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oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יוסף שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז מנ"א, ונהניתי ממ"ש שבדעתו לבקר עוד מדינות באפריקה מה 
שלא ביקרם בפעם הקודם אשר דברנו בזה כ"פ שמוכרח הדבר בכל מוסדותינו לקיים פסק רז"ל מעלין 
בקדש, כי בזה תלוי הצלחת הענינים וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שבימינו אלה 
הוא ע"ד אחד המטפס ועולה על הר משופע ביותר, שההולך במישור יכול לעמוד לאיזה משך זמן לנוח 
משא"כ בשפוע ההר הנה כשעומד הרי זה בד"מ נסיגה לאחור און ער גליטש זיך אראפ און אראפ ר"ל, 
ובטח יחקור על האפשרית להגדיל מספר המקומות שיבקר, שבודאי תהי' בזה תועלת לא רק בגשמיות 

אלא גם ברוחניות...

בודאי למותר לעוררו אודות מה שדברנו כ"פ שבהמקומות שמבקר יחקור אפשר ישנם בהבתי 
כנסיות או גם אצל פרטים ספרים שאין להם צורך בהם, וכאן אינם נמצאים, ובמקום שנחוץ יש לומר 
וכו',  להם שיכולים להחליפם בהספרים שהדפסנו כאן ובפרט באלו השוים לכל נפש ספרי השיחות 

ובטח גם בזה ישתדל עתה, ואל בינתו אשען שידון בכל מקום באופן המתאים.

בפ"ש לאנ"ש ובפרט להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ירמי' שי' וברכה להצלחה 
אין קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, המחכה לבשו"ט.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰È‰Â האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב ¿»»ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

הוי' וׁשמר אֹותם, ועׂשיתם ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָּוׁשמרּתם

נׁשּבע  אׁשר החסד ואת הּברית את ל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַֹאלקי

וגֹו' בטנ ּפרי ּובר ּגֹו' להבין 1לאבֹותי וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּוׁשבּועה. חסד ּדברית הענינים ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹּתֹוכן

ענין  זה הרי ּבּכתּוב הּפׁשּוט הּפירּוׁש לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּדהּנה,

אזי  ּגֹו' הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון ׁשאם ּתנאי, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָׁשל

ּגֹו'. נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את ּגֹו' ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוׁשמר

להבין  ּתלּויים 2וצרי אינם אּלּו ענינים ׁשהרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָ

הּוא  הּברית ענין ּדהּנה, ּבתנאי. ׁשני 3ּכלל ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָ

אם  ׁשאפיּלּו ּביניהם, ּברית ׁשּכֹורתים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶאֹוהבים

האהבה  את ּומפסיק ּביניהם הּמפריד ּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיהיה

מּכל  ּכדבעי) ׁשּלא יתנהג מהם ּכׁשאחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ(ּכגֹון

ׁשענין  ונמצא, ּכלל, מאהבתם יּוגרע לא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹמקֹום

הּׁשבּועה  ענין וכן ּכלל. ּבתנאי ּתלּוי אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּברית

את  לקּיים נׁשּבעין ּבענין ּוכמֹו ּתנאי, על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָאינֹו

על 4הּמצוֹות  ועיּכּובים מניעֹות יהיּו אם ׁשּגם , ְְְְִִִִִִֶַַַ

ׁשּלא  הּׁשבּועה היא זה על הּנה הּמצוֹות, ְְִִִִֵֶֶַַַָֹקּיּום

הּמצוה  את ויקּיים ּדבר מּׁשּום ּדר5יתּפעל ועל . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדלמעלה  ּבׁשבּועה הּוא נׁשּבעּתי 6זה ּבי ּדכתיב ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

קדם 7ּגֹו' מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר ,8, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמּב היא ּבזה הּמעמד ׁשהּכּוונה על הּבט לי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

עצמֹו את הּקּב"ה מכריח יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּצב

החסד  ענין כן ּוכמֹו ׁשבּועתֹו. לקּיים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּכביכֹול

הּוא  החסד ענין ׁשהרי ּבתנאי, ּתלּוי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָאינֹו

למי  ּגם אּלא ׁשראּוי, למי רק לא לּכל, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹלהׁשּפיע
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יבֿיג).1) (ז, פרשתנו שנה).2)ריש ע' ח"א תער"ב (המשך תרע"ג זה רד"ה גם ובכ"מ.3)ראה ב. מד, נצבים לקו"ת ראה

(4.6 בהערה שצויינו מקומות א. פרק יד מאמר ומעין קונטרס וראה וש"נ. רע"א. ח, פרשתנו 5)נדרים יקר כלי גם ראה

רצ). ע' תרל"ד (סה"מ תרל"ד עקב והיה רד"ה ושמר). (ד"ה יב אדה"ז 6)שם, מאמרי ואילך. ב פג, שמע"צ לקו"ת ראה

ואילך. רלט ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. נב ע' לתניא והערות קיצורים תלד. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ רה. ע' לאזניא אתהלך

טז.7) כב, כ.8)וירא ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת את הפותח בפסוק בתורה, נאמר

‰l‡‰ ÌÈËtLn‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â התורה מצוות של ¿»»≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ»≈∆
˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯ÓLÂ ,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆»¿»«¬»»¡…∆¿∆«¿ƒ

'B‚Â EË· È¯t C¯·e 'Bb EÈ˙B·‡Ï ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â1. ¿∆«∆∆¬∆ƒ¿««¬∆≈«¿ƒƒ¿¿¿
˙LÏL ÔÎBz ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ∆¿…∆

ÌÈÈÚ‰ זה בפסוק המנויים »ƒ¿»ƒ
לשמור  מבטיח הוא ברוך שהקדוש

המצוות  שמירת בעד ישראל לבני

,‰p‰c .‰Úe·Le „ÒÁ ˙È¯·cƒ¿ƒ∆∆¿»¿ƒ≈
·e˙ka ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈«»«»

‰Ê È¯‰ שלושת שמירת על ההבטחה ¬≈∆
ושבועה  חסד ברית, של הללו הדברים

ÔeÚÓLz Ì‡L ,È‡z ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿«∆ƒƒ¿¿
'Bb ÌÈËtLn‰ את ‡˙ ותקיימו ∆«ƒ¿»ƒ

‡˙המצוות  'Bb ¯ÓLÂ ÈÊ‡¬«¿»«∆
¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ˙È¯a‰«¿ƒ¿∆«∆∆¬∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'Bb ÚaL2, ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
el‡ ÌÈÈÚ È¯‰L חסד ברית, של ∆¬≈ƒ¿»ƒ≈

ÏÏkושבועה, ÌÈÈeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»
È‡˙a נמצאים אלא אחר, או כזה ƒ¿«

ומבאר. שממשיך כפי תמיד, וקיימים

,‰p‰c של והתוכן ÔÈÚהמשמעות ¿ƒ≈ƒ¿«
‡e‰ ˙È¯a‰3BÓk למשלÈL «¿ƒ¿¿≈

˙È¯a ÌÈ˙¯BkL ÌÈ·‰B‡¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ
,Ì‰ÈÈa חזק הסכם ועושים ≈≈∆

‰È‰È Ì‡ elÈÙ‡L בעתיד¯·c ∆¬ƒƒƒ¿∆»»
˙‡ ˜ÈÒÙÓe Ì‰ÈÈa „È¯Ùn‰««¿ƒ≈≈∆«¿ƒ∆
Ì‰Ó „Á‡Lk ÔB‚k) ‰·‰‡‰»«¬»¿¿∆∆»≈∆

ÈÚ·„k ‡lL ‚‰˙È,השני כלפי ƒ¿«≈∆…ƒ¿»≈
לזה  לגרום עלולה שלו וההתנהגות

להיות  ולהפסיק להיפרד ממנו שנפגע

ÌB˜Óאוהבים  ÏkÓ שיהיה ) למרות ƒ»»
ביניהם  להפריד אמור שלכאורה דבר

Ì˙·‰‡Ó Ú¯‚eÈ ‡Ï תהיה ולא …¿«≈«¬»»
שלהם  ובידידות בחברות חלישות שום

˙È¯a‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ ,ÏÏk¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿««¿ƒ
ÏÏk È‡˙a ÈeÏz BÈ‡ אלא ≈»ƒ¿«¿»

בין  והאהבה שהקשר כדי נועד להיפך,

דבר  בשום תלויים יהיו לא השניים

תנאי. ובשום

,È‡z ÏÚ BÈ‡ ‰Úe·M‰ ÔÈÚ ÔÎÂ תמיד תוקף יש לשבועה אלא ¿≈ƒ¿««¿»≈«¿«
תנאי  ובכל מצב ‰BÂˆn˙בכל ˙‡ ÌÈi˜Ï ÔÈÚaL ÔÈÚa BÓÎe4, ¿¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«≈∆«ƒ¿

ואקיימה  נשבעתי שנאמר המצוה, את לקיים שנשבעין "מנין הגמרא כדברי

משמע  קא הא אלא הוא, סיני מהר ועומד מושבע והלא צדקך, משפטי לשמור

נפשיה  לזרוזי לאיניש ליה דשרי לן:

עצמו  לזרז כדי "לישבע רש"י: (ופירש

ומשמעות  המצוה")", את לקיים

היא  המצוה את לקיים »∆ÌbLהשבועה
Ì‡בעתיד˙BÚÈÓ eÈ‰È ƒƒ¿¿ƒ

˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿
את  לקיים אחר או כזה קושי ויהיה

התורה, ‰È‡מצוות ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆ƒ
ÏÚt˙È ‡lL ‰Úe·M‰ ולא «¿»∆…ƒ¿«≈

האדם  ÌÈi˜ÈÂיתרשם ¯·c ÌeMÓƒ»»ƒ«≈
‰Âˆn‰ הקשיים 5‡˙ למרות ∆«ƒ¿»

‰e‡והעיכובים. ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆
‰ÏÚÓÏc ‰Úe·La6 מצד שבועה ƒ¿»ƒ¿«¿»

הוא  ברוך שכתוב È˙Îc·הקדוש ƒ¿ƒ
אומר  הוא ברוך הקדוש Èaƒבתורה,

'Bb ÈzÚaL7, בנבואת כתוב וכן ƒ¿«¿ƒ
הוא  ברוך לקדוש שאומרים מיכה

ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï zÚaL ¯L‡¬∆ƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈
Ì„˜8‰Êa ‰Âek‰L בשבועה , ∆∆∆««»»»∆

ברוך  הקדוש È‰ƒ‡הוא מצד
„ÓÚn‰ ÏÚ Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈«««¬»

,Ï‡¯NÈ Èa ÏL ·vÓe אם וגם «»∆¿≈ƒ¿»≈
אינם  שלכאורה במצב יהיו ישראל בני

את  יקיים הוא ברוך שהקדוש ראויים

זאת  בכל להם, שנשבע »ÁÈ¯ÎÓ«¿ƒמה
ÏBÎÈ·k BÓˆÚ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆«¿ƒ¿»

B˙Úe·L ÌÈi˜Ï בני לטובת ¿«≈¿»
תלויה  לא שהשבועה הרי ישראל,

שתתקיים  הוא ענינה וכל תנאי בשום

תנאים. ללא מצב, בכל

BÈ‡ „ÒÁ‰ ÔÈÚ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿««∆∆≈
È¯‰L ,È‡˙a ÈeÏz של מהותו »ƒ¿«∆¬≈

ÚÈtL‰Ï ‡e‰ „ÒÁ‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆¿«¿ƒ«
Èe‡¯L ÈÓÏ ˜¯ ‡Ï ,ÏkÏ לקבל «……«¿ƒ∆»

מעשיו  או מעלתו בזכות השפעה

Ìbהטובים, ‡l‡ אפילוÈÓÏ ∆»«¿ƒ
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

    ה והיה עקב תשמעוןד" מאמר  ) ג

 ה  .........  א " יה'תש ,מברכים החודש אלול  ,פרשת עקב שבת

 יח  ...................  א "יש'תה ,אב-מחם ף"כשיחת   )ד

    ,קבת עפרש שבתשיחת   )ה

 לח   ....................  א" ישה'ת ,מברכים החודש אלול

    ,קבת עפרש שבתשיחת   )ו

 גמ  ...................  ה" כשה'ת ,מברכים החודש אלול

 ב  ................  ג  ,טי ךכר פרשת עקב ותשיח-ילקוט  )ז

 ח  ................  ד  ,טי ךכר פרשת עקב ותשיח-ילקוט  )ח

 סב  .............. ה  ,טי ךכר פרשת עקב ותשיח-ילקוט  )ט

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )י

 סח  .................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ע  ..................  פרשת עקב –ח שיומאולה קוט גלי  )יא

  עא  ...........  פרשת עקב לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יב

 א ק  ................  פרשת עקבלשבוע  תהלים ירועיש  ) יג

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  )יד

 בק  ......................................  פרשת עקבלשבוע  

 קיג  ..............  פרשת עקבוע בלשם" וי םהיו " חלו  )טו

 קטז   ......................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טז

 ם "מבר ירו עיש

 קיט  ...........  פרשת עקבלשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )יז

 פדק  ...........  פרשת עקבלשבוע  ,ליום דחפרק א –  ) יח

 רז  ...............  פרשת עקבלשבוע  ,תוצומהפר ס –  )יט

  ובים תם וכייאב  )כ

 ריג   .......................  ט-ח רק פ דברי הימים , גכפרק  יחזקאל

  מעשרות מסכת  –משיות   )כא

 טור  .................................................  קהתי אור יב

 

 כאר.............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כב

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  ) כג

 בכר  ............................................  מה  ףד עד טל ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 ר  ....................................................  זקן "ר ה אדמו

  פסחת ך הלכולחן ערושו  )כה

  ר  .................................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    ארץ הרים ובקעות הרתולקוטי   )כו

 דר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כז

 זר  ...............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כח

 זר  .........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

  גואל תרל"שמ רתות  )כט

 טר  ..............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  ) ל

 טר  .............................................  "ב"ר מוהרשמואד

  ם) ג (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לא

 א סר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )לב

 הסר  ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 סחר  .......................................  ב כקפרק  ותכרוזה ספר  ) לג

  ודש  ק ותרגא  )לד

 רעא  ......................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ

 עדר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לה

 רפג   .................  דשו ק-בתשת חמלהתורה  תאקרי  ) לו

 פה ר  .........................  ד פרק אבות  ביאורים לפרקי  ) לז

 פור  ........................  פרשת עקבלשבוע  ים מזוח ל  ) לח

 פזר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  )לט

,awr zyxt zay .c"qa
`"iyz'd ,lel` ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰È‰Â האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב ¿»»ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

הוי' וׁשמר אֹותם, ועׂשיתם ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָּוׁשמרּתם

נׁשּבע  אׁשר החסד ואת הּברית את ל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַֹאלקי

וגֹו' בטנ ּפרי ּובר ּגֹו' להבין 1לאבֹותי וצרי . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ּוׁשבּועה. חסד ּדברית הענינים ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹּתֹוכן

ענין  זה הרי ּבּכתּוב הּפׁשּוט הּפירּוׁש לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּדהּנה,

אזי  ּגֹו' הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון ׁשאם ּתנאי, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָׁשל

ּגֹו'. נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את ּגֹו' ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוׁשמר

להבין  ּתלּויים 2וצרי אינם אּלּו ענינים ׁשהרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָ

הּוא  הּברית ענין ּדהּנה, ּבתנאי. ׁשני 3ּכלל ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָ

אם  ׁשאפיּלּו ּביניהם, ּברית ׁשּכֹורתים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶאֹוהבים

האהבה  את ּומפסיק ּביניהם הּמפריד ּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיהיה

מּכל  ּכדבעי) ׁשּלא יתנהג מהם ּכׁשאחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ(ּכגֹון

ׁשענין  ונמצא, ּכלל, מאהבתם יּוגרע לא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹמקֹום

הּׁשבּועה  ענין וכן ּכלל. ּבתנאי ּתלּוי אינֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהּברית

את  לקּיים נׁשּבעין ּבענין ּוכמֹו ּתנאי, על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָאינֹו

על 4הּמצוֹות  ועיּכּובים מניעֹות יהיּו אם ׁשּגם , ְְְְִִִִִִֶַַַ

ׁשּלא  הּׁשבּועה היא זה על הּנה הּמצוֹות, ְְִִִִֵֶֶַַַָֹקּיּום

הּמצוה  את ויקּיים ּדבר מּׁשּום ּדר5יתּפעל ועל . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדלמעלה  ּבׁשבּועה הּוא נׁשּבעּתי 6זה ּבי ּדכתיב ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

קדם 7ּגֹו' מימי לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר ,8, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמּב היא ּבזה הּמעמד ׁשהּכּוונה על הּבט לי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

עצמֹו את הּקּב"ה מכריח יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּצב

החסד  ענין כן ּוכמֹו ׁשבּועתֹו. לקּיים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּכביכֹול

הּוא  החסד ענין ׁשהרי ּבתנאי, ּתלּוי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָאינֹו

למי  ּגם אּלא ׁשראּוי, למי רק לא לּכל, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹלהׁשּפיע
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יבֿיג).1) (ז, פרשתנו שנה).2)ריש ע' ח"א תער"ב (המשך תרע"ג זה רד"ה גם ובכ"מ.3)ראה ב. מד, נצבים לקו"ת ראה

(4.6 בהערה שצויינו מקומות א. פרק יד מאמר ומעין קונטרס וראה וש"נ. רע"א. ח, פרשתנו 5)נדרים יקר כלי גם ראה

רצ). ע' תרל"ד (סה"מ תרל"ד עקב והיה רד"ה ושמר). (ד"ה יב אדה"ז 6)שם, מאמרי ואילך. ב פג, שמע"צ לקו"ת ראה

ואילך. רלט ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. נב ע' לתניא והערות קיצורים תלד. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ רה. ע' לאזניא אתהלך

טז.7) כב, כ.8)וירא ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת את הפותח בפסוק בתורה, נאמר

‰l‡‰ ÌÈËtLn‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â התורה מצוות של ¿»»≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ»≈∆
˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯ÓLÂ ,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ Ìz¯ÓLe¿«¿∆«¬ƒ∆»¿»«¬»»¡…∆¿∆«¿ƒ

'B‚Â EË· È¯t C¯·e 'Bb EÈ˙B·‡Ï ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â1. ¿∆«∆∆¬∆ƒ¿««¬∆≈«¿ƒƒ¿¿¿
˙LÏL ÔÎBz ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ∆¿…∆

ÌÈÈÚ‰ זה בפסוק המנויים »ƒ¿»ƒ
לשמור  מבטיח הוא ברוך שהקדוש

המצוות  שמירת בעד ישראל לבני

,‰p‰c .‰Úe·Le „ÒÁ ˙È¯·cƒ¿ƒ∆∆¿»¿ƒ≈
·e˙ka ËeLt‰ Le¯Èt‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈«»«»

‰Ê È¯‰ שלושת שמירת על ההבטחה ¬≈∆
ושבועה  חסד ברית, של הללו הדברים

ÔeÚÓLz Ì‡L ,È‡z ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿«∆ƒƒ¿¿
'Bb ÌÈËtLn‰ את ‡˙ ותקיימו ∆«ƒ¿»ƒ

‡˙המצוות  'Bb ¯ÓLÂ ÈÊ‡¬«¿»«∆
¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ˙È¯a‰«¿ƒ¿∆«∆∆¬∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'Bb ÚaL2, ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
el‡ ÌÈÈÚ È¯‰L חסד ברית, של ∆¬≈ƒ¿»ƒ≈

ÏÏkושבועה, ÌÈÈeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»
È‡˙a נמצאים אלא אחר, או כזה ƒ¿«

ומבאר. שממשיך כפי תמיד, וקיימים

,‰p‰c של והתוכן ÔÈÚהמשמעות ¿ƒ≈ƒ¿«
‡e‰ ˙È¯a‰3BÓk למשלÈL «¿ƒ¿¿≈

˙È¯a ÌÈ˙¯BkL ÌÈ·‰B‡¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ
,Ì‰ÈÈa חזק הסכם ועושים ≈≈∆

‰È‰È Ì‡ elÈÙ‡L בעתיד¯·c ∆¬ƒƒƒ¿∆»»
˙‡ ˜ÈÒÙÓe Ì‰ÈÈa „È¯Ùn‰««¿ƒ≈≈∆«¿ƒ∆
Ì‰Ó „Á‡Lk ÔB‚k) ‰·‰‡‰»«¬»¿¿∆∆»≈∆

ÈÚ·„k ‡lL ‚‰˙È,השני כלפי ƒ¿«≈∆…ƒ¿»≈
לזה  לגרום עלולה שלו וההתנהגות

להיות  ולהפסיק להיפרד ממנו שנפגע

ÌB˜Óאוהבים  ÏkÓ שיהיה ) למרות ƒ»»
ביניהם  להפריד אמור שלכאורה דבר

Ì˙·‰‡Ó Ú¯‚eÈ ‡Ï תהיה ולא …¿«≈«¬»»
שלהם  ובידידות בחברות חלישות שום

˙È¯a‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ ,ÏÏk¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿««¿ƒ
ÏÏk È‡˙a ÈeÏz BÈ‡ אלא ≈»ƒ¿«¿»

בין  והאהבה שהקשר כדי נועד להיפך,

דבר  בשום תלויים יהיו לא השניים

תנאי. ובשום

,È‡z ÏÚ BÈ‡ ‰Úe·M‰ ÔÈÚ ÔÎÂ תמיד תוקף יש לשבועה אלא ¿≈ƒ¿««¿»≈«¿«
תנאי  ובכל מצב ‰BÂˆn˙בכל ˙‡ ÌÈi˜Ï ÔÈÚaL ÔÈÚa BÓÎe4, ¿¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«≈∆«ƒ¿

ואקיימה  נשבעתי שנאמר המצוה, את לקיים שנשבעין "מנין הגמרא כדברי

משמע  קא הא אלא הוא, סיני מהר ועומד מושבע והלא צדקך, משפטי לשמור

נפשיה  לזרוזי לאיניש ליה דשרי לן:

עצמו  לזרז כדי "לישבע רש"י: (ופירש

ומשמעות  המצוה")", את לקיים

היא  המצוה את לקיים »∆ÌbLהשבועה
Ì‡בעתיד˙BÚÈÓ eÈ‰È ƒƒ¿¿ƒ

˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚ ÌÈ·ekÈÚÂ¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿
את  לקיים אחר או כזה קושי ויהיה

התורה, ‰È‡מצוות ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆ƒ
ÏÚt˙È ‡lL ‰Úe·M‰ ולא «¿»∆…ƒ¿«≈

האדם  ÌÈi˜ÈÂיתרשם ¯·c ÌeMÓƒ»»ƒ«≈
‰Âˆn‰ הקשיים 5‡˙ למרות ∆«ƒ¿»

‰e‡והעיכובים. ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆
‰ÏÚÓÏc ‰Úe·La6 מצד שבועה ƒ¿»ƒ¿«¿»

הוא  ברוך שכתוב È˙Îc·הקדוש ƒ¿ƒ
אומר  הוא ברוך הקדוש Èaƒבתורה,

'Bb ÈzÚaL7, בנבואת כתוב וכן ƒ¿«¿ƒ
הוא  ברוך לקדוש שאומרים מיכה

ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï zÚaL ¯L‡¬∆ƒ¿«¿»«¬≈ƒ≈
Ì„˜8‰Êa ‰Âek‰L בשבועה , ∆∆∆««»»»∆

ברוך  הקדוש È‰ƒ‡הוא מצד
„ÓÚn‰ ÏÚ Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈«««¬»

,Ï‡¯NÈ Èa ÏL ·vÓe אם וגם «»∆¿≈ƒ¿»≈
אינם  שלכאורה במצב יהיו ישראל בני

את  יקיים הוא ברוך שהקדוש ראויים

זאת  בכל להם, שנשבע »ÁÈ¯ÎÓ«¿ƒמה
ÏBÎÈ·k BÓˆÚ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆«¿ƒ¿»

B˙Úe·L ÌÈi˜Ï בני לטובת ¿«≈¿»
תלויה  לא שהשבועה הרי ישראל,

שתתקיים  הוא ענינה וכל תנאי בשום

תנאים. ללא מצב, בכל

BÈ‡ „ÒÁ‰ ÔÈÚ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿««∆∆≈
È¯‰L ,È‡˙a ÈeÏz של מהותו »ƒ¿«∆¬≈

ÚÈtL‰Ï ‡e‰ „ÒÁ‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆¿«¿ƒ«
Èe‡¯L ÈÓÏ ˜¯ ‡Ï ,ÏkÏ לקבל «……«¿ƒ∆»

מעשיו  או מעלתו בזכות השפעה

Ìbהטובים, ‡l‡ אפילוÈÓÏ ∆»«¿ƒ
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oernyzו awr dide

ראּוי  ּבין 9ׁשאינֹו החיּלּוק ּכּידּוע מּזה, ויתירה . ִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּגבּורה  ׁשענין ורחמים, ּגבּורה חסד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָהּמּדֹות

כּו', הראּויים על ּגם ּכּוּלם, על ׁשּמדקּדק ְְְִֵֶַַַַָָהּוא

מּכל  ראּוי ׁשאינֹו ּדהגם הּוא, הרחמים ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָוענין

מקֹום, ּומּכל לֹו, ּומׁשּפיע עליו מרחם ְְִִֵַַַָָָָָמקֹום

ׁשאינֹו למי ׁשראּוי מי ּבין החיּלּוק ּבזה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָניּכר

ׁשּמׁשּפיע  הּוא החסד ענין ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָראּוי,

ראּוי. לׁשאינֹו ראּוי ּבין ּכלל מדקּדק ואינֹו ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֹלּכל

ּכן  אם ּבתנאי, ּתלּויים אינם אּלּו ׁשענינים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָוכיון

הּמׁשּפטים  את ּתׁשמעּון עקב והיה אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמהּו

