§¥¨
,hihdåxnel jixv oi`s`yàìhihd z` cxbl jixvàäiL ãò §Ÿ©¤§¥
,õøàaàlày witqnBèòîîxepzd qxg z` wleg ±íéðôaîhihl ¨¨¤¤¨§©£¦¦§¦
ehrnne,íéçôè äòaøàîd`neh lawl xepz daeb xeriy `edy ¥©§¨¨§¨¦

.xdhpe xepz zxezn lhazn jkae ,dligza
:yiwl yix ixac lr xi`n iax zhiyn dinxi iax dywnèòîî ék¦§©¥

dìzegt `diy xepzläòaøàîmiptan migth,øBäè àäéî,éànà ¨¥©§¨¨¦¨¨©©
àä àîéì[ixd-]éà÷å íéìçxepzd z` wifgny hihd ici lr ¥¨¨¨¦§¨¥

epwznyk s`y oeiky opgei iax zhiyk gken `l` .cgi cenriy
`ed oi` ,dligzak ixnbl xagzn epi`e dlithd ici lr cner

.xaegnk
:yiwl yix lr dinxi iax ziiyew z` dgec `axàáø déì øîàiaxl ¨©¥¨¨

,xi`n iaxn dywny dinxiïðaøcî àîéàåzhiyk gikeze xen` - §¥¨¦§©¨¨
exn`y minkg ixacn yiwl yixàäiL ãò äìéôhä úà øøBb¥¤©§¥¨©¤§¥

,õøàa`ed leki ixnbl exaey `lyky oeik ,ehrnny witqn `le ¨¨¤
.ez`neha x`yp jkle oey`xd ewfegl xefgl

:xg` ote`a dpynd z` x`an `ax,àáø øîà àlàewlgp `l ¤¨¨©¨¨
zercd lkl dfay ,zvwna xaegn x`ypy xepza xi`n iaxe minkg

`l` .mlyk `ed ixd,øîà÷ éëäàîèpL øepzxakïéøäèî ãöék ¨¦¨¨©©¤¦§¨¥©§©£¦
,BúBàlìkä éøácl jixvì B÷ìBçìLå äLs`äìéôhä úà øøBâ ¦§¥©Ÿ§¦§Ÿ¨§¥¤©§¥¨

,õøàa àäiL ãò.d`neha x`ype milg `ed ok `l m`yåmzewlgn ©¤§¥¨¨¤§
a `idz àáé àlL äöBøääàîeè éãéì Bøepexepz `nhpy mcew ¨¤¤Ÿ¨Ÿ©¦¥§¨

äNBò àeä ãöékmixne` minkg ,`nhidl lkei `lyB÷ìBç ¥©¤§
ììLäLmiwlg,õøàa àäiL ãò äìéôhä úà øøBâåepi` f`y ¦§Ÿ¨§¥¤©§¥¨©¤§¥¨¨¤

.xepz llkaéøö Bðéà øîBà øéàî éaøäìéôhä úà øBøâì àì C ©¦¥¦¥¥¨¦Ÿ¦§¤©§¥¨
àìåxeaylõøàa àäiL ãò,`nhi `lyàlày icíéðôaî Bèòîî §Ÿ©¤§¥¨¨¤¤¨§©£¦¦§¦

zegt didiy ,xepzd ly eqxg z`,íéçôè äòaøàîxeriy `edy ¥©§¨¨§¨¦
.xepza d`neh zlaw

øî øîà,`nhpy xepzy milka dpynd ixac lirl `aed -B÷ìBç ¨©©§
ììLäLzkqna zxg` dpyn ixacn `xnbd dywn .xdhpe miwlg ¦§Ÿ¨

:milk,eäðéîøeøepza edaeb xeriyBúlçú,d`neh lawl ick §¦§©§¦¨
äòaøà,migthåokåéøéLx`yp m` ,exaye `nhpy xepz ly ©§¨¨§§¨¨
eixayaäòaøà,`nh migth.øéàî éaø éøácíéøîBà íéîëçå ©§¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

íéøeîà íéøác äna,migth drax`a xeriydyaxepzìáà ìBãâ ©¤§¨¦£¦§¨£¨
axepzïè÷,ea wgyl zewepiz lyBúlçzlawnlceba s` d`neh §¨¨§¦¨

,àeäL ìkd`neh lawl xepzd ie`xeBzëàìî øîbzMîz` wiqde ¨¤¦¤¦¨¥§©§
xeriy ,ohw xepz xaypyke .xepzdåéøéLd`neh lawl ie`xy §¨¨

Baeøa.xepzd ly §
änëåxeriyàeäL ìk,minkgl d`neh lawn ohw xepzyéøîà §©¨¨¤¨§¥

,çôè éàpé éaø éácïkLy jxcdúBða éøepz íéNBòohw xepz - §¥©¦©©¤©¤¥¦©¥¨
xeriya ,ea wgyl zexrpl.çôè¤©

:`xnbd zwiicnàkéàc àîòèaåéøéLxepzd lyäòaøàf` migth ©§¨§¦¨§¨¨©§¨¨
,d`neh lawnàkéì àäaäòaøà åéøéLmigthøBäèlawn `le ¨¥¨§¨¨©§¨¨¨

ixd ,dylyl xepzd z` welgl minkg ekixvd recn ok m`e ,d`neh
.migth drax`n zegt `di xay lkay witqn

:`xnbd zvxzníúä ,éøîàdrax`n hrinyk dxdihy dpyna ¨§¥¨¨
dpeekd ,migthî dé÷ìöc÷ìödaeb z` mizyl wlige xayy ± §©§¥¦§¨

s` xedhe ,ilk zxev epnn lhazd jkle cner epi`e eagexl ilkd
.minkg zhiylàëä,dylyl xepzd z` welgl minkg ekixvdy ¨¨

àøèñéb décáòcdhnl dlrnln ekxe`l ilkd z` xayy - §©§¥¦§§¨
ewfegl xfegy zngn `nhne cenrl leki oiicr ilkde ,mizyl

.epwznyk oey`xd
øî øîàxeriyy ,milka dpynd ixac lirl e`aed -åéøéLly ¨©©§¨¨

`ed d`neh lawl ie`x `diy xaypy ohw xepzBaeøa.xepzd ly §

:`xnbd dywnéåä éàîì çôèc Baeøepi` dn iptne ynyl ie`x §¤©§©¨¥
:`xnbd zvxzn .xdhpéiaà øîàly `yixd lr ,dpynd zpeek ¨©©©¥

e ,migth drax` lecb xepz xeriyy dpyndéøéLxepzìBãbxaypy §¨¥¨
`nhl eagexlBaeøaxaypy gth lceba ohw xepz la` ,xepzd ly §

.xdhp
:`xnbd dywnïðaø éøîàäålecb xepz ly eixiiy xeriyy dpyna §¨¨§¥©¨¨

`ed xepzd `nhiy eagexl xaypyäòaøà:`xnbd zvxzn .migth ©§¨¨
,àéL÷ àìàä,xepzd ly eaexa d`neh lawl xeriydyàøepúa Ÿ©§¨¨§©¨
äòLz øai`y migthly eaex `edyk `l` ez`neha x`yp ep ©¦§¨

.xedh migth drax` ea yiy s` xepzd aex epi`yk la` ,xepzd
eàäedf ,migth drax` `ed d`neh lawl xeriydyøa àøepúa ¨§©¨©

äòáL`l` eagexl xepzd xaypyk `nh x`yp epi`y ,migth ¦§¨
s` migth drax`n zegt yiyk la` ,migth drax` ea x`ypyk
xaypy xepza mixingn `ly oeik ,`nh `l xepzd ly eaex x`ypy

.ycg xepz ea `nhpy xeriydn xzei
zxdhp drxwy zilhy ,milka dpyna xg` xe`ia d`ian `xnbd

:daex zrixwadì éøîà àðéøçà àðMéì.éaø íeMî àðeä áø øîà ¦§¨©£¦¨¨§¥¨¨©©¨¦©¦
éñBé éaøa ìàòîLé,zxdhp daex dkzgpy zilheléôàåyda øéiL ¦§¨¥§©¦¥©£¦¦¥¨

ca agex rxwd mewna xaegnúøBôòî éãkwitqnd xeriya ± §¥©£¤
.xeaigl aygp df oi`y oeik ,xceq ziiyrl

eðL àì Lé÷ì Léø øîàxedh zxetrn ick xiiyy s`yàlà ¨©¥¨¦Ÿ¨¤¨
,úélèøBò ìáà,zxetrn ick xeaig xiiyyáéLç`le df xeaiga ©¦£¨¨¦

.ez`neha x`ype lha
ïðçBé éaøåe wlgøîàyøBò eléôàxeaig xi`yde eaex z` rxwy §©¦¨¨¨©£¦

zxetrn ickaç àì énð,áéLzxdhpy zilhk ,eaex zrixwa xdhpe ©¦Ÿ¨¦
.daex zrixwa

:yiwl yix zhiy lr opgei iax dywdy `iyew `xnbd d`ian
,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,milka dpyna epipyàîè øBò ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦§¥

z`nehñøãîm`åéìò áMéçekzglìepnn zeyr,ïéìcðñå äòeöø ¦§¨¦¥¨¨©§¨§©§¨¦
Ba ïúpL ïåékxera ±ìîæéàzexer ea mikzgny oikq ±,øBäès` ¥¨¤¨©¦§¥¨

eyinyzn elhal ligzdy dryny oeik ,d`neh xeriy ea yiyk
,d`nehd epnn drwt oey`xd.äãeäé éaø éøácíéøîBà íéîëçå ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦

ez`neha xerd x`yp oiicrL ãòe xerd z` rxwiäMîçî epèéòîi ©¤©§¦¤¥£¦¨
,íéçôè.xera d`neh zlaw xeriy `edy §¨¦

y :opgei iax wiicnèòîî ékmigth dyngn xerl.øBäè àäéî ¦§©¥¦¨¨
xg`l s` ez`neha x`yp xery xaeqy yiwl yix zhiyl dywe

,aeyg `edy oeik erxwyéànà,dpynd zxdhnáéLç àîéì- ©©¥¨¨¦
.ez`neha x`yie aeyg xerdy xn`p

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäehrinyk dpynd zxdhny ¨¨§©©§¦¨
,migth dyngndéì éòa à÷cxera ynzydl jixvyk -áLBîì §¨¨¥¥§©

,áæepi` jkle ,afd ly ezaiyil ie`x epi` xeriydn zegt xerdyke ¨
erxwy ici lr xdhpe xerd ly ezeaiyga.

äðùî

dliap zexera oic d`iane ,d`neh ipic z` x`al dkiynn dpynd
.mi`nhn md ote` dfi`a mxyak mxer oi`y

åéìò LiL øBòxaegnøNa úéækilk e` mc` ,cgiáéöa òâBpä± ¤¥¨¨§©¦¨¨©¥©§¦
[zifk ea oi`y] xya ly lzlzepnî àöBiäxaegnd xya zifkdn ©¥¦¤

,xerlBcâðkL äøòNaåxya zifkd cbpky dxrya rbepd e` - §§©£¨¤§¤§
xerd ly cva ueganàîèiptn aiva ,envr xyaa rbepy enk ¨¥

.xyad ly xney `idy iptn dxryae ,xyadn wlgk `edy
åéìò eéämixaegn xerd lr ±,íéúéæ éàöç éðLk,àOîa ànèî ¨¨¨¦§¥£¨¥¥¦§©¥§©¨

,dlap zifk `yep xerd z` `yepdyàìå`nhnòbîaepi` ixdy §Ÿ§©¨
,cgi xya zifka rbep.ìàòîLé éaø éøác,øîBà àáé÷ò éaøipykd ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

mi`nhn `l xerl mixaegnd mizif i`vgàOîa àìå òbîa àì. Ÿ§©¨§Ÿ§©¨
íéúéæ éàöç éðLa àáé÷ò éaø äãBîexerl mixaegn `lyïáçzL ¤©¦£¦¨¦§¥£¨¥¥¦¤§¨¨

íñéwawc ur ±ïèéñäåcgi oze` rpripe ±àîè àeäLoeik ,`yna ©¥¨¤¡¦¨¤¨¥
,zifk `ypyøBòa øäèî àáé÷ò éaø äî éðtîe,ehiqdyéðtî ¦§¥¨©¦£¦¨§©¥¨¦§¥

ïìháî øBòäL.xya miaeyg `le ¤¨§©§¨

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

המשך בעמוד עו

oifge` mipy` cenr ckw sc ± oey`x wxtzereay

õøàá àäéù ãò.dlitn rwxwd cr ,xnelk Ðéà÷å íéìç àäecinrn dlithdy Ð

.dtiïðáøãî àîéàå.opaxcn diriiq ,xi`n iaxcn dil zazenc` Ðàáø øîà àìà
:xn`w ikd `kde .xdh `l Ð milgc dnk lkc ibilt `l `nlr ilek ,`nhpya Ð

äùåò àåä ãöéë.eilr xepz my `di `ly ezlgzn Ðøîåà øéàî éáø`da Ð

.'ek xexbl jixv epi` d`neh cxi `l oiicry

äòáøà åúìçú øåðúzegt xepz oi` Ð

.ezk`ln dxnbp elit`e ,drax`nåéøéùåÐ

`ly jixv Ð exaye `nhpe lecb did m`

.drax` ly xay ea `diíéøáã äîá
íéøåîàdrax` eixiye drax` ezlgzc Ð?
ìåãâá,zelvle zet`l miieyrd mixepzd Ð

Ð zewepizl oiyery ,ohw la` .okxck

.`edy lk ezlgzåúëàìî øîâúùxg`l Ð

lawn Ð gth `ed elit` ,ewiqde xnbpy

.d`nehíéøåîà íéøáã äîá àäéî éðú÷
äòáøà åéøéùã ìåãâáxiva la` Ð

ewlg" ipzw mzde .`ed `nh `l Ð drax`n

ab lr s`e ,ibq `l Ð mizyl la` ,"dylyl

iax lwin `wcnc .drax` eivga `kilc

ehrnn `l` ,jixv epi`" xne`e xi`n

ptan`da inp opaxc llkn "drax`n mi

Ð drax` xayd ied `lc ab lr s`c ,ibilt

.`aex iedil `lc opira ikd elit`íúäÐ

ied `l Ð `l i`e ,drax` opirac ipzwc

.`nh÷ìöî äé÷ìöãepi` aeyc ,eagxl Ð

.dti cneràëäs`e ,`nh `aexa ipzwc Ð

.drax` ied `lc ab lràøèñéâ äéãáòãÐ

:dfk edaeba ekx`l ewlgy.:opiqxb ikd

opax ixn` `d ."eaexa eixiy xn xn`"

drax`,mixen` mixac dna" ipzwc Ð

eixiy` oia ezlgz` oia `nl` Ð "lecba

.lecba xi`n iaxl dil ecenøá àøåðúá
äòáùxiva eaexe li`ed ,drax` ixn`w Ð

`lc .eaexa dil opinhn `l Ð `ed drax`n

`edyk ezlgz `dc ,ezlgzn eixiy ixing

.drax`n xiva xepz ied `l Ð mlyéàäå
äòùú øá øåðúá åáåø éðú÷ãab lr s`c Ð

iedc cr `nhn `l Ð drax` `ki` eivgac

.`lewl opax `dae ,`aexåðù àìlr s`c Ð

.zilh `l` ,dlha zxetrn ick da xiiyc ab

øåò ìáà.`xeriy i`d ik Ðáéùç`le Ð

.lihaáæ áùåîìxivaae .`"xehyc`lt* Ð

.dizlinl ifg `l ,ikdnäðùîùéù øåò
øùá úéæë åéìò.cg` mewna Ðáéöá òâåðä

åðîî àöåéädxrya e` xya eze`a ,epiid Ð

.xya eze` cbpkyàîèied dxryc Ð

ileglg :(a,hiw oileg) opixn`ck ,xney

.lglgnáéöeze`n `veid lzlze drevx Ð

`kil aiv eze`ae .zvwna weace ielze ,xya

.zifkl `ed dxern la` ,zifkàùîá àîèî
.dlap zifk `yp ixdy Ðòâîá àìåi`c Ð

oi` zeribp izye ,cgia rbil xyt`

.zetxhvnàùîá àìå òâîá àìÐ

.elhan xerdy :yxtnckàáé÷ò éáø äãåîå
mewna dxern zifk ied `lc ab lr s`c Ð

i`vg izy hiqndy ,xeaig xer e`lc ,cg`

.`nh Ð cgia mizifàøîâåðù àìÐ

ezhlt `l` liha `l lkd ixac mly zifkc

.digàèøúë.ixen oeyl ,awd raex Ð

.mipf`n sk :`pixg` `pyilïéðîéæmrt Ð

.zxg`äéçëùàl `irye` ax Ð.in` iaxøîà÷å áéúéã."dig ezhlt `l` ilha `l l`rnyi iaxl mizif i`vg izyc epy `l" Ðàôéñà øî."mizif i`vg izy"` Ð

äì éðúî.da lflfn ded `l ,ikd ongp axc dinw dl ipz eed i` .xity `nwezn ikd ,"lha oikq ezhlt"c opgei iaxcl Ðéîà éáø äéì øîàixiinc ,`yix` `ler `l`e Ð

.mly zifkaäì éðúî.dinza Ðàéù÷ àìàå!yipi` lhan i`d ilekc xninl `kil `de .`hxzk elit`e ,liha mlerl ,liha mly zifk i` Ð
ããåøîá
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éëi`wc xepz i`d inp ikd Ð i`we milg `de i`n`e xedh ied `din drax`n dil hrnn

.xagzp `ly xerk iede ,aiyg `l dlith ici lr

éëämixac dna :mixne` minkge :([d wxt yixa] `nw wxta) milk zpyna Ð opiqxb

.ezk`ln xenbzyn eaexa eixiy ,`edy lk ezlgz Ð ohwa la` ,lecba Ð mixen`

,"eaexa eixiy"` "ezk`ln xenbzyn" i`w `le

,i`w da miiepyd ohwe lecb ,mixepz ipy` `l`

ikd xzae .ezk`ln xenbzy cr `nh oi`c

.ezk`ln xnb edfi` dyxtn

àädray xa `xepza `de dryz xa `xepza

.d`xp ok ,`lewl :qxhpewa yxity enk Ð

xae ,drax`a dryz xac :`xnegl yxtl oi`c

iedc ,,ezlgzn eixiy sicr `lc Ð eaexa dray

diwlvc `d :iiepyl ira `l `kde .drax`a

ib dicarc `d ,drax`a Ð wlvnÐ `xhq

oipra xazqn ,`id zg` dpync oeikc .eaexa

e` ,wlvn diwlvc ediiexz e` :ixiin cg`

uxzl jxved jklid .`xhqib dicarc ediiexz

.mdxa` oa wgvi epiax .cg` oiprae mixepz ipya

la`o`nl :xn`z m`e Ð lha oikq ezhlt

ezhlt zifk elit`c ,`yix` dl ipync

dcedi iaxc dizlin iwen ikid ,dilha oikq

sicr ike ,eqpkyk i` ?'ek qpeknd ll`d :xn`c

.inp ikd oi`c :xnel yie ?zifk cgi ezhltn eqpk

l`rnyi iax` bilt dcedi iax dicicl :inp i`

ezhlt elit` ,zifka :dil `xiaqe ,`aiwr iaxe

iaxk Ð dcedi iaxc `nw `pze .lha `l oikq

ezhlta zifka elit`c ,`aiwr iaxe l`rnyi

,xity iz` `tiq` dl ipzc o`nle .lha oikq

la` .eqpk `la ,epiid Ð lha `kd xn`wc `dc

.liha `l Ð eqpk m`íäùmqiwa miaegz

,mda rbpe ,miaegz `la oicd `ede Ð ohiqde

`l `yna elit` Ð ikd `niz `l i`c .`nhc

"`yn llkl `a ,rbn llkl `ay z`"c ,enhil

rbep yi :xaqwe ,`xnba xn`ck ,`aiwr iaxl

iax` `aiwr iax biltc meyn `l` .rbepe xfege

,mizif i`vg izy eilr yiy xera l`rnyi

.dil dcen `peb i`dk mqiwac xn`w

la`
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éøö Bðéà :øîBà øéàî éaø .õøàa àäiL ãòøBøâì àì C ©¤§¥¨¨¤©¦¥¦¥¥¨¦Ÿ¦§
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ì døîà ,énà éaøì déì:déì øîà .ïîçð áø déì øãäà éëäå àleò øîà éëä :dén÷ déúòîL ¥§©¦©¦£©¨¦§¨£¥©¥¨¦£©¨§¨¦©£©¥©©§¨£©¥

ìæìæî ,àeä äàéNð éác déðúç ïîçð áøc íeMîedéúòîLaáéúéc déçkLà ïéðîæ ?ïðçBé éaøc ¦§©©§¨£¨¥§¥§¦¨§©§¥¦§©£¥§©¦¨¨¦§¦©§§¥§¨¥
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`oifgeקלו mipya cenr ckw sc ± oey`x wxtzereay

ããåøîáyipi` gxh `l edine ,zifk ied dil ztxvn ikc ,agxe jex`e yelwe wc Ð

.liha `l Ð dilha edi` e`lc ,dig ezhlt edine .dil sxvneããåøîoeyl Ð

.ecicxe :(hl zeny) "erwxie"åðù àìilha `lc ab lr s`c :xn`c l`rnyi iaxl Ð

.enhn `l rbna ,`yn oiprlåéøåçàî àìàxera `l` xyaa rbep `ly Ð

Ð cgi mly zifk ied `lc oeikc .eixeg`n

oxn`c ab lr s`e ."xney" `le "ci" el oi`

zegtl "xney" oi` :(a,giw oileg) lirl

`pz `ki` `d Ð xney yi letk `d ,letkn

df oi` :lirl opixn`ck ,biltc mixg`c `nw

`nw `pzk dil `xiaq l`rnyi iaxe ,xney

.mixg`còâåðå øæåçå òâåð ùéizy ,xnelk Ð

.zetxhvn zeribpìäàá íéàîèîä ìëÐ

ceexz `lne zenvr raexe znd on zifk oebk

.awxå÷ìçðù,mipyl wlgp xeriyd Ð

.ziad jezl mi`vgd izy qipkdeøäèîÐ

lid`n ziady ,oitxhvn zelid` el oi`c

opgei iax xn`wcn .o`k lid`ne xfege o`k

,"cg` xac exn` `qec iaxe l`rnyi iax"

rbep oi` meyn l`rnyi iaxc dinrh `nl`

.rbepe xfegeïðéëøôåiaxk `qec iaxcn Ð

iaxk Ð dilr ibiltc opaxc llkn ,l`rnyi

!lwin ith `aiwr iax `de ,iniiw `aiwr

àôéñ éðú÷ãëxerc `aiwr iaxc dinrhc Ð

inp rbna elit` Ð `nlra la` ,`ed elhan

hnded `l Ð rbna `nhn `l i`c .`n

z` :onwl `aiwr iax xn`dc ,`yna `nhn

.`yn llkl `a rbn llkl `ayïáçúå
íñé÷árbepc xn`w ,dfn df oiwegx inp Ð

.`lerc dizlin` onwlck ,`ed rbepe xfege

íéàöç éðù åéìò ùéù øåòá àìå`lc Ð

Ð (`i `xwie) "mzlapa rbepd" dia `pixw

.dlap xeriyk dribp lka oi`cóà ìåëé
àîèé àùåðäå øîåì ãåîìú àùåðäixde Ð

.dlapd z` `yep dfàùåðäå òâåðäåi`xw Ð

da aizkc ,dlap `idda iaizk iccd iab

...`yepde" i`w `idd` "`nhi ...rbepd"

."`nhiòâî ììëì àá àìjcicl ,xnelk Ð

jl zil ez Ð rbna `nhn `l zxn`c oeik

.`yna iienhlàúéà íàåi`n ,`ct xal Ð

l`rnyi iaxl `aiwr iax dil xcdnw?`d

.eiptln rbn llkl `ac icenãö ìëás` Ð

`aizk lirlc `xw `edda `dc .eixeg`n

oiwxit yixa opixn`ck ,miixeg` zribp inp

rbepd ,zifk eilr yi elit` leki :(`,giw)

`nh `di `l eixg`n xyad cbpky xera?
."`nhi" xnel cenlzäîåúñ úéìå÷oi`e Ð

:oizipzna opze ,gen dkeza yie ,xya dilr

oixedh Ð minezq uxyd zilewe dlap zilew

bilt in .rbn llkl e`a `lc ,`ynd on s`

`l e` l`rnyi iax dilr?zi` :opixn` in

l`rnyi iaxl dil.'ekàëäåly xera Ð

.oi`vg ipyàîòè åðééä`yna `nhnc Ð

iab la` ,eiptln rbn llkl `ac meyn Ð

.`id dnezq `dc Ð rbil leki epi` genae ,zenvra `le Ð "dzlapa" oxn`ck ,d`neh mdl oi` dlap zenvr `dc ,llk rbn llkl `a `l Ð zilewçøô àáøåòd`x" Ð§¥

.xg` xacl e`iyd xnelk ,"xie`a gxet axerúåùéùàá éðåëîñ.dzid lbxd zayc ,miaxa meid izyxcy dyxcd gkn igk xqy itl ,wefig ipkixv ,xnelk Ðêéìåä
àéáäå.meid lk o`ypy Ðàùð áéúë."`yep" opixw op`e ,"`yip" `xwp ,e"ie azk `lc oeik ,ez`ixw mzqe .e"ie `la ,`ed xqg "dzlap z` `ypde" Ðàùéðã àåäåÐ

.xg` ci zia `la ,cg`k elek lhipd xaegn zifk `diyìàòîùé éáø éøáã.cgia `ed xaegn e`lc ab lr s`e ,`yna `nhn Ð elhan xer oi`c oeik ,`nl` Ðããåøîá
.ezxagne dfl dfn ccexn xya zrevxe ,zif ivg epnn wegxe ,zif ivg o`k yiy Ðòâåðä ãçà.mizif i`vg ipya Ðïèéñîä ãçàåoi`y it lr s` ,`yip `la `nh Ð

.cgi oixaegnàùéðã àåäå.oixaegn ok m` `l` `yna elit` oi`nhn oi`c ,`yn` oia rbn` oia i`we Ðäðùîúîä úéìå÷`nhn zna dxeryk mvr `dc ,`nh Ð

."mc` mvra e`" aizkck ,`ynae rbna
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ìáàoi`c ,(`,hiw) oiwxit yixc mixg`c `nw `pzk xaqe Ð rbepe xfege rbep yi eiptln

.zifkn zegtl "xney"ïéàld` `py i`n :xn`z m`e Ð lid`ne xfege lid`n

xnel cenlz ?ok `yna s` leki :ipzwc ."`nhi"n jenqa opiaxn `ync :xnel yie ?`ynn

oiwxit yixa opixn`c ,`xizi "`nhi" aizk inp rbnac ab lr s`e ."`nhi ...`yepde"

azke gxh xnege lwa `iz`c `zlin :(a,giw)

d`xpe !rbepe xfege rbepl opinwen `le ,`xw dl

rbepde" azknl dil dedcn ,opiyxc `yn iabc

"`nhi ...`yepde" ,"axrd cr `nhi dzlapa

`yepa d`neh iteqe`l `l` ?il dnl `tiqc

.rbepa oi`yéáø`yepde rbepd xne` `aiwr

edi`c ,`xw jixv `l diteb `aiwr iaxl Ð 'ek

iax ixacl `l` .mlhan xerc dil `xiaq

,elhan xer jl zilc jcicl :xn`w l`rnyi

.'ek rbn llkl `a oi`c oeikc `din dil wetiz

àëäårbn llkl `ac meyn `nrh epiid

zi`c ,`ct xak xaq `ie` ax Ð eiptl

.rbepe xfege rbep diløîàÐ ccexna `tt ax

ipyl edpitexvl ccexn aiyg i`e :xn`z m`e

Ð i`cn xzei ccexn epi`y oebk ,mizif i`vg

inp `yna Ð aiyg `l i`e .`nhil inp rbna

`z`c :`niz ike !`ed "`yip" e`lc ,`nhil `l

,'ek eixg`ln `l` epy `l :xn`c xfril` iaxk

`l ,ccexn ici lr `l` sxhvn `lc oeik :xaqwe

Ð `ed "`yip" mewn lkne ,"xney" iednl aiyg

eilr yiy xer"c `yix `dc :dywz mewn lkn

rbepd" xn`we ,ccexna `pniwe` "xya zifk

"xney" `ki`c `nl` Ð "`nh ,ecbpky dxrya

"ccexn" i`dc :xnel wgece !ccexnl elit`

,xaqwc :d`xpe .dlrnly eze`n rxb `kdc

,edenk oi` Ð enr dler lecb oi`e ohwa fge`

.enr dler lecb oi`e ohwa fge`a ixii` inp ikde

,`nhn `yna la` ,rbna `nhn oi` jkl

.`ed "`yip"càîéà:dniz Ð `yipc `ede

,ixaq opaxc :`kti` `ni` ?`ziixad dibn i`n`

`l la` ,`yipc `ede ,hiqnd cg`e rbepd cg`

s` :xninl xfril` iax `z`e .`l Ð `yip

xity ayiizie .`yip oi`y it lr s` ,`yepd

lka hiqnc cenlzd xaqc :d`xpe !"s`" oeyl

.ok yxtl wgc jkl .`yip oi` elit` ,oipr
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ãceøîa:àct øa øîà ."åéìò eéä" .ãceøîa :éîð àëä , ¦§¨¨¨©¦¦§¨¨¨¨¨©©©¨
.òâBðå øæBçå òâBð Lé ¯ åéðôlî ìáà ,åéøçàî àlà eðL àìŸ¨¤¨¥©£¨£¨¦§¨¨¥¥©§¥§¥©
ïðçBé éaø àãæàå .òâBðå øæBçå òâBð ïéà :øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥¥©§¥§¥©§¨§¨©¦¨¨
ïa àñBc éaøå ìàòîLé éaø :ïðçBé éaø øîàc ,déîòèì§©§¥©£©©¦¨¨©¦¦§¨¥§©¦¨¤
éaø ,ïøîàc àä ¯ ìàòîLé éaø .ãçà øác eøîà ñðékøä̈§¦¨¨§¨¨¤¨©¦¦§¨¥¨©£©©©¦

ìk :ïðúc ,ñðékøä ïa àñBcïéànènäìäàa,e÷ìçpL ¨¤¨§¦¨¦§©¨©§©§¦¨Ÿ¤¤¤§§
ïñéðëäå,øäèî ñðékøä ïa àñBc éaø ¯ úéaä CBúì §¦§¦¨§©©¦©¦¨¤¨§¦¨§©¥

:íúä ñðékøä ïa àñBc éaø øîà åàì .íéànèî íéîëçå©£¨¦§©§¦¨£©©¦¨¤¨§¦¨¨¨
øæBçå ìéäàî ïéàìéäàîe.òâBðå øæBçå òâBð ïéà :éîð àëä , ¥©£¦§¥©£¦¨¨©¦¥¥©§¥§¥©

¯éaøk ¯ ïðaø ,ìàòîLé éaøk ñðékøä ïa àñBc éaøcîe¦§©¦¨¤¨§¦¨§©¦¦§¨¥©¨©§©¦
.àáé÷ò¯àáé÷ò éaø àäåéøeäè!øäèî à÷¯ïàk ãò £¦¨§¨©¦£¦¨§¥¨§©¥©¨

àîìòa ìáà øBòa àlà àáé÷ò éaø øäèî à÷ àì̈¨§©¥©¦£¦¨¤¨¨£¨§¨§¨
éàöç éðLa àáé÷ò éaø äãBîe ,àôéñ éðú÷ãk .ànèî§©¥¦§¨¨¥¥¨¤©¦£¦¨¦§¥£¨¥
éaø äî éðtîe ,àîè àeäL ïèéqäå íñé÷a ïáçzL íéúéæ¥¦¤§¨¨§¥¨§¦¦¨¤¨¥¦§¥¨©¦

øBòa øäèî àáé÷ò¯áø áéúî .ïìháî øBòäL éðtî £¦¨§©¥¨¦§¥¤¨§©§¨§¦©
" :àîç øa àá÷eòíúìáðaéðL åéìò LiL øBòa àìå ¯ " §¨©¨¨§¦§¨¨§Ÿ§¤¥¨¨§¥

...àNBpäå" :øîBì ãeîìz ?àOîa óà ìBëé .íéúéæ éàöç£¨¥¥¦¨©§©¨©§©§©¥
"àîèé¯...òâBpä" :øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ¦§¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥©¥©

àa àì ,àOî ììëì àa ¯ òbî ììëì àaL úà ,"àNBpäå§©¥¤¤¨¦§©©¨¨¦§©©¨Ÿ¨
¯ òbî ììëìàa éøä ,àúéà íàå .àOî ììëì àa àì ¦§©©¨Ÿ¨¦§©©¨§¦¦¨£¥¨

àaL úà :øîà÷ éëä ,àáø øîà !åéðôlî òbî ììëì¦§©©¨¦§¨¨£©¨¨¨¦¨¨©¤¤¨
òbî ììëì àa àì ,àOî ììëì àa ¯ ãö ìëa òbî ììëì¦§©©¨§¨©¨¦§©©¨Ÿ¨¦§©©¨
àáñ àéåà áø dépéî àòa .àOî ììëì àa àì ¯ ãö ìëa§¨©Ÿ¨¦§©©¨§¨¦¥©¨§¨¨¨
eäî ,ìàòîLé éaøì äîeúñ úéìe÷ :àðeä áø øa äaøî¥©¨©©¨¦§¨§©¦¦§¨¥©

ànèzLòbî ììëì àaL úà ìàòîLé éaøì déì úéà ? ¤§©¥¦¥§©¦¦§¨¥¤¤¨¦§©©¨
ììëì àa àì ¯ òbî ììëì àa àì ,àOî ììëì àa ¯¨¦§©©¨Ÿ¨¦§©©¨Ÿ¨¦§©
.åéðôlî òbî ììëì àác íeMî ¯ àîòè eðééä àëäå ,àOî©¨§¨¨©§©£¨¦§¨¦§©©¨¦§¨¨

àáøeò :déì øîà ?déì úéì :àîìc Bàçøtdéì øîà ! ¦§¨¥¥£©¥§¨§©£©¥
àúéãaîetî àáñ àéåà áø eðééä åàìå :déøa àáøçaLîcøîà ?àeä äaø àøáâc ,déeâa øî ïì ¨¨§¥§¨©§©¨§¨¨¨¦§§¦¨¦§©©¨¨§©¥§©§¨©¨£©

éðeëîñ" íBiä éðà :déì"úBLéLàaéàöç éðL :àleò øîà .àîòè éòác àúléî éàpéî àòáe , ¥£¦©¨§¦¨£¦§¨¦©¦§¨§¨¥©£¨¨©¨§¥£¨¥
éìBî eléôà ,íñé÷a ïáçzL íéúéæ"àNðå" áéúk ¯ àîòè éàî .øBäè ¯ Blek íBiä ìk àéáîe C ¥¦¤§¨¨§¥¨£¦¦¥¦¨©¨©©£¨§¦§¨¨

àNBð ïðéòa ,"àNBð" ïðéø÷å¯ïéànèî íéúéæ éàöç éðL åéìò eéä :ïðz .úçà úáa àOéðc àeäå §¨¥©¥¨¥©¥§§¦¨§©©©§©¨¨¨§¥£¨¥¥¦§©§¦
àz .ãceøîa :àtt áø øîà !àeä àOéð åàì àäå ?éànà ìàòîLé éaø éøác ,òbîa àìå àOîa§©¨§Ÿ§©©¦§¥©¦¦§¨¥©©§¨¨¦¨¨©©©¨¦§¨¨

÷ò éaø äãBî :òîLåàì àäå ?éànà ,àîè àeäL ïèéqäå íñé÷a ïáçzL íéúéæ éàöç éðLa àáé §©¤©¦£¦¨¦§¥£¨¥¥¦¤§¨¨§¥¨§¦¦¨¤¨¥©©§¨¨
ãçàå òâBpä ãçà :éàpúk .ãceøîa éîð éëä !àeä àOéðèéñnäóà :øîBà øæòéìà éaø ,àNBpä. ¦¨¨¦©¦¦§¨§©¨¥¤¨©¥©§¤¨©¥¦©¦¡¦¤¤¥©©¥

àúàå ,àOéð àìa èéñnä ãçàå òâBpä ãçà :øîà÷ éëä åàì àlà ?àeä èéñî åàì àNBð ehà©¥¨¥¦¤¨¨¨¦¨¨©¤¨©¥©§¤¨©¥¦§¨¦¨©£¨
.àOéðc àeäå :àîéà ?"óà" éàîe ,àOéðc àeäå :øîéîì øæòéìà éaøäðùîúîä úéìe÷ ©¦¡¦¤¤§¥©§§¦¨©©¥¨§§¦¨¦©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ckw sc oileg(iyiy meil)

ãceøîa-,yelw `ed jkle wc ccexn xyaaãceøîa énð àëä ¦§¨¨¨©¦¦§¨
lhazne ,xerd lk lr wc ccexn xerd mr oikq ezhlty xyady

.zeaiyg xyal oi`e cgi etxvl gxeh daxd yiy oeik
:dpyna epipyåéìò eéä`yna `nhn mizif i`vg ipyk ,[xerd lr-] ¨¨¨

iaxl m`d zwelgn `xnbd d`ian .l`rnyi iax ixac rbna `le
:`nhp cgi mi`vgd izya rbepyk l`rnyieðL àì àct øa øîà̈©©©¨Ÿ¨

,`nhn `l xyad l`rnyi iaxlyàlàrbepykåéøçàîxerd ly ¤¨¥©£¨
xney oi`y oeik `nhp `le xyad ly xney `edy ,xyad cbpk

,zifkn zegtlìáàrbepykåéðôlîoeik ,`nh xyad i`vg ipya £¨¦§¨¨
y,òâBðå øæBçå òâBð Lérbp `ly s` `nhl zetxhvn zeribpde ¥¥©§¥§¥©

.cgi mly zifka
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zrc z` giqdy ,minya.xg` xacl e

déøa àáø déì øîà,[`ped ax xa dax ly] epa -eðééä åàìåike ± ¨©¥¨¨§¥§©©§
epi` jl`yy indéeâa øî ïì çaLîc àúéãaîetî àáñ àéåà áø©©§¨¨¨¦§§¦¨¦§©©¨©§©¥

eze` il zgaiyy ±àeä äaø àøáâcjpi` recne ,`ed lecb mc`y ± §©§¨©¨
.eziiyew lr el uxzn

,déì øîàíBiä éðàxqe lbx ly zay dzidy oeikn dyxc izxqn ¨©¥£¦©
' jkle ,igk ipnn'úBLéLàa éðeënñdcerq il e`iaiy ip` jixv ± ©§¦¨£¦

,crq`eéàpéî àòáe`aq `ie` axàîòè éòác àúléîxac - §¨¦©¦§¨§¨¥©§¨
xacl eze` iz`yd jkle ,evxzl ick eixaca wecwce mrh jixvy

.xg`
:`yna mizif i`vgl jiiyd oic d`ian `xnbdéðL àleò øîà̈©¨§¥

íéúéæ éàöçdlap lyíñéwa ïáçzL,cgiéìBî eléôààéáîe Cz` £¨¥¥¦¤§¨¨©¥¨£¦¦¥¦
mqiwdøBäè Blek íBiä ìk,`ynae rbna `nhp `le,àîòè éàî ¨©¨©©§¨
áéúkdliap z`neha,àOðå'ebe mzlap z` `UPde' dxezd dazky §¦§¦¨§©Ÿ¥¤¦§¨¨

'`Vpde' `xwpy ,e"`e ze`d `la '`ypde' azkpy jkne ,'`nhe§¨¥§©¦¨
,xg` ici lr z`yipy rnynïðéø÷åt lrd`ixwd zxeqn i,àNBð §¨¦©¥

,dlapd z` `yep mc`y ezernyny e"`e ze`d mr azkp eli`k
c iepiydn miyxeceïðéòazeidl ,`nhiy ickàNBð,mze`àeäå- §¦¨¥§
ote`a wx mi`nhneúçà úáa àOéðcmi`yipy mixaegn mb mdy - §¦¨§©©©

.cgi
:`ler zhiy lr `xnbd dywnïðzåéìò eéä'[xerd lr-]éàöç éðL §©¨¨¨§¥£¨¥

.ìàòîLé éaø éøác òbîa àìå àOîa ïéànèî ,íéúéædywn ¥¦§©§¦§©¨§Ÿ§©¨¦§¥©¦¦§¨¥
:`xnbdéànà,`yna `nhnàeä àOéð åàì àäåixdy cgia ©©§¨©¦¨

.mi`nhn `l cgi mi`yip `lyk `ler zhiyle ,wlegn xyad
:`xnbd zvxznàtt éaø øîàd`nhn dpyndaxyady ote` ¨©©¦¨¨§

ãceøîzxagn xya zrevxe cxtpa micner mizif i`vg ipykdy ± §¨
.xyad z` z`yl mileki drevxd ici lre ,mdipia

:dpynd ixacn cer `ler zhiy lr dywn `xnbd,òîL àz̈§©
epipyyíéúéæ éàöç éðLa àáé÷ò éaø äãBîkyíñéwa ïáçzL ¤©¦£¦¨¦§¥£¨¥¥¦¤§¨¨©¥¨

,àîè àeäL ïèéñäå:`xnbd dywnéànà,`yna `nhn xyad ¤¡¦¨¤¨¥©©
àeä àOéð åàì àäå`lyk s`y gkene ,mizyl wlegn xyad ixdy §¨©¦¨

:`xnbd zvxzn .`yna `nhn ote` lka `yipäénð àëmrhd ¨¨©¦
xaecny meyn `nhny.ãceøîa¦§¨

cgi mi`yip mizif i`vg ipyyk wxy `ler ixacy zx`an `xnbd
:mi`pz zwelgn md ,mi`nhn mdéàpúkzwelgn `ed df oic - §©¨¥

,`ziixaa mi`pzèéñnä ãçàå òâBpä ãçà.`nh mizif i`vgéaø ¤¨©¥©§¤¨©¥¦©¦
àNBpä óà ,øîBà øæòéìà:`xnbd zxxan .`nh mizif i`vgeèà ¡¦¤¤¥©©¥¨

àeä èéñî åàì àNBð-,hiqnd llka epi` zekizgd z` `yep ike ¥©¥¦
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המשך בעמוד קי



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dkw sc oileg(ycew zay meil)

ïéLc÷enä úéìe÷åexfby ,lebit e` xzep oaxw ly gen mr mvre - §¦©§¨¦
,micid `nhzy minkg,ïäa òâBpäíéîeúñ ïéazrbl xyt` i`e ©¥©¨¤¥§¦

e ,genaíéáe÷ð ïéa,gena zrbl xyt`e.àîèmvrd znay ,iptn ¥§¦¨¥
,d`nhn dkezay gend miycwenae .`ynae rbna d`nhn dnvra
xzep `edy gend zynyny oeik exfb minkg mvra rbpyk s`e

.d`nhe
.`yna `le rbna `nhn uxyde .`ynae rbna `nhn dliap zifk
dpynd .xyak epic mvray gende d`nhn dpi` mdn mvr j`

:gen da yiy mvr oic zx`anòâBpä ,õøMä úéìe÷å äìáð úéìe÷¦§¥¨§¦©¤¤©¥©
,íäazenvrd m`íéîeúñ,gena rebpl xyt` i`eíéøBäè ¨¤§¦§¦

ly xney zngn d`nhn dpi` s`e ,d`nhn dpi` mvrdy ,`nhln
md m`e .dnvr d`neha rebpl xyt` i`y oeik gendíéáe÷ðelit` §¦

lceba awp,àeäL ìkey`x ly dxryd heg ea qipkdl xyt`y ¨¤
,gena erbna jka `nhiy epwf e`ànèîmvrd,òbîaxney zngn §©¥§©¨

.ekezay genl
eL ïépîminezq dliap zenvràOîa óà,mi`nhn `lãeîìz ¦©¦¤©§©¨©§

øîBìdxezd dazky ,`yepl rbepd ly zekinqdn(hl `i `xwie) ©
òâpä'zekinqae .'ebe DzlapA(n `i my),'àNpäå'miyxec jklúà ©Ÿ¥©§¦§¨¨§©Ÿ¥¤

,àOî ììëì àa òbî ììëì àaLy z`eàa àì òbî ììëì àa àì ¤¨¦§©©¨¨¦§©©¨Ÿ¨¦§©©¨Ÿ¨
,àOî ììëì.rbn z`nehl d`a `l dnezqd dliap zilewe ¦§©©¨

àøîâ

.zndn xyak ld`a `nhn epi`e ,`ynae rbna `nhn zndn mvr
:`xnbd zwiicn .`nh znd zilewa rbepdy dpyna epipyeïéà ,òâBð¥©¥

,`nhp ,[ok±]ìáàdìéäàîgen mr mvr lràì.`nhp £¨©£¦Ÿ
:`xnbd zxxanéîc éëéä,dpyndàkéàc éàmvrd lr,øNa úéæk ¥¦¨¥¦§¦¨§©¦¨¨

ok m`.ànhéì énð ìäàa`l`àkéìcmvrd lr.øNa úéæk §Ÿ¤©¦¦©¥§¥¨§©¦¨¨
:xxal `xnbd dkiynnéàåzwqer dpyndçBî úéæk àkéàc §¦§¦¨§©¦©

íéðôaîde ,xyak `nhn gend ixd ,mvrdò÷Ba äàîeèäìBòå ú ¦¦§¦§¨©©§¨
ok m`e ,eaaeqd mvrl gend oia gth llg oi`y oeik ,riwxl cr

dpyndànhéì énð ìäàadpynd `l` .dkezay gend zngn §Ÿ¤©¦¦©¥
zwqeríéðôa çBî úéæk àkéìc.mvrd §¥¨§©¦©¦§¦

:ld`a d`nhn dpi` mvrd recn xxal dkiynn `xnbdçBî éàå§¦©
`vnpdäëeøà äìòî íéðôaîy xyal [d`etx-]õeçaî,mvrl ¦¦§¦©£¤£¨¦©

gend ,eteba zxaegnd mvrd lry xyad epnn ylzpy ig mc`y
gen oi`yk s`e .dlrnln lecble aeyl xyal mxeb mvrd jezay

dlelg mvr s` ok m` .`al gend seq ,mvraàélòî øáà[xenb-] ¥¤§©§¨
,àéäok m`e ,xa`d lk z` miiwle xefgl znxeb dcal mvrd ixdy ¦

gen dkeza oi`y zilew,ànhéì énð ìäàas` mi`nhny mixa`k §Ÿ¤©¦¦©¥
.xeriy mda oi`yk

:`xnbd zvxzn,úøîBà úàæ ,àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¤¤
yäëeøà äìòî Bðéà íéðôa çBîy xyal,õeçaîdiexw dpi` jkle ©¦§¦¥©£¤£¨¦©

.ld`a d`nhn `le xa`
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîa,dpynd z`úéæk àkéìcgen §©¦§¨§¥¨§©¦

,ld`a d`nhn `l jkle mvraa éëä éàd zilewíéLc÷eîgendy ¦¨¦§§¨¦
niyy oeeik d`neh mdilr exfbe ,'lebit e` xzep' dkezay,xzep ey

,ànèî éànàoi`y xzep dyniy `l s`e ,gen zifk da oi` `ld ©©§©¥
.zifkn zegta xeqi`

eúåy dpynd dazky dn ,gen zifk ea oi`yk ,cere ±äìáð úéìe÷ §¦§¥¨
õøMä úéìe÷å,mi`nhn miaewp,eànèî éànà eáwéð ékoi` ixd §¦©¤¤¦¦§©©§©§

.`nhl ztxhvn `l mvrde ,zifk gena
:`xnbd zvxznàäel` zeiyew ±,àéL÷ àìxnel yiy iptn ¨Ÿ©§¨

dyàLéøzwqer ,ld`n mvrd zxdhnyúéæk àkéìc,mvra gen ¥¨§¥¨§©¦
de .`ynae rbna wx d`nhn jkleàôéñdlape miycwen d`nhny ¥¨

ote`a zwqer ,miaewp uxyeúéæk àkéàcmiycwen jkle .mvra gen §¦¨§©¦
oeik ,miaewp uxye dlape ,ie`xd xeriya xzep dyniyy d`nhn
rbepde d`nehl xney mvrd ,`nhl ie`xd xeriya gen mda yiy

.`nhp da,ïì òîLî à÷ éàîå,mixg` zenewna epcnl xak ixd ©¨©§©¨

,ld`a `le `ynae rbna d`nhn dxery lceba zndn mvry
.`nhn dlapdn zifkyeïì òîLî à÷ éléî éléîmixac mixac - ¦¥¦¥¨©§©¨

.cxtp yecig ea yi dpyna wlg lky ,drinyd
:dpyna oic lka yecigd zx`an `xnbdàLéø`l znd mvry ¥¨

,ld`a `nhn,ïì òîLî à÷äëeøà äìòî Bðéà íéðôaî çBîc ¨©§©¨§©¦¦§¦¥©£¤£¨
,õeçaî.xa` oicn ld`a s` `nhn did dkex` dlrn did m`y ¦©

zilewy dpynd oicaeïéLc÷eîzifk da yiyk da rbepd d`nhn §¨¦
,gen,ïì òîLî à÷ éàîyàéä àúléî øúBð LenéLxzepk aeyge ± ©¨©§©¨¦¨¦§¨¦

dpyndy .envr(:kw migqt)epzpyne ,xzepa rbepd ly mici d`nih
ke ,eici e`nhp mvra rbepdy dtiqenéaø øîà deáà øa éøî øîàc§¨©¨¦©£©¨©©¦

øúBð eLnéML íéLã÷ úBîöò ,÷çöémd s`íéãiä úà ïéànèî ¦§¨©§¨¨¦¤¦§¨§©§¦¤©¨©¦
,xzepkøeñàä øácì ñéña äNòðå ìéàBäxeq`d xack md jkl ¦§©£¨¨¦©¨¨¨¨

.micid mi`nhne
mvra dpynd oicaeäìáðy `ed yecigd ,mixedh minezqìò óà §¥¨©©
úéæk àkéàc ábyk wx ,genïéà ,äáwéðla` ,d`nhn ok` ±àì ©§¦¨§©¦¦§¨¥Ÿ

àì äáwéðd`neha zrbl xyt`yk wx `nhp rbepdy ,d`nhn ¦§¨Ÿ
.dnvr

:ld`a d`nhn dpi` znd zilew recn sqep xe`ia d`ian `xnbd
äëeøà äìòî íéðôaî çBî íìBòì ,øîà éiaàxyal,õeçaîlke ©©¥¨©§¨©¦¦§¦©£¤£¨¦©

,zndn xa` oick ld`a s` d`nhn dlelg mvréàîa àëäå§¨¨§©
ïðé÷ñò,ld`a d`nhn `ly epizpynadôMLamvrd z` xqipy ± ©§¦¨§¤¨¨

.dkex` dlrn `l f`y ,oikqa,øæòìà éaøãëå,øæòìà éaø øîàc §¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨
,dkøàì dôML úéìe÷dnly drevx dhnl dlrnln da xiizype ¦¤¨¨§¨§¨

,siiy `lyäàîè.dkex` dlrny itl ,gene xya da oi`yk s` §¥¨
mvrd z` siiy m` la`daçøì,cg` mewna elit` swidd lka §¨§¨

,äøBäè.xa`k dpi` dkex` dlrn dpi`y oeikéðîéñåCcv dfi`n §¨§¦¨¨
,xedh cv dfi`ne `nhàì÷éc-aiaqn drevx slwzyky ,lwc ¦§¨

o`k s` .miiwzdl x`yi ,cg` cv ekx`l wx slwzyke ,yaiizn
dlrn jxe`l syyke ,dkex` dlrn dpi` dagxl syy mvr

.dkex`
:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà ïðçBé éaøåzwqer dpynd §©¦¨¨¨©§¨

ote`aàkéàcmvraúéækzngn ld`a d`nhn znd zilewe ,gen §¦¨§©¦
.gend,õeçaî äëeøà äìòî íéðôaî çBîåd`nhn znd zilewde §©¦¦§¦©£¤£¨¦©

xa` oick s`zilewy epwiic 'rbep' aezky dpynd oeylny `l` .
,ld`a `le rbna d`nhn zndå,uxznéàîdpeekd,éðz÷c 'òâBð' §©¥©§¨¨¥

s`,ìéäàî.ld`e rbn zllek dribp zernyny ©£¦
:`xnbd dywnúéìe÷ ,õeçaî äëeøà äìòî íéðôaî çBî éàå§¦©¦¦§¦©£¤£¨¦©¦

õøMä úéìe÷å äìáð,mixedh minezq,íéøBäè éànà eáwð àì ék §¥¨§¦©¤¤¦Ÿ¦§©©§¦
.gen ea oi`yk `nhn xa`e ,xa` `id mvrd ixd