החסד  ואת הּברית את גו' וׁשמר אז ׁשּדוקא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָגו',

להבין  צרי ּגם גֹו'. נׁשּבע הּלׁשֹון 2אׁשר ּדּיּוק ְְֲִִִִֶַַַָָָ

ּתנאי, ׁשל ענין ׁשּזהּו ּדכיון ּתׁשמעּון, עקב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוהיה

ּתׁשמעּון, אם והיה אם, הּלׁשֹון יֹותר מתאים ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהרי

הּכתּוב  ּדר גו',10על ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם והיה ְְְִִֶֶַַַָָָָ

רׁש"י  והּנה, ּתׁשמעּון. עקב והיה אמרֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּומהּו

ּתנחּומא  ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מה על (מיּוּסד )11ּפרׁש ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

זה  לפי א ּבעקביו. ּדׁש ׁשאדם מצוֹות על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדקאי

האּלה, הּמׁשּפטים את ּׁשּכתּוב מה מּובן ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו

ּדוקא  ּבּמצוֹות 12מׁשּפטים ׁשּיׁש ידּוע ּדהּנה , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

סּוגים  ּומׁשּפטים.13ׁשלׁשה חּוּקים עדֹות , ְְִִִִֵָָֹ

ועדֹות  מחּייבן, ׁשהּׂשכל הּמצוֹות הם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּפטים

ּפנים) ּכל (על מקֹום להם ׁשּיׁש הּמצוֹות ְִִֵֵֶֶַַָָָָהן

האדם  היה לא עצמֹו ׁשּמּצד ׁשאף היינּו, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּׂשכל,

מּצד  לקּיימן מקֹום יׁש מקֹום מּכל ְְְְִִֵַַַָָָָָמקּיימן,

ליציאת  זכר ׁשהן הּמצוֹות ּכמֹו ׁשּבהן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהעדֹות

ו  העֹולם מצרים. ׁשאּוּמֹות הּמצוֹות הם חּוּקים ְְְִִִִֵֶַַָָ
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(השני).9) ואילך 8 ע' תש"ט סה"מ ואילך. עד ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק ד. א, דברים יג.10)לקו"ת יא, פרשתנו

א.11) תקפא).12)פרשתנו ע' ריש ח"א תער"ב (המשך תרד"ע עקב והי' רד"ה וראה 13)ראה כ. ו, ואתחנן רמב"ן ראה

ובכ"מ. ואילך. 90 ס"ע ואילך. 51 ע' ה'ש"ת סה"מ בארוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èe‡¯ BÈ‡L9.השפעה לקבל זכאי fÓ‰,ואינו ‰¯È˙ÈÂ שמידת זה וענין ∆≈»ƒ≈»ƒ∆

נוספת, בהדגשה החסד בענין מודגש תנאי, ללא ולתת להשפיע היא החסד

˜elÈÁ‰ Úe„ik ההבדלÔÈa שלושת‰¯e·b „ÒÁ ˙Bcn‰ «»««ƒ≈«ƒ∆∆¿»
,ÌÈÓÁ¯Â התפארת מידת ÏÚהיא ˜c˜„nL ‡e‰ ‰¯e·b‰ ÔÈÚL ¿«¬ƒ∆ƒ¿««¿»∆¿«¿≈«

,Ìlek להשפיע למי היטב ובוחן »
להשפיע ÏÚאפילו Ìbוכמה ««

,'eÎ ÌÈÈe‡¯‰ הגבורה מידת ומצד »¿ƒ
את  ולצמצם ולהגביל לדקדק מקום יש

לקבל  שראוי למי אפילו ההשפעה

‰e‡,השפעה  ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»«¬ƒ
cÈe‡¯ BÈ‡L Ì‚‰ המקבל «¬«∆≈»

ההשפעה  את המקבל שהאדם למרות

לו  ויתנו לו שישפיעו ראוי «ÏkÓƒאינו
ÌB˜Ó הרחמים מידת שמידתו מי »

,BÏ ÚÈtLÓe ÂÈÏÚ ÌÁ¯Ó¿«≈»»«¿ƒ«
,ÌB˜Ó ÏkÓe שלמעשה למרות ƒ»»

ראוי  שאינו למי גם ונותנים מרחמים

‰Êa ¯kÈ מידת שמצד בהשפעה ƒ»»∆
ÈÓההבדל ‰elÈÁ˜הרחמים  ÔÈa «ƒ≈ƒ

,Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ Èe‡¯L ולמי ∆»¿ƒ∆≈»
וללא  היסוס ללא היא הנתינה שראוי

למי  ואילו רחמים, עליו לעורר צורך

ידי  על היא ההשפעה ראוי שאינו

עליו  מרחמים ראוי שאינו שלמרות

זאת  בכל לו Ôkונותנים ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ÚÈtLnL ‡e‰ „ÒÁ‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆∆«¿ƒ«

ÏkÏ להבדיל c˜„Ó˜בלי BÈ‡Â «…¿≈¿«¿≈
Èe‡¯ BÈ‡LÏ Èe‡¯ ÔÈa ÏÏk¿»≈»¿∆≈»
למי  גם היא ההשפעה ומלכתחילה

של  ומהותה ענינה זה כי ראוי שאינו

החסד. ‡elמידת ÌÈÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»ƒ≈
גם  האמורים, הדברים שלושת כל

החסד  וגם השבועה גם «≈‡ÌÈהברית,
,È‡˙a ÌÈÈeÏz בכל קיימים אלא ¿ƒƒ¿«

תנאי, כל ללא e‰Óמצב, Ôk Ì‡ƒ≈«
˙‡ ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â B¯Ó‡»¿¿»»≈∆ƒ¿¿∆
Ê‡ ‡˜ÂcL ,'Â‚ ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ∆«¿»»
את  וישמרו יקיימו ישראל בני כאשר

מצידו  הוא ברוך הקדוש אזי Â‡˙המצוות, ˙È¯a‰ ˙‡ 'Â‚ ¯ÓLÂ¿»«∆«¿ƒ¿∆
?.'Â‚ ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰«∆∆¬∆ƒ¿«

Ìb לעיל שנשאלה לשאלה ÔÈ·‰Ïבנוסף CÈ¯ˆ2 אלה בפסוקים נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
‰ÔBLlוהוא  ˜eic הפסוק e‰fLשל ÔÂÈÎc ,ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â ƒ«»¿»»≈∆ƒ¿¿¿≈»∆∆

,È‡z ÏL ÔÈÚ מצד והשבועה החסד הברית, ששמירת אומר והכתוב ƒ¿»∆¿«
ישראל, בני מצד התורה בשמירת מותנית הוא ברוך במקום ‰¯Èהקדוש ¬≈

עקב'הלשון ‡Ì,'והיה ÔBLl‰ ¯˙BÈ ÌÈ‡˙Ó לומר צריך היה והכתוב «¿ƒ≈«»ƒ
·e˙k‰ C¯c ÏÚ ,ÔeÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â10 קריאת של שניה בפרשה ¿»»ƒƒ¿¿«∆∆«»

eÚÓLzשמע  ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ»«ƒ¿¿
,'Â‚ יזכו אזי המצוות את ותקיימו

הפרשה  בהמשך האמורות ה' לברכות

וכו' ארצכם' מטר »e‰Óe'ונתתי
B¯Ó‡ של המשמעות אפוא, ומהי, »¿

הכתוב  Ú˜·לשון ‰È‰Â¿»»≈∆
?.ÔeÚÓLzƒ¿¿
L¯t È"L¯ ,‰p‰Â המילים על ¿ƒ≈«ƒ≈≈

תשמעון' עקב על ('והיה זה ופירוש

e˙kM·הכתוב  ‰Ó ÏÚ „qeÈÓ¿»««∆»
‡ÓeÁz L¯„Óa11È‡˜c ( ¿ƒ¿««¿»¿»≈

Lcשהכוונה  Ì„‡L ˙BÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿∆»»»
עליו  מצוות ÂÈ·˜Úa,דורך כלומר «¬≈»

כפי  בהם לזלזל רגילים שאנשים

שדורכים  חשוב לא לדבר שמתייחסים

Ê‰עליו. ÈÙÏ C‡ הפירוש לפי «¿ƒ∆
למצוות  מתייחס תשמעון' עקב ש'והיה

בעקביו  דש Ó‰שאדם Ô·eÓ BÈ‡≈»«
·e˙kM לכך בהמשך ‡˙מיד ∆»∆

ÌÈËtLÓ ,‰l‡‰ ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ»≈∆ƒ¿»ƒ
‡˜Âc12, וקורא מדייק שהכתוב «¿»

על  והתמיהה 'משפטים' כאן למצוות

היא  LiLכך Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆≈
ÌÈ‚eÒ ‰LÏL ˙BÂˆna13 «ƒ¿¿…»ƒ

שהם  ÌÈweÁשונים, ˙B„Ú≈ƒ
Ì‰ ÌÈËtLÓ .ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈

ÏÎO‰L ˙BÂˆn‰ גם האנושי «ƒ¿∆«≈∆
Ô·ÈiÁÓ,ואם אב כיבוד מצוות כמו ¿«¿»

וגזילה  גניבה ‰Ôוכד',איסור ˙B„ÚÂ¿≈≈
ÏÚ) ÌB˜Ó Ì‰Ï LiL ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆≈»∆»«

ÌÈt Ïk לפחות,eÈÈ‰ ,ÏÎOa ( »»ƒ«≈∆«¿
BÓˆÚ „vnL Û‡L היה אילו לא ∆«∆ƒ««¿

בתורה  כך על ציווי ‰È‰ניתן ‡Ï…»»
ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÔÓÈi˜Ó Ì„‡‰»»»¿«¿»ƒ»»

ÌB˜Ó LÈ האנושי בשכל ולהסכים ‰B„Ú˙להבין „vÓ ÔÓÈi˜Ï ≈»¿«¿»ƒ«»≈
,Ô‰aL מסוימים לדברים ואות וזכר עדות הן אלו שמצוות BÓkמשום ∆»∆¿

‰Ìלמשל  ÌÈweÁÂ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ Ô‰L ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆≈≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÔÈBÓ ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡L ˙BÂˆn‰ ומרגיזים Ï‡¯NÈמקניטים ˙‡ «ƒ¿∆»»ƒ∆ƒ¿»≈
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`"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

כּו' הּזאת הּמצוה מה לֹומר יׂשראל את ,14מֹונין ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

חקקּתי  חּוּקה ורק ּבּׂשכל, מקֹום להם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

כּו' ּגזרּתי מזּכיר 15ּגזירה הּכתּוב ּכאׁשר ּכן, ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּלא  ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם מצוֹות ְֲִֵֶֶַָָָָֹאֹודֹות

על  אֹו חּוּקים למימר ליּה הוה ּבהם, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָמדקּדקים

ּדוקא. מׁשּפטים נקט ולּמה עדֹות, ּפנים ְְְִִִֵַַָָָָָָָּכל

ּתחיּלה ÔÈ·‰Ïeב) להקּדים יׁש זה ּביאּור 16ּכל ¿»ƒְְְִִֵֵֶַָָ

הּזהר  קׁשרין 17מאמר 18ּתלת ְְֲִַַַַָָֹ

ואֹורייתא  ּבאֹורייתא יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָמתקּׁשרין

ּדרּגין  על ּדרּגין וכּוּלהּו הּוא, ּברי ְְְְְְְִִִַַַָּבקּודׁשא

רק  לא היא זֹו ׁשהתקּׁשרּות והיינּו, וגליא. ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹסתים

הּנעלים  הּכחֹות ׁשהם ּדיׂשראל, סתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבבחינת

ׁשּביׂשראל, הּגליא ּבבחינת ּגם אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּנפׁש,

לּנפׁש ּבנֹוגע רק ולא הּגלּויים, הּכחֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשהם

הּגלּויים  הּכחֹות ּגם הּנה ידּה על אּלא ְֱִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהאלקית,

ּבאֹורייתא  מתקּׁשרין הּבהמית נפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשל

ּבזה  והענין הּוא. ּברי לׁשֹון 19ּובקּודׁשא ּדהּנה, , ְְְְְְְִִִֵֶָָָָ

דברים  ּבׁשני רק ׁשּיי (מתקּׁשרין) ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָהתקּׁשרּות

אחד  ּבדבר ּכן ּׁשאין מה מּזה, זה נפרדים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהם

ּדביקּות, לׁשֹון אם ּכי התקּׁשרּות, לׁשֹון ׁשּיי ְְְְְִִִֵַַָֹלא

אחר  ּדבר אינֹו ׁשהאֹור ּומאֹור, אֹור ְֵֵֶַָָָָּוכמֹו

ׁשּיי לא לכן העצם, מן ּגיּלּוי רק אּלא ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהּמאֹור

ּדבּוק  ׁשהּוא ּדביקּות, אם ּכי התקּׁשרּות, ְְְִִִֵֶַָּבֹו

היא  למעלה הּנׁשמה והּנה, ּבהעצם. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדביקּות

הּתניא  לׁשֹון ּוכדּיּוק ּבאלקּות, ּדביקּות 20ּבבחינת ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹ

רּבה  ואהבה ּביראה ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשּגם
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ח.14) פי"ט, במדב"ר וראה ב. יט, חוקת חוקת.15)פרש"י ר"פ שם בכל16)במדב"ר תער"ב המשך ראה – לקמן הבא

שם. ובהנסמן ואילך רפד ע' אייר סה"מ תו"מ ועיין ואילך. שנו א.17)ס"ע עג, בשוה"ג.18)ח"ג כח ע' תרנ"ז סה"מ ראה

בהערה. 61 ע' ה'ש"ת 19.15)סה"מ הערה 73 ע' ח"ט לקו"ש גם א).20)ראה (מח, פל"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ó ¯ÓBÏ של המשמעות ומה eÎ'הפשר ˙‡f‰ ‰Âˆn‰14ÔÈ‡L , «««ƒ¿»«…∆≈

Ì‰Ïאלו ÏÎOaלמצוות ÌB˜Ó,האנושי˜¯Â מצוות של קיומן וכל »∆»«≈∆¿«
בלשון  אלו, מצוות לגבי שאומר הוא ברוך הקדוש ציווי משום רק הוא אלו

'חוקים' של זה מסוג מצוה שהיא אדומה פרה מצוות לגבי «weÁ‰המדרש
'eÎ Èz¯Êb ‰¯ÈÊb Èz˜˜Á15. »«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ

·e˙k‰ ¯L‡k ,Ôk Ì‡Â אומר ¿ƒ≈«¬∆«»
ובכך  תשמעון' עקב ÈkÊÓ«¿ƒ¯'והיה

Lc Ì„‡L ˙BÂˆÓ ˙B„B‡ƒ¿∆»»»
ÌÈ˜c˜„Ó ‡lL ,ÂÈ·˜Úa«¬≈»∆…¿«¿¿ƒ

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ,Ì‰a,לו היה »∆¬»≈¿≈«
לומר  מצוות ÌÈweÁלכתוב, שהן ƒ

כלל  בשכל מובנות Ïkשלא ÏÚ B‡«»
˙B„Ú ÌÈt חלקית בצורה שמובנות »ƒ≈

כך  כל לא שאנשים טבעי ולכן בלבד,

אליהן  יתייחסו ולא אלו מצוות יחשיבו

ÌÈËtLÓכראוי, Ë˜ ‰nÏÂ¿»»»«ƒ¿»ƒ
‡˜Âc לגמרי שמובנות מצוות שהן «¿»

כן  שאנשים טבעי ולכן אנושי בשכל

אותן  יחשיבו וכן בהסכמה אותן יקבלו

בהם.? יזלזלו ולא

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
‰lÈÁz16¯e‡Èa החסידות תורת ¿ƒ»≈

‰f‰¯על  ¯Ó‡Ó17˙Ïz «¬««…«¿»
ÔÈ¯L˜18,‡„a ‡c ÔÈ¯M˜˙Ó ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»

בזה  זה מתקשרים קשרים שלושה

‡˙ÈÈ¯B‡Â ‡˙ÈÈ¯B‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ישראל בני ¿¿»¿ƒ

מתקשרת  והתורה בתורה מתקשרים

הוא  ברוך ÔÈb¯cבקדוש e‰leÎÂ¿¿«¿ƒ
‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò ÔÈb¯c ÏÚ וכולם ««¿ƒ»≈¿«¿»

ישראל, האמורים, השלושה (כל

בהם  יש הוא) ברוך והקדוש התורה

וגלוי. נעלם דרגות על ¿»¿eÈÈ‰Â,דרגות
BÊ ˙e¯M˜˙‰L ישראל בני של ∆ƒ¿«¿

ברוך  הקדוש עם זה ידי ועל בתורה

ÌÈ˙Òהוא  ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«ƒ¿ƒ«»≈
,Ï‡¯NÈc והנסתרת הנעלמת הדרגה ¿ƒ¿»≈

ישראל  LÙpaL,בבני ÌÈÏÚp‰ ˙BÁk‰ Ì‰L הגבוהות הדרגות ∆≈«…««¬ƒ∆«∆∆
הנשמה  של ביותר קיימת ‡l‡והפנימיות זו אפילו Ìbהתקשרות ∆»«

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ Ì‰L ,Ï‡¯NÈaL ‡ÈÏb‰ ˙ÈÁ·a הנפש של ƒ¿ƒ«««¿»∆¿ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ
ודרגתם  ונרגשים גלויים כוחות שהם (המידות) והרגש (המוחין) השכל (כמו

נעלמים, כוחות שהם הנעלים הכוחות מדרגת Ú‚Baנמוכה ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿≈«

,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ,האלוקית הנפש של בכוחות רק לא הוא זו והתקשרות «∆∆»¡…ƒ
ממש  ממעל אלוקה חלק שהיא הקדושה d„Èהנשמה ÏÚ ‡l‡ ידי על ∆»«»»

האלוקית  הנפש של הזו Ìbההתקשרות ‰p‰ אפילוÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ ƒ≈««…«¿ƒ
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ÈÈ¯B‡a˙‡הם  ÔÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜·e מתקשרים ¿¿»¿ƒ

כפי  הוא, ברוך ובקדוש בתורה

ומבאר. שממשיך
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לחלקים  נפרדת שלא אחת מהות שהוא

ÔBLÏשונים  CÈiL ‡Ï…«»¿
Ì‡ Èk ,˙e¯M˜˙‰ ההגדרה אלא ƒ¿«¿ƒƒ

דברים  שני שהופכת לשייכות הנכונה

היא ממש אחת ¿ÔBLÏלמהות
BÓÎe ,˙e˜È·c למשל¯B‡ ¿≈¿

ממקורו  ומתפשט ומאיר הנמשך

¯B‡Óe,האור ‡BÈמקור ¯B‡‰L »∆»≈
¯Á‡ ¯·c ונפרד B‡n‰Ó¯שונה »»«≈≈«»

ÈelÈb ˜¯ ‡l‡ והתפשטות והארה ∆»«ƒ
ÌˆÚ‰ ÔÓ,המאור Ï‡שהוא ÔÎÏ ƒ»∆∆»≈…
Ba CÈiLומאור ‰˙˜e¯M˙באור «»ƒ¿«¿

שני  בין לחיבור המתאים לשון שהוא

ונפרדים, שונים ‡Ìדברים Èkƒƒ
,˙e˜È·c המתאים הלשון אלא ¿≈

עם  האור של החיבור את להגדיר

ומשמעות  דביקות, הוא המאור

היא  e·c˜האור e‰L‡הדברים ∆»
ÌˆÚ‰a ˙e˜È·c שממנו המאור ¿≈¿»∆∆

האור. מאיר

Â‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ,‰p‰ לפני ¿ƒ≈«¿»»¿«¿»
בגוף  להתלבש למטה, מלמעלה שירדה

הזה  בעולם ÈÁ·a˙גשמי ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
,˙e˜Ï‡a ˙e˜È·c הוא האלוקות עם למעלה הנשמה של והחיבור הקשר ¿≈»¡…

עצמה  האלוקות עם ממש אחד כדבר היינו דביקות, של ei„Îe¿ƒ˜באופן
ÔBLÏ בספר הזקן BÚ·„אפילו Èz‰20ÌbL‡רבנו ¯eÓb ˜Ècˆ ¿««¿»∆««ƒ»≈

‰‡¯Èa ה'‰' יראת של גבוהה בדרגה ¯a‰שנמצא ‰·‰‡Â ¿ƒ¿»¿«¬»«»
ÌÈ‚eÚza'בתענוגים רבה 'אהבה שנקראת ה' אהבת של גבוהה בדרגה וכן ««¬ƒ
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כּו' הּזאת הּמצוה מה לֹומר יׂשראל את ,14מֹונין ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

חקקּתי  חּוּקה ורק ּבּׂשכל, מקֹום להם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין

כּו' ּגזרּתי מזּכיר 15ּגזירה הּכתּוב ּכאׁשר ּכן, ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּלא  ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם מצוֹות ְֲִֵֶֶַָָָָֹאֹודֹות

על  אֹו חּוּקים למימר ליּה הוה ּבהם, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָמדקּדקים

ּדוקא. מׁשּפטים נקט ולּמה עדֹות, ּפנים ְְְִִִֵַַָָָָָָָּכל

ּתחיּלה ÔÈ·‰Ïeב) להקּדים יׁש זה ּביאּור 16ּכל ¿»ƒְְְִִֵֵֶַָָ

הּזהר  קׁשרין 17מאמר 18ּתלת ְְֲִַַַַָָֹ

ואֹורייתא  ּבאֹורייתא יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָמתקּׁשרין

ּדרּגין  על ּדרּגין וכּוּלהּו הּוא, ּברי ְְְְְְְִִִַַַָּבקּודׁשא

רק  לא היא זֹו ׁשהתקּׁשרּות והיינּו, וגליא. ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹסתים

הּנעלים  הּכחֹות ׁשהם ּדיׂשראל, סתים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבבחינת

ׁשּביׂשראל, הּגליא ּבבחינת ּגם אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּנפׁש,

לּנפׁש ּבנֹוגע רק ולא הּגלּויים, הּכחֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשהם

הּגלּויים  הּכחֹות ּגם הּנה ידּה על אּלא ְֱִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהאלקית,

ּבאֹורייתא  מתקּׁשרין הּבהמית נפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשל

ּבזה  והענין הּוא. ּברי לׁשֹון 19ּובקּודׁשא ּדהּנה, , ְְְְְְְִִִֵֶָָָָ

דברים  ּבׁשני רק ׁשּיי (מתקּׁשרין) ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָהתקּׁשרּות

אחד  ּבדבר ּכן ּׁשאין מה מּזה, זה נפרדים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהם

ּדביקּות, לׁשֹון אם ּכי התקּׁשרּות, לׁשֹון ׁשּיי ְְְְְִִִֵַַָֹלא

אחר  ּדבר אינֹו ׁשהאֹור ּומאֹור, אֹור ְֵֵֶַָָָָּוכמֹו

ׁשּיי לא לכן העצם, מן ּגיּלּוי רק אּלא ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהּמאֹור

ּדבּוק  ׁשהּוא ּדביקּות, אם ּכי התקּׁשרּות, ְְְִִִֵֶַָּבֹו

היא  למעלה הּנׁשמה והּנה, ּבהעצם. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּדביקּות

הּתניא  לׁשֹון ּוכדּיּוק ּבאלקּות, ּדביקּות 20ּבבחינת ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹ

רּבה  ואהבה ּביראה ה' עֹובד ּגמּור צּדיק ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשּגם
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ח.14) פי"ט, במדב"ר וראה ב. יט, חוקת חוקת.15)פרש"י ר"פ שם בכל16)במדב"ר תער"ב המשך ראה – לקמן הבא

שם. ובהנסמן ואילך רפד ע' אייר סה"מ תו"מ ועיין ואילך. שנו א.17)ס"ע עג, בשוה"ג.18)ח"ג כח ע' תרנ"ז סה"מ ראה

בהערה. 61 ע' ה'ש"ת 19.15)סה"מ הערה 73 ע' ח"ט לקו"ש גם א).20)ראה (מח, פל"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ó ¯ÓBÏ של המשמעות ומה eÎ'הפשר ˙‡f‰ ‰Âˆn‰14ÔÈ‡L , «««ƒ¿»«…∆≈

Ì‰Ïאלו ÏÎOaלמצוות ÌB˜Ó,האנושי˜¯Â מצוות של קיומן וכל »∆»«≈∆¿«
בלשון  אלו, מצוות לגבי שאומר הוא ברוך הקדוש ציווי משום רק הוא אלו

'חוקים' של זה מסוג מצוה שהיא אדומה פרה מצוות לגבי «weÁ‰המדרש
'eÎ Èz¯Êb ‰¯ÈÊb Èz˜˜Á15. »«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ

·e˙k‰ ¯L‡k ,Ôk Ì‡Â אומר ¿ƒ≈«¬∆«»
ובכך  תשמעון' עקב ÈkÊÓ«¿ƒ¯'והיה

Lc Ì„‡L ˙BÂˆÓ ˙B„B‡ƒ¿∆»»»
ÌÈ˜c˜„Ó ‡lL ,ÂÈ·˜Úa«¬≈»∆…¿«¿¿ƒ

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ,Ì‰a,לו היה »∆¬»≈¿≈«
לומר  מצוות ÌÈweÁלכתוב, שהן ƒ

כלל  בשכל מובנות Ïkשלא ÏÚ B‡«»
˙B„Ú ÌÈt חלקית בצורה שמובנות »ƒ≈

כך  כל לא שאנשים טבעי ולכן בלבד,

אליהן  יתייחסו ולא אלו מצוות יחשיבו

ÌÈËtLÓכראוי, Ë˜ ‰nÏÂ¿»»»«ƒ¿»ƒ
‡˜Âc לגמרי שמובנות מצוות שהן «¿»

כן  שאנשים טבעי ולכן אנושי בשכל

אותן  יחשיבו וכן בהסכמה אותן יקבלו

בהם.? יזלזלו ולא

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
‰lÈÁz16¯e‡Èa החסידות תורת ¿ƒ»≈