:`xnbd zvxznàëä ,ïðçBé éaø øîà ìcéb øa ïéîéða éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦¥¨©©¦¨¨¨¨
ïðé÷ñò éàîa,epizpyna o`kàkéàc ïBâkmvrd jezaúéækly §©©§¦¨§§¦¨§©¦

L÷L÷únä çBî`l `edy ,mvrd llg jeza xwrpe yaiizdy ± ©©¦§©§¥
jkl .xa` oic mvrl oi` jkle ,eiab lry xyal dkex` dlrnéab©¥

d zilew,úîznd on gen zifk ekeza yi ,xa` oic mvrl oi`y s` ¥
itl ,`nhl epnn zrpen dpi` mvrd ly dnizqde ,ld`a `nhny

dyäìBòå úò÷Ba äàîeè,gth llg mvrl gend oia oi`y zngn §¨©©§¨
mvrdy oeik ,miycwen iabl s`e .`nhn dkex` dlrn epi`y s`e

zilewa la` .d`neh dilr exfb ,zifk lceba xzep dyniy,äìáð§¥¨
c ïåékgendàeä L÷L÷úîdpi` mvrd ,dkex` xyal dlrn epi`e ¥¨§¦§©§¥

yk jkle ,gend ly xney zngn `l` xa` oick d`nhnäáwéð¦§¨
,gena zrbl xyt`eïéàm`e ,d`nhn ok` ±äáwéð àìxyt` i`e ¥Ÿ¦§¨

,gena zrblàì.d`nhn Ÿ
:rbn iexw ld`y di`x d`ian `xnbd,ïéáà éaø øîààîéúéàå- ¨©©¦¨¦§¦¥¨

mixne` yieàðéðz énð ïðà óà ,ïéáà øa éñBé éaølid`ny dpyna ©¦¥©¨¦©£©©¦¨¦¨
epipyy ,rbep `xwp(`"n b"t zeld`),úéæ éöçëa òâBpä,zg` cia znn ©¥©§©£¦©¦

eonf eze`aúéæ éöç ìò ìéäàî,dipyd ecia znnBàrbepy onfay ©£¦©£¦©¦
,zif ivga,åéìò ìéäàî úéæ éöçivge lzeka rewz mqiw yiy oebk £¦©¦©£¦¨¨

mi`vgd mitxhvn el` mipte`a ,eizgz mc`de ea xaegn znn zif
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oifge` mipy` cenr dkw sc ± oey`x wxtzereay

íéùã÷åîä úéìå÷åz` oi`nhn Ð xzepde lebtd :opz (a,kw) migqt zkqna Ð

s` exfbe .mzd yxtnck ,dpedk ilvre dpedk icyg meyn opax eda ixfbc .micid

.xzep eyniyy zenvraäìáð(`i `xwie) aizkc ,mi`nhn dizenvr oi` Ð

,`yna `nhln s` mixedh minezq ,jkld .uxy oke ,zenvra `le Ð "dzlapa"

ab lr s`e .rbil el xyt` i`c ,rbn oky lke

ilin ipd Ð d`neh `ivene qipkn "xney"c

elit`e ,dnvr d`neha rbil xyt`y xaca

la` .`nh Ð "xney"a `l` ,da rbp `l

oi` Ð dnvr d`neha rbil xyt` i`c `kid

.`nhn "xney"àåäù ìë íéáå÷ðelit` Ð

heg ea qipkdl xyt`y ,dxryd hegk

`nhn `ed ixde ,epwf e` ey`x ly dxryd

.onwlck ,jkaàøîâçåî úéæë àëéàã éàå
äìåòå úò÷åá äàîåè íéðôáî`iyew Ð

ld`a `nhn oi` i`n` :`id?dl oi` ixd

llg lk :(a,hi) zekxaa ol `niiwe ,gth llg

.znd ipta uveg epi` Ð gth ea oi`yéàåÐ

xyal dkex` dlrn miptay gen :xaqw

li`ed ,gen `kilc ab lr s` ,uegan

minrt ixdy .`al gend seq igl xaegnae

lcb gend ici lre ,xfege dlk elek gendy

`lae xya `la ,ok m` Ð dlrnln xyad

zeld`) opze ,lelg mvr lk xa` aiyg gen

,xeriy mdl oi` mixa`d :(f dpyn ` wxt

dycrkn zegte ,znd on zifkn zegt elit`

.uxyd onäìòî íéðôáù çåî ïéà øáñ÷
õåçáî øùáì äëåøà`kile li`ed ,`kde Ð

`le ,iga dkex` zelrdl eteq oi` Ð xya

.ixwin "xa`"éàîà ïéùã÷åîá éëä éà
íéàîèxzep oi`c ,xzep eyniy `l ixd Ð

!zifkn zegtaïéàîè éàîà åá÷ð éë`d Ð

d`nehl oitxhvn oixney oi`c zxn`

!dxengàùéø.znd zilewc Ðúéæë àëéìã
.ld`a `nhn oi` ,jkitl ÐàôéñÐ

.dlape uxye miycwenúéæë àëéàãÐ

iabe ,xzep xeriy `ki` oiycwen iab ,jkitl

.`nhl xeriy `ki` uxye dlapà÷ éàîå
ïì òîùîizk` ,zifk `kil `yixc oeik Ð

rbna `nhn dxeryk mvrc opirny` `l

.`nhn dlapd on zifke ,ld`a `leéìéî
éìéîopirny` epzpyna dpyy xac lk Ð

`l df d`xdy dn ,cge cg lka `nrh

.df d`xdàùéø`nih `lcn :opirny` Ð

miptay genc dpin zrny jigxk lr ,ld`a

oia ,dlrn i`c .uegan dkex` dlrn oi`

.`nhn Ð dia zil oia dia zi`àéä àúìéî
ikdc opireny`l jixhvi`e .envr xzepk Ð

`l (a,kw) migqtac meyn ixn axck ,`ed

`l eyeny la` ,"xzepde lebtd" `l` opz

zifk eyniyc meync oizipzn opirny`e .opz

rbp `le dnezq `idyk elit` d`nhn ,xzep

z` yniyy mvr meyn `nh Ð gena

.xzepdàì äá÷éð àì,rbil xyt` opirac Ð

.onwl `icda `nrh ipzckíìåòì øîà ééáà
äëåøà äìòî çåîbna dxqp Ð dtyya oizipzne Ð.xa` `nhn `l Ð xeriy meyn ld`a `nhnc gen zifk `kilc oeik ,jklde .dkex` dlrn `l ezc ,oikqa e` l

.dkex` dlrna `l` bilt `l iia`e .`pniwe`ck ,zifk `ki`ca Ð uxye dlap oiycwenaeäëøàì.dtiy `ly drevx da xiiy eiykrc Ðäàîè`l da oi` elit`e Ð

.xeriy ira `le ,`ed xa` inp `zyd ,dkex` dlrn miig ilra dzeekcc oeike .dkex` dlrn miptan `al cizr didy genc ,gen `le xyaäáçøìelit`e ,aiaq aiaq Ð

.cg` mewnaì÷ãcg` ecv xiiyze ,ekx`l eptilwz m`e .slwpy mewnn dlrnl rwxwd on zelrl sxyl jxc zgpd `ly ,yaizn `ed Ð aiaq drevx epnn lehz m` Ð

.zelrl sxyl jxc yi Ðíìåòì.dkex` dlrn miptay genc ,ld`a `nhn `ied zifk `kil inp i`e .inrh ixza oizipzn opinwen `lc ,zifk `ki`c `yix Ðòâåð éàîå
ìéäàî."rbep" lid`nl ixwc `pz `ki`c ,lif`e yxtnck ,rnyna inp lid`n Ðíéøåäè éàîà`ipd` i`n dnizqe ,`nhn inp gen `lae ,`ed xa` Ð diteb mvr Ð?

ù÷ù÷úîä.dkex` dlrn `l `edc ,llgd jeza xwrpe yai Ðúî éáâ.xeriy `ki` `d ,xa` zeaiyg `la `dc ,ld`a `nhn Ð dkex` dlrn epi`c ab lr s` Ð

.xzep eyny ixd Ð miycwene ,dlere zrwea d`nehc Ð dia `ipdn `l dnizqeàåä ù÷ù÷úîã ïåéë äìáðÐ eawip ,jkld .`ed xa` e`l Ð dkex` dlrn epi` aeye Ð

.`ed dkex` dlrn `eddc ,gl gen dycrka da yiy zilewn rxb `zydc .`ed xa` e`lc ,`l Ð eawip `l .xeriy meyn mi`nhn ,rbil xyt`càðéðú éîð ïðà óàÐ
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òâåðipzw `lc meyn i` ?"`l ,lid`n" wcinl dil `pn :xn`z m`e Ð `l lid`n oi`

:xnel yie !`yna `nhn dxeryk mvrc ab lr s` ,`yn inp ipzw `l `d Ð dl

s` .ld`a `nhn mvr oi`c oeik ,ipznl dil ded ld` la` ,ipznl jixhv` `l `ync

ab lr s` .zn` diytp it`a ipznl dil ded mewn lkn ,oiycwena dil ipzn `lc ab lr

mewn lka rbepc :rbepc `inec ld` ied `lc

gend cbpk `l` `nhn `l lid`n la` ,`nh

:xn`z m`e .diipzl ,iedc i`na mewn lkn Ð

d`neh dil zilc ,iqei iax ipn `d" dil ipyle

`l `nye !oizrnya onwl "dlere zrwea

.iqei iaxk dnwe`l dil xazqnéàågen

:qxhpewd yxit Ð uegan dkex` dlrn miptay

`lcn :ewgc dfe .llk gen `kilc ab lr s`

hwpcnc Ð wgc mpgae .gen dia zilc dl iwen

.zvw gen `ki`c ixiinc rnyn "zilew"éà
ixii` i` `nlya :yexit Ð 'ek miycwen ikd

elit` ,oiycwen xity iz` Ð zifk `ki`ca

:(`,`kw migqt) "migqt iaxr"a xn`c o`nl

.dicic xeriya ixii` cg lkc ,dviaka xzep

Ð xeriy `kilca ixii` znac oeik `l`

ol rnyn `w i`nc :dniz .'ek i`n` oiycwen

"oilev cvik" wxtac :cere !`id oizipzn ,ixn ax

,dl igce ,ixn axl `zriiq iziin (`,bt my)

ixn axc d`xpe !`kdc oizipzn jd iziil

oi` elit` ,xak xzep eynyy zenvr :opireny`

inewe`l `ki` oizipzne .melk eiykr oda

`ed yecg mewn lkne .zifk izk` `ki`ca

irac migqtae .mlera xzep yeniy `ki`c

zi`c e`l `l` :xn`wc ,gqt zenvrn iiez`l

eiykrc .xak gen da didy ,epiid Ð gen dia

.gen meyn dtxy oiperhc `hiytc ,xn`w `l

àëädlrn `l ezc Ð dtiyya opiwqr i`na

Ð gen zifk `kilc oeik ,jklde .dkex`

inp ied `le ,xeriy `kilc ,ld`a `nhn `l

.ld`a `nhn epi` dtiyc opireny`e .xa`

éàîåol rnyn `we Ð lid`n ipzwc rbep

m`e .oitxhvne ,lid`n epiid "rbep"c

,"`nh Ð ea rbepd ,znd on zifk" ipzil :xn`z

:xnel yie !lid`n epiid "rbep"c `prci `p`e

miwc meyn `l` `kdn dil opirny ded `lc

la` .ld`a `nhn znd on zifkc `nlra ol

Ð "rbep" ipzwe ,"znd on zilew" ipzwc `zyd

rbil xyt` i`c .lid`n epiid "rbep"c giken

.ld` ici lr `l` ,zilewd jeza ynn gena

àëäÐ ywywznd gen zifka opiwqr i`na

Ð lirl xn`ck ,"dtiyyk" xn`w `lc `d

dkex` dlrn dtiyc dil `xiaqc xyt`
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קלט oifge` mipy` cenr dkw sc ± oey`x wxtzereay

íéùã÷åîä úéìå÷åz` oi`nhn Ð xzepde lebtd :opz (a,kw) migqt zkqna Ð

s` exfbe .mzd yxtnck ,dpedk ilvre dpedk icyg meyn opax eda ixfbc .micid

.xzep eyniyy zenvraäìáð(`i `xwie) aizkc ,mi`nhn dizenvr oi` Ð

,`yna `nhln s` mixedh minezq ,jkld .uxy oke ,zenvra `le Ð "dzlapa"

ab lr s`e .rbil el xyt` i`c ,rbn oky lke

ilin ipd Ð d`neh `ivene qipkn "xney"c

elit`e ,dnvr d`neha rbil xyt`y xaca

la` .`nh Ð "xney"a `l` ,da rbp `l

oi` Ð dnvr d`neha rbil xyt` i`c `kid

.`nhn "xney"àåäù ìë íéáå÷ðelit` Ð

heg ea qipkdl xyt`y ,dxryd hegk

`nhn `ed ixde ,epwf e` ey`x ly dxryd

.onwlck ,jkaàøîâçåî úéæë àëéàã éàå
äìåòå úò÷åá äàîåè íéðôáî`iyew Ð

ld`a `nhn oi` i`n` :`id?dl oi` ixd

llg lk :(a,hi) zekxaa ol `niiwe ,gth llg

.znd ipta uveg epi` Ð gth ea oi`yéàåÐ

xyal dkex` dlrn miptay gen :xaqw

li`ed ,gen `kilc ab lr s` ,uegan

minrt ixdy .`al gend seq igl xaegnae

lcb gend ici lre ,xfege dlk elek gendy

`lae xya `la ,ok m` Ð dlrnln xyad

zeld`) opze ,lelg mvr lk xa` aiyg gen

,xeriy mdl oi` mixa`d :(f dpyn ` wxt

dycrkn zegte ,znd on zifkn zegt elit`

.uxyd onäìòî íéðôáù çåî ïéà øáñ÷
õåçáî øùáì äëåøà`kile li`ed ,`kde Ð

`le ,iga dkex` zelrdl eteq oi` Ð xya

.ixwin "xa`"éàîà ïéùã÷åîá éëä éà
íéàîèxzep oi`c ,xzep eyniy `l ixd Ð

!zifkn zegtaïéàîè éàîà åá÷ð éë`d Ð

d`nehl oitxhvn oixney oi`c zxn`

!dxengàùéø.znd zilewc Ðúéæë àëéìã
.ld`a `nhn oi` ,jkitl ÐàôéñÐ

.dlape uxye miycwenúéæë àëéàãÐ

iabe ,xzep xeriy `ki` oiycwen iab ,jkitl

.`nhl xeriy `ki` uxye dlapà÷ éàîå
ïì òîùîizk` ,zifk `kil `yixc oeik Ð

rbna `nhn dxeryk mvrc opirny` `l

.`nhn dlapd on zifke ,ld`a `leéìéî
éìéîopirny` epzpyna dpyy xac lk Ð

`l df d`xdy dn ,cge cg lka `nrh

.df d`xdàùéø`nih `lcn :opirny` Ð

miptay genc dpin zrny jigxk lr ,ld`a

oia ,dlrn i`c .uegan dkex` dlrn oi`

.`nhn Ð dia zil oia dia zi`àéä àúìéî
ikdc opireny`l jixhvi`e .envr xzepk Ð

`l (a,kw) migqtac meyn ixn axck ,`ed

`l eyeny la` ,"xzepde lebtd" `l` opz

zifk eyniyc meync oizipzn opirny`e .opz

rbp `le dnezq `idyk elit` d`nhn ,xzep

z` yniyy mvr meyn `nh Ð gena

.xzepdàì äá÷éð àì,rbil xyt` opirac Ð

.onwl `icda `nrh ipzckíìåòì øîà ééáà
äëåøà äìòî çåîbna dxqp Ð dtyya oizipzne Ð.xa` `nhn `l Ð xeriy meyn ld`a `nhnc gen zifk `kilc oeik ,jklde .dkex` dlrn `l ezc ,oikqa e` l

.dkex` dlrna `l` bilt `l iia`e .`pniwe`ck ,zifk `ki`ca Ð uxye dlap oiycwenaeäëøàì.dtiy `ly drevx da xiiy eiykrc Ðäàîè`l da oi` elit`e Ð

.xeriy ira `le ,`ed xa` inp `zyd ,dkex` dlrn miig ilra dzeekcc oeike .dkex` dlrn miptan `al cizr didy genc ,gen `le xyaäáçøìelit`e ,aiaq aiaq Ð

.cg` mewnaì÷ãcg` ecv xiiyze ,ekx`l eptilwz m`e .slwpy mewnn dlrnl rwxwd on zelrl sxyl jxc zgpd `ly ,yaizn `ed Ð aiaq drevx epnn lehz m` Ð

.zelrl sxyl jxc yi Ðíìåòì.dkex` dlrn miptay genc ,ld`a `nhn `ied zifk `kil inp i`e .inrh ixza oizipzn opinwen `lc ,zifk `ki`c `yix Ðòâåð éàîå
ìéäàî."rbep" lid`nl ixwc `pz `ki`c ,lif`e yxtnck ,rnyna inp lid`n Ðíéøåäè éàîà`ipd` i`n dnizqe ,`nhn inp gen `lae ,`ed xa` Ð diteb mvr Ð?

ù÷ù÷úîä.dkex` dlrn `l `edc ,llgd jeza xwrpe yai Ðúî éáâ.xeriy `ki` `d ,xa` zeaiyg `la `dc ,ld`a `nhn Ð dkex` dlrn epi`c ab lr s` Ð

.xzep eyny ixd Ð miycwene ,dlere zrwea d`nehc Ð dia `ipdn `l dnizqeàåä ù÷ù÷úîã ïåéë äìáðÐ eawip ,jkld .`ed xa` e`l Ð dkex` dlrn epi` aeye Ð

.`ed dkex` dlrn `eddc ,gl gen dycrka da yiy zilewn rxb `zydc .`ed xa` e`lc ,`l Ð eawip `l .xeriy meyn mi`nhn ,rbil xyt`càðéðú éîð ïðà óàÐ
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òâåðipzw `lc meyn i` ?"`l ,lid`n" wcinl dil `pn :xn`z m`e Ð `l lid`n oi`

:xnel yie !`yna `nhn dxeryk mvrc ab lr s` ,`yn inp ipzw `l `d Ð dl

s` .ld`a `nhn mvr oi`c oeik ,ipznl dil ded ld` la` ,ipznl jixhv` `l `ync

ab lr s` .zn` diytp it`a ipznl dil ded mewn lkn ,oiycwena dil ipzn `lc ab lr

mewn lka rbepc :rbepc `inec ld` ied `lc

gend cbpk `l` `nhn `l lid`n la` ,`nh

:xn`z m`e .diipzl ,iedc i`na mewn lkn Ð

d`neh dil zilc ,iqei iax ipn `d" dil ipyle

`l `nye !oizrnya onwl "dlere zrwea

.iqei iaxk dnwe`l dil xazqnéàågen

:qxhpewd yxit Ð uegan dkex` dlrn miptay

`lcn :ewgc dfe .llk gen `kilc ab lr s`

hwpcnc Ð wgc mpgae .gen dia zilc dl iwen

.zvw gen `ki`c ixiinc rnyn "zilew"éà
ixii` i` `nlya :yexit Ð 'ek miycwen ikd

elit` ,oiycwen xity iz` Ð zifk `ki`ca

:(`,`kw migqt) "migqt iaxr"a xn`c o`nl

.dicic xeriya ixii` cg lkc ,dviaka xzep

Ð xeriy `kilca ixii` znac oeik `l`

ol rnyn `w i`nc :dniz .'ek i`n` oiycwen

"oilev cvik" wxtac :cere !`id oizipzn ,ixn ax

,dl igce ,ixn axl `zriiq iziin (`,bt my)

ixn axc d`xpe !`kdc oizipzn jd iziil

oi` elit` ,xak xzep eynyy zenvr :opireny`

inewe`l `ki` oizipzne .melk eiykr oda

`ed yecg mewn lkne .zifk izk` `ki`ca

irac migqtae .mlera xzep yeniy `ki`c

zi`c e`l `l` :xn`wc ,gqt zenvrn iiez`l

eiykrc .xak gen da didy ,epiid Ð gen dia

.gen meyn dtxy oiperhc `hiytc ,xn`w `l

àëädlrn `l ezc Ð dtiyya opiwqr i`na

Ð gen zifk `kilc oeik ,jklde .dkex`

inp ied `le ,xeriy `kilc ,ld`a `nhn `l

.ld`a `nhn epi` dtiyc opireny`e .xa`

éàîåol rnyn `we Ð lid`n ipzwc rbep

m`e .oitxhvne ,lid`n epiid "rbep"c

,"`nh Ð ea rbepd ,znd on zifk" ipzil :xn`z

:xnel yie !lid`n epiid "rbep"c `prci `p`e

miwc meyn `l` `kdn dil opirny ded `lc

la` .ld`a `nhn znd on zifkc `nlra ol

Ð "rbep" ipzwe ,"znd on zilew" ipzwc `zyd

rbil xyt` i`c .lid`n epiid "rbep"c giken
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àëäÐ ywywznd gen zifka opiwqr i`na

Ð lirl xn`ck ,"dtiyyk" xn`w `lc `d

dkex` dlrn dtiyc dil `xiaqc xyt`
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`oifgeקמ mipya cenr dkw sc ± oey`x wxtzereay

úéæ éöçá òâåðäzld`n dipyde ,o`k zrbep eci ,zg` zaa zif ivg lr lid`ne Ð

.o`kåéìò ìéäàî úéæ éöç åàeizgz cner dfe ,lzeka aegze mqiwa oezpy oebk Ð

cner `ede ,rwxw iab lr lhen zif ivg oebk .zif ivgk lre eilr lid`n xg` xace

.mdipy lr lid`n cg`e ,elv`øåäè éàîàld` xwire !xenb ld` df `ld Ð

"ld`d l` `ad lk" `ed df dxeza xen`d

zn lre eilr lid`n ziady Ð (hi xacna)

.cg`käöåöøgeix mewn el oi`y xac lk Ð

,`ed llg e`l Ð gthn zegte ."uevx" ixw

."uevx" ekezay dn `xwpeíéìãâîly Ð

.uràéä äòéâð äìåëãlid`n `ed elit` Ð

milcbnd eidy oebk .daxd xyad on dlrnl

jenq lid`n `ede ,dhnl d`nehde ,mideab

dynl dkldc oeikc .dribp ixw Ð odiy`xl

o`nk ied ,zrwea dvevx d`nehc `id ipiqn

.milcbnd ipy oiay llg lk d`neh ilnc

.opgei iaxl diriiqz `l `dneàðú ïàîåÐ

epiid rbepd"c iwe`c opgei iaxl oizipznc

"lid`nãååøú ?.sk Ðá÷ø`vnpd xtr Ð

,zn ly eziaeawx `edy ,zn ly oex`a

.ipiqn dynl dkld Ð "ceexz `ln" xeriye

äéìåëá òâð àì àäepi` xtrd lk `dc Ð

cva rbp `l Ð df cva rbepde ,cgi xaegn

.`ed diytp it`a `xtr cge cg lke ,df

ééáà øîàoi`y ,gthn dhnl lid`nd Ð

.dribp ld` dl ixw d`nehl eci oia gth

,opgei iaxk oizipzn `nwezin `l iia`le

,gthn dhnl `l` "rbep" lid`n ixwin `lc

`nw oiiwec xcd izk`e .dribpk iedc

ld` lid`n la` ,oi` Ð rbep :dizkecl

zifk `ki`c i`e .`l Ð gthn dlrnl `cixb

xcdn `l iia` !`nhil inp ld`a Ð

dnwe` iia` `dc ,opgei iaxcl `nwe`l

`kde .dtiyyae zifk da oi`ya oizipznl

ipzwc iqei iaxc dizlin ivexzl xcdn `w

rbp `l `d :ol `iywe ,ld`e rbn awx iab

dileka?.dribp ld`a iia` dil iweneàáø
äòéâð ìäà çôèî äìòîì åìéôà øîàÐ

,opgei iaxk oizipzn `nwezin xitye ,ixwin

.`id iqei iaxeäëùîäálid`n xg` xac Ð

lr lid`n epi` `edc .d`nehd lre eilr

`l` ,eilr zld`n d`nehd `le ,d`nehd

.eilr d`nehd z` jiynn xg` xacàðî
äì àðéîàdil ixw gthn dlrnl elit`c Ð

dribp ld` iqei iaxíéâøåñîä äèî éìáç ?
lfxa iqh e` miwc mivr mipzepy ,zepelg ibixq oke .drilw oink zehn mibxqny Ð

.oda mc` qpki `ly ,drilwa bexiqa zepelgaäéìòì úéá ïéá ïéööåçeghy m` Ð

d`nehd ipta oivvege ,d`neh oilawn oi`e .elhae ,dxwz eyrp Ð dzxagl dxewn

oi` ixd Ð miaewpy it lr s`e .dilrl ,xnelk .dilry ipy cvl d`neh qpkz `ly

oiay awp lke ,sexb` `lnk exeriy Ð xie`l ieyrd awp lke .gth gzet miawpa

.xedh Ð awpd cbpk rbepd s`e ,gth gzeta exeriy Ð dilrl zia oia e` zial zia

øéåàá úîä ìò íéñøåô åéäznd lr oqxete ,zebxeqn ody enk dhnd on elhpy Ð

.xie`aäàîè á÷ðä ãâðë òâåð.mezqk lkd zeidl dxwz eyrp `l eiykrc Ð

,xedh Ð awpd cbpk `ly .znd lr lid`n ixdy ,`nh Ð awpd cbpk rbepd jkitl

.oivveg jklid ,d`neh oilawn opi` dhn `la milagcàîéìéà.gth znle odn oi`y ,gthn dhnl znd lr ogheyy Ðäéì ìèáî àì.zn ly ezeqk zeidl Ðéåäúå
äðåîè äàîåèëdlere zrwea :(e dpyn c"i wxt zeld`) ol `niiwc ,gth llg dl oi`y dpenh d`neh `din iediz ,dil lhan `lc inp idp Ð opiwqr gthn dhnl i` Ð

.gthn dlrnl dvivg `vnz ok m` `l` ,riwxl crúáéú.oiwyne milk oda ripvdl ,zephw zeaiz zeaiz eze` oiyere .x"iihyn* ,ur ly lcbn Ðäá ùéùllga Ð

.dpenh d`neh `ied `lc ,gth gzet da yiy :zeld`c dpyna dl opiqxb ikd .gth gzetäúàéöéá ïéàå.gth ea oi` gzt xega Ðàîè úéáä äëåúá äàîåès`e Ð

.opaxcne ,dz`ivi jxc cin d`nhn ,jkitl .df gzt jxc z`vl dteq jgxk lr Ð "z`vl d`neh jxcy iptn" :`nrh yxtnck ,ohw dgzty it lrøåäè äëåúáù äîÐ

.zn dl qipkdl eteq oi` ixde ,gth gzet dz`ivia oi`e li`edøäèî éñåé éáød`ivedl lekiy ,d`neh xeriy da `diy df gzt jxc z`vl dteq oi` `nyc :yxtnck Ð

.dnewna dtxeyl e` oi`vglçúôá äãéîòä àôéñ éðú÷å.uegl dgzty `l` ,ziaa dleke Ðøåäè úéáä äëåúá äàîåèiienhl `ki` i`n meync Ð?z`neh `d

.miptl dz`ivi oi` `dc Ð `inhn `l inp d`ivi meyne .`id dpenh `le ,gth gzet da yic Ð `kil ld`
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øîàxninl ivn ded Ð opiwqr milcbn ipy oia dvevx d`neha `yix `xif iax

rnyn "ld`" zernyn `l` ,jenqa opixn`ck ,"opiwqr gthn dhnl d`neha"

`weec dvevx d`neha i` :xn`z m`e .onwlc `xaq dil zil :inp i` .gthn dlrnl dil

m` la`" hwpinl dil ded ,"xedh ,xg` xac ici lr dkynd" `tiqa hwp i`n` ,opiwqr

`z`c :xnel yie !"xedh ,dvevx dpi`

`inec milcbn ipy oia elit`c opireny`l

lr dkynda dvevx d`neh ied `l Ð `yixc

mbe ,milcbn ipy oia :opira izxzc .xg` xac ici

d`nehd e` d`nehd lr lid`n envr `edy

.eilrïàîå`id iqei iax rbep ld`l ixwc `pz

`ail` `l` di`x iziin `lc qxhpewa yxit Ð

lrc ,ipyn i`n iia`l `dc ,xwir oke .`axc

`l m`c .oipr lka oizipzn inewe`l jixv jgxk

ipy oia d`neha" lirl `xif iax dgc i`n ,ok

,"milcbn`l` !`peeb i`dka oizipzn inp iwep

:dywz `lc ,oipr lka yxtl jixv jgxk lr

dvevx d`neh `la lid`n ,oi` Ð rbep ,izk`

oeik ,`nwezin `l iia`c `ail` ,jklid !`l Ð

.dribp ied `lc ,gthn dlrnl ld` `ki`c

`kil ,dkyndc ld` `l` witn `lc ,`ax la`

,dkynda ixii` `l oizipznc .icin jxtinl

,"rbep"c `inec ld` :rnyn Ð "rbepd" ipzwcn

`axe iia`e .xg` xac ici lr `le ,diteb edi`c

ipy oia d`neha" lirl ipyc `xif iaxc edl zil

yxtl ol `pn Ð edl zi` i`c ,"milcbn

ipy oia dvevx d`neha `nlc ,yxtnck

:xn`z m`e .edl zil i`ce `l` !opiwqr milcbn

lirlc `edde ,`xif iaxc edl zilc oeike

.dil zi`ck `axle dil zi`ck iia`l `nwezn

zehiyta `nweznc ,`axl xity ith `iz`e

oeik ,`id dribp eli`kc Ð oitxhvn `yixc

oeik Ð oitxhvn oi`c `tiqae .dkynda oi`y

jixhvi` i`n` ,ok m`e .`id dkynd ici lrc

,di`x `iadl leki lirlc `iddn ,`kdn `iadl

:xnel yie !`ax zxaq itl ,"rbn" ld`l ixwc

my da xkfpy ,`kdn iiez`l ith dil `gipc

.mkgàìù:xn`z m`e Ð xedh awpd cbpk

`di ,qxhpewa yxitck ,edl lhan `lc oeik

`l" wxt opixn`ck .awpd cbpk `ly elit` `nh

lhan `lc icin lkc (a,hi `xza `aa) "xetgi

yxit my edine !d`nehd ipta uveg oi` ,dil

mye .leha jixv oi` ,oelgd lk mzeqy xac lkc

.yxetn ("`id" ligznd exac `,k)øáñ÷iax

:xn`z m`e Ð dlere zrwea dpi` d`neh iqei

zilewa ipzwc .dlere zrweac xaq oizipzn `de ,dizeek oizipzn lirl opinwen ikid

iax xaqc ab lr s` :xnel yie !lid`n "rbep" i`nc opinwe`e ,"`nh ,da rbepd" dnezq

,ezeqka zna enk .ld`a `nhny dnezq zilewa dcen ,zrwea dpi` dpenh d`neh iqei

.`nhnc iqei iax dcencäàîèd`nehd oia uveg lcbndy Ð xedh dkezay dn ziaa

.`ed zgpl ieyrc ,d`neh lawn epi`c ,ekezay dn oiae

ìåëédviaa opixn`c `da iqei iax dcenc d`xp Ð dnewna dtxeyle d`ivedl `ed

jxc z`vl d`neh seqy iptn ,mi`nh olek Ð daxd migzt ele ziaa znd :(`,i)

.zifkn zegt egzple etxeyl jxc oi`c ,mly zna mzdc .my
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àì ,éàä .déì ìháî ,Búeñëa úî ¯ àeä Búeñëa úî¥¦§¥¦§§©¥¥©¨

.déì ìháî¯!äìBòå úò÷Ba äðeîè äàîeèk éåäúå¯ §©¥¥§¤¡¥§§¨§¨©©§¨
àðîe .úò÷Ba dðéà äðeîè äàîeè :éñBé éaø øáñ÷̈¨©©¦¥§¨§¨¥¨©©§¨
ïéàå çôè çúBt da LiL ìcânä úáéz :ïðúc ?àøîéz¥§¨¦§©¥©©¦§¨¤¥¨¥©¤©§¥
.àîè úéaä ¯ dëBúa äàîeè ,çôè çúBt dúàéöéa¦¦¨¨¥©¤©§¨§¨©©¦¨¥

úéaa äàîeè¯äàîeè CøcL éðtî .øBäè dëBúaM äî §¨©©¦©¤§¨¨¦§¥¤¤¤§¨
éðtî ,øäèî éñBé éaøå .ñðkéì äàîeè Cøc ïéàå ,úàöì̈¥§¥¤¤§¨¦¨¥§©¦¥§©¥¦§¥

Bà ïéàöçì dàéöBäì àeä ìBëiLdôøBNìéðú÷å .dîB÷îa ¤¨§¦¨©£¨¦§§¨¦§¨§¨¨¥
çúta dãéîòä :àôéñdçúôe¯ dëBúa äàîeè ,õeçì ¥¨¤¡¦¨©¤©¦§¨©§¨§¨

,øBäè dëBúaM äî ¯ úéaa äàîeè .øBäè úéaä©©¦¨§¨©©¦©¤§¨¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dkw sc oileg(ycew zay meil)

mc`òâBpäeciaúéæ éöçëa,éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå ©¥©§©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦
úéæ,zndn,øBäè:`xnbd dywn .mitxhvn mpi` mi`vgd ipyy ©¦¨
éàåld` z`nehe rbn z`neh [m`e-]àeä àîL ãçly cg` my ± §¦©§¨

,opgei iaxk md d`neh,øBäè éànà`l` .`nhl mitxhvn `le ©©¨
.rbep llka epi` lid`ny gken

:`xnbd dywn,àlà,d`neh ly my eze` mpi` ld`e rbn m` ¤¨
àLéø àéL÷ivgka rbepd z` d`nih recn ,zeld`a dpynd ly ©§¨¥¨

cg` my mdy mitxhvn mdy dnn gkene ,zif ivg lr lid`ne zif
.d`neh ly

:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàmitxhvn lid`ne rbepy `yixa ¨©©¦¥¨
,`nhläöeöø äàîeèa[dwegc±]íéìãbî éðL ïéa[ur zepex`-] §§¨§¨¥§¥¦§¨¦
ïðé÷ñò,ïäéðéa ïéàåmilcbnd oia ±,çôè çúBtick d`neh agexy ©§¦¨§¥¥¥¤¥©¤©

,gth lr gth `ed ld`a `nhiyc,gth lr gth oi`y df ote`a §
älekmilcbnd oiay geexd lk ±àéä äòéâð.rbep iexw my lid`nd ¨§¦¨¦

agexa llg d`nehl yiyk wx uveg ld` ipiqn dynl dkldny
jkle .d`neha `ln llgd lk eli`k df llg oi`yke ,gth lr gth
`ln eli`k mdipiay llgd lk ,milcbnd oia z`vnp d`nehdyk
,zifd ivgd lr lid`de milcbnd oia eci z` qipkd m`e ,d`neha
sxhvny `yixa xn`p dfae ,ea rbep eli`k df ixd ddeab eciyk s`

`nhl rbn mrz`neh mzq j` ..`nhl ztxhvn dpi` ld`
x`azd j` .rbep llka lid`ny ,epizpyna x`ia opgei iax
`pzd edin zxxan `xnbd .df oicl xewn oi` zeld`a dpyndny

:epizpynayïàîed [edine-]àpzdpynd xe`iaa opgei iax `iady ©©¨
òâBð ìäàì éø÷c. §¨¥§Ÿ¤¥©
:`xnbd daiynàéðúc ,àéä éñBé éaø,`ziixaa epipyy -éñBé éaø ©¦¥¦§©§¨©¦¥

á÷ø ãååøz àìî øîBà,zn ly eziaeawxn xtr ly sk `eln ± ¥§Ÿ©§¨¨¨
.ìäàáe àOîáe òbîa ànèî`xnbd zx`anàîìLaawxdy dn §©¥§©¨§©¨§Ÿ¤¦§¨¨

`nhn,ìäàáe àOîa`ynay meyndéleëì déì ïéòè à÷ àä± §©¨¨Ÿ¤¨¨¨¦¥§¥
,elek z` `yep `ed `ldåld`a okdélekà ìéäàî à÷ àä`ed ± §¨¨©£¦©¥

.awxd lk lr lid`nòâBð àlà,`nhp recn ,awxaàä[ixd-]àì ¤¨¥©¨Ÿ
déleëa òâðxyt` i` cgi zxaegn `l zixextrdy oeiky ,[eleka±] ¨©§¥

.onf eze`a cgi awxd ixbxb lka rebpldpéî òîL åàì àlà`l` ± ¤¨©§©¦¨
,o`kn gken i`ce'òâBð' éàî,iqei iax `nihy,ìéäàîlid`nyky ©¥©©£¦

.rbn iexw ld`y gkene .ld`d zgz `vnp cgi awxd lk
:`xnbd dywnéðz÷ àäå`ziixad dazk ixde ±éðz÷ àäå ,òâBð §¨¨¨¥¥©§¨¨¨¥

mb,ìéäàî.lid`n dpeekd oi` 'rbep'y gkene ©£¦
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàj` ,lid`nl dpeekd `ziixaay 'rbep' ¨©©©¥

,md ld` ipin ipyçôhî ähîì,gth daeb d`nehl eci oia oi`y - §©¨¦¤©
iexwd ld` edf,äòéâð ìäàeçôhî äìòîìeci oia yiyk - Ÿ¤§¦¨§©§¨¦¤©

edf ,gthn xzei d`nehlàãéøb ìäàdpeekzd df ote`le ,[cala±] Ÿ¤§¥¨
.'ld`' dxne`a `ziixad

,ld`e rbn xn`e iqei iax ltk recn sqep uexiz d`ian `xnbd
:ld`l dpeekd rbn mby zexnleléôà ,øîà àáølid`näìòîì ¨¨¨©£¦§©§¨
,àeä äòéâð ìäà énð çôhî.rbna `nhn awxy oicd llkaeéëéäå ¦¤©©¦Ÿ¤§¦¨§¥¦

àãéøb ìäà éîc,ld`a `nhn awxy ,cala ld` edne ±äëLîäa ¨¥Ÿ¤§¥¨§©§¨¨
mdipy lr lid`nd xg` xac zgz mi`vnp d`nehde mc`dyk ±
`vnpy dn lkl d`nehd z` `ian gth daeba lid`ndy ,cgi
iexw gthn dlrnl lid`ndy iqei iax ixaca df xe`iale .eizgz
rbn d`xw dpyndy ,opgei iaxk epizpyn z` yxtl xyt` ,rbep

.iqei iax zhiyk ld` z`nehl
:ezhiyl dgked `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàil oipn ± ¨©¨¨§¨£¦¨¨

rbepy enk aygp gth daebn dlrnl lid`nd iqei iax zhiyly
.d`nehaïðúc`ztqeza epipyy -(d"d h"t zeld`),,øîBà éñBé éaø ¦§©©¦¥¥

ähî éìéáçzehind ly zxbqnd jeza mze` mibxqny milag ± £¦¥¦¨
,mdiab lr akyléâéøñea minyy mibxeqe ±úBðBlç,drilw zxeva §¦¥©

dxew oia yiy geexa migehy md m` ,zial qpkdl mc` lkei `ly
my ex`yiy ziad zxwzl mlhiae ,ziad zxwz ly dxewl

,zecinzaäéiìòì úéaä ïéa ïéööBç,ãöì äàîeè ñéðëäì àlL §¦¥©©¦©£¦¨¤Ÿ§©§¦§¨§©
éðLiptn mivvege ,d`neh zlawn dpi`y dxwzk eyrpy ,dilrl ± ¥¦

oeik ,zerilwd oiay miawpa zxaer dpi` d`nehde .d`nehd
,gth lr gth mda yi ok m` `l` minezqk miaygp miawpdy
`l miawpd iab lr lid`nd s` jkle ,gth gzet oi` el` miawpae

e mibxeqd z` e` dhind ilag z` lhp m` la` .`nhpéðt ìò ïñøt¥§¨©§¥
,øéåàa únäjkle ,minezqk mpi` miawpd ,'dxwz' mpi`y oeik ©¥©£¦

àîè á÷pä ãâðk òâBpärbepde ,znd iab lr lid`nyãâðk àlL ©¥©§¤¤©¤¤¨¥¤Ÿ§¤¤
á÷pämilagd cbpk `l`,øBäèmd d`neh milawn mpi`y oeik ©¤¤¨

.d`nehd ipta mivveg
ny ezii`x z` x`an `axoqxt' :`xnbd zxxan .rbep iexw lid`

,'xie`aéîc éëéä,xaecn dna ±àîéìéàz` qxty xn`z m` ± ¥¦¨¥¦¥¨
mibxeqd e` milagdçôhî ähîìrbepd ,zndná÷pä ãâðk àlL §©¨¦¤©¤Ÿ§¤¤©¤¤

,øBäè éànàixdBúeñëa úî[eikixkza±],àeämd milagdy ©©¨¥¦§
,el jenqa migpeny zngn zn ly ezeqkkànèî Búeñëa úîeenk ¥¦§§©¥

.xedh mibxeqde milagd lr lid`nd recne ,envr zndåàì àlà¤¨©
migpen milagdy xaecnçôhî äìòîì,zndnåz`f lkaéø÷ à÷ §©§¨¦¤©§¨¨¥

déìmilagd iab lr lid`nl `ziixad z`xew ±,'òâBð'gkene ¥¥©
.rbep iexw gthn dlrnl lid`n s` iqei iaxly

jkle ,[lirl x`eank] rbn iexw gthn dhnl ld` wxy xaeq iia`
:di`xd z` dgecíìBòì ,éiaà øîàmigpenyk `ziixad zpeek ¨©©©¥§¨

çôhî ähîì.'rbep' iexw lid`nd jkle ,d`nehdnzøîà÷ãe- §©¨¦¤©§¨¨§©§
dfy zxn`y dne,àeä Búeñëa úîay oeik ,dnec df oi`úî ¥¦§¥

,Búeñëamc`ddéì ìháî,znd ly zeqk eidiy mikixkzd z` ¦§§©¥¥
la` ,znk mpic jkleéàä,el` milag -déì ìháî àìjkle ,znl ©Ÿ§©¥¥

ezeqkk mpi`oi`e .xedh mab lrn rbepdy d`nehd ipta mivvege ,
.rbn diexw gthn dlrnl ld` z`nehy dgked

:mivveg zndn gthn zegt milagy ,iia` ixac lr `xnbd dywn
åmewn lkn ,znd zeqk mpi`y s` `ldéåäz[`dzy±]äàîeèk §¤¡¥§§¨

,äðeîè`idy ,dilry ld`d oial dpia gth llg oi`yúò÷Baz` §¨©©
ld`däìBòålrn lid`nde ,ld`d lrn `vnpd z` d`nhne §¨

.`nhi milagd
:`xnbd zvxznøáñ÷[xaeq-],éñBé éaøydðéà äðeîè äàîeè ¨¨©©¦¥§¨§¨¥¨

,úò÷Badhnl migpenyk s` d`nehd ipta mivveg milagd jkle ©©
.zndn gthn

:`xnbd zx`anàøîéz àðîedpenh d`neh iqei iaxly oipne - §¨¥§¨
,zrwea dpi`ïðúcdpyna(a"n c"t zeld`),ìcânä úáézlecb oex` ± ¦§©¥©©¦§¨

,miwyne milke` okeza ripvdl zephw zeaiz eze` miyery ur ly
lcbnay zeaizdn zg`da LiLllg,çôè çúBtoi` jkle ¤¥¨¥©¤©
,dkeza dpenh d`nehddúàéöéa ïéàådgzt ly xega oi`e ±çúBt §¥¦¦¨¨¥©

,çôèykäàîeèz`vnp,dëBúagth gzet daizd gzta oi`y s` ¤©§¨§¨
lk ,dkxc zxaer dpi` d`nehdeàîè úéaämrhdn ,opaxcn ©©¦¨¥

m` j` .jenqayäàîeèz`vnpdëBúaM äî ,úéaajeza ± §¨©©¦©¤§¨
daizd.øBäè,el` mipic mrheäàîeè CøcL éðtîdaizayúàöì ¨¦§¥¤¤¤§¨¨¥

exfb jkle ,ziad l` gztd jxc daizdn `vz dgxk lry ,ziad l`
.dz`ivi jxca d`nhn `id d`viy mcew s`y minkgCøc ïéàå§¥¤¤

äàîeèziaayñðkéì.daizay dn z` `nhz `l jkle ,daizl §¨¦¨¥
øäèî éñBé éaøå,daiza d`nehdyk s`àeä ìBëiL éðtî §©¦¥§©¥¦§¥¤¨

dàéöBäìdaizdnïéàöçì,d`neh xeriy `ladôøBNì Bà §¦¨©£¨¦§§¨
,dîB÷îa.gztd jxc z`vl dcizry i`ce oi`e ¦§¨

éðz÷åa [epipye-],àôéñe daizd gwl m`çúta dãéîòä,ziad §¨¨¥¥¨¤¡¦¨§¤©
ziaa daizdydçúôedpet,õeçìyi m`dëBúa äàîeè,úéaä ¦§¨©§¨§¨©©¦

,øBäèdpi` s`e ,gth ea oi`y gztd jxc z`vei dpi` d`nehdy ¨
,ziad jxc z`vl dcizr dpi` s`e ,gth llg da yiy oeik ,dpenh

m`e .uegl `vz ,d`nehd `vzyk mbyäî ,úéaa äàîeè§¨©©¦©
.øBäè dëBúaM¤§¨¨
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

·ÔÈÈ ÏL ÒBk ÏÚ eÊ ‰¯ÈÎÊ ‡‰zL ÌÈÓÎÁ e�˜˙Â4B˙‡ÈˆÈa ÔÈa B˙ÒÈ�Îa ÔÈa5. §¦§©¨¦¤§¥§¦¨©¤©¦¥¦§¦¨¥¦¦¨

¯LÙ‡L ‰Ó ÏÎa B˙ÒÈ�k ˙lÈÁ˙Ï CeÓÒ Lc˜Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe6LÈ ÌBÈ „BÚaÓ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡ Û‡Â ¦§¨¦©§¨§©¥¨¦§¦©§¦¨§¨©¤¤§¨§©¦¨¨¦¥©§¤¤¦§¥

„iÓ Lc˜Ï BÏ7ÈÒB‰L ÔÂÈÎcB˙ÒÈ�ÎÏ CeÓÒ „iÓ Lc˜Ï BÏ LÈÂ ˙aM‰ ˙ÒÈ�k BÏˆ‡ ‰Ê È¯‰ L„˜‰ ÏÚ ÏBÁÓ Û §©¥¦¨§¥¨¤¦¥©©Ÿ¤£¥¤¤§§¦©©©¨§¥§©¥¦¨¨¦§¦¨

È¯ˆ LecÈw‰ ¯Á‡Â„iÓ Ôk Ì‚ ÏBÎ‡Ï C[a‰ceÚÒ ÌB˜Óa LecÈw‰ ‰È‰iL È„k9ÏBÎÈ „iÓ ÏBÎ‡Ï ·‡z B�È‡ Ì‡Â §©©©¦¨¦¤¡©¥¦¨§¥¤¦§¤©¦§¨§¨§¦¥¨¥¤¡¦¨¨

‰ˆ¯iL ‰nk ‰ÏÈl‰ CBz Lc˜lÓ ÔÈzÓ‰Ï[bÔB·‡ÈzÏ ÏÎ‡iL È„k11˙lÈÁ˙a B¯ÎÊ ¯·kL ‰Ó ÏÚ CBÓÒÏ ÏÎeÈÂ §©§¦¦§©¥©©§¨©¨¤¦§¤§¥¤Ÿ©§¥¨§©¦§©©¤§¨¨§¦§¦©

È¯ˆ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ È¯‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Êa ‡ˆÈ ¯·kL ˙È·¯Ú ˙lÈÙ˙a B˙ÒÈ�kÔÈÈ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ¯·„a ‰¯ÈÎÊ ‡l‡ C §¦¨¦§¦©©§¦¤§¨¨¨¨¤¦©¨¤£¥¦©¨¥¨¦¤¨§¦¨¦§¨¦¦§©§Ÿ©¦

‰lÈÙza B¯ÎÊ È¯‰Â12: ©£¥¨§©§¦¨
ב סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld

ãéî ë"â ìåëàì [áצאת קודם שעה חצי הוא ואם -

צאת אחר שמע קריאת שיקרא עד לאכול שאסור הכוכבים
הקידוש עם להמתין יש - .8הכוכבים

äöøéù äîë [âהסעודה קודם לישן ורוצה עייף שהוא מי -

הלילה לקידוש אותו שיעירו יראה -10.

zetqede mipeiv

Ò"„עד"ז4) ˆ˜ ÔÓÈÒ·לזכור שהכוונה הדיוק שם (וראה ,
כבוד כדרך יין כוס החזקת ולא יין, של כוס בשתיית השבת
יוצא שאדם שבבית קידוש אבל המזון: בברכת שהוא כפי בלבד
. . לתינוק שיטעים במה די שלא . . אומרים יש חובתו ידי בו
לא לאו ואם לוגמיו כמלא לטעום צריך בעצמו המקדש אלא
חכמים ואמרו לקדשו השבת יום את זכור שנאמר משום יצא
לפיכך היום לכבוד היין שתיית על כלומר היין על זכרהו
לחוש וראוי בעצמו ממנו שותה המקדש הוא היין על המזכירו

רע"א). בסי' כמ"ש לכתחלה לזה
Ê"Òועד"ז Êˆ¯ ÔÓÈÒ·ידי אחרים להוציא שיכול הוסיף (ושם

אינו קידוש של שהיין ממנו: נהנה שלא אף היין בברכת חובתן
האדם הנאת בשביל חכמים תקנוהו שלא כלל בהנאתו תלוי

היין). על לזכרהו שצריך בשביל אלא
¯עד"ז5) ÔÓÈÒ·"Ò חכמיםˆ„ קבעוה ישראל כשהעשירו :

וקבעוה חכמים חזרו והענו וכשחזרו הכוס על (להבדלה)
ועוני עושר ע"י תדיר מיטלטלת ההבדלה יהא שלא וכדי בתפלה
כל צריך שלעולם חכמים התקינו לתפלה ומכוס לכוס מתפלה
למצוא, יוכל אם הכוס על גם להבדיל בתפלה המבדיל אדם

ס"א. רצו בסימן ועד"ז
לעיל6) Ò"·עד"ז ¯Ú ÔÓÈÒהכנסת בבית שמקדשים במקומות :

קדושת להקדים שיש לפי מדליקין במה אמירת קודם לקדש יש
שאפשר. מה בכל היום

ÔÏ‰ÏÂהוא והבדלה) קידוש (של מצותן שעיקר לפי ט: סעיף
ליציאתו. וסמוך השבת לכניסת סמוך דהיינו זמנם בתחלת

ÊË ÛÈÚÒ·Âלו ויש הלילה, כל מצותו עיקר נמשך מקום שמכל :

היום. כל למחר תשלומין
·-‚כדלעיל7) ÌÈÙÈÚÒ ÊÒ¯ ÔÓÈÒתפלת להקדים נוהגים :

כך תפלה לענין שאמרו וכשם . . החול מבימות יותר ערבית
המנחה מפלג ולאכול לקדש שיכול היום קידוש לענין אמרו

עדיין. ערבית התפלל לא אם [ו]אפילו ולמעלה
מג' אחת סעודה חובת ידי יוצא יום שמבעוד זו ובאכילה
סעודתו שימשיך מחמירים ויש . . בשבת לאכול שחייב סעודות
כדי הכוכבים צאת אחר לפחות כזית שיאכל עצמו בלילה

לדבריהם. לחוש וטוב . . עצמה בשבת סעודות ג' שיקיים
ערבית). תפלת קודם קידוש לענין יוד סעיף להלן (וראה

שיקדש8) מצוה יש שאולי והוסיף ה, ס"ק עט סי' השלחן בדי
במקום קידוש בשביל (מזונות) בכסנין הבאה פת כזית ויאכל

צ"ה. קודם שעה חצי לאכול מותר עראי דאכילת סעודה,
(9‰"Ò ‚Ú¯ ÔÓÈÒאחר לאלתר הקידוש במקום לאכול צריך :

חובתו ידי יצא לא זמן לאחר עד אכל לא אם אבל הקידוש
לזמן קצר זמן בין חילוק ואין שיאכל קודם ולקדש לחזור וצריך

ארוך.
בזה10) לעיין שיש הגרשז"א בשם קא הערה מז פרק שש"כ

מטעם ואינו היום כל במשך לכתחילה לקדש שיכול כיון
להקל. מקום יש - שיעירנו מי יש שאם והוסיף השלמה,

(11‚"ÈÒ ÁÙ¯ ÔÓÈÒזמן קודם בשבת לאכול הקדימה אם :