‰f‰¯על  ¯Ó‡Ó17˙Ïz «¬««…«¿»
ÔÈ¯L˜18,‡„a ‡c ÔÈ¯M˜˙Ó ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»

בזה  זה מתקשרים קשרים שלושה

‡˙ÈÈ¯B‡Â ‡˙ÈÈ¯B‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ישראל בני ¿¿»¿ƒ

מתקשרת  והתורה בתורה מתקשרים

הוא  ברוך ÔÈb¯cבקדוש e‰leÎÂ¿¿«¿ƒ
‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò ÔÈb¯c ÏÚ וכולם ««¿ƒ»≈¿«¿»

ישראל, האמורים, השלושה (כל

בהם  יש הוא) ברוך והקדוש התורה

וגלוי. נעלם דרגות על ¿»¿eÈÈ‰Â,דרגות
BÊ ˙e¯M˜˙‰L ישראל בני של ∆ƒ¿«¿

ברוך  הקדוש עם זה ידי ועל בתורה

ÌÈ˙Òהוא  ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«ƒ¿ƒ«»≈
,Ï‡¯NÈc והנסתרת הנעלמת הדרגה ¿ƒ¿»≈

ישראל  LÙpaL,בבני ÌÈÏÚp‰ ˙BÁk‰ Ì‰L הגבוהות הדרגות ∆≈«…««¬ƒ∆«∆∆
הנשמה  של ביותר קיימת ‡l‡והפנימיות זו אפילו Ìbהתקשרות ∆»«

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ Ì‰L ,Ï‡¯NÈaL ‡ÈÏb‰ ˙ÈÁ·a הנפש של ƒ¿ƒ«««¿»∆¿ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ
ודרגתם  ונרגשים גלויים כוחות שהם (המידות) והרגש (המוחין) השכל (כמו

נעלמים, כוחות שהם הנעלים הכוחות מדרגת Ú‚Baנמוכה ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿≈«

,˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ,האלוקית הנפש של בכוחות רק לא הוא זו והתקשרות «∆∆»¡…ƒ
ממש  ממעל אלוקה חלק שהיא הקדושה d„Èהנשמה ÏÚ ‡l‡ ידי על ∆»«»»

האלוקית  הנפש של הזו Ìbההתקשרות ‰p‰ אפילוÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ ƒ≈««…«¿ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏL הדרגות אפילו והיינו אחרא, הסטרא מצד נפש שהיא ∆∆∆««¬ƒ

גם  עצמה, הבהמית הנפש של הנמוכות

ÈÈ¯B‡a˙‡הם  ÔÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜·e מתקשרים ¿¿»¿ƒ

כפי  הוא, ברוך ובקדוש בתורה

ומבאר. שממשיך

‰Êa ÔÈÚ‰Â19ÔBLÏ ,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿
) ˙e¯M˜˙‰ הזוהר ובלשון ƒ¿«¿

CÈiL (ÔÈ¯M˜˙Ó יתכן˜¯ ƒ¿«¿ƒ«»«
‰Ê ÌÈ„¯Ù Ì‰L ÌÈ¯·„ ÈLaƒ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆
„Á‡ ¯·„a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰fÓƒ∆«∆≈≈¿»»∆»
לחלקים  נפרדת שלא אחת מהות שהוא

ÔBLÏשונים  CÈiL ‡Ï…«»¿
Ì‡ Èk ,˙e¯M˜˙‰ ההגדרה אלא ƒ¿«¿ƒƒ

דברים  שני שהופכת לשייכות הנכונה

היא ממש אחת ¿ÔBLÏלמהות
BÓÎe ,˙e˜È·c למשל¯B‡ ¿≈¿

ממקורו  ומתפשט ומאיר הנמשך

¯B‡Óe,האור ‡BÈמקור ¯B‡‰L »∆»≈
¯Á‡ ¯·c ונפרד B‡n‰Ó¯שונה »»«≈≈«»

ÈelÈb ˜¯ ‡l‡ והתפשטות והארה ∆»«ƒ
ÌˆÚ‰ ÔÓ,המאור Ï‡שהוא ÔÎÏ ƒ»∆∆»≈…
Ba CÈiLומאור ‰˙˜e¯M˙באור «»ƒ¿«¿

שני  בין לחיבור המתאים לשון שהוא

ונפרדים, שונים ‡Ìדברים Èkƒƒ
,˙e˜È·c המתאים הלשון אלא ¿≈

עם  האור של החיבור את להגדיר

ומשמעות  דביקות, הוא המאור

היא  e·c˜האור e‰L‡הדברים ∆»
ÌˆÚ‰a ˙e˜È·c שממנו המאור ¿≈¿»∆∆

האור. מאיר

Â‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ,‰p‰ לפני ¿ƒ≈«¿»»¿«¿»
בגוף  להתלבש למטה, מלמעלה שירדה

הזה  בעולם ÈÁ·a˙גשמי ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
,˙e˜Ï‡a ˙e˜È·c הוא האלוקות עם למעלה הנשמה של והחיבור הקשר ¿≈»¡…

עצמה  האלוקות עם ממש אחד כדבר היינו דביקות, של ei„Îe¿ƒ˜באופן
ÔBLÏ בספר הזקן BÚ·„אפילו Èz‰20ÌbL‡רבנו ¯eÓb ˜Ècˆ ¿««¿»∆««ƒ»≈

‰‡¯Èa ה'‰' יראת של גבוהה בדרגה ¯a‰שנמצא ‰·‰‡Â ¿ƒ¿»¿«¬»«»
ÌÈ‚eÚza'בתענוגים רבה 'אהבה שנקראת ה' אהבת של גבוהה בדרגה וכן ««¬ƒ
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oernyzח awr dide

ּבדחילּו ּבה' ּדביקּותֹו למעלת יּגיע לא ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַֹּבּתענּוגים

ורק  כּו'. הּזה  לעֹולם ירידתֹו ּבטרם ְְְְִִֶֶֶַַָָָּורחימּו

ּבבחינת  ונעׂשית למּטה ּבאה הּנׁשמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

והיינּו, התקּׁשרּות. לׁשֹון ּבּה ׁשּיי אזי ְְְְְְֲִִַַַַָָמציאּות,

היא  טהֹורה ּבבחינת היא הּנׁשמה אזי 21ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשהיא  ּכפי אבל ּבאלקּות, ּדביקּות ּבבחינת ְְְֱֲִִִִִֵֶַָָֹהיא

נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה אּתה ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָּבבחינת

יׁש ּבבחינת היא ׁשאז ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבי

אלקּות  עם ׁשּלּה ההתחּברּות אזי ּדבר, ְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹּומציאּות

ּתלת  נאמר זה ועל התקּׁשרּות, ּבבחינת ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָהּוא

כּו'. ּבדא ּדא מתקּׁשרין ְְְְִִִַָָָקׁשרין

C‡ ּבענין יתירה מעלה יׁש מקֹום מּכל «ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

הּדביקּות  ענין על למּטה ְְְְְִִֵַַַַַַָההתקּׁשרּות

למּטה  ההתקּׁשרּות ידי על ׁשּדוקא ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָלמעלה,

ּדהּנה  הּוא, והענין יֹותר. ּגבֹוהה למדריגה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָּבאים

ּבנֹות 22ּכתיב  ירּוׁשלים. ּבנֹות ונאוה אני ׁשחֹורה ְְְְְְֲִִִַָָָָ

קאי  ׁשּנקראֹות 23ירּוׁשלים ׁשּלמעלה הּנׁשמה על ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשלימּות  ּבבחינת להיֹותן ירּוׁשלים ּבנֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָּבׁשם

יראה  ׁשם על ירּוׁשלים, ענין (ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּיראה

ׁשּגם 24ׁשלם  ּבּתניא ּׁשּכתּוב מּמה לעיל וכּנזּכר ,( ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

רּבה  ואהבה ּביראה ה' עֹובד ּגמּור ְְְֲִִֵַַַָָָָצּדיק

ּבדחילּו ּבה' ּדביקּותֹו למעלת יּגיע לא ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַֹּבּתענּוגים

היינּו, כּו', הּזה לעֹולם ירידתֹו ּבטרם ְְְְִִֶֶֶַַָָָּורחימּו

ׁשלימּות  ּבבחינת הן למעלה ּבהיֹותן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשרק

ירּוׁשלים. ּבנֹות נקראֹות זה ׁשם ועל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהּיראה,

הּנׁשמֹות  על ירּוׁשלים ּבנֹות קאי יֹותר ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּובפרטּיּות

ּדאצילּות  מלכּות ּבבחינת ׁשהן למעלה 25ּכפי ּכי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ
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א.21) כז, ראה לקו"ת וראה ב). ס, (ברכות השחר בתפלת נשמה" "אלקי ה.22)נוסח א, ג.23)שה"ש ו, שה"ש לקו"ת

יו"ד.24) פנ"ו, ב"ר ב.25)ראה ז, שם לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ה' מאהבת בשונה כך, על שמתענג כזו בדרגה ה' בקרבת שנמצא (היינו

להתקרב) בצימאון המתאפיינת ÚÈbÈמרחוק ‡Ï מעלתו גודל למרות …«ƒ«
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a '‰a B˙e˜È·c ˙ÏÚÓÏ שהיה כפי ובאהבה ביראה ¿«¬«¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ

'eÎ ‰f‰ ÌÏBÚÏ B˙„È¯È Ì¯Ëa היא הדביקות למעלה בהיותו כי ¿∆∆¿ƒ»»»«∆
גבוהה. יותר הרבה »¿Â¯˜בדרגה

‰hÓÏ ‰‡a ‰ÓLp‰ ¯L‡k«¬∆«¿»»»»¿«»
הזה  בעולם גשמי בגוף ומתלבשת

ÈÁ·a˙הגשמי  ˙ÈNÚÂ¿«¬≈ƒ¿ƒ«
˙e‡ÈˆÓ,לעצמהda CÈiL ÈÊ‡ ¿ƒ¬««»»

˙e¯M˜˙‰ ÔBLÏ כאמור שהוא, ¿ƒ¿«¿
וחיבור  שייכות המגדיר הלשון לעיל,

נפרדים. דברים שני של

בין  ההבדל את יותר ומפרט ומוסיף

כפי  לנשמה למעלה שהיא כפי הנשמה

למטה. הירידה לאחר שהיא

‰ÓLp‰ ¯L‡kL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¬∆«¿»»
‡È‰ כפי גבוהה, הכי בדרגתה ƒ

היא  הנשמה שאז למעלה, שהיא

‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a21, ƒ¿ƒ«¿»ƒ
בברכות  נשמה' 'אלקי ברכת כנוסח

אומרים  הברכה שבתחילת השחר

היא' 'טהורה ‰È‡שהנשמה ÈÊ‡¬«ƒ
באלוקות  »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙קשורה

,˙e˜Ï‡a ˙e˜È·c בדוגמת ¿≈»¡…
ומאור  אור לגבי לעיל האמור

הוא  במאור האור של שהחיבור

דבר  שנעשים כיון דביקות של באופן

ממש È‰L‡אחד ÈÙk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ
ממקורה  שיורדת לאחר הנשמה

ונעשית  ‡z‰למעלה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»
‰z‡ dz¯ˆÈ ‰z‡ d˙‡¯·¿»»«»¿«¿»«»
d¯nLÓ ‰z‡Â Èa dzÁÙ¿«¿»ƒ¿«»¿«¿»

,Èa¯˜a לעולם מעולם שיורדת ¿ƒ¿ƒ
בגוף  שמתלבשת עד לדרגה ומדרגה

הזה בעולם ‰È‡גשמי Ê‡L∆»ƒ
¯·c ˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ»»

עצמו, ‰‰˙e¯aÁ˙בפני ÈÊ‡¬««ƒ¿«¿
‡e‰ ˙e˜Ï‡ ÌÚ dlL רק אלא 'דבקות' של ברמה ÈÁ·a˙לא ∆»ƒ¡…ƒ¿ƒ«

‰Ê ÏÚÂ ,˙e¯M˜˙‰ דווקא למטה שהיא כפי הנשמה Ó‡¯על ƒ¿«¿¿«∆∆¡«
לעיל  המובא הזוהר כלשון ההתקשרות, ÔÈ¯M˜˙Óענין ÔÈ¯L˜ ˙Ïz¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

'eÎ ‡„a ‡c.בזה זה מתקשרים קשרים שלושה »¿»
ÌB˜Ó ÏkÓ C‡ הנשמה של הגדולה מעלתה על לעיל האמור למרות «ƒ»»

שהיא  כפי הנשמה לגבי באלקות דביקות של במצב שהיא למעלה בהיותה

שני  מצד באלוקות, התקשרות של במצב שהיא È˙È¯‰למטה ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿≈»
,‰ÏÚÓÏ ˙e˜È·c‰ ÔÈÚ ÏÚ ‰hÓÏ ˙e¯M˜˙‰‰ ÔÈÚa והמעלה ¿ƒ¿««ƒ¿«¿¿«»«ƒ¿««¿≈¿«¿»

דביקות  לגבי למטה היא בהתקשרות È„Èלמעלה ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈
‰hÓÏ ˙e¯M˜˙‰‰ יותר נמוכה בדרגה חיבור אמנם ÌÈ‡aשהיא «ƒ¿«¿¿«»»ƒ

דבר  של B·b‰‰בסופו ‰‚È¯„ÓÏ¿«¿≈»¿»
¯˙BÈ כפי באלקות, הנשמה חיבור של ≈

ומפרט.שממשי  ך

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â22 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
השירים' ‡Èב'שיר ‰¯BÁL¿»¬ƒ

˙Ba .ÌÈÏLe¯È ˙Ba ‰Â‡Â¿»»¿¿»«ƒ¿
È‡˜ ÌÈÏLe¯È23 מכווןÏÚ ¿»«ƒ»≈«

˙B‡¯˜pL ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»∆ƒ¿»
למעלה  בהיותן ישראל ≈¿ÌLaנשמות
Ô˙BÈ‰Ï ÌÈÏLe¯È ˙Ba שהן כיון ¿¿»«ƒƒ¿»

‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ˙ÈÁ·a יראת ƒ¿ƒ«¿≈«ƒ¿»
מושלמת  בדרגה ÔÈÚה' e‰fL)∆∆ƒ¿«

של  הפנימי ÏÚהתוכן ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ«
ÌÏL ‰‡¯È ÌL24 ביראת שלימות ≈ƒ¿»»≈

אברהם  יראה, "ה' המדרש: כדברי ה',

אברהם  ויקרא שנאמר יראה, אותו קרא

קרא  שם יראה, ה' ההוא המקום  שם

מלך  צדק ומלכי שנאמר שלם, אותו

אותו  אני קורא אם הקב"ה, אמר שלם,

שם  אברהם, אותו שקרא כשם יראה,

אותו  אני קורא ואם מתרעם. צדיק אדם

אלא  מתרעם, צדיק אדם אברהם שלם,

שקראו  כמו ירושלים, אותו קורא הריני

ירושלים  שלם יראה ),שניהם,
·e˙kM ‰nÓ ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈ƒ«∆»
„·BÚ ¯eÓb ˜Ècˆ ÌbL ‡Èza««¿»∆««ƒ»≈
‰a¯ ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa '‰¿ƒ¿»¿«¬»«»
˙ÏÚÓÏ ÚÈbÈ ‡Ï ÌÈ‚eÚza««¬ƒ…«ƒ«¿«¬«
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a '‰a B˙e˜È·c¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰f‰ ÌÏBÚÏ B˙„È¯È Ì¯Ëa¿∆∆¿ƒ»»»«∆

,'eÎ כשהנשמה הזה, בעולם כי

בעולם  ונמצאת גשמי בגוף מלובשת

ליראת  להגיע מסוגלת לא היא גשמי,

הללו ההגבלות ללא למעלה, בהיותה כמו ה' ואהבת L¯˜ה' ,eÈÈ‰«¿∆«
Ô˙BÈ‰a נמצאות הנשמות eÓÈÏL˙כאשר ˙ÈÁ·a Ô‰ ‰ÏÚÓÏ ƒ¿»¿«¿»≈ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ê ÌL ÏÚÂ ,‰‡¯i‰ היראה בענין השלימות שם הנשמות B‡¯˜˙על «ƒ¿»¿«≈∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯Èלמעלה  ˙Ba.היראה שלימות הוא ירושלים ענין כאמור, כי, ¿¿»«ƒ

È‡˜ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e התואר ‰BÓLp˙מכוון ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙Ba ƒ¿»ƒ≈»≈¿¿»«ƒ««¿»
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a Ô‰L ÈÙk25, והנמוכה האחרונה הספירה ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
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ט `"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

לא  הּמלכּות ויראה,מּספירת האהבה ענין ׁשּיי ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹ

מי  ויׁש ׁשאֹוהב מי יׁש ּבחינת ׁשם אין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהרי

ּבחינת  ׁשהיא הּמלכּות ּבבחינת ורק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּירא,

ׁשּיי לכן נאצל, יׁש ּבחינת ׁשּבאצילּות, ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגיּלּוי

אני  ׁשחֹורה ּׁשּנאמר מה וזהּו הּיראה. ענין ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָׁשם

ׁשּלמּטה  ׁשהּנׁשמה היינּו, ירּוׁשלים, ּבנֹות ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָונאוה

ּבנֹות  (ׁשּנקראֹות  ּדלמעלה הּנׁשמֹות אל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָאֹומרת

ׁשחרּות  ּבבחינת אני, ׁשחֹורה ְְְֲֲִִִִַַַָָירּוׁשלים),

ּפירּוד  ּבבחינת להיֹותּה האֹור, ְְְְְִִִִֵַַָָוהתעּלמּות

הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות מעצמּות ְְְִֵֵֶַַָָ(אּפגעריסן)

ׁשאינּה ירּוׁשלים, מּבנֹות ּפירּוד ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָוגם

צּדיק  ׁשּיהיה ּגם ׁשהרי הּיראה , ׁשלימּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבבחינת

ּבדחילּו ּבה' ּדביקּותֹו למעלת יּגיע לא כּו' ְְְֲִִִֵַַַַַָֹּגמּור

וכיון  כּו', לסּבֹול יכֹול אינֹו ׁשהּגּוף כּו' ְְְִִֵֵֶַָָּורחימּו

מּובן  הרי ּבהּגּוף, ּומתקּימת נמצאת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

ויתירה  הּיראה, ׁשלימּות מּבחינת רחֹוקה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהיא

מים  ּבלי ועיף צּיה ּבארץ ׁשּנמצא ׁשהרי 26מּזה, , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ועׂשה  קּום ׁשל ענין על וׁשלֹום חס לעבֹור ְְֲֲִֵֶַַַַָָָיכֹול

כן  ּפי על אף א ּתעׂשה. ואל ּדׁשב ענין על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָוגם

היא  למּטה ּבהיֹותּה ׁשּדוקא ונאוה, אני) ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ(ׁשחֹורה

ההעלמֹות  מּצד ּכי, והּיֹופי, הּנֹוי ּתכלית ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָּבבחינת

מתעֹוררת  ּדוקא, למּטה ׁשּיׁשנם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוההסּתרים

אׁש, ּכרׁשּפי ואהבה לאלקּות ּבצּמאֹון ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָֹהּנׁשמה

ּכן  ּׁשאין (מה ּדאהבה הּיֹופי ּתכלית ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּזהּו

והסּתרים, העלמֹות ׁשם ׁשאין למעלה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבהיֹותּה

היא  ולכן לאלקּות), צּמאֹון ּבבחינת ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹאינּה

(ונאוה). הּיֹופי ְְְִִַַָָּבתכלית
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ב.26) סג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האלוקי  האור נמשך ובאמצעותה שדרכה האצילות, שבעולם מהספירות ביותר

מאצילות  שלמטה לעולמות האצילות ÈÙqÓ¯˙מעולם ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ צריך ואין האצילות, בעולם הספירות של יותר גבוהות בדרגות ««¿

מאצילות, למעלה ÈÂ¯‡‰,לומר ‰·‰‡‰ ÔÈÚ CÈiL ‡Ï מציאות אין …«»ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿»
ה' ויראת ה' אהבת רגשות ≈¬∆È¯‰Lשל

ÌL ÔÈ‡ שלמעלה במדריגות ≈»
דאצילות  ÈÓממלכות LÈ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ

,‡¯iL ÈÓ LÈÂ ·‰B‡L וכשאין ∆≈¿≈ƒ∆»≈
שאין  מובן שיתיירא, ומי שיאהב מי

יראה  ואין ÈÁ·a˙אהבה ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ והנחותה האחרונה הדרגה ««¿

האצילות  בעולם È‰L∆ƒ‡ביותר
,˙eÏÈˆ‡aL ÈelÈb‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆»¬ƒ
האצילות  מעולם והתפשטות הארה

ענין  שדרכה הבחינה (והיא עצמה

שלמטה  לעולמות נמשך האצילות

Ïˆ‡,מאצילות) LÈ ˙ÈÁa¿ƒ«≈∆¡»
שהוא  עצמו האצילות מעולם בשונה

הכלים  וגם האורות גם כי ממש אלקות

ומאוחדים  לאלקות בטלים שבאצילות

דאצילות  במלכות עצמה, האלקות עם

שהם  נבראים של המושג מתחיל

דאצילות  מלכות ולכן 'יש' בבחינת

שמדובר  וכיון נאצל', 'יש נקראת

'יש', ÌLבמציאות  CÈiL ÔÎÏ»≈«»»
.‰‡¯i‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»

e‰ÊÂ של הפנימי Ó‰התוכן ¿∆«
¯Ó‡pM זה ‡Èבפסוק ‰¯BÁL ∆∆¡«¿»¬ƒ

,eÈÈ‰ ,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ‰Â‡Â¿»»¿¿»«ƒ«¿
‰hÓlL ‰ÓLp‰L שהיא כפי ∆«¿»»∆¿«»

הזה מלוב  בעולם ונמצאת בגוף שת

‰ÏÚÓÏc ˙BÓLp‰ Ï‡ ˙¯ÓB‡∆∆∆«¿»ƒ¿«¿»
ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜pL) על ∆ƒ¿»¿¿»«ƒ

לעיל  כמבואר היראה, שלימות ),שם
˙e¯ÁL ˙ÈÁ·a ,È‡ ‰¯BÁL¿»¬ƒƒ¿ƒ««¬

,¯B‡‰ ˙eÓlÚ˙‰Â האור שאין ¿ƒ¿«¿»
למטה, בנשמה בה, מאיר האלוקי

שהיא d˙BÈ‰Ïבגילוי כיון ƒ¿»
ÔÒÈ¯Ú‚t‡) „e¯Èt ˙ÈÁ·a מנותקתÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚÓ ( ƒ¿ƒ«≈»¿∆ƒ¿≈«¿«≈

Ì‚Â ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ גם היא למטה e¯Èt„הנשמה ˙ÈÁ·a »¿«ƒ¿ƒ«≈
È¯‰L ,‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ˙ÈÁ·a dÈ‡L ,ÌÈÏLe¯È ˙BaÓƒ¿¿»«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«¿≈«ƒ¿»∆¬≈
'‰a B˙e˜È·c ˙ÏÚÓÏ ÚÈbÈ ‡Ï 'eÎ ¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰iL Ìb«∆ƒ¿∆«ƒ»…«ƒ«¿«¬«¿≈«

'eÎ eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a כיון למעלה, הנשמה בהיות שהיה Ûeb‰Lכפי ƒ¿ƒ¿ƒ∆«

'eÎ ÏBaÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡,כזו ברמה באלקות ÓLp‰L‰דבקות ÔÂÈÎÂ ≈»ƒ¿¿≈»∆«¿»»
למטה  Ûeb‰aבהיותה ˙Ói˜˙Óe ˙‡ˆÓ יכול ולא מוגבל גוף שהוא ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¿«

גבוהה, ברמה ה' ואהבת ה' יראת È‰L‡להכיל Ô·eÓ È¯‰ הנשמה ¬≈»∆ƒ
‰i¯‡‰,למטה  ˙eÓÈÏL ˙ÈÁaÓ ‰˜BÁ¯ היא למטה הנשמה ולכן ¿»ƒ¿ƒ«¿≈«ƒ¿»

ירושלים', 'בנות לגבי 'שחורה'

למעלה  שהן כפי «≈È˙ÈÂƒ¯‰הנשמות
‡ˆÓpL ,‰fÓ למטה האדם ƒ∆∆ƒ¿»

ÌÈÓ ÈÏa ÛÈÚÂ ‰iˆ ı¯‡a26, ¿∆∆ƒ»¿»≈¿ƒ«ƒ
יובש  מתוך לרוחניות צמאון של במצב

בתהילים  הפסוק כלשון רוחני,

במדבר  שהולך למי זאת שמדמה

וזהו  למים, וצמא מים ללא ויבש צחיח

למטה  הנשמה ÏBÎÈמצב È¯‰L∆¬≈»
בגוף נשמה שהוא ¬»B·ÚÏ¯האדם

Ìe˜ ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«ƒ¿»∆
‰NÚÂ איסור של עבירה לעבור היינו «¬≈

תעשה Lc·לא ÔÈÚ ÏÚ Ì‚Â¿««ƒ¿»¿≈
‰NÚz Ï‡Â מצוות מקיום להימנע ¿««¬∆

(עשה. ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ C‡ למרות «««ƒ≈
הוא  למטה הנשמה של שהמצב

‡È)בבחינת  ‰¯BÁL זאת בכל ¿»¬ƒ
עצמה  על אומרת למטה הנשמה

,‰Â‡Â כיון ויופי, נוי בה שיש ¿»»
d˙BÈ‰a ‡˜ÂcL הנשמה כאשר ∆«¿»ƒ¿»

ÈÁ·a˙נמצאת  ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒƒ¿ƒ«
,ÈÙBi‰Â ÈBp‰ ˙ÈÏÎz יותר עוד «¿ƒ«¿«ƒ