הלילה סעודת כבר שנתעכלה כגון לו עונג הוא בחול הסעודה
לזמן סעודתו זמן שמקדימין השבת כבוד זהו כי להקדים צריך
צריך לו עונג הוא החול סעודת מזמן האיחור ואם החול סעודת

לתיאבון. ואוכל לאכול שמתאוה כבודו וזהו לאחר
להלן12) וראה ס"א, Ò"‚כדלעיל ËÙ¯ ÔÓÈÒזה שמטעם

יין לידיו שיגיע עד להתענות צריך אינו בלילה יין לו כשאין
עיקר חובת ידי יצא שכבר כך על ומסתמך אוכל אלא (למחרת),

ערבית. בתפלת שבת של שהזכיר במה תורה של קידוש

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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ÊËמלמעלה הכירה פי גבי על הקדרה כשמחזיר זה וכל
אבל הכירה מדופני למעלה קצת בולטין הקדרה שדופני
שלנו התנורים לתוך הדין והוא ממש הכירה לתוך להחזירה
ונקטמו ונגרפו וגבבא בקש שהוסקו אע"פ ענין בכל אסור

להחזירה: דעתו והיה בידו עודה הקדרה ואותה

ÊÈותוכן פשוטות הן אלא וחלל תוך להן שאין כירות ואותן
להן: להחזיר מותר אחד וגבן

ÁÈנתבשל כשכבר אלא היתר אין הכירה גבי על ואפילו
אם אבל לו ויפה מצטמק שהוא אע"פ צרכו כל המאכל
מכמאכל יותר נתבשל שכבר אע"פ צרכו כל נתבשל לא עדיין
מבשל שהוא מפני התורה מן בשבת להחזירו אסור דרוסאי בן
אסור לגמרי נצטנן שכבר אלא צרכו כל נתבשל אם ואפילו ממש
איסור משום בו שאין בענין הוא אם אפילו ענין בכל להחזירו
שכשהוא כלל מרק בו שאין יבש תבשיל שהוא כגון בישול
אף הכל לדברי בישול איסור משום בו אין צרכו כל מבושל
גבי על מקום מכל שי"ח בסי' שיתבאר כמו לגמרי שנצטנן
שהיה לה בטלה לגמרי שנצטנן דכיון להחזירו אסור הכירה

לכתחלה: בשבת כמושיב זה והרי הראשונה

ËÈס היד שאין פי על אף קצת חם הוא אם מותראבל בו ולדת
כגון בישול איסור משום בו שאין בענין הוא אם להחזירו
אף בישול משום בו אין הכל שלדברי מרק בו שאין יבש שהוא
משום בו שיש מרק בו יש אם ואפילו לגמרי צונן היה אם
נוהגים לגמרי נצטנן כשלא מקום מכל לגמרי נצטנן אם בישול
הוא כן אם שם שיתבאר כמו המדורה כנגד לסומכו לענין להקל
או הגרופה הכירה גבי על להחזירו זה לפי להתיר שיש הדין
והיה בידו עודה והקדרה גבבא או בקש שהוסקה או קטומה

להחזירה. דעתו

שדינם שלנו תנורים תוך להחזיר אפילו עוד להקל המנהג אבל
והניחה מידו הקדרה שהסיר לאחר גם ומחזירים הכירה כתוך
בתחלה דעתו היה לא וגם הרבה שם ושהתה קרקע גבי על
בידם למחות ואין אחרת לקדרה התבשיל פינה ואפילו להחזירה
להחזירה דעתו שיהיה חכמים הצריכו שלא אומרים שיש לפי
להחזירה ובא יום מבעוד מהכירה בשנטלה אלא בידו ועודה
מידו הסירה שכבר או להחזירה דעתו היה לא אם שאז בשבת
השבת כניסת שבתחלה כיון לכתחלה בשבת כמושיבה זה הרי
משחשכה מהכירה כשנטלה אבל הכירה על כלל שם היתה לא
נראה אינו הכירה על זה תבשיל היה שבת כניסת שבתחלת כיון
וגם להחזירה דעתו היתה לא אם אף בתחלה בשבת כמושיבו
אם להחזירה מותר ולכן אחרת לקדרה ופינהו מידו הסירה כבר
והתבשיל קטומה או גרופה שהיא או וגבבא בקש הוסקה

לגמרי. נצטנן ולא צרכו כל נתבשל

שאסרו מה שאף ולומר יותר להקל העולם סומכים זה ועל
יום מבעוד ממנה כשנטלה אלא אסרו לא לתוכה להחזיר חכמים
לו יש אדם כל מקום ומכל שחשכה לאחר עד בידו והיתה
שנטלה אף והתנור הכירה לתוך להחזיר שלא לעצמו להחמיר
ועודה להחזירה דעתו שהיתה פי על אף שחשכה לאחר משם
ובין משחשכה נטלה בין לחלק מספיק טעם שאין לפי בידו

לתוכה. חזרה לענין יום מבעוד נטלה

בדעתו היה לא אם הכירה גבי על להחזיר לענין ואפילו
טוב אחרת לקדרה שפינהו או מידו הסירה שכבר או להחזירה
נטלה בין חילוק אין זה לענין שאף האומרים שרבו לפי להחמיר

משחשכה. לנטלה יום מבעוד

שאפו התנור לתוך ביום למחר להחזיר עוד להקל נוהגים ויש
התנור עוד חממו לא אם גרפוהו שלא פי על אף יום מבעוד בו
הטמינו אלא שחרית סעודת של החמין בו להטמין האפיה אחר
שחממוהו החימום מן שנשארו שהגחלים לפי אחר בתנור
מקום (ומכל כגרופות הן והרי ועממו כהו כבר האפיה לצורך

למעלה. שנתבאר כמו אסור) שם סולדת היד אם

אחר מקום מכל החמין בו הטמינו דאפילו עוד מקילין ויש
לפי לתוכו להחזיר ומותר גחליו כל עממו בודאי שחרית סעודת

שם): סולדת היד אין (אם המנהג

Îאצלה לסמוך מותר אבל לתוכה או גבה על להחזיר זה וכל
התבשיל גוף אם אף שלנו התנור אצל וכן בשבת לה חוצה
גרוף ואינו ועצים בגפת הוסק ואפילו הצד מן התנור בדופן נוגע
שנתבאר כמו לו חוצה בסומך לחיתוי לחוש שאין וקטום
והניחו יום מבעוד מהתנור זה תבשיל סילק כבר ואפילו למעלה
לסמכו אפילו ולא לתוכו להחזירו דעתו היה ולא קרקע גבי על
בענין שהוא אלא לגמרי ונצטנן ישן תבשיל הוא ואפילו אצלו
לפי לסמוך מותר זה הרי יבש שהוא כגון בישול משום בו שאין
חוץ לבשל דרך שאין לכתחלה בשבת כמבשל נראה שאינו
בסי' שיתבאר המדורה כנגד כסומך דינו והרי והכירה להתנור

שי"[ח].

גרופים שאינן שלנו תנור או כירה אצל לסמוך אוסרים ויש
או להחזירה דעתו שהיתה אף ועצים בגפת והוסקו וקטומים
לסמוך שלענין שאף יחתה שמא גזרה משום בידו ועודה לסמכה
לסמוך לענין מקום מכל לחיתוי חששו לא יום מבעוד שם

יותר. החמירו בשבת

צורך שם שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והמנהג
לדבריהם: לחוש טוב כך כל

‡Îדהיינו) שם סולדת שהיד למקום בשבת כשמחזיר זה וכל
שם להתחמם יכול היה צונן היה שמחזיר זה תבשיל שאם
לדברי שם סולדת היד אין אם אבל בו) סולדת שהיד עד כך כל
גרוף שאינו אע"פ שבימיהם בתנור אפילו שם לסמוך מותר הכל

וקטום.

אין אם להחזיר מותר קטומה או הגרופה הכירה גבי על ואפילו
והניחו יום מבעוד זה תבשיל סילק שכבר אע"פ שם סולדת היד
פינהו ואפילו כלל להחזירו בדעתו היה ולא קרקע גבי על
יש ואפילו לגמרי ונצטנן ישן תבשיל הוא ואפילו אחרת לקדרה
נראה אינו בו סולדת שהיד כך כל חום שם שכשאין לפי מרק בו

לכתחלה. שם כמבשל

או הכירה לתוך להחזיר לענין שלנו(אבל אפילו התנור לתוך
בו): סולדת היד לאין בו סולדת היד בין חילוק אין

·Îמעל הקדרה עקר אם אבל עצמה בשבת להחזיר זה וכל
קודם לחשכה סמוך להחזירה ונמלך יום מבעוד הכירה גבי
נצטננה ואפילו קרקע גבי על הניחה שכבר אע"פ שבת קבלת
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ÊËמלמעלה הכירה פי גבי על הקדרה כשמחזיר זה וכל
אבל הכירה מדופני למעלה קצת בולטין הקדרה שדופני
שלנו התנורים לתוך הדין והוא ממש הכירה לתוך להחזירה
ונקטמו ונגרפו וגבבא בקש שהוסקו אע"פ ענין בכל אסור

להחזירה: דעתו והיה בידו עודה הקדרה ואותה

ÊÈותוכן פשוטות הן אלא וחלל תוך להן שאין כירות ואותן
להן: להחזיר מותר אחד וגבן

ÁÈנתבשל כשכבר אלא היתר אין הכירה גבי על ואפילו
אם אבל לו ויפה מצטמק שהוא אע"פ צרכו כל המאכל
מכמאכל יותר נתבשל שכבר אע"פ צרכו כל נתבשל לא עדיין
מבשל שהוא מפני התורה מן בשבת להחזירו אסור דרוסאי בן
אסור לגמרי נצטנן שכבר אלא צרכו כל נתבשל אם ואפילו ממש
איסור משום בו שאין בענין הוא אם אפילו ענין בכל להחזירו
שכשהוא כלל מרק בו שאין יבש תבשיל שהוא כגון בישול
אף הכל לדברי בישול איסור משום בו אין צרכו כל מבושל
גבי על מקום מכל שי"ח בסי' שיתבאר כמו לגמרי שנצטנן
שהיה לה בטלה לגמרי שנצטנן דכיון להחזירו אסור הכירה

לכתחלה: בשבת כמושיב זה והרי הראשונה

ËÈס היד שאין פי על אף קצת חם הוא אם מותראבל בו ולדת
כגון בישול איסור משום בו שאין בענין הוא אם להחזירו
אף בישול משום בו אין הכל שלדברי מרק בו שאין יבש שהוא
משום בו שיש מרק בו יש אם ואפילו לגמרי צונן היה אם
נוהגים לגמרי נצטנן כשלא מקום מכל לגמרי נצטנן אם בישול
הוא כן אם שם שיתבאר כמו המדורה כנגד לסומכו לענין להקל
או הגרופה הכירה גבי על להחזירו זה לפי להתיר שיש הדין
והיה בידו עודה והקדרה גבבא או בקש שהוסקה או קטומה

להחזירה. דעתו

שדינם שלנו תנורים תוך להחזיר אפילו עוד להקל המנהג אבל
והניחה מידו הקדרה שהסיר לאחר גם ומחזירים הכירה כתוך
בתחלה דעתו היה לא וגם הרבה שם ושהתה קרקע גבי על
בידם למחות ואין אחרת לקדרה התבשיל פינה ואפילו להחזירה
להחזירה דעתו שיהיה חכמים הצריכו שלא אומרים שיש לפי
להחזירה ובא יום מבעוד מהכירה בשנטלה אלא בידו ועודה
מידו הסירה שכבר או להחזירה דעתו היה לא אם שאז בשבת
השבת כניסת שבתחלה כיון לכתחלה בשבת כמושיבה זה הרי
משחשכה מהכירה כשנטלה אבל הכירה על כלל שם היתה לא
נראה אינו הכירה על זה תבשיל היה שבת כניסת שבתחלת כיון
וגם להחזירה דעתו היתה לא אם אף בתחלה בשבת כמושיבו
אם להחזירה מותר ולכן אחרת לקדרה ופינהו מידו הסירה כבר
והתבשיל קטומה או גרופה שהיא או וגבבא בקש הוסקה

לגמרי. נצטנן ולא צרכו כל נתבשל

שאסרו מה שאף ולומר יותר להקל העולם סומכים זה ועל
יום מבעוד ממנה כשנטלה אלא אסרו לא לתוכה להחזיר חכמים
לו יש אדם כל מקום ומכל שחשכה לאחר עד בידו והיתה
שנטלה אף והתנור הכירה לתוך להחזיר שלא לעצמו להחמיר
ועודה להחזירה דעתו שהיתה פי על אף שחשכה לאחר משם
ובין משחשכה נטלה בין לחלק מספיק טעם שאין לפי בידו

לתוכה. חזרה לענין יום מבעוד נטלה

בדעתו היה לא אם הכירה גבי על להחזיר לענין ואפילו
טוב אחרת לקדרה שפינהו או מידו הסירה שכבר או להחזירה
נטלה בין חילוק אין זה לענין שאף האומרים שרבו לפי להחמיר

משחשכה. לנטלה יום מבעוד

שאפו התנור לתוך ביום למחר להחזיר עוד להקל נוהגים ויש
התנור עוד חממו לא אם גרפוהו שלא פי על אף יום מבעוד בו
הטמינו אלא שחרית סעודת של החמין בו להטמין האפיה אחר
שחממוהו החימום מן שנשארו שהגחלים לפי אחר בתנור
מקום (ומכל כגרופות הן והרי ועממו כהו כבר האפיה לצורך

למעלה. שנתבאר כמו אסור) שם סולדת היד אם

אחר מקום מכל החמין בו הטמינו דאפילו עוד מקילין ויש
לפי לתוכו להחזיר ומותר גחליו כל עממו בודאי שחרית סעודת

שם): סולדת היד אין (אם המנהג

Îאצלה לסמוך מותר אבל לתוכה או גבה על להחזיר זה וכל
התבשיל גוף אם אף שלנו התנור אצל וכן בשבת לה חוצה
גרוף ואינו ועצים בגפת הוסק ואפילו הצד מן התנור בדופן נוגע
שנתבאר כמו לו חוצה בסומך לחיתוי לחוש שאין וקטום
והניחו יום מבעוד מהתנור זה תבשיל סילק כבר ואפילו למעלה
לסמכו אפילו ולא לתוכו להחזירו דעתו היה ולא קרקע גבי על
בענין שהוא אלא לגמרי ונצטנן ישן תבשיל הוא ואפילו אצלו
לפי לסמוך מותר זה הרי יבש שהוא כגון בישול משום בו שאין
חוץ לבשל דרך שאין לכתחלה בשבת כמבשל נראה שאינו
בסי' שיתבאר המדורה כנגד כסומך דינו והרי והכירה להתנור

שי"[ח].

גרופים שאינן שלנו תנור או כירה אצל לסמוך אוסרים ויש
או להחזירה דעתו שהיתה אף ועצים בגפת והוסקו וקטומים
לסמוך שלענין שאף יחתה שמא גזרה משום בידו ועודה לסמכה
לסמוך לענין מקום מכל לחיתוי חששו לא יום מבעוד שם

יותר. החמירו בשבת

צורך שם שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא והמנהג
לדבריהם: לחוש טוב כך כל

‡Îדהיינו) שם סולדת שהיד למקום בשבת כשמחזיר זה וכל
שם להתחמם יכול היה צונן היה שמחזיר זה תבשיל שאם
לדברי שם סולדת היד אין אם אבל בו) סולדת שהיד עד כך כל
גרוף שאינו אע"פ שבימיהם בתנור אפילו שם לסמוך מותר הכל

וקטום.

אין אם להחזיר מותר קטומה או הגרופה הכירה גבי על ואפילו
והניחו יום מבעוד זה תבשיל סילק שכבר אע"פ שם סולדת היד
פינהו ואפילו כלל להחזירו בדעתו היה ולא קרקע גבי על
יש ואפילו לגמרי ונצטנן ישן תבשיל הוא ואפילו אחרת לקדרה
נראה אינו בו סולדת שהיד כך כל חום שם שכשאין לפי מרק בו

לכתחלה. שם כמבשל

או הכירה לתוך להחזיר לענין שלנו(אבל אפילו התנור לתוך
בו): סולדת היד לאין בו סולדת היד בין חילוק אין

·Îמעל הקדרה עקר אם אבל עצמה בשבת להחזיר זה וכל
קודם לחשכה סמוך להחזירה ונמלך יום מבעוד הכירה גבי
נצטננה ואפילו קרקע גבי על הניחה שכבר אע"פ שבת קבלת
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לתוכה אפילו להחזירה יכול אחרת לקדרה פינהו ואפילו לגמרי
וקטום. גרוף שאינו אע"פ שבימיהם התנור לתוך אפילו או

היתה שאם כך כל לחשכה סמוך שהוא שכל אומרים ויש
אסור יום מבעוד להרתיחה אפשר היה לא צוננת הקדרה
רותחת היא שעכשיו אף אחרת לכירה ולא זו לכירה להחזירה
שמא גזרה משום עצמה בשבת להחזיר שמותר דרך על אלא
להרתיחה יכול היה אם אבל עצמה בשבת אף להחזיר יבאו
אין שבת קבלת קודם להרתיחה שהות שאין אלא יום מבעוד

כלום. בכך

שאין במקום מקום ומכל הראשונה כסברא לגמרי להקל והמנהג
ליטול שלא ליזהר טוב ולכן להחמיר טוב כך כל צורך שם
לחשכה סמוך וליתנה שם שנתבשלה התנור או מהכירה הקדרה
סולדת היד אם וקטום גרוף אינו שהוא החורף בית תנור גבי על
שצריך כמו הקדירה תחת דבר שום שם מניח כן אם אלא שם

שיתבאר: כמו עצמה בשבת להניח

סעיפים שבת בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק

טזֿכב
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הפרק: בשםתוכן נק' החול ימי שששת הענין משמעות

בראשית" ימי "ששת

.úéùàøá éîé úùù '÷ð äùòîä éîé úùù
הימים לששת קוראים מדוע להבין יש לכאורה
ימי "ששת בשם העולם את הקב"ה ברא שבהם

ימיבראשית "ששת להקראות להם הי' דלכאו' ,"

כיו"ב. או הבריאה"

עצמה שהבריאה משמע, בראשית, ימי ומדנקראו
בסמוך שמביא (וכפי "בראשית" נק' הקב"ה) (מעשי
מעשה כו' "המחדש בראשית", "עושה התפלה לשון

בראשית").

ימי "ששת [שמשמעוהמעשהוגם, שבוע שבכל "

בראשית. ימי ששת נק' החול] ימי ששת -

ששת בין הבדל אין החסידות משנת פי על שכן,
בפעם עולמו את הקב"ה ברא שבהם בראשית ימי
בכל ונשנים שחוזרים השבוע ימי לששת הראשונה,
כולה, הבריאה כל את מחדש הקב"ה כי ושבוע, שבוע
הראשונה בפעם כמו ורגע, רגע בכל ממש, ליש מאין
הי' לרגע אפילו העולם חידוש את ה' הפסיק [ואילו
ימי ששת לפני כמו ממש ואפס לאין חוזר העולם

ממש]. בראשית

בכל ונשנים חוזרים בראשית ימי שששת וזהו
ומחדש הקב"ה בורא אלה ימים דבמשך ושבוע, שבוע
בראשית, ימי בששת שעשה כמו ליש מאין העולם את
עולמו את (ומקיים הקב"ה "שובת" ושבת שבת ובכל
בראשית). למעשה הראשונה השבת של האופן באותו

נק' שהבריאה בכך הנרמז התוכן את ומבאר [והולך

הוא:]בראשית" הדבר דטעם - "

ù"îëå ,äîëç åæ ,úéùàø úðéçáî åëùîðù éôì
.úéùò äîëçá íìåë

כולה שכל מפני ראשית נקראת הבריאה פירוש,
ראשית, הנקראת "חכמה" מבחינת ונמשכה נתהוותה
בא הכתוב ואין עשית"; בחכמה "כולם הכתוב כמאמר
(דמהו הבריאה במעשה גדולה חכמה שיש רק ללמדנו
אצל זה הוא גדול שבח וכי בזה, הגדול החידוש
הכוונה עיקר אלא בחכמה), הן שעשיותיו הקב"ה,

היא ית' שחכמתו הפנימי, פירושו הוא חיותבכתוב

הנבראים. כל

חי היא ה"חכמה" ית' אצלו (וכמ"שכי ות
עשית" בחכמה "כולם פירוש וזהו תחי'"), "והחכמה
כולם, העולמות בכל הנבראים כל שבתוך שהחיות -

העשי'" "עולם הנק' הגשמי הזה שבעולם לנבראים עד
שלמעלה. ה"חכמה" ממדריגת היא (-"עשית"),

נק' המעשה ימי שששת מה הטעם יובן ועפ"ז
כדאיתאבראשית"ימי "ראשית", נק' החכמה כי ,"

יונתן דתרגם כמה חכמה, היא "ראשית הק': בזהר
. [ברא]" בחכמתא [ברא] בראשית

עשר דהנה הוא, ראשית נק' שחכמה [הטעם
"נאצלו" אלקיים] כוחות עשרה [שהם עליונות ספירות
העולמות, והנהגת בריאת בשביל ית' מאתו ונתגלו
שהיא החכמה, ספירת היא שבהם הראשונה והספירה
ועל ממנה. נמשכות האחרות הספירות וכל ית', חכמתו
המקור היותה מחמת "ראשית", החכמה נקראת כן

הספירות]. שאר לכל

בראשית" "ימי המעשה ימי ששת גם נקראו ולכן
הנק' ית' מחכמתו נמשכת הנבראים כל שחיות לפי -

כאמור. "ראשית"
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.úéùàøá äùåò øîàîëå
החכמה מספירת האלקית שהחיות הוא, שפירושו

ולברוא לעשות - "עשי'" למדריגת ירדה ראשית] -]

בראשית, עושה "וזהו בפועל, נבראים ולהוות

זה ומטעם עשי'", לידי באתה ראשית הנק' שהחכמה

"עושה והיינו - "בראשית" גופא הבריאה נק'

".בראשית

. úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîäå
דזה בראשית", מעשה כו' "המחדש פירוש נמי וכן

" הבריאה את מחדש תמידשהקב"ה יום הואבכל ,"

בעשי' נמשכת ("ראשית") שהחכמה ידי על
אלקית חיות יש גופא שבעשי' באופן ("מעשה"),

"חכמה". מבחינת

yceg icn dide d"c
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מל'Â‰ÊÂ(ג) מדת בחי' הוא צדקתך פי' ירננו וצדקתך
החיים שפע כל מקור נמשך זו שממדה דאצי'
הצדקה בחי' ע"ש צדק שנק' ועולמות למלאכים עליונים
כמ"ש שפלים רוח להחיות לעני וחסד הצדקה כמו ממש
כו' אהב צדקות ה' צדיק כי וכתי' דוקא ימינך מלאה צדק
(לבד דוקא קצוב ושיעור במדה ושפע האור שבא מפני אך
שיהי' כדי ממש וגבול במד' הבא האו' והסת' הצמצום
מן שלמעלה העליון האור גם הרי כנ"ל מאין יש מציאו'
ושיעור במדה הוא גם בא לאין היש ביטול להיות הצמצום
דין דאיהו צדק כמ"ש הדין מדת ע"ש צדק נק' וד"ל) כנ"ל
ומשפט בצדק שבא מפני אלא גמור דין בחי' ולא כו'
מלכותא איהו דצדק בזהר מ"ש והוא דוקא ושיעור במדה
בכל ושיעו' במד' המשפיע הוא המל' שמדת לפי קדישא
גם עד בלבד דילי' שיעור' לפום ונבר' מלאך ובכל עולם
על אלקי' מלך כמ"ש ערכם לפי משפיע שלמטה שרי' בע'
יראו וכתיב כו' הגוים מלך ייראך לא מי וכתיב כו' גוי'
הללו וכן יותר מצומצמת במד' שבא רק כו' הארץ כל מה'
העמים כל וכן עמים משפחות לה' הבו וכן גוים כל ה' את
יראה נופל אוה"ע בע' (וגם וכה"ג הארץ כל לה' הריעו כו'
או' שלהם העליונים שרים כאשר לפרקי' אלקים ופחד
(וכמ"כ וכו') ונבוכדנצר כו' עשו של בשרו כמו שירה

כ לפרקי' יפול ברשעים תשובה מכרזתבהרהורי ב"ק מו
זאת מדה כלולה ונמצא וכו') ושיעור במדה והכל כו'
כמו דחסד ימין בחי' ימינך מלאה צדק כמ"ש מחו"ג
הנק' הוא ושיעור במדה הבא מדה"ד ומפני ממש הצדקה
או הארץ כל אדון אד' שם אותיות והוא דמלכותא דינא
וד"ל. כו' דין דאיהו צדק שא' וזהו כו' הארץ כל שופט
המל' דבחי' ושפע אור דכל למעלה שמבואר מאחר והנה

שבו מה דבר שיש לומר בהכרח א"כ ושיעור במדה באה
בחי' יהיה כמה הזאת האלקי' השפע לאור ושוקלין מודדין
כנ"ל שלהם בשיר לאין ונבראים המלאכים של היש ביטול
הנק' המשקל כלי בחי' דהיינו צדק מאזני הנק' והוא
האלקי אור יומשך כמה ומודדים שוקלין שבהן מאזנים
(עד דווקא ערכו לפי עולם בכל בעולמות שמים מל' דמדת
מובן הרי כי כו') בנש"י וכ"ש באוה"ע גם השפל עוה"ז
האלקי אור עליהם שמקבלים המדה דלפ"ע הנ"ל מכל
זה לפ"ע הוא כך יותר בגלוי דלעילא שמים מל' מבחי'
תוכם בתוך הבא האלקי ושפע אור קבלת ענין ממש
אם כו' יש לבחי' האלקי מאין מציאותם קיום בשביל
מע"ב יום בכל מחדש בענין כנ"ל העיקר על מרובה בתוס'
מאחר כו' החיים מקור מבחי' האור חידוש הנק' שזהו
וכח האור לכל מקור בחי' הוא המל' דבחי' זאת שמדה
כל מל' מלכותך וכמ"ש עולם בכל הנמשך האלקית השפע
לחיים ה' יראת (וכמ"ש וקיומם חיותם עיקר שמזה עולמים
המלאכים וע"כ החיות קיום עיקר הוא ה' יראת דמבחי'
בהכרח וא"כ במ"א) כמ"ש הנשמות מן נצחיים חיים יותר
במדה נמדד אלא בשוה מקבלים העולמות כל שאין לומר
מכפי יותר הרב' ולא לבד ערכו לפי עולם בכל ומשקל
דילי' שיעורא כפום רק לאין היש בביטול שלהם המדה
ממדתם יותר מעט ומלאך עולם בכל מאיר הי' שאם בלבד
אצבעו הושיט כעין לגמרי במציאות בטל הי' ושיעורם
שהן צדק מאזני פי' וזהו כנ"ל ושרפן כו') יוד (שהוא קטנה
וכמה איך יועצות כליות שנק' כידוע דמל' נו"ה בחי'
במאזנים דבר שנמדד כמו ושיעור במדה עולם בכל יומשך
בזהר ומבואר כידוע כו' צדק יזלו שחקים מ"ש וכן ממש