למעלה, בהיותה vÓ„מאשר ,Èkƒƒ«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ על ««¬»¿«∆¿≈ƒ

Âc˜‡,האלוקות  ‰hÓÏ ÌLiL∆∆¿»¿«»«¿»
למעלה, קיימים לא וכמובן

‰ÓLp‰ ˙¯¯BÚ˙Ó למטה ƒ¿∆∆«¿»»
‰·‰‡Â ˙e˜Ï‡Ï ÔB‡nˆa¿ƒ»∆¡…¿«¬»
ה' אהבת של מאד חזקים רגשות

ולהבות ÈtL¯kהבוערים  לשונות ¿ƒ¿≈
e‰fLשל  ,L‡'ה אהבת כאשר ≈∆∆

בוערת  כאש היא ולכן מרחוק בצמאון

מפני  בתענוגים מאהבה (בשונה

למים) שנמשלה ÈÏÎz«¿ƒ˙הקירוב
ÌL ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó) ‰·‰‡c ÈÙBi‰«ƒ¿«¬»«∆≈≈ƒ¿»¿«¿»∆≈»

,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ בגלוי מאירה האלוקות ÈÁ·a˙אלא dÈ‡ «¬»¿∆¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÎÏÂ ,(˙e˜Ï‡Ï ÔB‡nˆ ההעלם מפני דוקא למטה, בהיותה דווקא ƒ»∆¡…¿»≈

הגשמי  הזה בעולם שישנו האלוקות על ÈÏÎ˙a˙הנשמה ‰È‡וההסתר ƒ¿«¿ƒ
.(‰Â‡Â) ÈÙBi‰«ƒ¿»»
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הּיתרֹון ‡ÌÓג) ּדלכאֹורה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִַָָָ

למּטה, ּבירידתּה ּבּנׁשמה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה

ּבצּמאֹון  מתעֹוררת וההסּתרים ההעלמֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּצד

האהבה, ּבענין רק ׁשּיי אׁש, ּכרׁשּפי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָואהבה

ּבאֹופ  הּוא הּיראה ענין ּכאׁשר אבל יֹותר נעלה ן ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבא  הּיראה ענין ּדהּנה, למעלה. היא ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּנׁשמה

זה  ידי על ׁשּדוקא הרֹוממּות, והרּגׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהּכרת

ּבהיֹות  ּדוקא הּוא זה וענין ּביראה. ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָיתעֹורר

הּגיּלּויים, ענין ׁשם ׁשּיׁש ּדכיון למעלה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

נעׂשה  זה ידי ועל האלקּות, רֹוממּות נרּגׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָֹאזי

למּטה  הּנׁשמה ּבהיֹות ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּיראה,

ּבאהבה  ּדהּנה זאת, ועֹוד כּו'. ּגיּלּויים ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹׁשאין

ׁשּכאׁשר  ּבלבד, וההּׂשגה ההבנה ענין ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמסּפיק

מתעֹורר  אזי עבּורֹו, טֹוב ׁשהּדבר ּומּׂשיג ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָמבין

נמׁש ׁשּבטבעֹו לפי והיינּו הּדבר, את ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָלאהֹוב

ּכׁשּמּׂשיג  ולכן ּתֹועלת, לֹו להביא ׁשּיכֹול ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלדבר

ּבאהבה. מתעֹורר אזי לפניו, טֹוב ְְְֱֲֲִֵֶַַָָָָֹׁשהאלקּות

ּבלבד, ההּׂשגה ענין מסּפיק אינֹו ּביראה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָאמנם

ׁשּירא  ּבמי והתקּׁשרּות הּכרה להיֹות צרי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

ענינּה ׁשּיראה לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

לא  ולכן האדם, מציאּות  היפ ׁשּזהּו ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹּביּטּול,

להיֹות  צרי אּלא והּׂשגה, הבנה זה על ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָמסּפיק

יגיעה  צרי ולזה ּדוקא, והתקּׁשרּות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָהּכרה

חז"ל  וכלׁשֹון נתיּגע 27ּדוקא, ׁשּלא לבׂשר אֹוי ְְְְְֲִִֶַַַַָָָֹ

ידי  על ׁשּבאה ּבאהבה ּכן ּׁשאין (מה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּביראה

ּבענין  ּכ ּכל צֹור אין ּבלבד, והּׂשגה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהבנה

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

ב).27) (קכו, סי"ח אגה"ק בתניא הובא – הפטירה) בעניני עוד (ד"ה פי"ב היראה שער חכמה ראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÓ‡ הנשמה ‚) בירידת יתירה מעלה שיש באריכות לעיל שנתבאר למרות »¿»

צריכה  הנשמה למטה דוקא כי למעלה, הנשמה של מצבה לגבי  למטה,

עדיין  והסתרים, העלמות על ‰ÔB¯˙iלהתגבר ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
‰NÚpL נפעל˙BÓÏÚ‰‰ „vnL ,‰hÓÏ d˙„È¯Èa ‰ÓLpa ∆«¬∆«¿»»ƒƒ»»¿«»∆ƒ«««¬»

˙¯¯BÚ˙Ó ÌÈ¯zÒ‰‰Â הנשמה ¿«∆¿≈ƒƒ¿∆∆
ÔB‡nˆa וגעגועים‰·‰‡Â בוערת ¿ƒ»¿«¬»

ÔÈÚa ˜¯ CÈiL ,L‡ ÈtL¯k¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒ¿«
‰i¯‡‰לה'‰‡‰·‰ ÔÈÚ Ï·‡ , »«¬»¬»ƒ¿««ƒ¿»

ה' את ירא ÔÙB‡aשהאדם ‡e‰¿∆
¯˙BÈ ‰ÏÚ דווקא¯L‡k «¬∆≈«¬∆

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ולא «¿»»ƒ¿«¿»
על  המסתיר גשמי בגוף מלובשת

‰i¯‡‰האלוקות. ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»
מאלוקות  יראה מרגישה «a‡שהנשמה

˙eÓÓB¯‰ ˙Lb¯‰Â ˙¯k‰Ó≈«»«¿«¿»«»¿
הוא, ברוך הקדוש ÏÚשל ‡˜ÂcL∆«¿»«

‰‡¯Èa ¯¯BÚ˙È ‰Ê È„È בהתאם ¿≈∆ƒ¿≈¿ƒ¿»
ויראה  פחד חש שהוא האדם לטבע

ממנו. שמרומם מי Ê‰כלפי ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
של  הרוממות והרגשת הכרת של

BÈ‰a˙האלוקות  ‡˜Âc ‡e‰«¿»ƒ¿
LiL ÔÂÈÎc ,‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»¿≈»∆≈

ÌL למעלה,ÌÈÈelÈb‰ ÔÈÚ »ƒ¿««ƒƒ
באופן  בגלוי, נמצאת והאלוקות

האלוקי  האור את ומרגישים שמכירים

Lb¯ ÈÊ‡ באדם ¯eÓÓB˙וניכר ¬«ƒ¿»¿
‰Ê È„È ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡‰ כתוצאה »¡…¿«¿≈∆

ובהפלאה  ברוממות ההכרה מתחושת

האלוקות של NÚ‰של הרגש «¬∆
˙BÈ‰a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰‡¯i‰«ƒ¿»«∆≈≈ƒ¿

‰hÓÏ ‰ÓLp‰ הזה בעולם «¿»»¿«»
'eÎ ÌÈÈelÈb ÌL ÔÈ‡L יש אלא ∆≈»ƒƒ

אי  האלוקות, על והסתרים העלמות

הכרה  של כזו לרמה להגיע אפשר

יכולה  לא ולכן ברוממות, והרגשה

כמו  ה' יראת למטה לנשמה להיות

למטה  לנשמה שיש היתרון מה ביאור צריך שכך, וכיון למעלה, לנשמה שיש

אף  הרי למעלה, הנשמה לגבי 'ונאוה') זאת בכל אני', ש'שחורה פי על (שאף

וההסתרים, ההעלמות מפני המתגברת האהבה, בענין ויתרון מעלה שיש

היראה.? בענין יתרון להיות יכול לא לכאורה לעיל, כמבואר

דווקא  יתרון יש היראה בענין מדוע נוספת סיבה ומבאר ומפרט וממשיך

הנשמה  של ('ונאוה') והיופי המעלה מהי ביאור צריך ולכן למעלה, לנשמה

זה. בענין למטה

‰·‰‡a ‰p‰c ,˙‡Ê „BÚÂ'ה אהבת של ברגש להתעורר ÈtÒÓ˜כדי ¿…¿ƒ≈¿«¬»«¿ƒ

לנשמה  O‰‰Â‚‰שיהיה  ‰·‰‰ ÔÈÚ'ה בהתאם Ïa·„,בגדולת ƒ¿««¬»»¿««»»ƒ¿«
האדם  c‰L·¯לטבע ‚ÈOÓe ÔÈ·Ó ¯L‡kL והשיג שהבין המסוים ∆«¬∆≈ƒ«ƒ∆«»»

מעלתו  BÚ˙Ó¯¯את ÈÊ‡ ,B¯e·Ú ·BË רגש ‡˙בלבו ·B‰‡Ï ¬¬«ƒ¿≈∆¡∆
CLÓ BÚ·ËaL ÈÙÏ eÈÈ‰Â ,¯·c‰ האדםÏBÎiL ¯·„Ï «»»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»∆»

˙ÏÚBz BÏ ‡È·‰Ï ומעוניין ¿»ƒ∆∆
לטובתו, זה לדבר ≈«¿ÔÎÏÂלהתקרב

‚ÈOnLk ומבין האדם ¿∆«ƒ
ÈÊ‡ ,ÂÈÙÏ ·BË ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…¿»»¬«

‰·‰‡a ¯¯BÚ˙Ó'ה את לאהוב ƒ¿≈¿«¬»
האלוקות. בקרבת «¿«‡ÌÓולרצות

ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰‡¯Èa¿ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿«
„·Ïa ‰‚O‰‰ וברוממות במעלת ««»»ƒ¿«

מפניו, שיראים ˆ¯CÈמי ‡l‡∆»»ƒ
˙BÈ‰Ï גם וההשגה ההבנה מלבד ƒ¿

˙e¯M˜˙‰Â ‰¯k‰ פנימית רגשית «»»¿ƒ¿«¿
¯·c‰ ÌÚËÂ ,epnÓ ‡¯iL ÈÓa¿ƒ∆»≈ƒ∆¿«««»»
אלא  בהשגה די לא ביראה שדוקא

והתקשרות  הכרה גם להיות צריכה

dÈÚ ‰‡¯iL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÏehÈa מי מפני הירא האדם של ƒ

ממנו, ‰CÙÈהביטול e‰fLשיראים ∆∆≈∆
,Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ של והתבטלות ¿ƒ»»»

סתירה  היא מישהו כלפי האדם

בפני  'יש' בתור האדם של למציאות

לפעול ÔÎÏÂעצמו, שבשביל כיון ¿»≈
לבטל  נדרש האדם יראה, בעצמו

מציאותו  את ÈtÒÓ˜ולסתור ‡Ï…«¿ƒ
‰‚O‰Â ‰·‰ ‰Ê ÏÚ כי שכלית, «∆¬»»¿«»»

ביטול  נגרם לא וההשגה השכל מצד

‰¯k‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«»»
,‡˜Âc ˙e¯M˜˙‰Â הכרה דוקא כי ¿ƒ¿«¿«¿»

נוגעים  פנימית והתחברות והתקשרות

לה  וגורמים האדם של במציאות

ההכרה ÊÏÂ‰להתבטל  בשביל ¿»∆
יראה  לידי שתביא CÈ¯»̂ƒוההתקשרות

Ï"ÊÁ ÔBLÏÎÂ ,‡˜Âc ‰ÚÈ‚È27 ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿¬«
,‰‡¯Èa ÚbÈ˙ ‡lL ¯N·Ï ÈB‡ הקודש באגרת הזקן אדמו"ר וכדברי ¿»»∆…ƒ¿««¿ƒ¿»

שלא  לבשר ואוי ביראה יגעת עליה ששואלין היראה כמו ..." התניא שבספר

תבקשנה  אם ביראה וכתיב חכמה', ב'ראשית שאיתא כמו ביראה, נתייגע

אוצרות" אחר כמחפש ועצומה רבה יגיעה שצריכה מלמד וגו' »(Ó‰ככסף
,„·Ïa ‰‚O‰Â ‰·‰ È„È ÏÚ ‰‡aL ‰·‰‡a Ôk ÔÈ‡M ואפשר ∆≈≈¿«¬»∆»»«¿≈¬»»¿«»»ƒ¿«

כדי  הנדרשת ברמה והתקשרות הכרה ללא גם אהבה של ברגש להתעורר

יראה של ברגש ‰ÚÈ‚È‰להתעורר ÔÈÚa Ck Ïk C¯Bˆ ÔÈ‡ כפי ≈∆»»¿ƒ¿««¿ƒ»
ביראה  נדרש fÓe‰שהדבר והתקשרות,). בהכרה צורך יש יראה שבשביל ƒ∆
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ׁשּיי הּיראה ענין ׁשעיּקר מּובן ּומּזה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיגיעה).

ׁשם  ׁשּיׁש ּדכיון למעלה, הּנׁשמה ּבהיֹות ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּדוקא

וההתקּׁשרּות  ההּכרה נעׂשה אזי הּגיּלּויים, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָענין

מה  הּיראה . ענין נעׂשה זה ידי ׁשעל ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבאלקּות,

ׁשעל  הּגיּלּויים ּבחינת ׁשם ׁשאין למּטה ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשאין

ּכן, ואם והתקּׁשרּות, הּכרה לבחינת יבֹוא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָידם

להבין  צרי זה ּפי ועל הּיראה. לענין יבֹוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאי

לּיראה, ּבנֹוגע ו)נאוה אני ּד(ׁשחֹורה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהענין

ועל  ּדוקא, למּטה הּוא ּדיראה הּיֹופי ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָׁשּתכלית

להיֹות  צרי ּדנאוה ׁשהענין לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּכרח

לּיראה, ּבנֹוגע ּגם אּלא לאהבה, ּבנֹוגע רק ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלא

לעי  נתּבאר ּדנׁשמֹות ׁשהרי ׁשההתאחדּות ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּבׁשם  נקראת ּבאלקּות – למּטה ּבהיֹותם ְְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל

וידּוע  ּבאפן 28התקּׁשרּות, הּוא קּיימא ׁשל ׁשּקׁשר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשני  ׁשהם זה, ּגּבי על זה קׁשרים ׁשני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל

ּבּתניא  וכמבֹואר ויראה, ּדאהבה ּדכמֹו29הענינים ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

ּבׁשּתי  אּלא אחד ּבכנף לפרֹוח יכֹול אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהעֹוף

לעיּלא  ּפרחא להיֹות אפׁשר אי ּכ אּלא 30כנפים, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּכן  ואם ּורחימּו. ּדדחילּו הענינים ׁשני ידי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָעל

הּיראה  ּבענין (נאוה) הּיֹופי מהּו להבין ְְְְִִִִִַַַַָָָָָצרי

ּדוקא. ְְַַָָלמּטה

C‡ ּבתֹוקף הּוא הּיראה ׁשעצם ּדאף הּוא, הענין «ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ

מקֹום, מּכל למעלה, הּנׁשמה ּבהיֹות ְְְְִִֵַַָָָָָיֹותר

ּכיון  יֹותר, נעלה ּבאפן למּטה היא הּיראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמהּות

ׁשּזה  עצמּותֹו, הּנחת ּבבחינת הּוא ְְִִִֶֶֶַַַַַָׁשהּביּטּול

ּבבחינת  ׁשהיא למּטה ּבהּנׁשמה יֹותר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיי

ּבמקֹום  המבֹואר ּדר ועל עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמציאּות

והּביּטּול 31אחר  עֹוד ּדאין הּביּטּול ּבין ההפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַ

הּוא  ׁשּבאֹור ּדהּביּטּול חׁשיב, ּכלא קּמיּה ְְְִִֵֶַַָָָָּדכּוּלא

(ׁשהּוא  עֹוד ּדאין והּביּטּול חׁשיב, ּכלא ְְְְִִִִֵֶַַָָּבבחינת
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ביגיעה, גם BÈ‰a˙וממילא ‡˜Âc CÈiL ‰‡¯i‰ ÔÈÚ ¯wÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ«ƒ¿««ƒ¿»«»«¿»ƒ¿

ÌL LiL ÔÂÈÎc ,‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰למעלהÌÈÈelÈb‰ ÔÈÚ «¿»»¿«¿»¿≈»∆≈»ƒ¿««ƒƒ
בגלוי, האלוקות של e¯M˜˙‰‰Â˙וההארות ‰¯k‰‰ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆««»»¿«ƒ¿«¿

‰‡¯i‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚL ,˙e˜Ï‡a.לעיל Ó‰כמבואר »¡…∆«¿≈∆«¬∆ƒ¿««ƒ¿»«
Ôk ÔÈ‡M נמצאת הנשמה כאשר ∆≈≈

‰hÓÏ הזה ÌLבעולם ÔÈ‡L ¿«»∆≈»
ÌÈÈelÈb‰ ˙ÈÁaהאלוקייםÏÚL ¿ƒ««ƒƒ∆«

‰¯k‰ ˙ÈÁ·Ï ‡B·È Ì„È»»»ƒ¿ƒ««»»
˙e¯M˜˙‰Â העלם יש למטה שהרי ¿ƒ¿«¿

האלוקות, על ‡CÈוהסתר ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈
‡B·È האדם‰‡¯i‰ ÔÈÚÏ כאשר »¿ƒ¿««ƒ¿»

למטה.? בגוף מלובשת נשמתו

ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
‰Â‡(Â È‡ ‰¯BÁL)c הנוי ƒ¿»¬ƒ¿»»

למטה  הנשמה של »≈¿Ú‚Baוהיופי
ÈÙBi‰ ˙ÈÏÎzL ,‰‡¯iÏ«ƒ¿»∆«¿ƒ«ƒ

,‡˜Âc ‰hÓÏ ‡e‰ ‰‡¯Èc וכמו ¿ƒ¿»¿«»«¿»
האהבה  ענין לגבי לעיל »¿ÏÚÂשמבואר

ÔÈÚ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯k»¿¬»ƒ«∆»ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Â‡c¿»»»ƒƒ¿…«
Ìb ‡l‡ ,‰·‰‡Ï Ú‚Ba¿≈«»«¬»∆»«

,‰‡¯iÏ Ú‚Ba לתרץ אפשר ואי ¿≈««ƒ¿»
רק  הוא למטה הנשמה של היופי שאכן

ההעלמות  (למרות לאהבה בנוגע

ליראה  בנוגע ולא ≈¬∆È¯‰Lוההסתרים)
˙e„Á‡˙‰‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙ƒ¿»≈¿≈∆«ƒ¿«¬

Ï‡¯NÈוהחיבור  ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈
˙e˜Ï‡a Y ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰aƒ¿»¿«»»¡…
,˙e¯M˜˙‰ ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿

Úe„ÈÂ28 לגבי בהלכה הנפסק ¿»«
בשבת  קושר מלאכת של ההגדרות

‡ÓÈi˜ ÏL ¯LwL שעתיד קשר ∆∆∆∆«»»
ÈLלהתקיים  ÏL ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆∆¿≈

,‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈ¯L˜ רק ולא ¿»ƒ∆««≈∆
אחד הרוחנית Ì‰Lקשר בעבודה ∆≈

,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
האדם  בין קשר של אופנים שני שהם

מוכרחים,והק  ושניהם הוא, ברוך דוש

‡Èza ¯‡B·ÓÎÂ29BÓÎc ¿«¿»««¿»ƒ¿
ÁB¯ÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÛBÚ‰L∆»≈»ƒ¿«

‡l‡ „Á‡ ÛÎa רקÈzLa ¿»»∆»∆»ƒ¿≈
‡lÈÚÏ ‡Á¯t ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ck ,ÌÈÙÎ30 שהאדם שהתורה ¿»«ƒ»ƒ∆¿»ƒ¿»¿»¿≈»

עליונים  לעולמות למעלה ויעלו 'יפרחו' מקיים שהאדם והמצוות לומד

האלוקות  עם eÏÈÁ„cויתחברו ÌÈÈÚ‰ ÈL È„È ÏÚ ‡l‡ יראה ∆»«¿≈¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
eÓÈÁ¯e האדם שעבודת כרחך על ולכן בלבד, מהם באחד די ולא אהבה, ¿ƒ

בענין  רק היא למטה העבודה שמעלת לומר אפשר ואי יראה גם כוללת למטה

היראה. בענין ולא (Â‡‰)האהבה ÈÙBi‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««ƒ»»
‡˜Âc ‰hÓÏ ‰‡¯i‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»¿«»«¿»
והרגשה  בהכרה צורך יש ביראה והרי

רק  ישנם שלכאורה והתקשרות וביטול

ולא  גילויים מאירים למעלה כי למעלה

למטה.?

ÌˆÚL Û‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«∆∆∆
‡e‰ ‰‡¯i‰ אכן¯˙BÈ Û˜B˙a «ƒ¿»¿∆≈

,‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aƒ¿«¿»»¿«¿»
באריכות  לעיל «ÏkÓƒכמבואר

‡È‰ ‰‡¯i‰ ˙e‰Ó ,ÌB˜Ó»««ƒ¿»ƒ
ÔÂÈk ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ‰hÓÏ¿«»¿…∆«¬∆≈≈»

ÏehÈa‰L כלפי מתבטל שהאדם ∆«ƒ
היראה  בענין ‰e‡האלוקות

,B˙eÓˆÚ ˙Áp‰ ˙ÈÁ·a ביטול ƒ¿ƒ««»««¿
את  לחלוטין ומבטל 'מניח' הוא שבו

שום  לה תהיה שלא מציאותו עצם

האלוקות  מציאות לגבי ∆∆fL‰חשיבות
האדם  של המציאות כל של ביטול

ה' את BÈ˙¯הירא CÈiL«»≈
‡È‰L ‰hÓÏ ‰ÓLp‰a¿«¿»»¿«»∆ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿»
שמלכתחילה  כיון למעלה, אבל

לא  מציאות, בבחינת איננה הנשמה

לעיל  למבואר (בדומה שתתבטל שייך

שאם  באצילות שהיא כפי הנשמה לגבי

מי אין 'שיש מי אין 'יש', מציאות

שירא'). מי 'יש ואין שאוהב'

ÌB˜Óa ¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆«¿»¿»
¯Á‡31 החסידות ‰‰L¯Ùבתורת «≈«∆¿≈

ÏehÈa‰ ÔÈa העולמות של ≈«ƒ
האלוקות  לגבי BÚ„והנבראים ÔÈ‡c¿≈

הקדוש  שרק מלבדו' עוד 'אין בבחינת

אמיתית  מציאות הוא בעצמו הוא ברוך

עוד' 'אין leÎc‡ומלבדו ÏehÈa‰Â¿«ƒ¿»
,·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ לפניו שהכל «≈¿»»ƒ

קיים, אינו כאילו נחשב חשיב, כלא

¯B‡aL ÏehÈa‰c הביטול מדריגת ¿«ƒ∆»
מקורו  כלפי האלוקי האור ÈLÁ·,של ‡Ïk ˙ÈÁ·a ‡e‰ ביטול ƒ¿ƒ«¿»»ƒ

קיים  איננו (e‰L‡שכאילו „BÚ ÔÈ‡c ÏehÈa‰Â ביטול‰ÏÚ ועמוק ¿«ƒ¿≈∆«¬∆
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והיינּו, ּדוקא. יׁש ּבבחינת הּוא יֹותר) ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנעלה

הּוא  ׁשּלּה הּביּטּול למעלה, הּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹות

ידי  ׁשעל חׁשיב, ּכלא קּמיּה ּכּוּלא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבבחינת

והּוא  ּתמיד אֹותֹו מחּיה  ׁשהּמקֹור ְְְְִִֶֶַַַָָההתּבֹוננּות

ּוכלא  לגמרי מתּבּטל הּוא הרי אליו, ערֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַָָּבאין

לכן  אלקּות, ׁשהּוא ּכיון מקֹום, מּכל אבל ֱֲִִֵֵֶָָָָָָֹחׁשיב.