וד"ל: דוכתי בכמה
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.úéùàøá äùåò øîàîëå
החכמה מספירת האלקית שהחיות הוא, שפירושו

ולברוא לעשות - "עשי'" למדריגת ירדה ראשית] -]

בראשית, עושה "וזהו בפועל, נבראים ולהוות

זה ומטעם עשי'", לידי באתה ראשית הנק' שהחכמה

"עושה והיינו - "בראשית" גופא הבריאה נק'

".בראשית

. úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîäå
דזה בראשית", מעשה כו' "המחדש פירוש נמי וכן

" הבריאה את מחדש תמידשהקב"ה יום הואבכל ,"

בעשי' נמשכת ("ראשית") שהחכמה ידי על
אלקית חיות יש גופא שבעשי' באופן ("מעשה"),

"חכמה". מבחינת
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מל'Â‰ÊÂ(ג) מדת בחי' הוא צדקתך פי' ירננו וצדקתך
החיים שפע כל מקור נמשך זו שממדה דאצי'
הצדקה בחי' ע"ש צדק שנק' ועולמות למלאכים עליונים
כמ"ש שפלים רוח להחיות לעני וחסד הצדקה כמו ממש
כו' אהב צדקות ה' צדיק כי וכתי' דוקא ימינך מלאה צדק
(לבד דוקא קצוב ושיעור במדה ושפע האור שבא מפני אך
שיהי' כדי ממש וגבול במד' הבא האו' והסת' הצמצום
מן שלמעלה העליון האור גם הרי כנ"ל מאין יש מציאו'
ושיעור במדה הוא גם בא לאין היש ביטול להיות הצמצום
דין דאיהו צדק כמ"ש הדין מדת ע"ש צדק נק' וד"ל) כנ"ל
ומשפט בצדק שבא מפני אלא גמור דין בחי' ולא כו'
מלכותא איהו דצדק בזהר מ"ש והוא דוקא ושיעור במדה
בכל ושיעו' במד' המשפיע הוא המל' שמדת לפי קדישא
גם עד בלבד דילי' שיעור' לפום ונבר' מלאך ובכל עולם
על אלקי' מלך כמ"ש ערכם לפי משפיע שלמטה שרי' בע'
יראו וכתיב כו' הגוים מלך ייראך לא מי וכתיב כו' גוי'
הללו וכן יותר מצומצמת במד' שבא רק כו' הארץ כל מה'
העמים כל וכן עמים משפחות לה' הבו וכן גוים כל ה' את
יראה נופל אוה"ע בע' (וגם וכה"ג הארץ כל לה' הריעו כו'
או' שלהם העליונים שרים כאשר לפרקי' אלקים ופחד
(וכמ"כ וכו') ונבוכדנצר כו' עשו של בשרו כמו שירה

כ לפרקי' יפול ברשעים תשובה מכרזתבהרהורי ב"ק מו
זאת מדה כלולה ונמצא וכו') ושיעור במדה והכל כו'
כמו דחסד ימין בחי' ימינך מלאה צדק כמ"ש מחו"ג
הנק' הוא ושיעור במדה הבא מדה"ד ומפני ממש הצדקה
או הארץ כל אדון אד' שם אותיות והוא דמלכותא דינא
וד"ל. כו' דין דאיהו צדק שא' וזהו כו' הארץ כל שופט
המל' דבחי' ושפע אור דכל למעלה שמבואר מאחר והנה

שבו מה דבר שיש לומר בהכרח א"כ ושיעור במדה באה
בחי' יהיה כמה הזאת האלקי' השפע לאור ושוקלין מודדין
כנ"ל שלהם בשיר לאין ונבראים המלאכים של היש ביטול
הנק' המשקל כלי בחי' דהיינו צדק מאזני הנק' והוא
האלקי אור יומשך כמה ומודדים שוקלין שבהן מאזנים
(עד דווקא ערכו לפי עולם בכל בעולמות שמים מל' דמדת
מובן הרי כי כו') בנש"י וכ"ש באוה"ע גם השפל עוה"ז
האלקי אור עליהם שמקבלים המדה דלפ"ע הנ"ל מכל
זה לפ"ע הוא כך יותר בגלוי דלעילא שמים מל' מבחי'
תוכם בתוך הבא האלקי ושפע אור קבלת ענין ממש
אם כו' יש לבחי' האלקי מאין מציאותם קיום בשביל
מע"ב יום בכל מחדש בענין כנ"ל העיקר על מרובה בתוס'
מאחר כו' החיים מקור מבחי' האור חידוש הנק' שזהו
וכח האור לכל מקור בחי' הוא המל' דבחי' זאת שמדה
כל מל' מלכותך וכמ"ש עולם בכל הנמשך האלקית השפע
לחיים ה' יראת (וכמ"ש וקיומם חיותם עיקר שמזה עולמים
המלאכים וע"כ החיות קיום עיקר הוא ה' יראת דמבחי'
בהכרח וא"כ במ"א) כמ"ש הנשמות מן נצחיים חיים יותר
במדה נמדד אלא בשוה מקבלים העולמות כל שאין לומר
מכפי יותר הרב' ולא לבד ערכו לפי עולם בכל ומשקל
דילי' שיעורא כפום רק לאין היש בביטול שלהם המדה
ממדתם יותר מעט ומלאך עולם בכל מאיר הי' שאם בלבד
אצבעו הושיט כעין לגמרי במציאות בטל הי' ושיעורם
שהן צדק מאזני פי' וזהו כנ"ל ושרפן כו') יוד (שהוא קטנה
וכמה איך יועצות כליות שנק' כידוע דמל' נו"ה בחי'
במאזנים דבר שנמדד כמו ושיעור במדה עולם בכל יומשך
בזהר ומבואר כידוע כו' צדק יזלו שחקים מ"ש וכן ממש

וד"ל: דוכתי בכמה
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‡Ï˘ערותה תגלה לא היא אמך שנאמר אמו על לבא
מדכתיב בתו לבעול שלא (ק"צ) ז') י"ח (ויקרא
במ"א מ"ש עפ"י והוא (קצ"ה): כידוע הנה, י') י"ח (ויקרא
אשמח בענין ע"ב דרל"ו פנחס פ' הזהר למאמר ביאור
ראשון דפ' אחד שמע תיבות שבשני קטנות מאותיות היוצא
שהם ישסו"ת והם ע"ד, הם שבהם גדולות ואותיות דק"ש
דבר על הוא שהעדות עד נק' ולכן דאתכסייא מעלמא
מל' בחי' היא קטנות מאותיות דשמע וש"מ כו' הנסתר
עליי' ד"מ והוא רברבא הע' סוד יש"ס עם שמתייחדת
או לאסור אם ענין באיזו כשמעמיק שבשכל במדות הדבור
(ביצה שבגמ' רב שתיק ענין וכמו תבונתו עומק ע"פ להתיר
לקבל עלה כי ההשכלה גלוי מלבאר הדבור שנפסק א') ו'
הוא למעלה זה יחוד וענין כו' חדש דבר תבונתו מעומק

מיש"ס לקבל עולת מז"א תחתונה שהיא שהמל' נפלא יחוד
הם ישסו"ת כי אבא ג"כ נק' דיש"ס וידוע ממנו שלמעלה
א"ח עולה באחד וכן כו', בתו היא והמל' תתאין או"א
כמו תבונה רבתי ד' עם ומתייחד ט"ס בעל ז"א שהוא
שהז"א חדש דבר ג"כ והוא להרהר למוח מהמדות שעולה
ויצא בזהר כמ"ש אמו הנקרא להתבונה ישפיע למטה שהוא
מאן ולכן ט"ז) ל' (בראשית כו' לקראתו לאה ותצא ע"פ
להיותו מלעילא לי' זמינין חדוה בק"ש דא יחודא דמייחד
כולא דקמי' אא"ס גלוי מחמת כו' למטה עליונים חדש דבר
דאצי' בי"ס הם הנ"ל היחודים כל והנה אשמח, וז"ס כלא
א', הכל ובאמת ח"ו פירוד בהם ואין חד וגרמוהי דאיהו
זו שעושה מי ערוה ומגלה ערוה זה נק' בבי"ע משא"כ

כידוע: ומב"ד כרת עליהם וחייבים וכמשנת"ל
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ÔÈ�ÚÂבמ"א ממש"נ יובן התפלה, שע"י מ"ן ההעלאת
כמו שהוא מנחה בידו הבא מן ויקח בד"ה בת"א
הקטנה בקשה אל שיפנה בכדי חדש דבר למלך שמביאין
אין מלכים לב דכתיב המלך ומדריגת מעלת לגבי והנמוכה
ע"י כמו המלך, לב ממשיך ההוא חדש הדבר וע"י חקר,
רק יותר יתירה בבינה מדברים שבנ"א הגם המדברת צפור
החידוש מצד אך מדבר, הוא שהאדם חידוש אינו שזה
לב ויעורר ימשיך עי"ז תדבר, חי בעל שהיא הציפור שגם
שהרי למעלה יובן וכמו"כ ההדיוט, לבקשת שיפנה המלך
לגבי כלל ערוך אינו דבי"ע העולמות ההשתל' כל כללות
שהרי אוקיינוס ים לגבי כטפה אפי' ולא ית', מהו"ע אוא"ס
איזה יש הרי בים יש טפות כמה לשער יכולני ר"י אמר
שזה רק מים, הוא והים מים, הוא הטיפה וגם ערך, קצת
אבל אחד, מהות הם מ"מ הרבה, מים הוא והים אחת טפה
ושרש ממש לך ערוך אין הם ית' הבורא לגבי נבראים
המדות כלי ע"י הוא הנבראים עולמות והנהגת התהוות

גבורה ימינא דרועא חסד אלי' וכמאמר ז"א, הנק' דאצי'
וע' עלמא, מתנהג איך לאחזאה כולא כו' שמאלא דרועא
בתחבולותיו מתהפך מסיבות והוא ע"פ הזהר במאמר
תרגם והת"י ע"א, דק"ט וירא פ' בזח"א כו' טיקלא כהדין

וע' יעו"ש, בחוכמתי' ל"זבתחבולותיו סי' באיוב פירש"י
נמשך דב"נ עובדיהון שלפום וכיון מסיבות, והוא ע"פ
לעורר צריך כו', דרא אכשיר שלא מחמת המטר מניעת
אין הלא לזה יגיע ואיך המדות. מן שלמעל' מבחי' ר"ר
שגם נה"ב ובירור אש רשפי ע"י זהו אלא וכנ"ל, לך ערוך
יצריך בשני לבבך בכל וכמארז"ל ה' לאהבת ישוב הנה"ב
שאומרים ק"ש לפני לפני' שתים הקדמת ע"י וזהו
הם שהאופנים איך גדול, ברעש הקודש וחיות והאופנים
שרשו כי הנה"ב גם מתעורר ועי"ז לאוא"ס, בטילים
ושרש שהמקור איך ההתבוננו' וע"י כו', האופנים משמרי
בכל להיות ג"כ לנה"ב גם הביטול יגיע עי"ז בטל שלו

כו'. יצריך בשני לבבך
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‡ˆÓ�יחו"ע בלי לבד יחו"ת דבחי' הנ"ל מכל העולה
שתהי' אופן ובאיזה בעצמה אמיתית שתהי' א"א
אל שייכות לו יש כי ונה"ב הגוף ישות מן בזה יוצא אינו
ונופל יורד וה"ה עליו מתגבר הישות וממילא הישות
אותו מורידים ונה"ב הגוף וחומריות ישות כי ממדריגתו
בהכח הן לחיצונים אחיזה יש זו שבמדרי' לפי והיינו כו'
שייכים שהם מפני וזהו למטה בהנה"א והן למעלה האלקי
בזה להיות יכול ג"כ ומשו"ז בו ומתלבשים היש אל
גלות והו"ע כו' הנפש את שמוריד הישות התגברות

בחי' להיות וצריך כו' למטה הנפש וגלות למעלה השכינה
העבודה תהי' ואז עכ"פ מזעיר מעט דיחו"ע ויחוד הביטול
על יתגבר אדרבה ממדריגתו יפול ולא אמיתית דיחו"ת
דוקא כאחד ושניהם כו' ולבררם להכניעם ונה"ב הגוף
כו': יחו"ת ובחי' יחו"ע בחי' הבחי' ב' שיהיו טובים

.¯ÂˆÈ˜דיחו"ת ביטל, הוא דיחו"ע העבודה דענין יבאר
שור. בכח תבואות דורב בזה והמעלה בירור,
עבודת קדירה, ציקי שהריחה מל', מלך, דבת המשל ויבאר

דיחו"ע. ביטול בחשאי, לה הביאו הבירורים,
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"¯Ó‡1צדקת יא) ה, (ׁשֹופטים ּדכתיב מאי אֹוׁשעיא, ר' »«ְְְְִִִִַַָֹ
וגֹו' ּביׂשראל ּברּו2ּפרזנֹו הּקדֹוׁש עׂשה צדקה , ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ

ׁשאין רׁש"י, ּופרׁש האּמֹות". לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּוא
ּדכאׁשר והינּו ב), עּמּוד פז, ּדף (ּפסחים יחד לכּלֹותם ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָיכֹולין
רחֹוקים, ואּיים הארץ ּובקצֹות מדינֹות ּבכּמה מפּזרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻיׂשראל
את ולֹוחצים ּדֹוחקים וׁשלֹום חס אחת ּבמדינה אם אז ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּנה
להם נֹותנים ׁשאינם ההיא, ּבּמדינה הּיֹוׁשבים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבני
ּבמדינה הּנמצאים יׂשראל ּבני הּנה הּמצות, את ּולקּים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹללמד
ׁשהם זה מּלבד הּנה ּומצוֹות, ּבּתֹורה העֹוסקים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאחרת
אׁשר זאת עֹוד הּנה הּמצות, את ּומקּימים ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹעֹוסקים
רחמנא ּבגזרה הּיֹוׁשבים לאּלּו ּגם ועז ּכח נֹותנים הם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבזה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה וזהּו להתקּים, ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּצלן
נצחית היא ּתֹורה ּדהּנה לעד, קּימין ׁשּיהיּו ׁשּפּזרן", ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביׂשראל

ּוזמן עת עת3ּבכל ּבכל נצחּיים הם והּמצות מקֹום, ּובכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּפרטּיים מצוֹות (לבד ּבׁשוה יׂשראל ּבכל מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּובכל

וכּו'), מל ּכהן ּכמֹו ּפרטיים, ּובאנׁשים ּבארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּתלּויים
"צדקה וזהּו מקֹום. ּובכל ּוזמן עת ּבכל נצחּיים הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָויׂשראל
הּתֹורה ׁשּיהיּו ׁשּפזרן", ּביׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָעׂשה
ודֹור ּדֹור ּבכל ּדהּנה לעד, ּבנצחּיּותם קּימין ויׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמצות

לכּלֹותנּו עלינּו ׂשֹונאים4עֹומדים עלינּו ׁשעֹומדים והינּו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּבפנים, ׂשֹונאים וגם "מהרסי4מּבחּוץ ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

אּון איינג אּונז מאכין אֹותנּו, ּולהעיק להצר כּו', "ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומחרבי
הּמצות,אׁשלעכט וקּיּום ּבּתֹורה מּלהתעּסק אֹותנּו למנע , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

רֹואים אנּו ּכאׁשר ּבכלל, מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
לּמקֹום טֹובים ׁשלּוחים ׁשהרּבה ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִֵֶַַָָָָּבמּוחׁש
חּזּוק ידי על ּובפרט האריֹות, מּׁשּני עּמֹו יׂשראל את ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלהּציל
ּדעל והינּו, הּמקֹומֹות. ּבׁשארי הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹלּמּוד
עֹוסקים ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ׁשּנמצאים יׂשראל ּדכללּות זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻידי
הּנה נפׁש, ּובמסירת ּבעבֹודה הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבלּמּוד
לּצלן רחמנא נמצאים אׁשר לאּלּו ּגם רּוחני ועז ּכח נֹותן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹזה
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פרזונו1) צדקת המתחיל דיבור מאמר ראה - זה מאמר לכללות
ואילך. תתקפט עמ' ב חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר במאמרי בישראל
תשובה שערי ואילך. א שכב, בשלח בתו"ח הנ"ל המתחיל דיבור
עתר עמ' בשלח התורה אור ואילך. ד ז, ב חלק האמצעי לאדמו"ר
רפה עמ' תרכ"ו המאמרים (ספר תרכ"ז הנ"ל המתחיל דיבור ואילך.
עמ' תרכ"ט המאמרים (ספר תרכ"ט תשמ"ט). קה"ת בהוצאת - ואילך
המאמרים (ספר אעת"ר לציון והביאנו המתחיל דיבור מאמר ואילך). נב

.50ֿ51 הערות לקמן בהמצויין וראה ואילך). קעז עמ' אעת"ר
המתחיל דיבור מאמר ראה - בהמאמר המבוארים ענינים לכמה
תשל"ט. תשכ"ט. תשכ"ד. תשי"ד. פרזונו צדקת כו' אושעיא ר' אמר

תשמ"ח. קסד) עמ' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת
הטעם2) וכן כסלו, לי"ט גו') פרזונו (צדקת זה דפסוק השייכות

דיבור מאמר ראה - אושעיא) (ר' המאמר בעל את בהמאמר שמביא
תשמ"ח. פרזונו צדקת כו' אושעיא ר' אמר המתחיל

מקומות.3) ובכמה יז. פרק ריש תניא ראה
שעמדה.4) והיא פיסקא פסח של הגדה

ורע.א. צר לנו לעשות



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

‡ˆÓ�יחו"ע בלי לבד יחו"ת דבחי' הנ"ל מכל העולה
שתהי' אופן ובאיזה בעצמה אמיתית שתהי' א"א
אל שייכות לו יש כי ונה"ב הגוף ישות מן בזה יוצא אינו
ונופל יורד וה"ה עליו מתגבר הישות וממילא הישות
אותו מורידים ונה"ב הגוף וחומריות ישות כי ממדריגתו
בהכח הן לחיצונים אחיזה יש זו שבמדרי' לפי והיינו כו'
שייכים שהם מפני וזהו למטה בהנה"א והן למעלה האלקי
בזה להיות יכול ג"כ ומשו"ז בו ומתלבשים היש אל
גלות והו"ע כו' הנפש את שמוריד הישות התגברות

בחי' להיות וצריך כו' למטה הנפש וגלות למעלה השכינה
העבודה תהי' ואז עכ"פ מזעיר מעט דיחו"ע ויחוד הביטול
על יתגבר אדרבה ממדריגתו יפול ולא אמיתית דיחו"ת
דוקא כאחד ושניהם כו' ולבררם להכניעם ונה"ב הגוף
כו': יחו"ת ובחי' יחו"ע בחי' הבחי' ב' שיהיו טובים

.¯ÂˆÈ˜דיחו"ת ביטל, הוא דיחו"ע העבודה דענין יבאר
שור. בכח תבואות דורב בזה והמעלה בירור,
עבודת קדירה, ציקי שהריחה מל', מלך, דבת המשל ויבאר

דיחו"ע. ביטול בחשאי, לה הביאו הבירורים,
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"¯Ó‡1צדקת יא) ה, (ׁשֹופטים ּדכתיב מאי אֹוׁשעיא, ר' »«ְְְְִִִִַַָֹ
וגֹו' ּביׂשראל ּברּו2ּפרזנֹו הּקדֹוׁש עׂשה צדקה , ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ

ׁשאין רׁש"י, ּופרׁש האּמֹות". לבין ׁשּפּזרן ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּוא
ּדכאׁשר והינּו ב), עּמּוד פז, ּדף (ּפסחים יחד לכּלֹותם ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָיכֹולין
רחֹוקים, ואּיים הארץ ּובקצֹות מדינֹות ּבכּמה מפּזרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻיׂשראל
את ולֹוחצים ּדֹוחקים וׁשלֹום חס אחת ּבמדינה אם אז ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּנה
להם נֹותנים ׁשאינם ההיא, ּבּמדינה הּיֹוׁשבים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבני
ּבמדינה הּנמצאים יׂשראל ּבני הּנה הּמצות, את ּולקּים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹללמד
ׁשהם זה מּלבד הּנה ּומצוֹות, ּבּתֹורה העֹוסקים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאחרת
אׁשר זאת עֹוד הּנה הּמצות, את ּומקּימים ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹעֹוסקים
רחמנא ּבגזרה הּיֹוׁשבים לאּלּו ּגם ועז ּכח נֹותנים הם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבזה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה וזהּו להתקּים, ׁשּיּוכלּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּצלן
נצחית היא ּתֹורה ּדהּנה לעד, קּימין ׁשּיהיּו ׁשּפּזרן", ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביׂשראל

ּוזמן עת עת3ּבכל ּבכל נצחּיים הם והּמצות מקֹום, ּובכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּפרטּיים מצוֹות (לבד ּבׁשוה יׂשראל ּבכל מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּובכל

וכּו'), מל ּכהן ּכמֹו ּפרטיים, ּובאנׁשים ּבארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּתלּויים
"צדקה וזהּו מקֹום. ּובכל ּוזמן עת ּבכל נצחּיים הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָויׂשראל
הּתֹורה ׁשּיהיּו ׁשּפזרן", ּביׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָעׂשה
ודֹור ּדֹור ּבכל ּדהּנה לעד, ּבנצחּיּותם קּימין ויׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמצות

לכּלֹותנּו עלינּו ׂשֹונאים4עֹומדים עלינּו ׁשעֹומדים והינּו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מּבפנים, ׂשֹונאים וגם "מהרסי4מּבחּוץ ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

אּון איינג אּונז מאכין אֹותנּו, ּולהעיק להצר כּו', "ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומחרבי
הּמצות,אׁשלעכט וקּיּום ּבּתֹורה מּלהתעּסק אֹותנּו למנע , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

רֹואים אנּו ּכאׁשר ּבכלל, מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָוהּקדֹוׁש
לּמקֹום טֹובים ׁשלּוחים ׁשהרּבה ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְִִֵֶַַָָָָּבמּוחׁש
חּזּוק ידי על ּובפרט האריֹות, מּׁשּני עּמֹו יׂשראל את ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלהּציל
ּדעל והינּו, הּמקֹומֹות. ּבׁשארי הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹלּמּוד
עֹוסקים ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ׁשּנמצאים יׂשראל ּדכללּות זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻידי
הּנה נפׁש, ּובמסירת ּבעבֹודה הּמצות וקּיּום הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבלּמּוד
לּצלן רחמנא נמצאים אׁשר לאּלּו ּגם רּוחני ועז ּכח נֹותן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹזה
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פרזונו1) צדקת המתחיל דיבור מאמר ראה - זה מאמר לכללות
ואילך. תתקפט עמ' ב חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר במאמרי בישראל
תשובה שערי ואילך. א שכב, בשלח בתו"ח הנ"ל המתחיל דיבור
עתר עמ' בשלח התורה אור ואילך. ד ז, ב חלק האמצעי לאדמו"ר
רפה עמ' תרכ"ו המאמרים (ספר תרכ"ז הנ"ל המתחיל דיבור ואילך.
עמ' תרכ"ט המאמרים (ספר תרכ"ט תשמ"ט). קה"ת בהוצאת - ואילך
המאמרים (ספר אעת"ר לציון והביאנו המתחיל דיבור מאמר ואילך). נב

.50ֿ51 הערות לקמן בהמצויין וראה ואילך). קעז עמ' אעת"ר
המתחיל דיבור מאמר ראה - בהמאמר המבוארים ענינים לכמה
תשל"ט. תשכ"ט. תשכ"ד. תשי"ד. פרזונו צדקת כו' אושעיא ר' אמר

תשמ"ח. קסד) עמ' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת
הטעם2) וכן כסלו, לי"ט גו') פרזונו (צדקת זה דפסוק השייכות

דיבור מאמר ראה - אושעיא) (ר' המאמר בעל את בהמאמר שמביא
תשמ"ח. פרזונו צדקת כו' אושעיא ר' אמר המתחיל

מקומות.3) ובכמה יז. פרק ריש תניא ראה
שעמדה.4) והיא פיסקא פסח של הגדה

ורע.א. צר לנו לעשות
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וקּיּום הּתֹורה מּלּמּוד אֹותם מֹונעים ׁשם אׁשר ְְְֲִִִִֶַַָָָָּבהּמקֹום
לעמד ּגדֹולה ּבהתעֹוררּות יתעֹוררּו ּכי לּצלן, רחמנא ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֹהּמצות
ׁשּלא נפׁש, ּבמסירת בניהם ּובני ּבניהם נפׁש ועל נפׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ואיׁש הּמצות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על המנּגד ּבקֹול ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָֹֹלׁשמע
ּבתקף הּמצות ּבקּיּום ּולהתעּסק ּתֹורה ללמד יעזרּו רעהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאת
ׁשהם ּביׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתן זה ּתקף הּנה ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּגדֹול,
ּומעּכבם מֹונעם ּכל נגד מּמׁש נפׁש ּבמסירת לעמד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹיכֹולים
לב ּדף (ּבראׁשית ּבּזהר וכדאיתא ּומצוֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹמּלהתעּסק

מחצצים מּקֹול א) ּכתיבבּדא5עּמּוד ּדהּנה יעקב, 6קֹול ְְְְֲִִִִֵַַַָֹ
ּבּילקּוט ואיתא עׂשו", ידי והּידים יעקב קֹול ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹ"הּקל

עׂשו7ּבמקֹומֹו ידי אין ּבקֹולֹו מצפצף ׁשּיעקב ּבׁשעה , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבן ּכבלעם העֹולם ּבאּמֹות פילֹוסֹופים עמדּו לא ְְְְְִִִֶָָָָֹֻׁשֹולטֹות,
אּמֹות ּכל נתּכּנסּו הּגרּדי אבּנימּוס הּגרּדי, וכאבּנימּוס ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָֻּבעֹור
ּבאּמה להזּדּוג יכֹולים ׁשאנּו ּתאמר לֹו, אמרּו אצלֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻהעֹולם
רּוחני, ּבנּצחֹון יׂשראל את לנּצח להם אפׁשר האם ּכלֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזֹו,
את וׁשלֹום חס להׁשּכיח היה רצֹונם ּדכל יון ּבמלחמת ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּוכמֹו

הוי' ּתֹורת היא הּתֹורה אׁשר הּׂשכלים8יׂשראל ּדעל הינּו , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּדי ׁשּבּתֹורה, האלקּות לעקר רצּו רק הסּכימּו, ְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּתֹורה

"להׁשּכיחם ׁשרצּו ּדזהּו ּתֹורה, אין ואס ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָגעטליכקייט
"ּבּזמן9ּתֹורת הּנֹוהגים ּדר (ועל הוי', ּתֹורת ׁשהיא ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עניני ּכל ּבּה ּומדּברים הּתֹורה, נּתנה ׁשּבהם ּבהאֹותּיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּזה
ּבקדּׁשת חפצים אינם ׁשהם האסּורים, ּדברים ּובפרט ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחל,

חס10האֹותּיֹות לעקר רצּו ׁשהם הּתֹורה, ּבענין הּוא וכן ,( ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הסּכימּו, ׁשּבּתֹורה הּׂשכלים ּדעל ׁשּבּתֹורה, האלקּות ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָֹוׁשלֹום
ּדזהּו יׂשראל, עם לחמּו זה על ׁשּבּתֹורה האלקּות על ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרק
מצוֹות ּדעל ,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ"להׁשּכיחם
ּתֹורת על רק ּכן, ּגם הסּכימּו אנֹוׁשי ּבׂשכל טעם להם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיׁש

הסּכימּו. לא זה על ׁשּבּתֹורה החּקים ועל ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻהוי'
.¯ev˜הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה יכֹוליןצדקה ׁשאין ׁשּפזרן, ƒְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ׂשֹונאינּו עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּדבכל ְְְְִִֵֵַָָָָלכּלֹותן,
ּתֹורה ללמד לנּו נֹותנים ׁשאין לכּלֹותנּו, ּומּבחּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹמּבפנים
ּבמדינת ׁשּנמצאים ּדיׂשראל זה ידי ועל הּמצות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּולקּים
הּיֹוׁשבים ּביׂשראל ּגם ּכח נֹותן זה ּתֹורה, לֹומדים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהחפׁש
ּבתקף ה' מצוֹות ּולקּים ּתֹורה ללמד להתחּזק הּגזרה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבתֹו
הּׁשֹובר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּדיׁשנֹו נפׁש מסירּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּומעּכב. מֹונע ּכל ְֵֵֶַַָאת
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המאמר.5) בתחילת הנ"ל שופטים ספר
כב.6) כז, תולדות
קטו).7) (רמז הפסוק על שמעוני ילקוט
(859 עמ' סוף תש"א קעג. עמ' תרח"ץ המאמרים ספר ראה

הזקן אדמו"ר מאמרי גם וראה הבאה. בהערה שצויינו מקומות ואילך.
בכ"ה המתחיל דיבור החנוכה שער אורה שערי נז. עמ' א חלק תקס"ג
נר מצות צדק להצמח מצותיך) (דרך המצוות ספר נג. פרק בכסלו

א). (עא, א פרק חנוכה
המתחיל9) דיבור מאמר וראה דחנוכה. הנסים" "ועל הודאת נוסח

המאמרים ספר - מנחם (תורת ג פרק תשל"ח חנוכה נר מצות רבנן תנו
ואילך. 815 עמ' ג חלק שיחות לקוטי קסד). עמ' כסלו

ואילך.10) תתטז עמ' ב חלק מוהרש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
נסמן. ושם .40 עמ' תרצ"ו השיחות ספר

זה.ב.

•
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ÂÏÒÎ 'Î ÏÈÏ· ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î È¯·„ ˙ÓÈ˘¯
·"ˆ¯˙

(ÌÈÚÓÂ˘‰ „Á‡ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓÈ˘¯Ó)
ישיבת זכתה בו מהיום שנה שלשים מתמלאות היום

חדש, אור להתגלות בליובאוויטש תמימים" "תומכי

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של הקודש" "אגרת

י"ט החג של מהותו לנו המגלה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

כסלו.

.‡ÂÂ˜Ò‡Ó ,˜"ÙÏ ·"Ò¯˙ ÂÏÒÎ Ê"Ë ,'„ ÌÂÈ .‰"·
ÌÈ„ÓÂÏ‰ Ï"Ú·‰ ÂÏÒÎ Ë"È· ÂÙÒ‡˙‰ 'È˘ È�·
˙ÁÓ˘· ÂÁÓ˘˙Â ,Ì‰ÈÁÈ‚˘ÓÂ Ì‰È¯ÂÓÂ Ì‰È˘‡¯Â
Â�È˘Ù� ˙ÂÈÁÂ ¯Â‡Â ,Â�È˘Ù� ÌÂÏ˘· ‰„Ù ¯˘‡ ,‚Á‰

.Â�Ï Ô˙È�
Â�ÏÈÁ�‰ ¯˘‡ Á"‡„Ï ‰�˘‰ ˘‡¯ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰

˙¯Â˙ ‡È‰ ‡È‰Â ,Ú"ÈÊ Ú"� ‰"‰ÏÏ˜ÂˆÊ '˜‰ Â�È˙Â·‡
.Ï"Ê Ë"˘Ú·‰

˙È˙ÈÓ‡‰ ‰�ÂÂÎ‰ ˙ÂÓÈÏ˘ ÍÈ˘ÚÓ ˙ÏÁ˙ ÌÂÈ‰ ‰Ê
˙ÂÈÓÈ�Ù ¯Â‡ ÈÂÏÈ‚ ÍÈ˘Ó‰Ï ı¯‡ ÈÏÚ Ì„‡‰ ˙‡È¯··
‰Î˘Ó‰ ˙�ÈÁ·· ‰Ê‰ ÌÂÈ· Í˘Ó� ¯˘‡ ‰˘Â„˜‰ Â�˙¯Â˙
ÌÂÈ· Â�È··Ï ¯ÈÚ‰Ï Â�ÈÏÚÂ ,‰�˘‰ ˙ÂÏÏÎ ÏÚ ˙ÈÏÏÎ
˙„Â˜� ˙˙ÈÓ‡· ÈÓˆÚÂ ÈÓÈ�Ù ÔÂˆ¯Â ıÙÁ 'ÈÁ·· ‰Ê‰

.Í¯·˙È Â˙¯Â˙ ˙ÂÈÓÈ�Ù ¯Â‡· Â�È˘Ù� ¯È‡È˘ Â�È··Ï
˜ÓÂÚ 'ÈÁ· ÍÈ˘Ó‰Ï 'ÈÂ‰ ÍÈ˙‡¯˜ ÌÈ˜ÓÚÓÓ
˙ÂÈÓÈ�Ù 'ÈÁ·Ó 'ÈÂ‰ ˙ÂˆÓÂ 'ÈÂ‰ ˙¯Â˙ ˙ÂÈÓÈ�ÙÂ
¯˘‡ ,Â�È˘Ù� ˙ÂÈÓÈ�Ù· ¯È‡È˘ ‰"· Ò"‡Â‡ ˙ÂÈÓˆÚÂ
˙ÂË˘Ù˙‰‰Â ÌˆÚ‰ ,Â�È˙Â‡ÈˆÓ ÏÎ Ï"¯) Â�È˙ÂÓˆÚ ÏÎ
‰Ú¯ ‰„Ó ÏÎ Â�˙‡Ó ˘¯‚Ï .„·Ï '˙È ÂÈÏ‡ ÂÈ‰È ('ÂÎ
Â�È�È�ÚÂ Â�È˙ÂÈ˘Ú ÏÎ Ì‡ ÈÎ ,ÌÈÈÚ·Ë‰ ˙Â„Ó‰Ó ‰�Â‚ÓÂ
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È�È�Ú· Ô‰Â ,˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙Â ‰ÏÙ˙ Â�ÈÈ‰ ‰„Â·Ú· Ô‰)
˙È˙ÈÓ‡ ‰�ÂÂÎ· ÂÈ‰È (ÛÂ‚‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ‰ ÌÏÂÚ
ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ ˙"È˘‰Â 'ÂÎ '„ ıÙÁ ¯˘‡ ÌÈÓ˘ Ì˘Ï
ÂÊÁÈ ¯˘È ‰¯˘È‰Â ‰·ÂË‰ Í¯„· Â�ÈÁ�ÈÂ Â�ÈÏÚ ÌÁ¯È

.'ÂÎ ÂÓÈ�Ù

הנשמה חיי של הדרך את לנו מאירה זו קדושה אגרת

טובים. ימים של והנשמה

חכמה עדינות, באיזו וצויין, דובר שונים בזמנים

מראה ומוצאת, חוקרת מחפשת, חסידות ובהירות,

דבר. בכל הנשמה את ומציינת

תורה, של החיות את ומסבירה מפתחת חסידות

מדה של העדינות תפלה, של הכוונה מצוה, של החיות

גשמי. דבר כל של והרוחניות טובה

אלקיים ברעיונות שכליות, בראיות מראה חסידות

של הנשמה ואת החיות את חותכים ובמופתים מובנים

המת החיצוני, עולם, של מנהגו של אפילו דבר כל

לכאורה.

ושוקעת במזרח זורחת השמש נוהג, כמנהגו עולם

כל דומים, פעם כל הם הטבעיים הענינים כל במערב,

ומחר כאתמול היום מת, קפוא, מקומו, על עומד אחד

כהיום.

את דבר, בכל החיות את ומראה חסידות באה

האמונה את מעוררת נידף, לעלה בהנוגע גם ההשגחה

הלב, את מחממת בהשי"ת, הבטחון את מחיה הפשוטה,

את לראות העינים את פוקחת המוח, את מחדדת

פנים. אל פנים האלקות

מסתתר" ה"א�ל את מראה וברחוב,1חסידות בשוק

דעהו" דרכיך "בכל .2ואומרת

שלימות את הנשמה, חיי את לנו מגלה זו קודש אגרת

את זה, בעולמו האדם עושה מה האמיתית, הכוונה

המטרה את הפנימית, התורה חיי של ה"ממעמקים"

של זה בעולם אפילו ואורה אור חיי של וההתנהגות

ואפילה. חושך

של הפנימית האהבה מגילויי אחד היא זו קודש אגרת

אל זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

עליהם ד' אנ"ש ואל תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי

יקשרו שהם להשי"ת הגדולה תקוותו על ומראה יחיו,

טוב, כי האור עמודי ויהיו דא"ח, ולימוד בדרכי עצמם

במקומו. אחד כל

העמוקה החסידות זו, קדושה באגרת אחדים חלקים

הוסברו – זו קדושה באגרת הגלומה הפנימית והעבודה

אגרת מזכירים כעת חסידות. בדרושי שונים בזמנים

הוא כסלו שי"ט הכללית, הנקודה בגלל רק זו קדושה

לדא"ח. השנה ראש

ולהרגישה, אימרה לשמוע מלמדים חסידים, אותנו,

כלומר לבדה, האימרה של ההבנה עם רק להתחשב לא

את להרגיש גם אלא כשלעצמה בהבנה להסתפק לא

האימרה.

גם הרי בהרגשה, אבל פחות, או יותר יש בהבנה

וחיים, נשמה הרבה עונג, הרבה כן גם יש מועטה, בהבנה

הבנה. ליתר מביאה עצמה וההרגשה

a"vxz ,elqk 'ke h"i

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

טו.1) מה, ו.2)ישעיה ג, משלי

•

h"vxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.‡Ïחה"ש על באו אשר החסידים בקרב כנפים לה עשתה מסטאראדוב הר"נ של המאמרים ַַחזרת

מאלאסטאווקער פסח ר' החסידים, זקני וגדולי יוסף60לליובאוויטש ר' דוב61, יששכר בר' ַַַָ

מהאמי'15מליובאוויטש אייזיל ר' מּפאריטש62, הלל ר' ממאנאסטירשצינא63, [נ]טע אחרי64ור' שלחו ַַַַָ

1

2

3

האמצעי אדמו"ר מחסידי ואח"כ הזקן רבינו חסידי מצעירי (60

ואילך. ב] [רחצ, סב וע' חוברת ב"התמים" נדפס ממנו מכתב והצ"צ.

ע' תרצ"א השיחות ספר קעא. ע' ח"ו –אגרותֿקודש אודותו ראה

ואילך). סע"א (עז, פכ"ו ח"א רבי בית .260 ע' .216

.414 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות לספר הוספות אודותו ראה (61

וש"נ.

עפשטיין הלוי מרדכי בר' אייזיק יצחק ר' והרה"ח הרה"ג (62

הצ"צ. ואדמו"ר האמצעי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מחסידי מהאמיל.

תש"ו ואילך. 237 ע' 4.תרצ"ז ע' תרצ"ו השיחות ספר ראה - אודותו

- (קה"ת אייזיק" יצחק ר' הרה"ח "תולדות - ובארוכה וש"נ. .25 ע'

תשמ"ז). תש"מ. אה"ק,

בראשית ספר על הרמון פלח ראה - מתולדותיו פרקים ראשי (63

בתח קה"ת הוצאת - שמות ספר 29.ועל ע' תש"ו השיחות ספר ילתם.

וש"נ.

אחד "והוא ושם: ב]). ([קה, פ"ח ח"ב רבי בית – אודותו ראה (64

כרצונו". המכוון בהם שפעל האמצעי] [אדמו"ר רבינו שאמר מהשלשה
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.'ÂÎ ÂÓÈ�Ù

הנשמה חיי של הדרך את לנו מאירה זו קדושה אגרת

טובים. ימים של והנשמה
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כהיום.

את דבר, בכל החיות את ומראה חסידות באה

האמונה את מעוררת נידף, לעלה בהנוגע גם ההשגחה

הלב, את מחממת בהשי"ת, הבטחון את מחיה הפשוטה,

את לראות העינים את פוקחת המוח, את מחדדת

פנים. אל פנים האלקות
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דעהו" דרכיך "בכל .2ואומרת
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את זה, בעולמו האדם עושה מה האמיתית, הכוונה

המטרה את הפנימית, התורה חיי של ה"ממעמקים"

של זה בעולם אפילו ואורה אור חיי של וההתנהגות

ואפילה. חושך

של הפנימית האהבה מגילויי אחד היא זו קודש אגרת

אל זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

עליהם ד' אנ"ש ואל תמימים" "תומכי ישיבת תלמידי

יקשרו שהם להשי"ת הגדולה תקוותו על ומראה יחיו,

טוב, כי האור עמודי ויהיו דא"ח, ולימוד בדרכי עצמם

במקומו. אחד כל

העמוקה החסידות זו, קדושה באגרת אחדים חלקים

הוסברו – זו קדושה באגרת הגלומה הפנימית והעבודה

אגרת מזכירים כעת חסידות. בדרושי שונים בזמנים

הוא כסלו שי"ט הכללית, הנקודה בגלל רק זו קדושה

לדא"ח. השנה ראש

ולהרגישה, אימרה לשמוע מלמדים חסידים, אותנו,

כלומר לבדה, האימרה של ההבנה עם רק להתחשב לא

את להרגיש גם אלא כשלעצמה בהבנה להסתפק לא

האימרה.

גם הרי בהרגשה, אבל פחות, או יותר יש בהבנה

וחיים, נשמה הרבה עונג, הרבה כן גם יש מועטה, בהבנה
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בקיאותו גודל ועל שלו התפיסא כשרון על נתפלאו וכל[ם] המאמרים לחזור שלהם לאכסניות לבא הר"נ

ובזהר. במדרשים

הרי"ן צדק65כ"ק הצמח רבינו כ"ק של הרביעי בנו שנה– עשרה [שת]ים כבן אז הי' והי'66–

בקי הי' תשע כבן ובהיותו [מא]ד מהיר תפסן הי' וגם ובשקידה בהעמקה נפלאים בכשרונות מצוין
ואגדה. מדרש ביום [א]חת כשעה ללמוד התחיל אשר כשנה וזה משנה וש"ס בתנ"ך

צמח אדמו"ר אביו כ"ק הוד מאמרי את לחזור להתחיל הרי"נ כ"ק רצה ההוא השבועות ובחג

הזה החסיד את עבורו לקחת בבקשה אביו כ"ק הוד אל בא מסטאראדוב הר"נ חזרת את ובשמעו ַַצדק,

המאמרים. חזרת וללמדו דא"ח עמו שילמוד

1

2

3

4

5

6

7

8

תר"פֿ השיחות ספר אודותו ראה – נח. ישראל הר' כ"ק (65

וש"נ. .255 ע' תרפ"ז

בשנת נולד – ועפ"ז בסו"סתקע"ז66) קצרה סקירה (ראה

ב"הקריאה ואילך). תמט ע' תקע"ז הנחות - האמצעי אדמו"ר מאמרי

ח"ג רבי ובבית תקע"ה. בשנת שנולד ד) ע' תש"ג (ניסן והקדושה"

תקע"ו. שנת בערך שנולד ואילך) ב] [קכב, ב (יד, פ"ח

∑

ycew zexb`

תרצ"ו מרחשון כ"ה ב"ה

אטוואצק

משכיל נעלה, והכי הנכבד הגביר ידידי כבוד

מוה"ר תרומיות מדות בעל טוב, דבר על

מערקין שי' ליב יהודא

וברכה, שלום

הם פראנק אלף הסך אשר שכותב מכתבו על במענה

הנהו שולח כי כותב אשר ועל בתודה, הנה הפרטים, לצרכיי

המגיע במכתבי הכתוב הסכום מחצת זהובים מאות שלש

השלמה פאסט ע"י קבלתי נכון יומים וכעבור שנה, חצי עבור

ידידי, במכתב כאמור זהובים מאות

הנה מחצה, עושה תפלה כי לקיים כבודו שכותב ומה

ז"ל נחום ר' החסיד הנודע מהגביר ששמעתי מה נזכרתי

מפטרבורג. הערמאנט

הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד אשר הפעמים באחד

גם אז הזדמן בפטרבורג, הי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש

ובא סאלאנט, נ"ע ישראל מוהר"ר כש"ת המפורסם הרה"ג

מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק להוד ביקור עם

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

אאזמו"ר כ"ק הוד מאת הר"י הרה"ג שאל הביקור בעת

על אשר החסידים, דרכי מנהגי ועל החסידות על קושיות כמה

ברורה בשפה הר"י להרה"ג אאזמו"ר כ"ק הוד ענה הכל

אופנו. על דבר דבר כהלכה תשובה

האריך אאזמו"ר כ"ק הוד אצל הר"י הרה"ג של הביקור

הדברים כל סאלאנט, הר"י אמר לבסוף שעות שלשה על יותר

אמנם ביאורם, טיב על נהנה והנני המה, נכונים שמעתי אשר

מאריכים החסידים מדוע לשאול, לי יש אחת שאלה עוד

בתפלה,

פ"י ויקרא במד"ר ואמר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד ענה

הכל, עושה תפלה סובר ר"י וריב"ל, יהודה ר' דיעות ב' ישנו

החסידים הנה כן על אשר מחצה, עושה תפלה סובר וריב"ל

כולו. יהי' המחצה דגם בתפלה מאריכים

תורה בני החזקת לטובת בבקשתי מאריך הנני אני גם

פי על ביושר שחשבתיו מה עכ"פ הסכום אותו למלאות

להפסיק ידידי ברצון כי לדעת לי הי' ומאין ידידי הבטחת

הקימוץ אשר לחשוב במאד לי כבד כעת וגם התמיכה,

באותן יהי' לעשות אומר ידידי אשר הישיבות, בתמיכת

יתבונן עוד ידידי כי מקוה והנני הנהלתי, תחת אשר הישיבות

בגו"ר, לכבודו יצליח והשי"ת בזה,

ומברכו. הדו"ש ידידו
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íéðL eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄

éìà eàáé ìkî:úBéçäì Eàë-ìkî Eì-ç÷ äzàå ¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´©§À¦¨
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàîíäìå Eì äéäå E ©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−

:äìëàìáëíéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nriå §¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−
:äNr ïk
ïåùàø

¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«

העלּולים העֹולם עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנח

אדם ׁשל לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

להׁשּתּדל עליו מּוטל – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש

הּקּב"ה ׁשּכן, לאלקּות. ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהכניסֹו

הּזה.BÏהזמין החפץ את ׁשּיעלה ּכדי ּפרטית, ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥®̈¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

áäráL äráL Eì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðLâäráL íéîMä óBòî íb §©−¦¦¬§¦§«©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬
:õøàä-ìë éðt-ìr òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

ãõøàä-ìr øéèîî éëðà äráL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
-ìk-úà éúéçîe äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨¨¦À¦¤¨

Là íe÷éä:äîãàä éðt ìrî éúéNr ø ©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
ä:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð NriååLL-ïa çðå ©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«§¾Ÿ©¤¥¬

:õøàä-ìr íéî äéä ìeanäå äðL úBàîæàáiå ¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤©¨´Ÿ
éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−

:ìeanä éîçäîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî ¥¬©©«¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈
Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè äpðéà øLà£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−

:äîãàä-ìrè-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ©¨«£¨¨«§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤
:çð-úà íéýìû äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

éì éäéå:õøàä-ìr eéä ìeanä éîe íéîiä úráL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤
àééðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½

eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNr-äráLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ
:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðérî-ìk̈©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«

áéíéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéìâéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra ¨«§¨§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤

ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈
:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨

õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤
eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«

åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèäá÷ðe øëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³

øbñiå íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ
:Bãra ýåýé§Ÿ̈−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr ` zegiy ihewl)

eÁzÙ� ÌÈÓM‰ ˙Ba¯‡Â ‰a¯ ÌB‰z ˙B�ÈÚÓ Ïk eÚ˜·�(יא (ז, ƒ¿¿»«¿¿¿«»«¬À«»«ƒƒ¿»

‰a¯ ÌB‰zּכגֹון ּפחּותים, ּגׁשמּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ

וקּיּום הּתֹורה מּלּמּוד האדם את הּמטרידים הּפרנסה, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָטרדֹות

‰ÌÈÓMהּמצֹות. ˙Ba¯‡,נעלים רּוחנּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ְִַ¬À«»«ƒְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

"ּבא - היא הּללּו הּסּוגים לׁשני הּתרּופה צּבּורית. עסקנּות ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּכגֹון

על טֹוב): ׁשם הּבעל (ּכפרּוׁש והּתפּלה הּתֹורה ּתבֹות הּתבה", ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאל

ּבהן, מּקף להיֹות והּתפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות ּתֹו אל לבֹוא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאדם

הּמּבּול. ׁשל הּזדֹונים" ה"מים יׁשטפּוהּו לא ְְְִִִֵֶַַַַַָֹואז



קני ipy ,oey`x - f ,e - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çð úùøô
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤
àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤

:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©¯§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨
:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−
õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−

:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåänà úBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈
ìLe daçø änà íéMîç äázä Cøàänà íéL µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈

:dúîB÷æèäplëz änà-ìàå äázì äNrz | øäö «¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈
íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôe äìrîìî¦§©½§¨¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬

ìLe:äNrz íéL(éåì)æéìeanä-úà àéáî éððä éðàå §¦¦−©«£¤«¨©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬
ì õøàä-ìr íéîLà øNa-ìk úçLçeø Ba-ø ©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç©¦½¦©−©©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«
çéäzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈

éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£Ÿ́¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
íéðL eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄

éìà eàáé ìkî:úBéçäì Eàë-ìkî Eì-ç÷ äzàå ¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´©§À¦¨
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàîíäìå Eì äéäå E ©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−

:äìëàìáëíéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nriå §¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−
:äNr ïk
ïåùàø

¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«

העלּולים העֹולם עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנח

אדם ׁשל לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָללכת

להׁשּתּדל עליו מּוטל – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש

הּקּב"ה ׁשּכן, לאלקּות. ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהכניסֹו

הּזה.BÏהזמין החפץ את ׁשּיעלה ּכדי ּפרטית, ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥®̈¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

áäráL äráL Eì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðLâäráL íéîMä óBòî íb §©−¦¦¬§¦§«©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬
:õøàä-ìë éðt-ìr òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

ãõøàä-ìr øéèîî éëðà äráL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
-ìk-úà éúéçîe äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨¨¦À¦¤¨

Là íe÷éä:äîãàä éðt ìrî éúéNr ø ©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
ä:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð NriååLL-ïa çðå ©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«§¾Ÿ©¤¥¬

:õøàä-ìr íéî äéä ìeanäå äðL úBàîæàáiå ¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤©¨´Ÿ
éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−

:ìeanä éîçäîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî ¥¬©©«¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈
Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè äpðéà øLà£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−

:äîãàä-ìrè-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ©¨«£¨¨«§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤
:çð-úà íéýìû äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

éì éäéå:õøàä-ìr eéä ìeanä éîe íéîiä úráL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤
àééðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½

eò÷áð äfä íBia Lãçì íBé øNr-äráLa§¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ
:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðérî-ìk̈©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«

áéíéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéìâéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra ¨«§¨§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤

ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈
:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨

õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤
eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«

åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèäá÷ðe øëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³

øbñiå íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ
:Bãra ýåýé§Ÿ̈−©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'nr ` zegiy ihewl)

eÁzÙ� ÌÈÓM‰ ˙Ba¯‡Â ‰a¯ ÌB‰z ˙B�ÈÚÓ Ïk eÚ˜·�(יא (ז, ƒ¿¿»«¿¿¿«»«¬À«»«ƒƒ¿»

‰a¯ ÌB‰zּכגֹון ּפחּותים, ּגׁשמּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֵַָָ

וקּיּום הּתֹורה מּלּמּוד האדם את הּמטרידים הּפרנסה, ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָטרדֹות

‰ÌÈÓMהּמצֹות. ˙Ba¯‡,נעלים רּוחנּיים מענינים לטרדֹות רֹומז - ְִַ¬À«»«ƒְְֲִִִִִִֵֵַָָָ

"ּבא - היא הּללּו הּסּוגים לׁשני הּתרּופה צּבּורית. עסקנּות ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹּכגֹון

על טֹוב): ׁשם הּבעל (ּכפרּוׁש והּתפּלה הּתֹורה ּתבֹות הּתבה", ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאל

ּבהן, מּקף להיֹות והּתפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות ּתֹו אל לבֹוא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהאדם

הּמּבּול. ׁשל הּזדֹונים" ה"מים יׁשטפּוהּו לא ְְְִִִֵֶַַַַַָֹואז



iriaxקנב ,iyily - h ,g - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùæéeaøiå õøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨®̈¤©¦§´
:õøàä ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