ניט  ווערט (ער לגמרי מּמציאּותֹו מתּבּטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַאינֹו

למּטה  ּבהיֹותֹו אמנם עֹוד. ּדאין ּבאֹופן ְְְְְְִֵֶַָָָאֹויס)

ּבא  ּכאׁשר  הּנה והסּתרים, העלמֹות יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשם

ּכן  אינֹו ׁשהאמת (זי כאּפט ער (אז הּכרה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי

ויֹודע ( לגמרי, מתּבּטל אזי אזֹוי), ניט איז עס ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַאז

ואין  הּוא, ּברּו סֹוף אין ועצמּות מהּות רק ְְְֵֵֵֶַַַָׁשּיׁש

ּדוקא, למּטה הּיראה מעלת וזֹוהי מּלבּדֹו. ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָעֹוד

למעלה, יֹותר ּבתקף הּוא הּביּטּול ׁשעצם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹּדאף

נעלה  ּבאֹופן הּוא הּביּטּול מהּות מקֹום ְֲִִֶֶַַַָָמּכל

אֹומרים  ולכן למּטה, הּנׁשמה ּבהיֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָיֹותר

הּיראה. לענין ּגם ונאוה אני ְְְְְֲִִִַַַָָָָׁשחֹורה

עם p‰Â‰ד) ּדיׂשראל הראׁשֹון ׁשּבּקׁשר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מעלה  יׁש הּוא ּברי ְְֲִֵַָָקּודׁשא

ּגם  כן ּכמ ֹו ּדוקא, למּטה הּנׁשמה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָּבהתקּׁשרּות

יׁש הּוא ּברי ּבקּודׁשא ּדאֹורייתא הּׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבּקׁשר

ּדהּנה  ּדוקא. למּטה הּתֹורה ּבהתקּׁשרּות ,32מעלה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ְְִֶֶַַַָָָָָאף

ּבלבד  נֹובלֹות ּבבחינת היא למּטה ּבירידתּה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהרי

ּכמאמר  ׁשּלמעלה, חכמה נֹובלֹות 33מּבחינת ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָ

ׁשהּתֹורה  לפי והיינּו, ּתֹורה. ׁשּלמעלה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָחכמה

העֹולם  ּובעניני  האנֹוׁשי ּבּׂשכל ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָנתלּבׁשה

ׁשקר  ׁשל ׁשהאדם 34ּובטענֹות ׁשאפׁשר ועד , ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּתֹורה  נֹותן על ויׁשּכח ּתֹורה ויתרה 35ילמֹוד , ְְְִִִֵֵַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ'חשיב 'כלא של Âc˜‡,מהביטול LÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ כאשר ) כי ≈ƒ¿ƒ«≈«¿»

של  הביטול מאשר יותר עמוק והביטול חידוש, יותר בכך יש מתבטל ה'יש'

'יש'. מציאות אינו שמלכתחילה שתי eÈÈ‰Â,האור בין ההבדל ומשמעות ¿«¿
הוא  לעניננו בנוגע הללו הביטול ÏÚÓÏ‰דרגות ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aL∆ƒ¿«¿»»¿«¿»

אלא  'יש' בבחינת איננה היא ששם

לאור, ‰e‡דומה dlL ÏehÈa‰«ƒ∆»
‡Ïk dÈn˜ ‡lek ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«≈¿»
˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚL ,·ÈLÁ»ƒ∆«¿≈«ƒ¿¿

המתבטל  האור «»∆B˜n‰L¯של
‡e‰Â „ÈÓz B˙B‡ ‰iÁÓ המקור ¿«∆»ƒ¿
והוא  מאד ממנו נעלה ≈¿ÔÈ‡aהמחיה

,ÂÈÏ‡ CB¯Ú ללא שיעור, לאין נעלה ¬≈»
והשוואה, יחס ‰e‡כל È¯‰¬≈
È¯Ó‚Ï Ïha˙Ó מקורו כלפי ƒ¿«≈¿«¿≈

ÏkÓ Ï·‡ .·ÈLÁ ‡ÏÎe¿»»ƒ¬»ƒ»
‡e‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó האור »≈»∆

Ïha˙Ó BÈ‡ ÔÎÏ ,˙e˜Ï‡¡…»≈≈ƒ¿«≈
Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¿

ÒÈB‡ ËÈ להתקיים חדל לא הוא ƒ¿
BÚ„.לגמרי  ÔÈ‡c ÔÙB‡a (¿∆¿≈

B˙BÈ‰a ÌÓ‡ הנשמה כאשר »¿»ƒ¿
ÌMLנמצאת  ‰hÓÏ הזה בעולם ¿«»∆»

‰p‰ ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ LÈ≈«¬»¿∆¿≈ƒƒ≈
¯Ú Ê‡) ‰¯k‰ È„ÈÏ ‡a ¯L‡k«¬∆»ƒ≈«»»«∆

CÈÊ Ët‡Î,עצמו את תופס כשהוא «¿ƒ
לו  מתברר כאשר Ó‡‰L˙כלומר, (∆»¡∆

ÈBÊ‡ ËÈ ÊÈ‡ ÒÚ Ê‡) Ôk BÈ‡≈≈«∆ƒƒ«
כך  זה Ïha˙Óשאין ÈÊ‡ ,(¬«ƒ¿«≈

˙e‰Ó ˜¯ LiL Ú„BÈÂ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿≈«∆≈««
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈»

Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡Â מעצמות וחוץ ¿≈ƒ¿«
ביטול  וזה כלל מציאות אין האלוקות

ביותר. ועמוק ÏÚÓ˙נעלה È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
Û‡c ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰‡¯i‰«ƒ¿»¿«»«¿»¿«
Û˜˙a ‡e‰ ÏehÈa‰ ÌˆÚL∆∆∆«ƒ¿…∆

,‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ יש למעלה כי ≈¿«¿»
והגילוי  והאור האלוקות של התגלות

מפניו  שיתבטלו ÌB˜Óגורם ÏkÓƒ»»
˙e‰Óואופן ‰e‡וסוג ÏehÈa‰ ««ƒ

˙BÈ‰a ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒ¿
‰hÓÏ ‰ÓLp‰,לעיל כמבואר מוחלט, ביטול הוא הביטול ÔÎÏÂשאז «¿»»¿«»¿»≈

‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL ÌÈ¯ÓB‡ יש למטה, שיש וההסתר ההעלם ולמרות ¿ƒ¿»¬ƒ¿»»
ויופי  נוי ‰i¯‡‰.לנשמה ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿««ƒ¿»

ÔBL‡¯‰ ¯LwaL ÌLk ‰p‰Â האמורים,„) הקשרים שלושת מתוך ¿ƒ≈¿≈∆«∆∆»ƒ
‰e‡הקשר  CÈ¯a ‡L„e˜ ÌÚ Ï‡¯NÈc הקדוש עם ישראל בני של ¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ

הוא  ÏÚÓ‰ברוך LÈ ויתרון‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙e¯M˜˙‰a ≈«¬»¿ƒ¿«¿«¿»»¿«»«¿»
באריכות, לעיל כמבואר למעלה, הנשמה של באלוקות ההתקשרות ¿BÓkלגבי

ÈM‰ ¯Lwa Ìb ÔÎ שלושת מבין ≈««∆∆«≈ƒ
הקשר  «¿»¿ÈÈ¯B‡c˙‡הקשרים,

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a התורה של ¿¿»¿ƒ
הוא  ברוך ÏÚÓ‰בקדוש LÈ≈«¬»

‰¯Bz‰ ˙e¯M˜˙‰a האלוקות עם ¿ƒ¿«¿«»
ירדה  שהתורה Âc˜‡,כפי ‰hÓÏ¿«»«¿»

ומבאר. שממשיך כפי

‰p‰c32‡È‰ ‰¯Bz‰L Û‡ , ¿ƒ≈«∆«»ƒ
,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e B˙ÓÎÁ»¿»¿∆«»»
‡È‰ ‰hÓÏ d˙„È¯Èa È¯‰¬≈ƒƒ»»¿«»ƒ

„·Ïa ˙BÏ·B ˙ÈÁ·a דבר ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
ונושר  ÓÎÁ‰שנובל ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»
,‰ÏÚÓlL נמוכה בדרגה והיא ∆¿«¿»

עצמה  העליונה לחכמה ביחס

¯Ó‡Ók33 המדרש˙BÏ·B ¿«¬«¿
‰¯Bz ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ וזה) »¿»∆¿«¿»»

שינה, – מיתה "נובלת המדרש: לשון

העולם  נובלות חלום, – נבואה נובלות

מעלה  של אורה נובלות שבת, – הבא

מעלה  של חכמה נובלות חמה, גלגל -

תורה"). –,eÈÈ‰Â לכך והסיבה ¿«¿
מהחכמה  'נובלות' רק היא שהתורה

היא  Bz‰L¯‰העליונה ÈÙÏ כפי ¿ƒ∆«»
למטה  להיות LaÏ˙‰שירדה ƒ¿«¿»

ÈÈÚ·eמובנת  ÈLB‡‰ ÏÎOa«≈∆»¡ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÏBÚ‰ המציאות עניני על ומדברת »»
L˜¯הגשמית  ÏL ˙BÚË·e34, ƒ¿»∆∆∆

שבהם  במקרים גם עוסקת והתורה

(כמו, שקריות טענות טוענים דין בעלי

אוחזין  'שנים המשנה בדברי למשל,

אומר  וזה מצאתיה אני אומר זה בטלית

וזה  שלי כולה אומר זה מצאתיה, אני

בודאי  מהם שאחד שלי' כולה אומר

אמת) דובר היא ÚÂ„אינו כך כדי ¿«
למטה  התורה יתכן LÙ‡L¯ירידת ∆∆¿»

ÁkLÈÂ ‰¯Bz „BÓÏÈ Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿»¿ƒ¿«
ÏÚהוא ברוך ‰Bz¯‰הקדוש Ô˙B35 בדיני הטור על הב"ח (וכדברי «≈«»

התורה  ברכות בירכו שלא על בא שהחורבן הגמרא דברי בביאור התורה ברכת

בתורה  עוסקים שנהיה היתה מעולם יתברך דכוונתו ..." התורה: לימוד לפני
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זכה, ּדלא ּבאֹופן יהיה ׁשהּליּמּוד ׁשאפׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,

כּו' לֹו נעׂשית מּפני 36ׁשאז הּוא זה וכל . ְְֲִֵֵֶֶַָָ

מציאּות. ּבבחינת היא למּטה ּבהיֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשהּתֹורה

אּלא  ּדתֹורה, ּגליא ּבבחינת רק לא הּוא זה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוענין

הּסתים  ּדהיינּו ּדתֹורה, סתים ּבבחינת ְְְְִִֵֵַַַַָָָּגם

ׁשהּנׁשמֹות  ּכפי הּתֹורה ליּמּוד ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּגליא,

וקרּבנֹות  נגעים הלכֹות ּכמֹו עדן, ּבגן ְְְְְְְִִֵֶַָָָלֹומדֹות

ׁשּבכל  ּבזה, וכּיֹוצא ּבחמֹור ּפרה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָוהּמחליף

ההׁשּתלׁשלּות, עניני הּתֹורה מבארת אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָענינים

ׁשהּפירּוׁש והיינּו, מציאּות. ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַׁשּזהּו

רק לא הּוא למּטה הּתֹורה ּבעֹולם ּבירידת למּטה ְְִִַַַַַָָָָָֹ

ׁשאחר  העֹולמֹות ּבכללּות אּלא ּדוקא, ְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּזה

מקֹום  היה לא  הּצמצּום לפני ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהּצמצּום,

העֹולמֹות  נעׂשה 37לעמידת הּצמצּום לאחר ורק , ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָ

הּתֹורה  ענין הּוא וׁשם העֹולמ ֹות, לעמידת ְְֲִִַַַַָָָָָמקֹום

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר הענינים ּפרטי ׁשּמבארת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכפי

לגמרי, סיּלּוק ּבדר היה ׁשהּצמצּום ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּנה,

הּצמצּום, לאחר היא הּתֹורה ׁשּכאׁשר מּובן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהרי
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ולכן  התורה מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו שתתעצם כדי

שתתדבק  כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה לישראל אמת תורת הקב"ה נתן

לאֿתעשה  ושס"ה מ"ע ברמ"ח גידין ושס"ה איברים רמ"ח וגופינו נשמתינו

והיכל  מרכבה המה היו הזאת הכוונה על בתורה עוסקים היו ואם שבתורה,

ממש  השכינה שהיתה יתברך לשכינתו

ממש  ובקרבם המה ה' היכל כי בקרבם

והארץ  דירתה קובעת השכינה היתה

יהיה  ובזה מכבודו, מאירה היתה כולה

פמליא  עם מעלה של לפמליא קישור

עתה  אבל אחד, המשכן והיה שלמטה

כי  בתורה עסקו שלא זה חוק שעברו

להנאתם  הגשמיים הדברים לצורך אם

גם  ומתן משא לצורך הדינים לידע

נתכוונו  ולא חכמתם להראות להתגאות

ורוחניות  בקדושת ולהתדבק להתעצם

בארץ  למטה השכינה ולהמשיך התורה

גדולה  למדרגה נשמתם שתעלה כדי

פירוד  עשו בזה הנה מיתתם, אחרי

ועלתה  הארץ מן השכינה שנסתלקה

בלי  בגשמיותה נשארה והארץ למעלה

חורבנה  גורם היה וזה קדושה

בעצם  שיתקשרו וכוונתי ואבידתה...

והשכינה  אמת תורת תורתי קדושת

את  עזבו והמה בקרבם שורה תהא

תחילת  פירוש: בה, הלכו ולא תורתי

ממדרגה  התורה ברוחניות ההליכה

הנשמה  שתתדבק כדי למדרגה,

שבאו  בשעה לשמה בה הלכו לא דהיינו בה הלכו לא התורה קדושת בעצמות

לעמו  התורה נתינת על לו ולהודות יתברך לפניו ולברך התורה בעסק לפתוח

בברכת  המכוון והוא יתברך, ובשכינה בקדושתה דבקים שיהיו כדי ישראל

כלי  הקדושה תורתו לנו ונתן סיני הר לפני קרבנו אשר על בנו בחר אשר

קדושת  בעצמות נשמתינו שתתדבק כדי יום בכל בה משתעשע שהיה  חמדתו

ור  תורה התורה בדברי לעסוק בה הלכו לא בקרבנו השכינה ולהוריד וחניותה

נצתה  הארץ אבדה ואז התחתונים מן השכינה שנסתלקה נענשו בזה כי לשמה,

קדושת  שם עובר מבלי חומרית ונשארה נחרבה כלומר עובר, מבלי כמדבר

למעלה"), לה ועלתה הארץ מן לגמרי השכינה נסתלקה כי «≈ÈÂƒ˙¯‰השכינה
,‰fÓ כך כדי עד יותר, עוד גדולה ירידה היא למטה התורה וירידת ƒ∆

¯LÙ‡Lיתכן,‰È‰È „enÈl‰L הגמרא ÎÊ‰,כדברי ‡Ïc ÔÙB‡a ∆∆¿»∆«ƒƒ¿∆¿∆¿…»»
Ê‡L כפירוש שהוא, מ'זכה' (ההיפך הראוי באופן איננו התורה לימוד כאשר ∆»

חיים') 'סם לו נעשית התורה ואז ולקיימה' לשמה 'ללמוד – בגמרא רש"י

BÏ ˙ÈNÚ התורה'eÎ36.'חיים מ'סם ההיפך «¬≈
‰Ê ÏÎÂ שירדה כפי התורה של הירידה משמעות אודות לעיל המבואר ¿»∆

הזה לעולם למטה עד למעלה ושרשה Bz‰L¯‰ממקורה ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆«»
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰hÓÏ d˙BÈ‰a מבלי עצמו, בפני כדבר ƒ¿»¿«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

הוא. ברוך הקדוש של חכמתו היא דבר של שלאמיתו לכל ונרגש ניכר שיהיה

‰Ê ÔÈÚÂ מציאות בבחינת היא התורה למטה ירידתה Ï‡שלאחר ‡e‰ ¿ƒ¿»∆…
,‰¯B˙c ‡ÈÏb ˙ÈÁ·a התלמוד ¯˜ (המשנה, התורה של הגלוי החלק «ƒ¿ƒ««¿»¿»

B˙c¯‰,וההלכה) ÌÈ˙Ò ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡ הנסתר בחלק אפילו ∆»«ƒ¿ƒ«»≈¿»
התורה  של והכוונה eÈÈ‰cוהנעלם ¿«¿

התורה ÈÏbaL‡,לחלק ÌÈ˙q‰«»≈∆««¿»
שבגלוי  enÈÏ„הנסתר e‰fL∆∆ƒ

˙BÓLp‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«¿»
˙BÎÏ‰ BÓk ,Ô„Ú Ô‚a ˙B„ÓBÏ¿¿«≈∆¿ƒ¿
ÛÈÏÁn‰Â ˙Ba¯˜Â ÌÈÚ‚¿»ƒ¿»¿»¿««¬ƒ

¯BÓÁa ‰¯t המשנה (כדברי »»«¬
זה  וילדה... בחמור פרה "המחליף

שלא  עד אומר פרתו] את [המוכר

וזה  שלי] והולד הפרה [ילדה מכרתי

אומר  הפרה] תמורת חמורו את [הנותן

הפרה מ  את שקניתי [לאחר שלקחתי

יחלוקו) שלי] והולד ≈»¿BiÎÂˆ‡ילדה,
,‰Êa הרי למטה ירדה שהתורה שכפי »∆

העוסקות  הנגלה בחלק הלכות הם

הגשמי  העולם של במציאות במושגים

עדן  בגן נלמדות אלו שהלכות כפי אבל

היינו  בגליא', 'סתים הוא הלימוד אופן

˙¯‡·Ó el‡ ÌÈÈÚ ÏÎaL∆¿»ƒ¿»ƒ≈¿»∆∆
˙eÏLÏzL‰‰ ÈÈÚ ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה האלוקי האור ירידת של

e‰fL סדר' של הבחינות ∆∆
e‡ÈˆÓ˙.השתלשלות' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ

˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯Èa Le¯Èt‰L ,eÈÈ‰Â לגבי ¿«¿∆«≈ƒƒ««»¿«»…«
‡l‡הירידה  ,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ לירידה eÏÏÎa˙הכוונה ¿«»»»«∆«¿»∆»ƒ¿»

˙BÓÏBÚ‰ הרוחנייםÌeˆÓv‰ ¯Á‡L והעלים סילק שבו הראשון »»∆«««ƒ¿
מקום  נתינת שתהיה כדי גבול הבלי סוף האין האור את הוא ברוך הקדוש

עלמות, לבריאת  ‰ÌeˆÓvואפשרות ÈÙÏ È¯‰L סוף האין אור כאשר ∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿
תוקפו  בכל בגילוי ‰BÓÏBÚ˙האיר ˙„ÈÓÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï37, כי …»»»«¬ƒ«»»

להתקיים  יכולים ואינם מתבטלים העולמות מאיר, גבול הבלי האור כאשר

ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï ˜¯Â רק ונשארה ונעלם נסתלק גבול הבלי האור שבו ¿«¿«««ƒ¿
ומצומצמת  מועטת ÌB˜Óהארה ‰NÚאפשרות ÈÓÚÏ„˙נוצרה «¬»»«¬ƒ«

ÌLÂ ,˙BÓÏBÚ‰ עדן nL·‡¯˙בגן ÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ »»¿»ƒ¿««»¿ƒ∆¿»∆∆
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t האור והמשכת ירידת סדר שהוא ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿

הצמצום. אחרי דוקא למטה מלמעלה האלוקי

ÌeˆÓv‰L ÔÂÈk ,‰p‰Â גבול הבלי סוף האין אור של ‰È‰הראשון ¿ƒ≈≈»∆«ƒ¿»»
˜elÈÒ C¯„a ונתעלם נסתלק סוף האין התורה È¯Ó‚Ï,והאור ולימוד ¿∆∆ƒ¿«¿≈

הצמצום  שאחרי השתלשלות' ב'סדר L‡kL¯קשור ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«¬∆
‰Ê ÏÚ ÏÙB ‡Ï ,ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï ‡È‰ ‰¯Bz‰ של החיבור על «»ƒ¿«««ƒ¿…≈«∆

התורה  נותן בעצמו, הוא ברוך הקדוש עם e˜È·c˙התורה ÔBLÏ שמתאר ¿¿≈
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יג `"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

זכה, ּדלא ּבאֹופן יהיה ׁשהּליּמּוד ׁשאפׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,

כּו' לֹו נעׂשית מּפני 36ׁשאז הּוא זה וכל . ְְֲִֵֵֶֶַָָ

מציאּות. ּבבחינת היא למּטה ּבהיֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשהּתֹורה

אּלא  ּדתֹורה, ּגליא ּבבחינת רק לא הּוא זה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוענין

הּסתים  ּדהיינּו ּדתֹורה, סתים ּבבחינת ְְְְִִֵֵַַַַָָָּגם

ׁשהּנׁשמֹות  ּכפי הּתֹורה ליּמּוד ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּגליא,

וקרּבנֹות  נגעים הלכֹות ּכמֹו עדן, ּבגן ְְְְְְְִִֵֶַָָָלֹומדֹות

ׁשּבכל  ּבזה, וכּיֹוצא ּבחמֹור ּפרה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָוהּמחליף

ההׁשּתלׁשלּות, עניני הּתֹורה מבארת אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָענינים

ׁשהּפירּוׁש והיינּו, מציאּות. ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַׁשּזהּו

רק לא הּוא למּטה הּתֹורה ּבעֹולם ּבירידת למּטה ְְִִַַַַַָָָָָֹ

ׁשאחר  העֹולמֹות ּבכללּות אּלא ּדוקא, ְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּזה

מקֹום  היה לא  הּצמצּום לפני ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהּצמצּום,

העֹולמֹות  נעׂשה 37לעמידת הּצמצּום לאחר ורק , ְְְֲֲִִַַַַַַַָָָ

הּתֹורה  ענין הּוא וׁשם העֹולמ ֹות, לעמידת ְְֲִִַַַַָָָָָמקֹום

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר הענינים ּפרטי ׁשּמבארת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכפי

לגמרי, סיּלּוק ּבדר היה ׁשהּצמצּום ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּנה,

הּצמצּום, לאחר היא הּתֹורה ׁשּכאׁשר מּובן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהרי
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ב.36) עב, ב.37)יומא ענף ויושר) עיגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  התורה מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו שתתעצם כדי

שתתדבק  כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה לישראל אמת תורת הקב"ה נתן

לאֿתעשה  ושס"ה מ"ע ברמ"ח גידין ושס"ה איברים רמ"ח וגופינו נשמתינו

והיכל  מרכבה המה היו הזאת הכוונה על בתורה עוסקים היו ואם שבתורה,

ממש  השכינה שהיתה יתברך לשכינתו

ממש  ובקרבם המה ה' היכל כי בקרבם

והארץ  דירתה קובעת השכינה היתה

יהיה  ובזה מכבודו, מאירה היתה כולה

פמליא  עם מעלה של לפמליא קישור

עתה  אבל אחד, המשכן והיה שלמטה

כי  בתורה עסקו שלא זה חוק שעברו

להנאתם  הגשמיים הדברים לצורך אם

גם  ומתן משא לצורך הדינים לידע

נתכוונו  ולא חכמתם להראות להתגאות

ורוחניות  בקדושת ולהתדבק להתעצם

בארץ  למטה השכינה ולהמשיך התורה

גדולה  למדרגה נשמתם שתעלה כדי

פירוד  עשו בזה הנה מיתתם, אחרי

ועלתה  הארץ מן השכינה שנסתלקה

בלי  בגשמיותה נשארה והארץ למעלה

חורבנה  גורם היה וזה קדושה

בעצם  שיתקשרו וכוונתי ואבידתה...

והשכינה  אמת תורת תורתי קדושת

את  עזבו והמה בקרבם שורה תהא

תחילת  פירוש: בה, הלכו ולא תורתי

ממדרגה  התורה ברוחניות ההליכה

הנשמה  שתתדבק כדי למדרגה,

שבאו  בשעה לשמה בה הלכו לא דהיינו בה הלכו לא התורה קדושת בעצמות

לעמו  התורה נתינת על לו ולהודות יתברך לפניו ולברך התורה בעסק לפתוח

בברכת  המכוון והוא יתברך, ובשכינה בקדושתה דבקים שיהיו כדי ישראל

כלי  הקדושה תורתו לנו ונתן סיני הר לפני קרבנו אשר על בנו בחר אשר

קדושת  בעצמות נשמתינו שתתדבק כדי יום בכל בה משתעשע שהיה  חמדתו

ור  תורה התורה בדברי לעסוק בה הלכו לא בקרבנו השכינה ולהוריד וחניותה

נצתה  הארץ אבדה ואז התחתונים מן השכינה שנסתלקה נענשו בזה כי לשמה,

קדושת  שם עובר מבלי חומרית ונשארה נחרבה כלומר עובר, מבלי כמדבר

למעלה"), לה ועלתה הארץ מן לגמרי השכינה נסתלקה כי «≈ÈÂƒ˙¯‰השכינה
,‰fÓ כך כדי עד יותר, עוד גדולה ירידה היא למטה התורה וירידת ƒ∆

¯LÙ‡Lיתכן,‰È‰È „enÈl‰L הגמרא ÎÊ‰,כדברי ‡Ïc ÔÙB‡a ∆∆¿»∆«ƒƒ¿∆¿∆¿…»»
Ê‡L כפירוש שהוא, מ'זכה' (ההיפך הראוי באופן איננו התורה לימוד כאשר ∆»

חיים') 'סם לו נעשית התורה ואז ולקיימה' לשמה 'ללמוד – בגמרא רש"י

BÏ ˙ÈNÚ התורה'eÎ36.'חיים מ'סם ההיפך «¬≈
‰Ê ÏÎÂ שירדה כפי התורה של הירידה משמעות אודות לעיל המבואר ¿»∆

הזה לעולם למטה עד למעלה ושרשה Bz‰L¯‰ממקורה ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆«»
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰hÓÏ d˙BÈ‰a מבלי עצמו, בפני כדבר ƒ¿»¿«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ

הוא. ברוך הקדוש של חכמתו היא דבר של שלאמיתו לכל ונרגש ניכר שיהיה

‰Ê ÔÈÚÂ מציאות בבחינת היא התורה למטה ירידתה Ï‡שלאחר ‡e‰ ¿ƒ¿»∆…
,‰¯B˙c ‡ÈÏb ˙ÈÁ·a התלמוד ¯˜ (המשנה, התורה של הגלוי החלק «ƒ¿ƒ««¿»¿»

B˙c¯‰,וההלכה) ÌÈ˙Ò ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡ הנסתר בחלק אפילו ∆»«ƒ¿ƒ«»≈¿»
התורה  של והכוונה eÈÈ‰cוהנעלם ¿«¿

התורה ÈÏbaL‡,לחלק ÌÈ˙q‰«»≈∆««¿»
שבגלוי  enÈÏ„הנסתר e‰fL∆∆ƒ

˙BÓLp‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆«¿»
˙BÎÏ‰ BÓk ,Ô„Ú Ô‚a ˙B„ÓBÏ¿¿«≈∆¿ƒ¿
ÛÈÏÁn‰Â ˙Ba¯˜Â ÌÈÚ‚¿»ƒ¿»¿»¿««¬ƒ

¯BÓÁa ‰¯t המשנה (כדברי »»«¬
זה  וילדה... בחמור פרה "המחליף

שלא  עד אומר פרתו] את [המוכר

וזה  שלי] והולד הפרה [ילדה מכרתי

אומר  הפרה] תמורת חמורו את [הנותן

הפרה מ  את שקניתי [לאחר שלקחתי

יחלוקו) שלי] והולד ≈»¿BiÎÂˆ‡ילדה,
,‰Êa הרי למטה ירדה שהתורה שכפי »∆

העוסקות  הנגלה בחלק הלכות הם

הגשמי  העולם של במציאות במושגים

עדן  בגן נלמדות אלו שהלכות כפי אבל

היינו  בגליא', 'סתים הוא הלימוד אופן

˙¯‡·Ó el‡ ÌÈÈÚ ÏÎaL∆¿»ƒ¿»ƒ≈¿»∆∆
˙eÏLÏzL‰‰ ÈÈÚ ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿≈«ƒ¿«¿¿
לדרגה, מדרגה האלוקי האור ירידת של

e‰fL סדר' של הבחינות ∆∆
e‡ÈˆÓ˙.השתלשלות' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ

˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯Èa Le¯Èt‰L ,eÈÈ‰Â לגבי ¿«¿∆«≈ƒƒ««»¿«»…«
‡l‡הירידה  ,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ לירידה eÏÏÎa˙הכוונה ¿«»»»«∆«¿»∆»ƒ¿»

˙BÓÏBÚ‰ הרוחנייםÌeˆÓv‰ ¯Á‡L והעלים סילק שבו הראשון »»∆«««ƒ¿
מקום  נתינת שתהיה כדי גבול הבלי סוף האין האור את הוא ברוך הקדוש

עלמות, לבריאת  ‰ÌeˆÓvואפשרות ÈÙÏ È¯‰L סוף האין אור כאשר ∆¬≈ƒ¿≈«ƒ¿
תוקפו  בכל בגילוי ‰BÓÏBÚ˙האיר ˙„ÈÓÚÏ ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï37, כי …»»»«¬ƒ«»»

להתקיים  יכולים ואינם מתבטלים העולמות מאיר, גבול הבלי האור כאשר

ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï ˜¯Â רק ונשארה ונעלם נסתלק גבול הבלי האור שבו ¿«¿«««ƒ¿
ומצומצמת  מועטת ÌB˜Óהארה ‰NÚאפשרות ÈÓÚÏ„˙נוצרה «¬»»«¬ƒ«

ÌLÂ ,˙BÓÏBÚ‰ עדן nL·‡¯˙בגן ÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ »»¿»ƒ¿««»¿ƒ∆¿»∆∆
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t האור והמשכת ירידת סדר שהוא ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿

הצמצום. אחרי דוקא למטה מלמעלה האלוקי

ÌeˆÓv‰L ÔÂÈk ,‰p‰Â גבול הבלי סוף האין אור של ‰È‰הראשון ¿ƒ≈≈»∆«ƒ¿»»
˜elÈÒ C¯„a ונתעלם נסתלק סוף האין התורה È¯Ó‚Ï,והאור ולימוד ¿∆∆ƒ¿«¿≈

הצמצום  שאחרי השתלשלות' ב'סדר L‡kL¯קשור ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«¬∆
‰Ê ÏÚ ÏÙB ‡Ï ,ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï ‡È‰ ‰¯Bz‰ של החיבור על «»ƒ¿«««ƒ¿…≈«∆

התורה  נותן בעצמו, הוא ברוך הקדוש עם e˜È·c˙התורה ÔBLÏ שמתאר ¿¿≈
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oernyzיד awr dide

לׁשֹון  אם ּכי ּדביקּות, לׁשֹון זה על נֹופל ְְְִִֵֵֶַֹלא

למּטה  היא ׁשהּתֹורה ּכפי ׁשּכן ּומּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהתקּׁשרּות.