çéäázä Cìzå õøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìrèé-ìr ãàî ãàî eøáb íénäå ©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©

-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk eqëéå õøàä̈¨®¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨
:íéîMäëíénä eøáb äìrîìî änà äøNr Lîç ©¨¨«¦£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦

:íéøää eqëéåàë-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ©§ª−¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©
õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòa õøàä̈À̈¤¨³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´

:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨¨®¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©
:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©

íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
-ïî eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−¦

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàäãëeøaâiå ¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«©¦§§¬
àîe íéMîç õøàä-ìr íénä:íBé úçàøkæiå ©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«©¦§³Ÿ

äîäaä-ìk-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤¨©§¥½̈
õøàä-ìr çeø íéýìû øáriå äáza Bzà øLà£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤

:íénä ekLiåáúaøàå íBäz úðérî eøëqiå ©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ
:íéîMä-ïî íLbä àìkiå íéîMäâíénä eáLiå ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦

äö÷î íénä eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìrî¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´©©½¦¦§¥¾
:íBé úàîe íéMîçãéréáMä Lãça äázä çðzå £¦¦¬§©−«©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½

:èøøà éøä ìr Lãçì íBé øNr-äráLaäíénäå §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦
éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå CBìä eéä̈Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ

:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàaåõwî éäéå §¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−
øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéraøà©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬

:äNræ-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå ¨¨«©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©
:õøàä ìrî íénä úLáéçäðBiä-úà çlLéå §¬¤©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈

:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøì Bzàî¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
èåéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ

Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨®̈¤©¦§©³¨Æ
à åéìà dúà àáiå äçwiå:äázä-ìéãBò ìçiå ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤½

-ïî äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈¦
:äázäàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬

ìrî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬
:õøàäáéçlLéå íéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ

:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úàâéúçàa éäéå ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«Â©§¦Â§©©̧
eáøç Lãçì ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¨«§¬
àøiå äázä äñëî-úà çð øñiå õøàä ìrî íénä©©−¦¥©´¨®̈¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´©¥½̈©©¾§

:äîãàä éðt eáøç äpäåãéäráLa éðMä Lãçáe §¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯
:õøàä äLáé Lãçì íBé íéøNråñ §¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿

ׁשבעת ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁש

יצרּה לׁשבת העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמצוֹות

א-ז: ּבאֹותּיֹות k¯a˙(ונרמזֹות ‰·Ïה',‡·¯, ,ÌÈ�Èc ,ÏÊbמעׂשה) ְְִִָָ≈»ƒ¿«∆∆ƒƒ∆∆ֲֵַ

זרה), עבֹודה ׁשל ּבׁשפיכּותÈÂÂּתעּתּועים ׁשעּקרּה צעקה, (לׁשֹון ְֲִֶַָָָ«ְְְִִִֶָָָָ

מצוֹותe�Ê˙ּדּמים), ׁשבע על עברּו הּמּבּול ּדֹור ׁשאנׁשי וכיון .( ִַ¿ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

– ּובמילא העֹולם, נברא ׁשּלמענּה הּתכלית נתקּיימה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלה,

מחדׁש. העֹולם נבנה הּמּבּול ּולאחר הּבריאה, ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָּבטלה

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæè-ïî àö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−¦
éðáe EzLàå äzà äázäéðá-éLðe E:Czà E ©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−¦¨«

æéäîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáeáéúëàöåäéø÷àöéä §¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´

:õøàä-ìr eáøå eøôe õøàá eöøLå Czàçé-àöiå ¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤©¥−¥
:Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çðèéäiçä-ìk ®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«¨©«©À̈
NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìkõøàä-ìr ¨¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨®̈¤

:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîìëçaæî çð ïáiå §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©
óBòä ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´

:çaæna úìò ìriå øBähäàëçéø-úà ýåýé çøiå ©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
òø íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−
øLàk éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−©«£¤¬

:éúéNráëíçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷åèàCøáéå §©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ©§¨¤́

eáøe eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬§−
:õøàä-úà eàìîeáìr äéäé íëzçå íëàøBîe ¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ

øLà ìëa íéîMä óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk̈©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧
:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«

â÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNrãBîã BLôða øNa-Cà ¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−

:eìëàú àìäLøãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå ¬ŸŸ¥«§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½

iyy ,iying - i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

epLøãà äiç-ìk ãiîåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ¦©¬¨©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàa íãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈

:íãàä-úà äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc̈´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«
æ:dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàåñ §©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr ck zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ(ה (ט, ƒ«ƒ»ƒ

‰¯tk CÈ¯ˆ ‚‚BM‰ Û‡L(רש"י) ∆««≈»ƒ«»»

ׁשּיׁש סימן ּבׁשֹוגג, עברה עבר אדם אם ׁשּכן הּוא, הּדבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטעם

מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי וכדאיתא ׁשּבחטא, לרע ׁשּיכּות מעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו

מהתּגּברּות הן ׁשהּׁשגגֹות סכ"ח) הּקדׁש, אּגרת ּבּתניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(והּובא

העֹובר ּגם אם וטריא ׁשקלא יׁש ּבאחרֹונים והּנה, הּבהמית. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּגם הּוא האריז"ל טעם ולכאֹורה, ּכּפרה. צרי ּבׁשֹוגג ּדרּבנן ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעל

ְִַָָּבדרּבנן.

éùéîçç:øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ
èíërøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−

:íëéøçàéóBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå ©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯
äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈

:õøàä úiç ìëìàéíëzà éúéøa-úà éúî÷äå §−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½
äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNa-ìk úøké-àìå§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬

ì ìeaî ãBò:õøàä úçLáéúàæ íéýìû øîàiå ²©−§©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ
ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìkâé-úà ¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨®̈¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨®̈§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
-ìr øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬©

:õøàäæéúéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Ò�k ÈL�‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc È�LÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

היה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיׁש

מקֹום אין ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

ראּוי ׁשהעֹולם מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמּבּול?

היה אם ׁשּגם לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּבּול

מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעֹולם

צּדיק ׁשל זכּותֹו ּגדל על מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹואי-ראּית

הבטחת היתה לא וגם הּמּצב, ּבׁשפל ּדֹורֹו היה אם אפילּו ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹהּדֹור:

נענׁשים. היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ְֱִִִֵֶָָֹה'

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLçð-éða älà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîeëäîãàä Léà çð ìçiå ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®

:íøk òhiåàë-ïî zLiåCBúa ìbúiå økLiå ïéiä ©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬
:äìäàáëãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáà íç àøiå ¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬

ì:õeça åéçà-éðLâëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ¦§¥«¤−̈©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈
úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéNiå©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

:eàøãëBì äNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−
:ïèwä Bðaäëäéäé íéãár ãár ïrðk øeøà øîàiå §¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬

åéçàì:åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå §¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáræëíL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®

:Bîì ãár ïrðë éäéåçëìL ìeanä øçà çð-éçéåL ¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³
:äðL íéMîçå äðL úBàîèëçð-éîé-ìk éäéå ¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©

:úîiå äðL íéMîçå äðL úBàî òLzô §©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨®̈©¨«Ÿ
éàeãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬

:ìeanä øçà íéða íäìáâBâîe øîb úôé éða ¨¤²¨¦−©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîeâæðkLà øîb éðáe ¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬

:äîøâúå úôéøåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §¦©−§«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäLéà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−

ìì:íäéBâa íúçtLîì BðLåLek íç éðáe ¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈¬
:ïrðëe èeôe íéøöîeæäìéåçå àáñ Leë éðáe ¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ©«£¦½̈

:ïããe àáL äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈§¨¬§¨«
çøab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ

:õøàaèïk-ìr ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàééúéLàø éäzå ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«©§¦̧¥¦³

:ørðL õøàa äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«
àéäåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½

:çìk-úàå øér úáçø-úàåáéäåðéð ïéa ïñø-úàå §¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−
:äìãbä øérä àåä çìk ïéáeâéãìé íéøöîe ¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º



קנג iyy ,iying - i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

epLøãà äiç-ìk ãiîåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ¦©¬¨©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàa íãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈

:íãàä-úà äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc̈´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«
æ:dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàåñ §©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr ck zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ(ה (ט, ƒ«ƒ»ƒ

‰¯tk CÈ¯ˆ ‚‚BM‰ Û‡L(רש"י) ∆««≈»ƒ«»»

ׁשּיׁש סימן ּבׁשֹוגג, עברה עבר אדם אם ׁשּכן הּוא, הּדבר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָטעם

מהאריז"ל ּתֹורה ּבלּקּוטי וכדאיתא ׁשּבחטא, לרע ׁשּיכּות מעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו

מהתּגּברּות הן ׁשהּׁשגגֹות סכ"ח) הּקדׁש, אּגרת ּבּתניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(והּובא

העֹובר ּגם אם וטריא ׁשקלא יׁש ּבאחרֹונים והּנה, הּבהמית. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּגם הּוא האריז"ל טעם ולכאֹורה, ּכּפרה. צרי ּבׁשֹוגג ּדרּבנן ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעל

ְִַָָּבדרּבנן.

éùéîçç:øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ
èíërøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−

:íëéøçàéóBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå ©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯
äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe äîäaa©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈

:õøàä úiç ìëìàéíëzà éúéøa-úà éúî÷äå §−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½
äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNa-ìk úøké-àìå§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬

ì ìeaî ãBò:õøàä úçLáéúàæ íéýìû øîàiå ²©−§©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ
ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìkâé-úà ¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨®̈¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨®̈§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
-ìr øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬©

:õøàäæéúéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Ò�k ÈL�‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc È�LÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

היה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיׁש

מקֹום אין ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹצר

ראּוי ׁשהעֹולם מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּמּבּול?

היה אם ׁשּגם לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא וׁשלֹום, חס ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלמּבּול

מּבּול. עֹוד יהיה ׁשּלא אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעֹולם

צּדיק ׁשל זכּותֹו ּגדל על מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹואי-ראּית

הבטחת היתה לא וגם הּמּצב, ּבׁשפל ּדֹורֹו היה אם אפילּו ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹהּדֹור:

נענׁשים. היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ְֱִִִֵֶָָֹה'

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLçð-éða älà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©
:õøàä-ìë äöôð älàîeëäîãàä Léà çð ìçiå ¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®

:íøk òhiåàë-ïî zLiåCBúa ìbúiå økLiå ïéiä ©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬
:äìäàáëãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáà íç àøiå ¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬

ì:õeça åéçà-éðLâëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ¦§¥«¤−̈©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈
úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéNiå©¨¦̧Æ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ

:eàøãëBì äNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−
:ïèwä Bðaäëäéäé íéãár ãár ïrðk øeøà øîàiå §¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬

åéçàì:åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå §¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáræëíL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®

:Bîì ãár ïrðë éäéåçëìL ìeanä øçà çð-éçéåL ¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³
:äðL íéMîçå äðL úBàîèëçð-éîé-ìk éäéå ¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©

:úîiå äðL íéMîçå äðL úBàî òLzô §©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−¨®̈©¨«Ÿ
éàeãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬

:ìeanä øçà íéða íäìáâBâîe øîb úôé éða ¨¤²¨¦−©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½
:ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîeâæðkLà øîb éðáe ¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬

:äîøâúå úôéøåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §¦©−§«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäLéà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−

ìì:íäéBâa íúçtLîì BðLåLek íç éðáe ¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈¬
:ïrðëe èeôe íéøöîeæäìéåçå àáñ Leë éðáe ¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ©«£¦½̈

:ïããe àáL äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈§¨¬§¨«
çøab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ

:õøàaèïk-ìr ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàééúéLàø éäzå ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«©§¦̧¥¦³

:ørðL õøàa äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«
àéäåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½

:çìk-úàå øér úáçø-úàåáéäåðéð ïéa ïñø-úàå §¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−
:äìãbä øérä àåä çìk ïéáeâéãìé íéøöîe ¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º



iriayקנד - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðr-úàå íéãeì-úà¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«
ãéíMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèïãéö-úà ãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²¤¦¬Ÿ

:úç-úàå Bøëaæèúàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå §Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−
:éLbøbäæé:éðéqä-úàå é÷ørä-úàå éeçä-úàå ©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

çéøçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðrðkä úBçtLî eöôðèéïãévî éðrðkä ìeáb éäéå ¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ

äøîrå äîãñ äëàa äfr-ãr äøøâ äëàa«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®«Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²
äîãàåáéúëíéáöeéø÷ì-ãr íéBáöe:òLëälà §©§¨¬§Ÿ¦−§¦−©¨«©¥´¤

ìì íúçtLîì íç-éðáíúöøàa íúðL §¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈
:íäéBâañàëìeøár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §«¥¤«§¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤

:ìBãbä úôé éçàáëøeMàå íìér íL éða £¦−¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®
:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáeøúâå §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£®̈¬§−§¤¬¤

:Lîåãë-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå ¨©«§©§©§©−¨©´¤®̈©§¤−©¨©¬¤
:øáräëék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øárìe ¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³

:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéáåëãìé ïè÷éå §¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«§¨§¨´¨©½
:çøé-úàå úåîøöç-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà¤©§−̈§¤¨®¤§¤£©§−̈¤§¤¨«©

æë:äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàåçëìáBò-úàå §¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«§¤¨¬
:àáL-úàå ìàîéáà-úàåèë-úàå øôBà-úàå §¤£¦«¨¥−§¤§¨«§¤¦¬§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåçìíáLBî éäéå £¦−̈§¤®̈¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈
:íãwä øä äøôñ äëàa àLnîàìíL-éðá älà ¦¥®̈«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðLáìälà §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«¥´¤
eãøôð älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤¦§§¯

:ìeanä øçà õøàa íéBbäô ©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»

מעצמֹו מּובן הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׁש

עליו ּבזּולתֹו, רע רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּׁשּנֹוגע מה רק ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק ‡ÂÈÏלראֹות ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ≈»

את ּומרּגיׁש רֹואה הּוא ואם למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָלעׂשֹות:

ׁשםB¯·Áרעת הּבעל ּוכתֹורת ּבֹו, ּגם קּים הּזה ׁשהרע סימן – ַָ¬≈ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

זהּו ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, ¯‡eטֹוב ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ– ְְִֶֶַַַָ¿∆¿«¬ƒ∆…»

ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, וחּסרֹון ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹלא

לא. ותּו אביהם), ערות את (ויכּסּו לעׂשֹות צריכים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּׁשהם

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−
:íéãçàáõøàa är÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤

íL eáLiå ørðL:âäáä eärø-ìà Léà eøîàiå ¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨

äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥®̈©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ
:øîçì íäì äéä øîçäå ïáàìã| äáä eøîàiå §½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨

eðl-äNrðå íéîMá BLàøå ìcâîe øér eðl-äðáð¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈
:õøàä-ìë éðt-ìr õeôð-ït íLäýåýé ãøiå ¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½

eða øLà ìcânä-úàå øérä-úà úàøìéða ¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬
:íãàäåúçà äôNå ãçà ír ïä ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ

ìk íäî øöaé-àì äzrå úBNrì ílçä äæå ílëì§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ
:úBNrì eîæé øLàæíúôN íL äìáðå äãøð äáä £¤¬¨«§−©«£«¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®

:eärø úôN Léà eòîLé àì øLàçýåýé õôiå £¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬
:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìr íMî íúàŸ¨²¦−̈©§¥´¨¨®̈¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«

èúôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìr©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−

:õøàä-ìkôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiåàé-éçéå ©−¤¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«©«§¦

äðL úBàî Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬¥−¨®̈
:úBðáe íéða ãìBiåñáéLîç éç ãLëtøàå ©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´©½¨¥¬

ìLe:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâéãLëtøà éçéå §¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´©§©§©À
ìL çìL-úà BãéìBä éøçàúBàî òaøàå íéðL L ©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½§©§©¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðLñãéìL éç çìLåíéL ¨¨®©¬¤¨¦−¨«§¤¬©©−§¦´
:øár-úà ãìBiå äðLåèBãéìBä éøçà çìL-éçéå ¨¨®©−¤¤¥«¤©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´

ìL øár-úàãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL L ¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬¥−¨®̈©¬¤
:úBðáe íéðañæèìLe òaøà øár-éçéåäðL íéL ¨¦−¨«©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨®̈

:âìt-úà ãìBiåæéâìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéå ©−¤¤¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤
ìLíéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðL íéL §¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeñçéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ¨«©«§¦¤−¤§¦´¨®̈©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëeòø éçéå §©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«©§¦´§À

äðL íéúàîe íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−¨©´¦¨®̈
:úBðáe íéða ãìBiåñáëìL âeøN éçéåäðL íéL ©¬¤¨¦−¨«©§¦¬§−§¦´¨®̈
:øBçð-úà ãìBiåâë-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå ©−¤¤¨«©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàî øBçðñãëéçéå ¨−¨©´¦¨®̈©¬¤¨¦−¨«©§¦´
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNrå òLz øBçðäëéçéå ¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´

çøz-úà BãéìBä éøçà øBçðäðL äøNr-òLz ¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©

xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨®̈©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤¨¨«
æë-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤

:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçðçëïøä úîiå ¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«©¨´¨¨½̈
:íécNk øeàa BzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬©§¦«

èëíøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàåì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzå ©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨®̈¥¬−̈¨¨«
àìïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ

eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãráìíéðL Lîç çøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîe*Ñ: ¨©´¦¨®̈©¨¬¨¤−©§¨¨«

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr `i zegiy ihewl)

Ô·‡Ï ‰�·l‰ Ì‰Ï È‰zÂ(ג (יא, «¿ƒ»∆«¿≈»¿»∆

אברהם הּמגן סק"כ)ּכתב סקל"א אּפים נפילת ונ"ל(הלכֹות : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

א לאו ּולבנה ּכתיב, ּדאבן אסּורה, אין לבנים היא,ּדרצּפת בן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עזרא: האּבן ּכתב וכן עכ"ל. לאבן, הּלבנה להם וּתהי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכדכתיב

ּכפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש מּוכח רׁש"י מּׁשתיקת אבל האבן. ּתחת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאבן,

אבן. ונעׂשתה נתקּׁשתה נעׂשתה, ׁשּמּמּנּו החמר הינּו הּלבנה, -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוראה אבן. נקראת הּלבנה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהינּו,

ּומקׁשית. חזקה ׁשּמצאּוה ּכלֹומר, הּתֹורה: על הר"ן ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבפרּוׁש

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§¦§«

(*324 'nre ,36 'nr e"hg y"ewl t"r

.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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קנה xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøä-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨®̈©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤¨¨«
æë-úà íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈¤

:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçðçëïøä úîiå ¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«©¨´¨¨½̈
:íécNk øeàa BzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−§¬©§¦«

èëíøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàåì:ãìå dì ïéà äø÷r éøN éäzå ©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨®̈¥¬−̈¨¨«
àìïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ

eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãráìíéðL Lîç çøú-éîé eéäiå ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−
øça çøz úîiå äðL íéúàîe*Ñ: ¨©´¦¨®̈©¨¬¨¤−©§¨¨«

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr `i zegiy ihewl)

Ô·‡Ï ‰�·l‰ Ì‰Ï È‰zÂ(ג (יא, «¿ƒ»∆«¿≈»¿»∆

אברהם הּמגן סק"כ)ּכתב סקל"א אּפים נפילת ונ"ל(הלכֹות : ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

א לאו ּולבנה ּכתיב, ּדאבן אסּורה, אין לבנים היא,ּדרצּפת בן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

עזרא: האּבן ּכתב וכן עכ"ל. לאבן, הּלבנה להם וּתהי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכדכתיב

ּכפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש מּוכח רׁש"י מּׁשתיקת אבל האבן. ּתחת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאבן,

אבן. ונעׂשתה נתקּׁשתה נעׂשתה, ׁשּמּמּנּו החמר הינּו הּלבנה, -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּוראה אבן. נקראת הּלבנה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהינּו,

ּומקׁשית. חזקה ׁשּמצאּוה ּכלֹומר, הּתֹורה: על הר"ן ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבפרּוׁש
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לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם קנח
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
5:465:508:018:038:338:359:319:3217:0416:5817:2817:2316:3917:32באר שבע )ח(

5:465:518:018:038:338:359:309:3117:0216:5617:2617:2016:2717:30חיפה )ח( 

5:435:488:008:028:318:339:289:3017:0316:5817:2817:2216:1817:30ירושלים )ח( 

5:485:528:028:048:348:369:319:3217:0216:5617:2717:2116:3717:31תל אביב )ח(

7:217:309:269:309:5810:0210:5110:5417:5617:4518:2618:1617:2918:29אוסטריה וינה )ק(

6:226:149:099:059:419:3710:4910:4619:4819:5420:1420:2119:3520:33אוסטרליה מלבורן )ק(

7:227:319:279:3110:0010:0410:5310:5618:0017:5018:2918:2017:3418:24אוקראינה אודסה )ק(

6:567:059:009:049:329:3610:2610:2817:3017:2018:0017:5017:0317:54אוקראינה דונייצק )ק(

7:087:179:129:169:449:4810:3710:4017:4017:2918:1018:0017:1318:04אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

7:387:479:399:4310:1110:1611:0411:0718:0117:5018:3218:2217:3418:26אוק. ז׳יטומיר )ק(

7:297:399:329:3610:0410:0810:5610:5917:5417:4318:2618:1517:2718:19אוקראינה קייב )ק(

7:467:559:539:5610:2510:2911:1911:2118:2818:1818:5718:4818:0219:01איטליה מילאנו )ק(

5:475:468:218:208:518:509:539:5318:0918:0918:3118:3017:5118:34אקוואדור קיטו )ח(

6:005:538:448:409:179:1310:2410:2119:1619:2219:4219:4819:0320:00ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:396:309:319:2710:029:5811:1111:0820:2120:2820:4920:5620:0921:00ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:227:289:329:3510:0410:0711:0011:0118:1918:1118:4518:3817:5518:42ארה״ב בולטימור )ק(

7:127:199:229:259:549:5710:4910:5118:0818:0018:3518:2717:4318:38ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:137:209:229:259:559:5810:5010:5218:0717:5918:3418:2617:4318:38ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:507:589:5910:0310:3110:3511:2611:2818:4218:3419:1019:0118:1719:13ארה״ב דטרויט )ק(

7:257:309:419:4310:1310:1511:1111:1218:4618:4019:0919:0418:2319:14ארה״ב היוסטן )ק(

7:017:069:159:179:479:4910:4410:4518:1318:0718:3818:3217:5018:41ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:217:259:399:4010:1110:1311:0911:1018:4918:4419:1219:0718:2719:17ארה״ב מיאמי )ק(

7:107:179:189:219:519:5410:4610:4818:0117:5318:2818:2017:3618:33ארה״ב ניו הייבן )ק(

7:077:149:179:219:499:5210:4410:4618:0217:5418:2918:2117:3718:31ארה״ב שיקאגו )ק(

5:505:478:338:319:029:0010:0710:0518:4418:4619:0619:0818:2719:12בוליביה לה פאס )ח(

8:168:2710:1710:2210:4910:5411:4211:4518:3618:2419:0818:5718:0819:13בלגיה אנטוורפן )ק(

8:158:2510:1710:2110:4910:5311:4111:4418:3818:2719:1018:5918:1119:14בלגיה בריסל )ק(

7:367:489:349:4010:0610:1210:5711:0117:4317:3018:1818:0517:1418:09בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:226:189:039:019:359:3210:4010:3819:2019:2319:4319:4619:0419:53ברזיל ס.פאולו )ק(

6:096:058:508:479:219:1910:2710:2519:0519:0919:2819:3218:5019:38ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:337:449:359:4010:0710:1210:5911:0217:5517:4318:2718:1617:2718:31בריטניה לונדון )ק(

7:477:589:469:5110:1810:2311:0911:1317:5917:4618:3218:2017:3018:37בריטניה מנצ׳סטר )ק(

7:427:539:429:4710:1410:1911:0611:1017:5817:4618:3118:1917:3018:23גרמניה ברלין )ק(

7:558:059:5910:0310:3010:3511:2311:2618:2318:1218:5418:4417:5618:48גרמניה פרנקפורט )ק(

5:195:148:038:018:348:319:429:4118:2618:2918:4918:5318:1118:12דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:336:358:538:549:269:2710:2510:2518:1318:0918:3518:3217:5218:36הודו בומביי )ח(

6:276:298:498:509:219:2210:2010:2118:1118:0718:3318:3017:5018:34הודו פונה )ח(

7:107:199:159:199:479:5110:4110:4317:4517:3518:1518:0517:1918:09הונגריה בודפשט )ק(

7:217:289:309:3310:0310:0610:5811:0018:1518:0718:4218:3417:5018:38טורקיה איסטנבול )ק(

7:387:449:499:5210:2210:2411:1711:1918:4018:3319:0618:5918:1619:03יוון אתונה )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:317:409:359:3910:0810:1211:0111:0418:0617:5618:3518:2617:3918:30מולדובה קישינב )ק(

7:267:289:519:5210:2110:2211:2111:2219:1519:1219:3819:3418:5420:38מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:246:159:149:109:479:4210:5610:5320:0420:1220:3320:4119:5420:45ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:026:068:228:248:538:559:519:5217:3317:2817:5717:5217:1117:56נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:129:119:459:4410:4610:4518:5418:5319:1519:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

7:107:219:119:169:439:4810:3510:3817:2917:1718:0217:5017:0117:54פולין ורשא )ק(

5:375:358:108:098:438:419:469:4518:0818:0918:3018:3117:5118:35פרו לימה )ח(

8:048:1210:1010:1410:4210:4611:3611:3918:4618:3619:1419:0518:2019:18צרפת ליאון )ק(

8:198:2810:2310:2710:5510:5911:4811:5118:5018:4019:2119:1018:2319:24צרפת פריז )ק(

5:335:338:058:058:358:359:379:3617:4817:4718:0918:0817:2918:12קולומביה בוגוטה )ח(

7:387:459:469:4910:1710:2111:1211:1418:2518:1718:5318:4518:0018:57קנדה טורונטו )ק(

7:177:269:249:289:5610:0010:5010:5217:5917:4918:2818:1917:3318:31קנדה מונטריאול )ק(

6:577:029:089:109:419:4310:3710:3918:0217:5618:2818:2117:3918:25קפריסין לרנקה )ק(

8:108:2310:0910:1510:4010:4611:3111:3518:1618:0218:5118:3817:4718:55רוסיה מוסקבה )ח(

7:487:569:529:5610:2410:2811:1811:2018:2318:1218:5218:4217:5618:46רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:507:599:5710:0110:2810:3211:2211:2518:2918:1918:5918:4918:0319:01שוייץ ציריך )ק(

6:076:098:308:319:039:0310:0310:0317:5717:5418:1918:1617:3718:20תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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