לׁשֹון  ּבּה ׁשּיי לא ּבוּדאי הרי הּזה, ְְֲֵֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

מקּבלין  אין תֹורה ׁשּדברי היֹות ועם ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָּדביקּות.

ּבבחינת 38טּומאה  אינּה ׁשהּתֹורה לפי , ְְְִִִֵֶַַָָָ

לתפּלה, ּתֹורה ּבין ההפרׁש וכּידּוע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהתלּבׁשּות,

ׁשהרי  ּבהתלּבׁשּות, הּוא הּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשענין

האלקּות  ּבבחינת היא ּבּתפּלה ְְְְֱִִִִִַַַָָֹההתּבֹוננּות

ּבאֹופן  היא וההתּבֹוננּות לעֹולמֹות, ְְְְִִֶַַַָָָהּׁשּיי

ּכן  ּׁשאין מה ּבמֹוחֹו, היטב מּוּׂשג ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהענין

ּדר ועל מּמׁש, ּבהתלּבׁשּות ּבאה ׁשאינּה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה

ׁשהּמצוֹות  למצוֹות, ּתֹורה ּבין ההפרׁש הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָזה

ּכן  ּׁשאין מה מ ּמׁש, ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָנתלּבׁשּו

ורק  ּגׁשמּיים , ּבדברים מלּוּבׁשת אינּה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּתֹורה

אּלא  התלּבׁשּות ּבדר זה ׁשאין אֹודֹותם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמדּברת

תֹורה  ּדברי אין ׁשּלכן ּבלבד, מּקיף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבדר

ׁשהּתֹורה  ּכיון מקֹום, מּכל א טּומאה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָמקּבלין

ּפנים, ּכל על מּקיף ּבדר העֹולם ּבעניני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנמׁשכת

אם  ּכי ּדביקּות, לׁשֹון זה על לֹומר ׁשּיי לא ְְִִֵֵֶַַַָָֹלכן

הּתֹורה  ּבירידת ּדוקא אמנם, ּבלבד. ְְְְְִִִִַַַַָָָָָהתקּׁשרּות

ּבלבד, התקּׁשרּות ּבבחינת היא ׁשאז ְְְְְִִִִִֶַַַַָָלמּטה

ּברּו סֹוף אין אֹור עצמּות מּבחינת ּבּה ְְְִִִֵַַָָָנמׁש

זה  וענין ּביׂשראל). לעיל הּנזּכר ּדר (על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

והיינּו, יׂשראל, ידי על ּדוקא ּבּתֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָנמׁש

ההת  היא ּבקּודׁשא ׁשּבתחיּלה ּדיׂשראל קּׁשרּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

נעׂשה  זה ידי ועל הּתֹורה, ידי על הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָּברי

עביד  ּכי מעיּקרא ּדהּנה, ּבּתֹורה. ּגם אֹור ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹוספת
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דביקות  (כמו דבוק הוא שבו מי עם ממש אחד דבר נעשה הדבק שבו חיבור

לעיל), כמבואר במאור, ‰˙˜e¯M˙האור ÔBLÏ Ì‡ Èk חיבור המתאר ƒƒ¿ƒ¿«¿
נפרדים. דברים שני hÓÏ‰של ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÈÙk ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈¿ƒ∆«»ƒ¿«»

,‰f‰ ÌÏBÚa ברוך הקדוש עם התורה של שהחיבור כך על הדברים ואם »»«∆
ולא  התקשרות בדרך רק הוא הוא,

שהיא  כפי התורה לגבי דביקות בדרך

שירדה  כפי שהתורה שכן כל עדן, בגן

הזה  בעולם למטה È‡cÂaעד È¯‰¬≈¿««
.˙e˜È·c ÔBLÏ da CÈiL ‡Ï…«»»¿¿≈
ÔÈ‡ ‰¯B˙ È¯·cL ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆ƒ¿≈»≈

‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó38, כדברי) ¿«¿ƒ¿»
טמא  ידי על התורה לימוד לגבי הגמרא

"תניא  טבל: לא ועדיין טבילה שחייב

אין  אומר, היה בתירא בן יהודה ר'

מעשה  טומאה, מקבלין תורה דברי

למעלה  מגמגם שהיה אחד בתלמיד

בני  ליה אמר בתירא, בן יהודה מרבי

דברי  שאין דבריך ויאירו פיך פתח

כה  הלא שנאמר טומאה, מקבלין תורה

מקבל  אינו אש מה ה', נאם כאש דברי

מקבלין  אינן תורה דברי אף טומאה

ללמוד  יש לכאורה כן ואם טומאה"),

למטה, ירדה שהתורה כפי שגם מכך

זה  איך ביאור וצריך שינוי, בה חל לא

שהתורה  לעיל המבואר עם מתאים

רק  היא ולכן 'מציאות' ונהייתה ירדה

בבחינת  ולא התקשרות בבחינת

שלאמיתו  הביאור בא כך על דבקות,

ירידה  אכן היא התורה ירידת דבר של

אינם  תורה דברי זאת שבכל אלא

טומאה, Bz‰L¯‰מקבלים ÈÙÏ עם ¿ƒ∆«»
למטה  שירדה ÈÁ·a˙היות dÈ‡≈»ƒ¿ƒ«

˙eLaÏ˙‰ ו של במושגים במציאות ƒ¿«¿
סוף  סוף הירידה, ולמרות העולם,

ומופשטת  מהעולם נעלית התורה

ÔÈaמהעולם  L¯Ù‰‰ Úe„iÎÂ¿«»««∆¿≈≈
‰lÙz‰ ÔÈÚL ,‰lÙ˙Ï ‰¯Bz»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ»

,˙eLaÏ˙‰a ‡e‰ ענין שתוכן ¿ƒ¿«¿
האדם  בתוך מתלבשת התפילה בעת אלוקות בעניני וההתבוננות התפילה

פנימית  בהתלבשות בו ‰È‡וחודרת ‰lÙza ˙eBa˙‰‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ
,˙BÓÏBÚÏ CÈiM‰ ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·a שיורד כפי האלוקי האור ƒ¿ƒ«»¡…««»»»

עולמות ולהחיות עולמות לברוא אלו eBa˙‰‰Â˙ונמשך אלוקות בעניני ¿«ƒ¿¿
התפילה  ÔÈÚ‰Lבעת ÔÙB‡a ‡È‰ ומעמיק מתבונן האדם OeÓ‚שבו ƒ¿∆∆»ƒ¿»»

BÁBÓaומובן  ·ËÈ‰ של מאפיינים הם אלה וכל בפנימיות, בו ונקלט ≈≈¿

eLaÏ˙‰a˙'התלבשות', ‰‡a dÈ‡L ‰¯Bz‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«»∆≈»»»¿ƒ¿«¿
LnÓ,העולם ובענייני Bz¯‰באדם ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ «»¿«∆∆∆«∆¿≈≈»

,LnÓ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙BÂˆn‰L ,˙BÂˆÓÏ וקיום ¿ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»
גשמיים  חפצים עם גשמיות בפעולות הוא ‰Bz¯‰המצוות Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«»

ÌÈ¯·„a ˙LaeÏÓ dÈ‡≈»¿∆∆ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓLb רוחנית מהות נשארת אלא «¿ƒƒ

‡Ì˙B„B,שכלית  ˙¯a„Ó ˜¯Â¿«¿«∆∆»
הגשמיים  הדברים Ê‰אודות ÔÈ‡L∆≈∆

הדברים  עם התורה של הקשר

אודותם  מדברת שהיא הגשמיים

˙eLaÏ˙‰ C¯„a דברים באותם ¿∆∆ƒ¿«¿
שהוא ‡l‡גשמיים C¯„aקשר ∆»¿∆∆

ÔÎlL ,„·Ïa ÛÈwÓ מאחר «ƒƒ¿«∆»≈
נעלה רוחני דבר נשארת ≈‡ÔÈשהתורה

,‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ‰¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»
‰¯Bz‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ C‡«ƒ»»≈»∆«»
C¯„a ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿ƒ¿¿≈»»¿∆∆

,ÌÈt Ïk ÏÚ ÛÈwÓ ולפחות «ƒ«»»ƒ
פנימית,בדר  התלבשות ללא 'מקיף', ך

ולמציאות  לעולם שייכת כן התורה

ÓBÏ¯הגשמית  CÈiL ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»«
‰Ê ÏÚ למטה שירדה כפי התורה על «∆

Ì‡ Èk ,˙e˜È·c ÔBLÏ¿¿≈ƒƒ
„·Ïa ˙e¯M˜˙‰ לעיל כמבואר ƒ¿«¿ƒ¿»

על  דביקות של באופן החיבור במעלת

התקשרות. של באופן החיבור

,ÌÓ‡ שירידת לעיל האמור למרות »¿»
והקשר  שהחיבור גורמת למטה התורה

בבחינת  יהיה לא האלוקות עם שלה

התקשרות, בבחינת רק אלא דבקות

שני  ‰Bz¯‰מצד ˙„È¯Èa ‡˜Âc«¿»ƒƒ««»
˙ÈÁ·a ‡È‰ Ê‡L ‰hÓÏ¿«»∆»ƒƒ¿ƒ«

,„·Ïa ˙e¯M˜˙‰,לעיל כמבואר ƒ¿«¿ƒ¿«
אז  daדוקא CLÓ בתורה ƒ¿»»

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿≈
¯kÊp‰ C¯c ÏÚ) ‡e‰ Ce¯a»«∆∆«ƒ¿»

Ï‡¯NÈa ÏÈÚÏ בירידת שדוקא ¿≈¿ƒ¿»≈
של  הקשר מתחזק למטה, הנשמה

האלוקות  עצמות עם Ê‰הנשמה ÔÈÚÂ עצמותו ). המשכת CLÓשל ¿ƒ¿»∆ƒ¿»
,eÈÈ‰Â ,Ï‡¯NÈ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰¯Bza בהתקשרות הדברים שסדר «»«¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿

הוא  בזה זה אלו קשרים ‰‰˙˜e¯M˙שלושה ‡È‰ ‰lÈÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«¿
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a Ï‡¯NÈc האלוקות È„Èבעצמות ÏÚ לימוד ¿ƒ¿»≈¿¿»¿ƒ«¿≈

¯B‡ ˙ÙÒBz ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰¯Bz‰ מעלה Ìbותוספת «»¿«¿≈∆«¬∆∆∆«
‰¯Bza עצמה‡zÚc‡ ,LÈ‡ „È·Ú Èk ‡¯wÈÚÓ ,‰p‰c . «»¿ƒ≈≈ƒ»»ƒ¬ƒ¡»««¿»
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עביד  קא ּדנפׁשיּה אּדעּתא ענין 39אינׁש, ׁשּזהּו , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא הּתפּלה, ׁשּלפני הּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָליּמּוד

ּבירּור  ּבּתפּלה ּפֹועל זה ידי ׁשעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָההתּבֹוננּות,

אין  ּומהּות עצמּות  עם ּומתקּׁשר נפׁשֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַוזיּכּו

הּתֹורה  ליּמּוד הּוא ּכ ואחר הּוא. ּברּו ְִַַַָָָסֹוף

לׁשם  לׁשמּה, ּתֹורה ליּמּוד הּתפּלה, ְְְְִִִֵַַַָָָלאחר

עצמּות  עם הּתֹורה את לקּׁשר עצמּה, ְְְִֵֶַַַַַָָָהּתֹורה

זה  ידי ׁשעל והיינּו, הּוא. ּברּו סֹוף אין ְְְֵֵֶֶַַַָּומהּות

ּבעצמּות  ההתקּׁשרּות אצלֹו ּפעלה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורה

ּבּתֹורה  הּוא ּגם ּפֹועל הּוא, ּברּו סֹוף אין ֵֵַַַָָּומהּות

סֹוף  אין ּומהּות עצמּות עם ההתקּׁשרּות ְְְִִֵֶַַַַאת

ּדא  מתקׁשראן קׁשרין ּתלת ענין וזהּו הּוא. ְְְְְְִִִֶַַַָָָָּברּו

ּברי ּבקּודׁשא ואֹורייתא ּבאֹורייתא יׂשראל ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָּבדא,

יׂשראל  ונׁשמֹות ּדתֹורה ההתקּׁשרּות ׁשּזֹוהי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא,

הם  אז ׁשּגם מציאּות, ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָּכמֹו

מּזה, ויתירה הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְִִִִֵֶַָָָמתקׁשראן

רק  לא היא ׁשההתקּׁשרּות וגליא, סתים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּכּוּלהּו

ּדקּודׁשא  וגליא ּדתֹורה ּגליא ּדיׂשראל, ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָּבהּגליא

ּופנימּיּות, סתים ּבבחינת ּגם אּלא הּוא, ְְְִִִִִֵֶַַָָּברי

הּתֹורה  ּפנימּיּות יׂשראל, ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָהּפנימּיּות

ההתקּׁשרּות  מעלת ׁשּזֹוהי האלקּות, ְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹּופנימּיּות

ּדוקא. למּטה הירידה ידי ְְְְִֵֶַַַַָָָׁשעל

הוי'e‰ÊÂה) וׁשמר ּגֹו' ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְֲִֵֶַָָָָָ

החסד  ואת הּברית את ל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַֹאלקי

ׁשּגם  הּוא הּברית ענין ּדהּנה, ּגֹו'. נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַאׁשר

ּכדבעי, מתנהג אינֹו האֹוהבים מּׁשני אחד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר

ענין  וכן ּכבּתחיּלה. האהבה ּתהיה מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמּכל

והּוא  ראּוי, לׁשאינֹו ּגם ׁשּמׁשּפיע הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָהחסד

ּדעּתיק, חסד ּבחינת ׁשהּוא ּדקׁשֹוט, חסד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַענין

עּתיקא  ּבהאי ׂשמאלא הּׁשבּועה 40ּדלית ענין וכן . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
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ב.39) סח, א.40)פסחים רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„È·Ú ‡˜ dÈLÙc39,(ובשביל) דעת על עושה, האדם כאשר בתחילה ¿«¿≈»»ƒ

על  חוזר היה ששת שרב הגמרא בדברי הוא הביטוי (מקור עושה הוא עצמו

ושונה, קורא אני שבשבילך נפשי תשמחי ואומר: יום, שלושים כל תלמודו

אלעזר  רבי אמר והרי ממנה נהנים התורה לומדי רק וכי שואלת, והגמרא

שמי  נתקיימו לא תורה ם אילמלא

יומם  בריתי לא אם שנאמר וארץ,

שמתי, לא וארץ שמים חוקות ולילה

לצורך  לומד האדם שבתחילה ועונה

הדברים, פנימיות ולפי עצמו,

'אדעתא  לימוד של המשמעות

בהתחלה, 'מעיקרא', הלימוד דנפשיה',

‰Bz¯‰היא) „enÈÏ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰lÙz‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«

˙eBa˙‰‰ בתור אלוקות בעניני «ƒ¿¿
לתפילה, והקדמה È„Èהכנה ÏÚL∆«¿≈

‰Ê התפילה קודם כראוי שמתבונן ∆
ÏÚBt שהתבונן lÙza‰האדם ≈«¿ƒ»
CekÈÊÂעצמה  ¯e¯Èa ועידון ≈¿ƒ

˙eÓˆÚ ÌÚ ¯M˜˙Óe ,BLÙ«¿ƒ¿«≈ƒ«¿
.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

Ck ¯Á‡Â לה שקדמה התפילה אחרי ¿««»
דנפשיה' 'אדעתא ‰e‡התבוננות

,‰lÙz‰ ¯Á‡Ï ‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»¿«««¿ƒ»
שאחרי  הלימוד של ותוכנו שענינו

עצמו, האדם בשביל לא הוא התפילה

הוא  אלא נשמתו, את לזכך כדי

ÌLÏ ,dÓLÏ ‰¯Bz „enÈÏƒ»ƒ¿»¿≈
,dÓˆÚ ‰¯Bz‰ כדי˙‡ ¯M˜Ï «»«¿»¿«≈∆

ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÌÚ ‰¯Bz‰«»ƒ«¿«≈
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ פועל האדם ובכך »

כאמור. עצמה, בתורה מעלה יתרון

‰¯Bz‰L ‰Ê È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈∆∆«»
BÏˆ‡ ‰ÏÚt האדם אצל »¬»∆¿

˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«¿«
Ìb ÏÚBt ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡≈»≈«

‡e‰ האדם‰¯Bza עצמה˙‡ «»∆
˙eÓˆÚ ÌÚ ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«¿
.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
הזוהר  ˜ÔÈ¯Lמאמר ˙Ïz¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈ ,‡„a ‡c Ô‡¯L˜˙Óƒ¿«¿»»¿»ƒ¿»≈
È‰BfL ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ‡˙ÈÈ¯B‡Â ‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ∆ƒ

Ï‡¯NÈ ˙BÓLÂ ‰¯B˙c ˙e¯M˜˙‰‰ האלוקות Ì‰Lעם BÓk «ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿∆≈
ישראל  ונשמות e‡ÈˆÓ˙,התורה ˙ÈÁ·a,למטה שירדו ÌbLכפי ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«

‰Ìשאפילו Ê‡ ישראל ונשמות CÈ¯aהתורה ‡L„e˜a Ô‡¯L˜˙Ó »≈ƒ¿«¿»¿¿»¿ƒ
‡e‰,האלקות ומהות עצמות עם ישראל ונשמות התורה של חיבור ונפעל

˙e¯M˜˙‰‰L ,‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò e‰lekL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ האמורה ƒ≈»ƒ∆∆¿»≈¿«¿»∆«ƒ¿«¿
‡L„e˜c ‡ÈÏ‚Â ‰¯B˙c ‡ÈÏb ,Ï‡¯NÈc ‡ÈÏb‰a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿««¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿«¿»¿¿»

,‡e‰ CÈ¯a הגלוי החלק שרק ¿ƒ
עם  מתחבר ישראל ונשמות שבתורה

הוא  ברוך הקדוש של הגלוי החלק

‡l‡ וההתקשרות Ìbהם החיבור ∆»«
ÌÈ˙Ò ˙ÈÁ·a הנסתר החלק ƒ¿ƒ«»≈

˙BÓLc ˙eiÓÈt‰ ,˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒ«»
È‰BfL ,˙e˜Ï‡‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ»¡…∆ƒ
È„È ÏÚL ˙e¯M˜˙‰‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿«¿∆«¿≈

‡˜Âc ‰hÓÏ ‰„È¯È‰ והיא «¿ƒ»¿«»«¿»
של  וההתקשרות מהחיבור נעלית

האלוקות  עם ישראל ונשמות התורה

למעלה. שהם כפי

e‰ÊÂ הכתוב ‰) של הפנימי התוכן ¿∆
¯ÓLÂ 'Bb ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â¿»»≈∆ƒ¿¿¿»«
˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿∆«¿ƒ
'Bb ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«
בתחילת  שנשאלו לשאלות והמענה

ברוך  שהקדוש נאמר מדוע המאמר,

הברית  את ישראל לבני ישמור הוא

'עקב  השבועה ואת החסד ואת

הם  הדברים שלושת כל והרי תשמעון',

כפי  תנאי, ללא שבאים ענינים

ומבאר. שממשיך

˙È¯a‰ ÔÈÚ ,‰p‰c שכורתים ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ
אוהבים  שני ÌbLביניהם ‡e‰∆«

ÌÈ·‰B‡‰ ÈMÓ „Á‡ ¯L‡k«¬∆∆»ƒ¿≈»¬ƒ
ÈÚ·„k ‚‰˙Ó BÈ‡,חברו כלפי ≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈
È‰z ÌB˜Ó ÏkÓ‰·‰‡‰ ‰ ƒ»»ƒ¿∆»«¬»

‰lÈÁz·k לפני בעבר, כמו בדיוק ¿«¿ƒ»
כשורה. שלא ÔÈÚשנהג ÔÎÂ¿≈ƒ¿«

Ìb ÚÈtLnL ‡e‰ „ÒÁ‰«∆∆∆«¿ƒ««
,Èe‡¯ BÈ‡LÏ הנהגתו שלפי למי ¿∆≈»

השפעה  לקבל ראוי ÔÈÚאיננו ‡e‰Â¿ƒ¿«
,ËBL˜c „ÒÁ,אמת של חסד ∆∆ƒ¿

,˜ÈzÚc „ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«∆∆¿«ƒ
כפי  העליונה האלוקית החסד מידת

עליון' 'כתר בחינת של והפנימיות (העומק יומין' 'עתיק בבחינת שהיא

הזוהר  וכדברי מהספירות) ÈzÚ˜‡שלמעלה È‡‰a ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏc40 ¿≈¿»»¿««ƒ»
מידת  ואילו הימין, בקו היא החסד מידת כלומר, זה, בעתיק שמאל שאין
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טו `"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

עביד  קא ּדנפׁשיּה אּדעּתא ענין 39אינׁש, ׁשּזהּו , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא הּתפּלה, ׁשּלפני הּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָליּמּוד

ּבירּור  ּבּתפּלה ּפֹועל זה ידי ׁשעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָההתּבֹוננּות,

אין  ּומהּות עצמּות  עם ּומתקּׁשר נפׁשֹו, ְְְְִִִֵֵַַַַוזיּכּו

הּתֹורה  ליּמּוד הּוא ּכ ואחר הּוא. ּברּו ְִַַַָָָסֹוף

לׁשם  לׁשמּה, ּתֹורה ליּמּוד הּתפּלה, ְְְְִִִֵַַַָָָלאחר

עצמּות  עם הּתֹורה את לקּׁשר עצמּה, ְְְִֵֶַַַַַָָָהּתֹורה

זה  ידי ׁשעל והיינּו, הּוא. ּברּו סֹוף אין ְְְֵֵֶֶַַַָּומהּות

ּבעצמּות  ההתקּׁשרּות אצלֹו ּפעלה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורה

ּבּתֹורה  הּוא ּגם ּפֹועל הּוא, ּברּו סֹוף אין ֵֵַַַָָּומהּות

סֹוף  אין ּומהּות עצמּות עם ההתקּׁשרּות ְְְִִֵֶַַַַאת

ּדא  מתקׁשראן קׁשרין ּתלת ענין וזהּו הּוא. ְְְְְְִִִֶַַַָָָָּברּו

ּברי ּבקּודׁשא ואֹורייתא ּבאֹורייתא יׂשראל ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָּבדא,

יׂשראל  ונׁשמֹות ּדתֹורה ההתקּׁשרּות ׁשּזֹוהי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָהּוא,

הם  אז ׁשּגם מציאּות, ּבבחינת ׁשהם ְְְִִִֵֵֶֶַַָּכמֹו

מּזה, ויתירה הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְִִִִֵֶַָָָמתקׁשראן

רק  לא היא ׁשההתקּׁשרּות וגליא, סתים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּכּוּלהּו

ּדקּודׁשא  וגליא ּדתֹורה ּגליא ּדיׂשראל, ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָּבהּגליא

ּופנימּיּות, סתים ּבבחינת ּגם אּלא הּוא, ְְְִִִִִֵֶַַָָּברי

הּתֹורה  ּפנימּיּות יׂשראל, ּדנׁשמֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָהּפנימּיּות

ההתקּׁשרּות  מעלת ׁשּזֹוהי האלקּות, ְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹּופנימּיּות

ּדוקא. למּטה הירידה ידי ְְְְִֵֶַַַַָָָׁשעל

הוי'e‰ÊÂה) וׁשמר ּגֹו' ּתׁשמעּון עקב והיה ¿∆ְְְְֲִֵֶַָָָָָ

החסד  ואת הּברית את ל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַֹאלקי

ׁשּגם  הּוא הּברית ענין ּדהּנה, ּגֹו'. נׁשּבע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַאׁשר

ּכדבעי, מתנהג אינֹו האֹוהבים מּׁשני אחד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר

ענין  וכן ּכבּתחיּלה. האהבה ּתהיה מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָמּכל

והּוא  ראּוי, לׁשאינֹו ּגם ׁשּמׁשּפיע הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָהחסד

ּדעּתיק, חסד ּבחינת ׁשהּוא ּדקׁשֹוט, חסד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַענין

עּתיקא  ּבהאי ׂשמאלא הּׁשבּועה 40ּדלית ענין וכן . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
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ב.39) סח, א.40)פסחים רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„È·Ú ‡˜ dÈLÙc39,(ובשביל) דעת על עושה, האדם כאשר בתחילה ¿«¿≈»»ƒ

על  חוזר היה ששת שרב הגמרא בדברי הוא הביטוי (מקור עושה הוא עצמו

ושונה, קורא אני שבשבילך נפשי תשמחי ואומר: יום, שלושים כל תלמודו

אלעזר  רבי אמר והרי ממנה נהנים התורה לומדי רק וכי שואלת, והגמרא

שמי  נתקיימו לא תורה ם אילמלא

יומם  בריתי לא אם שנאמר וארץ,

שמתי, לא וארץ שמים חוקות ולילה

לצורך  לומד האדם שבתחילה ועונה

הדברים, פנימיות ולפי עצמו,

'אדעתא  לימוד של המשמעות

בהתחלה, 'מעיקרא', הלימוד דנפשיה',

‰Bz¯‰היא) „enÈÏ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ«»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰lÙz‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«

˙eBa˙‰‰ בתור אלוקות בעניני «ƒ¿¿
לתפילה, והקדמה È„Èהכנה ÏÚL∆«¿≈

‰Ê התפילה קודם כראוי שמתבונן ∆
ÏÚBt שהתבונן lÙza‰האדם ≈«¿ƒ»
CekÈÊÂעצמה  ¯e¯Èa ועידון ≈¿ƒ

˙eÓˆÚ ÌÚ ¯M˜˙Óe ,BLÙ«¿ƒ¿«≈ƒ«¿
.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

Ck ¯Á‡Â לה שקדמה התפילה אחרי ¿««»
דנפשיה' 'אדעתא ‰e‡התבוננות

,‰lÙz‰ ¯Á‡Ï ‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»¿«««¿ƒ»
שאחרי  הלימוד של ותוכנו שענינו

עצמו, האדם בשביל לא הוא התפילה

הוא  אלא נשמתו, את לזכך כדי

ÌLÏ ,dÓLÏ ‰¯Bz „enÈÏƒ»ƒ¿»¿≈
,dÓˆÚ ‰¯Bz‰ כדי˙‡ ¯M˜Ï «»«¿»¿«≈∆

ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ ÌÚ ‰¯Bz‰«»ƒ«¿«≈
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ פועל האדם ובכך »

כאמור. עצמה, בתורה מעלה יתרון

‰¯Bz‰L ‰Ê È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈∆∆«»
BÏˆ‡ ‰ÏÚt האדם אצל »¬»∆¿

˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«¿«
Ìb ÏÚBt ,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡≈»≈«

‡e‰ האדם‰¯Bza עצמה˙‡ «»∆
˙eÓˆÚ ÌÚ ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«¿
.‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
הזוהר  ˜ÔÈ¯Lמאמר ˙Ïz¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈ ,‡„a ‡c Ô‡¯L˜˙Óƒ¿«¿»»¿»ƒ¿»≈
È‰BfL ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ‡˙ÈÈ¯B‡Â ‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ∆ƒ

Ï‡¯NÈ ˙BÓLÂ ‰¯B˙c ˙e¯M˜˙‰‰ האלוקות Ì‰Lעם BÓk «ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿∆≈
ישראל  ונשמות e‡ÈˆÓ˙,התורה ˙ÈÁ·a,למטה שירדו ÌbLכפי ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«

‰Ìשאפילו Ê‡ ישראל ונשמות CÈ¯aהתורה ‡L„e˜a Ô‡¯L˜˙Ó »≈ƒ¿«¿»¿¿»¿ƒ
‡e‰,האלקות ומהות עצמות עם ישראל ונשמות התורה של חיבור ונפעל

˙e¯M˜˙‰‰L ,‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò e‰lekL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ האמורה ƒ≈»ƒ∆∆¿»≈¿«¿»∆«ƒ¿«¿
‡L„e˜c ‡ÈÏ‚Â ‰¯B˙c ‡ÈÏb ,Ï‡¯NÈc ‡ÈÏb‰a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿««¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿«¿»¿¿»

,‡e‰ CÈ¯a הגלוי החלק שרק ¿ƒ
עם  מתחבר ישראל ונשמות שבתורה

הוא  ברוך הקדוש של הגלוי החלק

‡l‡ וההתקשרות Ìbהם החיבור ∆»«
ÌÈ˙Ò ˙ÈÁ·a הנסתר החלק ƒ¿ƒ«»≈

˙BÓLc ˙eiÓÈt‰ ,˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒ«»
È‰BfL ,˙e˜Ï‡‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ»¡…∆ƒ
È„È ÏÚL ˙e¯M˜˙‰‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿«¿∆«¿≈

‡˜Âc ‰hÓÏ ‰„È¯È‰ והיא «¿ƒ»¿«»«¿»
של  וההתקשרות מהחיבור נעלית

האלוקות  עם ישראל ונשמות התורה

למעלה. שהם כפי

e‰ÊÂ הכתוב ‰) של הפנימי התוכן ¿∆
¯ÓLÂ 'Bb ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â¿»»≈∆ƒ¿¿¿»«
˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿∆«¿ƒ
'Bb ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«
בתחילת  שנשאלו לשאלות והמענה

ברוך  שהקדוש נאמר מדוע המאמר,

הברית  את ישראל לבני ישמור הוא

'עקב  השבועה ואת החסד ואת

הם  הדברים שלושת כל והרי תשמעון',

כפי  תנאי, ללא שבאים ענינים

ומבאר. שממשיך

˙È¯a‰ ÔÈÚ ,‰p‰c שכורתים ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ
אוהבים  שני ÌbLביניהם ‡e‰∆«

ÌÈ·‰B‡‰ ÈMÓ „Á‡ ¯L‡k«¬∆∆»ƒ¿≈»¬ƒ
ÈÚ·„k ‚‰˙Ó BÈ‡,חברו כלפי ≈ƒ¿«≈ƒ¿»≈
È‰z ÌB˜Ó ÏkÓ‰·‰‡‰ ‰ ƒ»»ƒ¿∆»«¬»

‰lÈÁz·k לפני בעבר, כמו בדיוק ¿«¿ƒ»
כשורה. שלא ÔÈÚשנהג ÔÎÂ¿≈ƒ¿«

Ìb ÚÈtLnL ‡e‰ „ÒÁ‰«∆∆∆«¿ƒ««
,Èe‡¯ BÈ‡LÏ הנהגתו שלפי למי ¿∆≈»

השפעה  לקבל ראוי ÔÈÚאיננו ‡e‰Â¿ƒ¿«
,ËBL˜c „ÒÁ,אמת של חסד ∆∆ƒ¿

,˜ÈzÚc „ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«∆∆¿«ƒ
כפי  העליונה האלוקית החסד מידת

עליון' 'כתר בחינת של והפנימיות (העומק יומין' 'עתיק בבחינת שהיא

הזוהר  וכדברי מהספירות) ÈzÚ˜‡שלמעלה È‡‰a ‡Ï‡ÓN ˙ÈÏc40 ¿≈¿»»¿««ƒ»
מידת  ואילו הימין, בקו היא החסד מידת כלומר, זה, בעתיק שמאל שאין
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ׁשּמ ּבאֹופן אין הּוא ּכאיּלּו כּו' עצמֹו את כריח ְְְְִִֵֶֶֶַַַ

והיינּו, לעיל). (ּכּנזּכר ּכביכֹול ּברירה ְְְְְְִִֵֵַַָָָלֹו

ּבחינה  ודעת, מּטעם למעלה הם אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשענינים

זֹו ּולמדריגה ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

עקב  ּדוהיה העבֹודה ידי על ּדוקא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּגיעים

לׁשֹון  אינ ֹו הּכתּוב  ׁשּפירּוׁש והיינּו, ְְְְְִֵֵֶַַָּתׁשמעּון,

ׁשהמׁשכת  העבֹודה, סדר הּוא ׁשּכן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתנאי,

ּבבחינת  היא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבחינה

ׁשּתי  ּבּנׁשמה יׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ּדוקא. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעקב

ויעקב  יׂשראל לי 41ּבחינֹות, אֹותּיֹות יׂשראל , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ

ּבחינת 42ראׁש ויעקב ׁשּבּנׁשמה, ראׁש ּדהיינּו , ְְְְְֲִֶַַַַָָֹֹֹ

עקב  ׁשּבּנׁשמה 43יּו"ד עקב ּבזמן 44, ּגם הּוא וכן . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּדעקבתא  והּמקֹום הּזמן על קאי ּדעקב ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּומקֹום,

ואין 45ּדמׁשיחא  ראינּו לא אֹותֹותינּו ּכאׁשר , ְְֲִִִֵֵֶַָָֹ

מה  עד יֹודע קדרּות 46אּתנּו ׁשמים אלּביׁש ,47. ְְִִִֵַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא ּדתׁשמעּון, הענין יׁשנֹו מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּומּכל

ּכפי  יֹותר, ּובפרטּיּות כּו'. והּׂשגה ְְְֲִִִֵַַָָָָָההבנה

ּדקאי  האּלה, הּמׁשּפטים את ּבּכתּוב 48ׁשּממׁשי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו את ׁשֹופט ׁשהאדם הּמׁשּפט ידי 49על על , ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מעמדֹו ּובאֹופן ּבריאתֹו ּבתכלית ׁשּמתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָזה

ׁשהיא  נׁשמתֹו ּבׁשֹורׁש ׁשּמתּבֹונן והיינּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּומּצבֹו,

הּכבֹוד  ּכּסא מּתחת יֹותר,50חצּובה ּולמעלה , ְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ּומתּבֹונן  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּבבחינת

ּבאת  ּומּצבֹו51מאין ּבמעמדֹו מתּבֹונן ּכ ואחר , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבתֹו אּתם הּׁשֹוכן ּבבחינת ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַַָָעּתה,

עּמהם 52טּומאֹותם  ׁשכינה לאדֹום וגלּו ,53, ְְְֱִִֶֶָָָָ

הרי  זה ּכל ּולאחרי האלקי, הּניצֹוץ את (זי מיט ׁשלעּפט (ער עּמֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוטל

מלמעלה  ּכח נתינת ׁשּיׁשנּה ּכיון ׁשלימה, ּבתׁשּובה יתעֹורר העּתים מן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלעת
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ובכ"מ.41) ואילך. ג ע, בלק לקו"ת גם ואילך.42)ראה ב מח, שלח לקו"ת כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

הזוהר. בשם – ב טו, להצ"צ א.43)סהמ"צ כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים אוה"ת 44)עץ ראה

תקה. ע' תקב. ע' תצ. ע' בהוצאת 45)פרשתנו ג (ח, פרשתנו המאיר אור בשם תקד ע' תצא. ע' תעט. ע' שם אוה"ת ראה

תרמ"ג). ט.46)ווארשא, עד, ד.47)תהלים כח, וישב תו"א וראה ג. נ, (המשך 48)ישעי' תרד"ע עקב והי' סד"ה ראה

תקפט). ע' ח"א וש"נ.49)תער"ב .90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. סג, בשלח תו"א גם ועוד.50)ראה ב. קכג, ב. כט, זח"ג ראה

מ"א.51) פ"ג טז.52)אבות טז, לד.53)אחרי לה, מסעי ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד גדול בתוקף הוא שב'עתיק' ובחסד השמאל, בקו היא הגבורה

השמאל. לקו מקום נתינת שם ÔÙB‡aשאין ‡e‰ ‰Úe·M‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿»¿∆
'eÎ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈ¯ÎnL נשבע שעליו הדבר את בפועל elÈ‡kלקיים ∆«¿ƒ«∆«¿¿ƒ

el‡ ÌÈÈÚL ,eÈÈ‰Â .(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏBÎÈ·k ‰¯È¯a BÏ ÔÈ‡≈¿≈»ƒ¿»«ƒ¿»¿≈¿«¿∆ƒ¿»ƒ≈
השבועה  והן החסד הן הברית, ≈‰Ìהן

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ התחייבות ¿«¿»ƒ««»««
למה  ומעבר מעל ופעולות לפעול

וההיגיון, השכל מצד שמתחייב

על  מדובר באלוקות «ÈÁa¿ƒ‰ולמעלה
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
BÊ ‰‚È¯„ÓÏe .˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«¿≈»
זו  נעלית דרגה עם ושייכות לקשר

ה'ÌÈÚÈbÓבאלוקות  את העובדים «ƒƒ
‰È‰Âc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»ƒ¿»»
,eÈÈ‰Â ,ÔeÚÓLz ·˜Ú≈∆ƒ¿¿¿«¿
ÔBLÏ BÈ‡ ·e˙k‰ Le¯ÈtL∆≈«»≈¿

,È‡z קיימים הללו הדברים אכן כי ¿«
אם  והיה נאמר לא (ולכן תנאי ללא

תשמעון) עקב והיה אלא תשמעו

,‰„B·Ú‰ ¯„Ò ‡e‰ ÔkL ‡l‡∆»∆≈≈∆»¬»
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יז oernyz awr dide

ׁשּמ ּבאֹופן אין הּוא ּכאיּלּו כּו' עצמֹו את כריח ְְְְִִֵֶֶֶַַַ

והיינּו, לעיל). (ּכּנזּכר ּכביכֹול ּברירה ְְְְְְִִֵֵַַָָָלֹו

ּבחינה  ודעת, מּטעם למעלה הם אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשענינים

זֹו ּולמדריגה ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

עקב  ּדוהיה העבֹודה ידי על ּדוקא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּגיעים

לׁשֹון  אינ ֹו הּכתּוב  ׁשּפירּוׁש והיינּו, ְְְְְִֵֵֶַַָּתׁשמעּון,

ׁשהמׁשכת  העבֹודה, סדר הּוא ׁשּכן אּלא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתנאי,

ּבבחינת  היא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבחינה

ׁשּתי  ּבּנׁשמה יׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ּדוקא. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעקב

ויעקב  יׂשראל לי 41ּבחינֹות, אֹותּיֹות יׂשראל , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ

ּבחינת 42ראׁש ויעקב ׁשּבּנׁשמה, ראׁש ּדהיינּו , ְְְְְֲִֶַַַַָָֹֹֹ

עקב  ׁשּבּנׁשמה 43יּו"ד עקב ּבזמן 44, ּגם הּוא וכן . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּדעקבתא  והּמקֹום הּזמן על קאי ּדעקב ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּומקֹום,

ואין 45ּדמׁשיחא  ראינּו לא אֹותֹותינּו ּכאׁשר , ְְֲִִִֵֵֶַָָֹ

מה  עד יֹודע קדרּות 46אּתנּו ׁשמים אלּביׁש ,47. ְְִִִֵַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא ּדתׁשמעּון, הענין יׁשנֹו מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּומּכל

ּכפי  יֹותר, ּובפרטּיּות כּו'. והּׂשגה ְְְֲִִִֵַַָָָָָההבנה

ּדקאי  האּלה, הּמׁשּפטים את ּבּכתּוב 48ׁשּממׁשי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו את ׁשֹופט ׁשהאדם הּמׁשּפט ידי 49על על , ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מעמדֹו ּובאֹופן ּבריאתֹו ּבתכלית ׁשּמתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָזה

ׁשהיא  נׁשמתֹו ּבׁשֹורׁש ׁשּמתּבֹונן והיינּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּומּצבֹו,

הּכבֹוד  ּכּסא מּתחת יֹותר,50חצּובה ּולמעלה , ְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ּומתּבֹונן  היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּבבחינת

ּבאת  ּומּצבֹו51מאין ּבמעמדֹו מתּבֹונן ּכ ואחר , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּבתֹו אּתם הּׁשֹוכן ּבבחינת ׁשהּוא ְְִִִֵֶַַַָָעּתה,

עּמהם 52טּומאֹותם  ׁשכינה לאדֹום וגלּו ,53, ְְְֱִִֶֶָָָָ

הרי  זה ּכל ּולאחרי האלקי, הּניצֹוץ את (זי מיט ׁשלעּפט (ער עּמֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוטל

מלמעלה  ּכח נתינת ׁשּיׁשנּה ּכיון ׁשלימה, ּבתׁשּובה יתעֹורר העּתים מן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלעת
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ובכ"מ.41) ואילך. ג ע, בלק לקו"ת גם ואילך.42)ראה ב מח, שלח לקו"ת כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

הזוהר. בשם – ב טו, להצ"צ א.43)סהמ"צ כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים אוה"ת 44)עץ ראה

תקה. ע' תקב. ע' תצ. ע' בהוצאת 45)פרשתנו ג (ח, פרשתנו המאיר אור בשם תקד ע' תצא. ע' תעט. ע' שם אוה"ת ראה

תרמ"ג). ט.46)ווארשא, עד, ד.47)תהלים כח, וישב תו"א וראה ג. נ, (המשך 48)ישעי' תרד"ע עקב והי' סד"ה ראה

תקפט). ע' ח"א וש"נ.49)תער"ב .90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. סג, בשלח תו"א גם ועוד.50)ראה ב. קכג, ב. כט, זח"ג ראה

מ"א.51) פ"ג טז.52)אבות טז, לד.53)אחרי לה, מסעי ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כך  כדי עד גדול בתוקף הוא שב'עתיק' ובחסד השמאל, בקו היא הגבורה

השמאל. לקו מקום נתינת שם ÔÙB‡aשאין ‡e‰ ‰Úe·M‰ ÔÈÚ ÔÎÂ¿≈ƒ¿««¿»¿∆
'eÎ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈ¯ÎnL נשבע שעליו הדבר את בפועל elÈ‡kלקיים ∆«¿ƒ«∆«¿¿ƒ

el‡ ÌÈÈÚL ,eÈÈ‰Â .(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÏBÎÈ·k ‰¯È¯a BÏ ÔÈ‡≈¿≈»ƒ¿»«ƒ¿»¿≈¿«¿∆ƒ¿»ƒ≈
השבועה  והן החסד הן הברית, ≈‰Ìהן

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ התחייבות ¿«¿»ƒ««»««
למה  ומעבר מעל ופעולות לפעול

וההיגיון, השכל מצד שמתחייב

על  מדובר באלוקות «ÈÁa¿ƒ‰ולמעלה
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
BÊ ‰‚È¯„ÓÏe .˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«¿≈»
זו  נעלית דרגה עם ושייכות לקשר

ה'ÌÈÚÈbÓבאלוקות  את העובדים «ƒƒ
‰È‰Âc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈»¬»ƒ¿»»
,eÈÈ‰Â ,ÔeÚÓLz ·˜Ú≈∆ƒ¿¿¿«¿
ÔBLÏ BÈ‡ ·e˙k‰ Le¯ÈtL∆≈«»≈¿

,È‡z קיימים הללו הדברים אכן כי ¿«
אם  והיה נאמר לא (ולכן תנאי ללא

תשמעון) עקב והיה אלא תשמעו

,‰„B·Ú‰ ¯„Ò ‡e‰ ÔkL ‡l‡∆»∆≈≈∆»¬»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ»∆¿«¿»
˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ«

,‡˜Âc ·˜Ú עבודה ידי על היינו ≈∆«¿»
שממשיך  כפי ודעת, מטעם שלמעלה

כזה  באופן העבודה שייכות ומבאר

'עקב'. לבחינת
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הכתוב L‡k¯הגלות, כלשון «¬∆

¯‡eÈבתהילים  ‡Ï eÈ˙B˙B‡≈…»ƒ
‰Ó „Ú Ú„BÈ ez‡ ÔÈ‡Â46, ¿≈ƒ»≈««»

בישעיה הכתוב וכלשון רוחני, והסתר העלם של זמן ÌÈÓLהיינו LÈaÏ‡«¿ƒ»«ƒ
˙e¯„˜47,.השמים את 'מחשיך' הוא  ברוך הקדוש ÌB˜Óכאשר ÏkÓe «¿ƒ»»

זאת  בכל רוחני, חושך של זמן שזהו ÔeÚÓL˙c,למרות ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿¿
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·e˙ka CÈLÓnLשישמעו˙‡ ∆«¿ƒ«»∆
È‡˜c ,‰l‡‰ ÌÈËtLn‰48 «ƒ¿»ƒ»≈∆¿»≈
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B˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙a ÔBa˙nL ‰Ê∆∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»
,B·vÓe B„ÓÚÓ ÔÙB‡·e ומעמיד ¿∆«¬»«»

ומצבו  מעמדו האם למשפט עצמו את

בריאתו  תכלית את תואם ¿»¿eÈÈ‰Â,אכן
B˙ÓL L¯BLa ÔBa˙nL∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿»
‡qk ˙ÁzÓ ‰·eˆÁ ‡È‰L∆ƒ¬»ƒ««ƒ≈

„B·k‰50,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe , «»¿«¿»≈
למעלה  בעצם, הוא, הנשמה ושורש

הכבוד' כסא 'תחת מדרגת יותר עוד
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ÔÈ‡Ó ÔBa˙Óe ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒƒ¿≈≈«ƒ
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וירוד  נחות ‰ÔÎBMמצב ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈
Ì˙B‡ÓeË CB˙a Ìz‡52, ƒ»¿¿»

את  מוריד רצויים הלא שבמעשיו

הטומאה  למקום כביכול, השכינה,

Ì‰nÚ ‰ÈÎL ÌB„‡Ï eÏ‚Â53, ¿»∆¡¿ƒ»ƒ»∆
ËÈÓ ËtÚÏL ¯Ú) BnÚ ÏËBpL∆≈ƒ∆¿∆¿ƒ

CÈÊ אחריו ‰ıBˆÈpגורר ˙‡ ( ƒ∆«ƒ
È˜Ï‡‰,שבנשמתוÏk È¯Á‡Ïe »¡…ƒ¿«¬≈»

‰Ê רצוי לא כך כל באופן שהתנהג ∆
בכל  רצויות, לא כך כל תוצאות והביא

‰ÌÈzÚזאת  ÔÓ ˙ÚÏ È¯‰¬≈¿≈ƒ»ƒƒ
,‰ÓÈÏL ‰·eL˙a ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈ƒ¿»¿≈»
Ák ˙È˙ dLiL ÔÂÈk≈»∆∆¿»¿ƒ«…«
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`"iyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay

ּבנים  ׁשּובּו ׁשּמכריזים העליֹונים הּכרֹוזים ידי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעל

ׁשּזהּו54ׁשֹובבים  זה, ּבכל ההתּבֹוננּות ידי ועל . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

עקב, ּבבחינת ּבהיֹותֹו ּגם הּנה הּמׁשּפטים, ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָענין

ּדמׁשיחא  ּדעקבתא ּומקֹום ּוזמן ּדנׁשמה, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָעקב

ּוׁשמרּתם  ּגֹו' ּדתׁשמעּון ּומּצב למעמד יבֹוא ְְְְְְֲִֶַַַָָָכּו',

הּלבּוׁשים  ׁשלׁשת על ּדקאי ּגֹו', ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹועׂשיתם

ּומעׂשה  ּדיּבּור ענין 55ּדמחׁשבה הּוא ּתׁשמעּון , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

הּמחׁשבה, ּבלבּוׁש ׁשּזהּו וההּׂשגה, ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָההבנה

רז"ל  ּכמאמר הּדיּבּור, ענין הּוא 56ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶַַַַַַַ

ׁשּכנגד  ּתֹורה ּתלמּוד ּדהיינּו מׁשנה, זֹו ְְְְְְִֶֶֶַַָָׁשמֹור

ועל 57ּכּוּלם  מעׂשה. זה ועׂשיתם ּבדיּבּור, ׁשהּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָ

ואת  הּברית את ל אלקי הוי' וׁשמר זה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹידי

ׁשּלמעלה  הענינים ׁשהם נׁשּבע, אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחסד

לׁשבע  זֹו ּדפרׁשה הּקׁשר ּגם וזהּו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשל ּות.

ּגֹו', עקב והיה הּלׁשֹון ּבדּיּוק ּכמרּוּמז ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָּדנחמתא,

ׂשמחה  לׁשֹון אּלא והיה ׁשּגם 58אין ּכיון , ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

ּומקֹום  והּזמן ּדנׁשמה עקב  העקב, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבבחינת

ואז  וגֹו', ּתׁשמעּון יהיה ּדמׁשיחא, ְְְְְְְְְִִִִִֶָָָּדעקבתא

אלקי הוי' וׁשמר מלמעלה, ההמׁשכה ּגם ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּתהיה

וכל  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה המׁשכה נׁשּבע, אׁשר החסד ואת הּברית את ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָל

ה  ּכהמׁש ּבגׁשמּיּות, למּטה יּומׁש אדמתזה ּופרי בטנ ּפרי ּובר ּכתּוב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ל לתת לאבֹותי נׁשּבע אׁשר האדמה על ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
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וש"נ.54) ט. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה א. קכו, זח"ג כב. שם, יד. ג, פרשתנו 55)ירמי' אוה"ת ראה

ואילך. תצא ע' תעט. ועוד.56)ע' כח. יב, שם פרש"י א. יב, שם לב. יא, ראה פ' ספרי מ"א.57)ראה פ"א ראה 58)פאה

הנ"ל). בהוצאה סע"ג (ז, פרשתנו ריש המאיר אור גם וראה ובכ"מ. ד). ל, ראה בלקו"ת (נתבאר בסופו ג פמ"ב, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈa e·eL ÌÈÊÈ¯ÎnL ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÊB¯k‰ È„È ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»«¿≈«»ƒ»∆¿ƒ∆«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈ··BL54.'דלעילא 'אתערותא בדרך בתשובה מתעורר האדם כך ידי ועל »ƒ
ÌÈËtLn‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰Ê ÏÎa ˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚÂ שהאדם ¿«¿≈«ƒ¿¿¿»∆∆∆ƒ¿««ƒ¿»ƒ

כאמור, ומצבו, מעמדו את Ìbשופט ‰p‰ אפילוB˙BÈ‰a ומצב במעמד ƒ≈«ƒ¿
ביותר  נחות Ú˜·,רוחני ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»≈

ביותר  הנמוך החלק הוא שהעקב כשם

ÔÓÊeבגוף, ,‰ÓLc ·˜Ú»≈ƒ¿»»¿«
‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ÌB˜Óe»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

,'eÎ זאת ÓÚÓÏ„בכל ‡B·È»¿«¬»
Ìz¯ÓLe 'Bb ÔeÚÓL˙c ·vÓe«»¿ƒ¿¿¿«¿∆

È‡˜c ,'Bb Ì˙ÈNÚÂ שלושת «¬ƒ∆¿»≈
מכוונים  הללו LÏL˙הדברים ÏÚ«¿…∆

ÌÈLe·l‰ של והפעולה הביטוי כלי «¿ƒ
eaÈc¯הנפש  ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ

‰NÚÓe55ÔÈÚ ‡e‰ ÔeÚÓLz , «¬∆ƒ¿¿ƒ¿«
e‰fL ,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰«¬»»¿««»»∆∆
Ìz¯ÓLe ,‰·LÁn‰ Le·Ïaƒ¿««¿»»¿«¿∆
¯Ó‡Ók ,¯eaÈc‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«¬«

Ï"Ê¯56,‰LÓ BÊ ¯BÓL ««¿ƒ¿»
eÈÈ‰c של והשינון הלימוד ¿«¿

Ìlek „‚kL ‰¯Bz „eÓÏz57, «¿»∆¿∆∆»
המצוות  כל כנגד ∆e‰L‡ששקול

.‰NÚÓ ‰Ê Ì˙ÈNÚÂ ,¯eaÈ„a¿ƒ«¬ƒ∆∆«¬∆
‰Ê È„È ÏÚÂ הנחיתות שלמרות ¿«¿≈∆

יש  הגלות בזמן וההסתר וההעלם

לידי  בא והדבר תשובה התעוררות

ובדיבור  במחשבה בפועל ביטוי

האמור  שיתקיים לכך זוכים ובמעשה,

הכתוב  ‰ÈÂ'בהמשך ¯ÓLÂ¿»«¬»»
˙‡Â ˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡¡…∆¿∆«¿ƒ¿∆
Ì‰L ,ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰«∆∆¬∆ƒ¿«∆≈

ÏÚÓlL‰שלושת  ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó.לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿

BÊ ‰L¯Ùc ¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ עקב ÓÁc˙‡,פרשת Ú·LÏ שבע ¿∆««∆∆¿»»»¿∆«¿∆¡»»
ועד  באב, תשעה שאחרי בשבת הנקראת ואתחנן מפרשת החל השבתות,

נחמה, של הפטרות קוראים שבהן בשנה, האחרונה ei„a˜השבת Êne¯Ók«¿»¿ƒ
‰ÁÓN ÔBLÏ ‡l‡ ‰È‰Â ÔÈ‡ ,'Bb ·˜Ú ‰È‰Â ÔBLl‰58, כדברי «»¿»»≈∆≈¿»»∆»¿ƒ¿»

היא  והשמחה והנחמה «≈ÔÂÈkהמדרש,
bL·˜Ú ,·˜Ú‰ ˙ÈÁ·a Ì ∆«ƒ¿ƒ«∆»≈»≈

ÌB˜Óe ÔÓf‰Â ‰ÓLcƒ¿»»¿«¿«»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ומעמד זמן ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

ביותר, B‚Â',נחות ÔeÚÓLz ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿¿
ודיבור  ומחשבה תשובה התעוררות

כראוי  תהיה Ê‡Âומעשה כאשר ¿»
האדם  מצד ראויה Ìbהנהגה ‰È‰zƒ¿∆«

,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰ ותקיים ««¿»»ƒ¿«¿»
הכתוב  שבהמשך »«¿ÓLÂ¯ההבטחה

˙È¯a‰ ˙‡ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿∆«¿ƒ
,ÚaL ¯L‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â¿∆«∆∆¬∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ‰ÎLÓ‰«¿»»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó שגם שנתבאר וכמו ≈ƒ¿«¿¿
ענינים  הם שבועה וגם חסד וגם ברית

השתלשלות' מ'סדר «¿ÏÎÂשלמעלה
CLÓeÈ ‰Ê מלמעלה hÓÏ‰וירד ∆¿«¿«»

·e˙k‰ CLÓ‰k ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿∆¿≈«»
כפשוטו  גשמי לשפע ברכות המפרט

E˙Ó„‡ È¯Ùe EË· È¯t C¯·e≈«¿ƒƒ¿¿¿ƒ«¿»∆
ÚaL ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ÏÚ 'B‚Â¿«»¬»»¬∆ƒ¿«

.CÏ ˙˙Ï EÈ˙B·‡Ï«¬∆»∆»
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ההתעסקות בדרכי החסידות הוא חובת גברא מבלי הבדל בין גדול וקטן בידיעת דא"ח ]=דברי אלוקים חיים[.
היום יום כ"א מנחם אב

"ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש" . . הנושאים בתיבת "ממעל" ובתיבת "ממש" הם הפכים, "ממעל" תארו רוחניות 
שברוחניות, ו"ממש" תארו גשמיות שבגשמיות.

היום יום כ"ג מנחם אב
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מוגה  בלתי

אבל,‡. "לחיים", אומרים ואח"כ "סיום" עורכים שתחילה הוא (ביארצייט) הנהוג הסדר כלל ָבדרך
ה"סיום" יערך ואח"כ ניגון, וינגנו "לחיים", תחילה יאמרו "חידושים"... תמיד ישנם שכאן ולאח"ז 1כיון ,

"לחיים". עוה"פ יאמרו

שליט"א:)·. אדמו"ר כ"ק אמר – ניגון וניגנו לחיים שאמרו (לאחרי

בפסוק  הוא (במשניות) תענית מסכת של המשנה:2הסיום ומפרשת לבו", שמחת וביום חתונתו "ביום
האחרונות  לוחות בו שניתנו הכיפורים, (יום תורה מתן זה חתונתו בנין 3"ביום זה לבו שמחת וביום ,(

בימינו". במהרה שיבנה המקדש בית

עתה אנו שעומדים – שהםixg`lובהקדמה השבועות) (שלשת העצובים הימים עברו jtiddשכבר
הלוחות" "נשתברו שבו בתמוז, עשר שבעה לבו": שמחת ו"יום חתונתו" חתונתו jtid–4מ"יום מ"יום

ובשני'" בראשונה הבית "חרב שבו באב, ותשעה תורה", מתן בנין jtid–4זה זה לבו שמחת מ"יום
המקדש". בית

ixg`le טובים ימים היו "לא במשנה: וכמפורש ביותר, גדולה היא השמחה אזי אלה, ימים שעוברים
a`aלישראל xyr dyngk."הכפורים וכיום

כבר‚. מתחילה שהשמחה היא envrהאמת a`a dryza משיחן נולד שבו – היום חצות לאחרי –
ישראל  של מושיען ישראל, באב 5של דתשעה מנחה בתפלת "נחם" לומר נוהגים ולכן ששלימות 6, אלא, ;

באב. עשר בחמשה היא השמחה והתגלות

מדבר" מתי בו "שכלו באב דט"ו היו"ט לטעם בנוגע שמצינו בתשעה 4וע"ד שכבר היא שהאמת –
ואז מלאה, הלבנה שראו עד בחודש, טעו "שמא מסופקים שהיו אלא, הגזירה, כלתה שכלתה erciבאב

לארץ"7הגזירה" להכנס ועומדים שלמים "כולם שנשארו, ואלו מדבר, מתי כלו שכבר ,8.

באב שבט"ו מובן, הזמן xxaznומזה והגיע הבלתיֿרצויים, הענינים וכל הגזירות כל כבר שנסתיימו
העמים" מ"מדבר והשלימה.9לצאת האמיתית בגאולה ישראל, לארץ ולהכנס ,

איכה  למגילת הצ"צ ברשימות המבואר ע"פ – יותר הלבנה,10ויומתק שלימות עיקר הוא ש"בט"ו
העלי' עי"ז . . יותר למטה שהירידה כל . . בחודש ט"ו משאר יותר גבוה בחי' לו יש בפרט באב וט"ו
יותר  גבוה באב בט"ו שלה העלי' ע"כ כו', לבנה פני המל', ירידת עיקר שבת"ב לפי עד"ז ולכן . . יותר
מרומזת  ובזה במילואה, הלבנה נעשית שבו היא בחודש עשר חמשה יום של המעלה כלומר: כו'".

ללבנה  שנמשלו דישראל –11השלימות אב בחודש דישראל) (השלימות הלבנה במילוי מיוחדת ומעלה .
שמחה  נעשית ולכן גדולה, היותר היא העלי' גם שאז באב, בתשעה גדולה היותר הירידה לאחרי להיותה

באב  בט"ו .12מיוחדת

בימינו",„. במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו, שמחת ו)ביום כו' חתונתו ש"(ביום להוסיף, ויש
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המשניות,1) אמירת קודם מנחה, תפלת שבסיום לציין, יש
התפלה  ואחר המסכת, את לעצמו שליט"א אדמו"ר כ"ק סיים

(המו"ל). בלילה יאמר ה"הדרן" שאת אמר,
יא.2) ג, שה"ש
ב.3) ל, שם גמרא
שם.4) משנה
שם.5) ובמת"כ נא פ"א, איכ"ר
בסופו.6) ט"ב ענין הכוונות שער

לג.7) פתיחתא מאיכ"ר – ב) (ל, שם ותוס' פרש"י
כב.8) כ, חוקת פרש"י
לה.9) כ, יחזקאל

א'צו.10) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת
סע"ב 11) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
וש"נ.12) ואילך. שמז ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ראה



יט `"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy

xzeiתהי' dlecb dlrn'שהי כיון mcewמכמו – ושני) ראשון (בבית ובשני'" בראשונה הבית ש"חרב
שלימה גאולה ונעשית וגלות, חורבן של הענינים כל כבר נסתיימו zelbשעכשיו 'ixg` oi`y13.

בזה: והענין

רק לא הוא, גלות, אחרי' שיש לגאולה גלות אחרי' שאין שלימה גאולה שבין הענין,seqaהחילוק
בכך רק הוא גלות אחרי' שיש בגאולה שהחסרון היינו, הזמנים, onfבסוף ixg`ly,גלות עוד נעשה

כבר ישנו החילוק אלא, גלות, עוד יהי' לא הזמנים כל בסוף שגם העתידה הגאולה של zlgzdaומעלתה
dle`bdכבר גלות, אחרי' שיש שגאולה היינו, ,dzligzn הגאולה של ומעלתה שלימה, גאולה אינה

אנדערער").dzligznyהעתידה אן שטעל דער שוין איז אן אנהויב'ס ("פון שלימה גאולה  ַַָָהיא

מהפסוק  – לדבר בחסידות 14וראי' הזאת15(שהובא העיר לי היתה חמתי ועל אפי על "כי (meid onl
dze` epa xy` שתחילת משום היא הזאת העיר של חורבנה שסיבת – בזה וההסברה פני", מעל להסירה גו'

לעולם. נחרבת היתה לא בשלימות, בנינה תחילת הי' ואילו בשלימות, הי ' לא בנינה

כיון – ובשני'" "בראשונה בנדו"ד: seqועד"ז lk seqy לאחר או שנים, ועשר מאות ארבע (לאחר
שנים  ועשרים מאות מוכח,16ארבע וגלות, חורבן הי' (`l dligzklny בביאה (הן לארץ הכניסה היתה

שני) בית והן ראשון בית (הן ביהמ"ק ובנין שני') בביאה והן iednlראשונה irack.

שיבנה  ביהמ"ק בנין זה לבו שמחת ("ביום העתיד ביהמ"ק ובנין העתידה הגאולה של מעלתה וזוהי
– באב עשר בחמשה שהתחלתה ביותר) גדולה ירידה (לאחרי ביותר גדולה עלי' – בימינו") במהרה
חורבן  של מצב אודות מחשבה ואפילו אפשרות מלכתחילה ושוללת שמונעת כזו לגאולה שמתכוננים

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח ש"את באופן היא שטעל") ערשטער ("דער שההתחלה כיון ,17וגלות,
טוב. לא ענין ממנו יצא שסוכ"ס כזה דבר להצמיח להתחיל שתוכל ארץ לך אין ובמילא,

היו 18והנה ‰. "לא – הענין להתחלת בהמשך בא לבו" שמחת וביום חתונתו "ביום המשנה סיום ,
(ישראל  ירושלים בנות שבהם הכפורים, וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים .19ימים . יוצאות (

הדבר  שתכלית – וכו'" לך בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות, היו ומה בכרמים, וחולות
וזיווגים. שידוכים של הו"ע

הקב"ה  אצל למעלה השידוך מענין נשתלשל למטה בנ"י אצל השידוך ענין שכללות – ובהקדמה
,20וכנס"י 

לאיכה  הצ"צ ברשימות מהמבואר ולהעיר מסתכלין 21– שישראל בזמן "ע"ד עיניך": "שא בפירוש
עליון  יחוד הענין בשרש כ"א שבאשה גשמית התאוה על יסתכל שלא כאן גם ועד"ז . . מעלה כלפי
"בת  למעלה: שהכריזו (כפי המתאים להשידוך צוֿטרעפן") ער ("וועט יכוין ואז, כו'", אלקות והמשכת

לפלוני"פ  בעיקר 22לוני שמסתכל כיון אצלו, מקום תופסים שאינם חיצוניים, מדברים בלבולים ללא (
– למעלה שהוא כפי הענין ושורש

שידוכין  של זמן להיותם היא, למטה, שידוכין של זמן הם ויוה"כ באב שט"ו לכך שהסיבה מובן ומזה
לשידוכים. מסוגלים אלה שזמנים למטה גם נשתלשל שמזה וכנס"י, הקב"ה אצל למעלה,
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(13– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

לא.14) לב, ירמי'
לאדמו"ר 15) ביאוה"ז ב. עא, שם תו"ח ד. ט, נח תו"א

א'פג. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ג. לב, מקץ א. א, בראשית האמצעי
ע' ח"ב תער"ב המשך רלט. ע' תרמ"ט סה"מ ב. קסא, דרמ"צ

ועוד. תערב.
ועוד.16) א. ט, יומא ראה
ב.17) יג, זכרי'

כ"ק 18) ע"י הוגה – יג) סו"ס (עד לקמן דהבא וקיצור תוכן
1336 ס"ע ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס שליט"א, אדמו"ר

ואילך.
חי"ט 19) לקו"ש וראה וש"נ. למשניות. נוסחאות שינויי ראה

.2 הערה 80 ע'
(20.984 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה
א'צז.21) ע' שם אוה"ת
וש"נ.22) ב. יח, מו"ק
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בזה: וההסברה

ומחילה" סליחה בי' "דאית הכפורים, נעשית 3יום שלאח"ז העגל, דחטא הירידה לאחרי להיותו –
ענין בו נתחדש יותר, גדולה בלוחות oi`eyipdעלי' מאשר יותר נעלה באופן שבמתןֿתורה וכנס"י דהקב"ה

האחרונות". לוחות בו "שניתנו חתונתו", "יום – ראשונות

ענין הי' שבו באב, דתשעה הירידה לאחרי הוא – באב עשר במדרש oiyexibdוחמשה כדאיתא ,23

עתה  זה שנדפס בהמאמר בארוכה נידון 24(ונתבאר שבו עה"ד חטא בדוגמת הוא והגלות החורבן שענין (
שנאמר  איכה, עליו וקוננתי . . בגירושין אותו "דנתי בגירושין, כתיב 25אדה"ר איכה איכה, לו ויאמר

אותם דנתי . . בניו אף ה"א).. בלא בקמ"ץ איך לכתוב לו איכה oiyexiba(שהי' איכה, עליהם וקוננתי . .26

היותר  העלי' נעשית שבו באב, עשר חמשה ובבוא הנישואין. ענין היפך כריתות, גט ע"ד – בדד" ישבה
ענין נעשה – ס"ג) (כנ"ל באב דתשעה גדולה היותר הירידה ערך לפי והקב"ה.oi`eyipdגדולה דכנס"י

.Â:"שאולין לבן בכלי יוצאות ישראל "בנות היו השידוכין שלצורך במשנה, ומבואר

יורדת שהנשמה לאחרי להקב"ה דכנס"י וההתקשרות השידוך אודות שמדובר לעוה"ז dhnlכיון ,
מלמעלה  לה נותנים למטה בירידתה לכן, הקב"ה, של שליחותו למלא צריכה שבו והחומרי, הגשמי

שאולין" לבן "כלי – "(כלי)27"לבושים" :oal בלתי פשוט רצון הוא בעבודה וענינו עצמי, גוון הוא – "
– העבודה להיות צריכה דוקא שבהם – כו' בחב"ד פנימיים, בכחות והמשכתו ושכל; בחכמה מורכב

לבן ("כלי "שאלה" של באופן בדרךoile`yהיא להם שנמשך אם, כי עצמם, מצד זה שאין ,("dl`y
יחידה dlrnlyמבחינה בחינת .28מהם,

היו  טוב, בכי השידוך גמר ולמהר לקרב שכדי – כפשוטם השידוכין לענין בנוגע גם נשתלשל ומזה
" – נאים בגדים מיוחדים, בגדים לובשות ישראל oalבנות ilk התקינו לו, שאין מי את לבייש שלא וכדי ,"

ישראל בנות לבןzel`eyשיהיו "כלי – מזו זו ".oile`yבגדים

.Ê:המסכת בסיום בגמרא נתבארו – לבן כלי שאלת בסדר הדברים ופרטי

ובת  מלחמה, משוח מבת סגן בת סגן, מבת גדול כהן בת גדול, כהן מבת שואלת מלך בת "ת"ר
כיון  ממנה שלמטה מזו לשאול שמוכרחת מלך" "בת מבעי לא כלומר, הדיוט", כהן מבת מלחמה משוח

גדול" לכהן קודם "מלך (שהרי ממנה למעלה לשאול 29שאין ברירה לה שיש כה"ג, בת אפילו אלא ,(
מזו שואלת – מלך") ("בת ממנה שלמעלה מזו או סגן") ("בת ממנה שלמטה דוקא:dhnlyמזו ממנה

הדיוט", כהן מבת מלחמה משוח ובת מלחמה, משוח מבת סגן "בת ועד"ז סגן", מבת גדול כהן "בת
מזו שואלת אחת ממנה.dhnlyשכל

תענית מסכת בסיום –inlyexiaאבל ממנה למעלה שאין מלך" ל"בת בנוגע אחר: באופן שנינו –
ברירה  לה שיש גדול" כהן ל"בת בנוגע אבל (כבבבלי), גדול" כהן של מבתו שואלת מלך של "בתו

מזו ששואלת בירושלמי איתא – ממנה שלמעלה מזו או ממנה שלמטה מזו "בתו dlrnlyלשאול ממנה:
גדול, כהן של מבתו ששואלת סגן של לבתו בנוגע גם מובן ומזה מלך". של מבתו שואלת גדול כהן של

מזו שואלת אחת שכל הלאה, .30ממנה dlrnlyוכן

בחלק הוא זה שענין שאף ובפרט dcb`dובהקדמה, תענית במסכת ענינים ריבוי (כמו שבתורה
יותר  ששייך כיון כו', בסברות לפלפל אין שבתורה האגדה שבחלק לחשוב רגילים ובכלל בסיומה),

הזקן  רבינו כמ"ש התורה, גנוזין 31לפנימיות התורה סודות ש"רוב יעקב", שב"עין האגדה ללימוד בנוגע
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שם).23) מת"כ (ובפי' ד דאיכ"ר פתיחתא
הצ"צ 24) רשימות לקונטרס כהוספה נדפס – עת"ר איכה ד"ה

ריג  ע' עת"ר בסה"מ ולאח"ז תשי"א). (קה"ת איכה מגילת על
ואילך.
ט.25) ג, בראשית
א.26) א, איכה
השייכות 27) שם ומבאר א'צוֿז), (ע' שם הצ"צ רשימות ראה

וליוה"כ. באב לט"ו
היא 28) ו"אחת" שאלתי", אחת "נק' שם: הצ"צ ברשימות

א). יח, מנחות – אחת עד (תוד"ה יחידה בחי'
א.29) יג, הוריות
שם.30) לירושלמי הפנים ומראה משה פני גם ראה
ה"ב.31) פ"ב ת"ת הל' א), (קלז, סכ"ג אגה"ק תניא
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ישנם שבתורה האגדה בחלק שגם היא האמת הרי, – zexaqבה" ieaix רק (לא בהם להשתמש שיכולים
גם אלא) התורה, שבתורה dlbpaבפנימיות ההלכה לחלק הנוגעים לענינים ועד .32דתורה,

מזו  או ממנה שלמטה מזו לבן, בגדי שאלת [סדר זה בענין יש שבודאי – בעניננו גם מובן ומזה
ושיטת  כך באופן היא הבבלי ששיטת לכך וסברא טעם ויש להיפך, וסברא לכאן סברא ממנה] שלמעלה

כדלקמן. הפכי, באופן הירושלמי

.Á:הדברים ביאור

כדי היא לבן" ה"כלי ו)לבישת ש(שאלת שא ze`pzdlכיון "בחור השידוך, תועלת בשביל בלבושים,
מזו  תשאל אחת שכל יותר מסתבר – הנישואין) לידי היופי מביא הטבע (שבדרך כו'" וראה עיניך נא

dlrnly השידוך.33ממנה לתועלת יותר, נאה תהא ובמילא יותר, נאים בגדים תקבל שאז ,

" כדי היא" שאולין לבן בכלי "יוצאות שיהיו שהתקנה כיון yiialאמנם, `ly"לו שאין מי הרי,4את ,
לשאול  שזקוקה המשאילה מן מתביישת שהשואלת – כשלעצמה שבהשאלה הבושה את לשלול כדי

מזו תשאל אחת שכל יותר מסתבר – מאומה לה לתת מבלי ממנה ולקבל ממנה.dhnlyאצלה

המקדש האיש צריך כלל שבדרך שאף קידושין בדיני שמצינו – המתקדשת,ozilובהקדמה לאשה
שהוא עי"ז אשה לקדש יכול מתנות) לקבל רגיל (שאינו חשוב" "אדם הנאה lawnמ"מ, "דבההיא ממנה,

נפשה" לי' ומקניא גמרה פרוטה) שוה בה שיש (הנאה מינה מתנה מקבל אדם 34דקא שאצל היינו, ,
חשובהdlawdחשוב, ממנו) שלמטה נתינתdpizp(ממי –d`pdd דבר לקבל ומוכן מסכים חשוב שאדם

ממנו. שלמטה ממי מסויים

המלך  שבת העובדה עצם – ממנה) (שלמטה כה"ג מבת שואלת מלך בת כאשר בנדו"ד: ועד"ז
גורמת הכה"ג, מבת שקיבלה הבגד את וללבוש לקבל ceakeמסכימה d`pd שהקבלה כך, הכה"ג, לבת

גם חשובה ממנה) שלמטה (מזו המלך בת ששואלת dpizpשל אחת כל אצל ועד"ז וכבוד). הנאה (נתינת
גם היא מהמשאילה השואלת של שהקבלה – ממנה שלמטה את dpizpמזו לה שנותנת להמשאילה,

ממנה. לקבל ומוכנה שמסכימה והכבוד ההנאה

מזו בהשאלה מעלה שיש מובן שבהשאלה dhnlyומזה – ממנה שלמעלה מזו השאלה לגבי ממנה
היא השואלת ממנה, שלמעלה zlawnמזו wx ובמילא מאומה, לה נותנת ואינה ממנה, שלמעלה מזו

zyiiaznמזו בהשאלה משא"כ השאלה; גםdhnlyע"י אלא מקבלת, רק לא היא השואלת zpzep35ממנה,

ובמילא ממנה, שלמטה מזו לקבל ומוכנה שמסכימה והכבוד ההנאה ֿdyea oi` שכל כיון בהשאלה,
היא מהן zpzepאחת mbe zlawn mb מקבלת – והמשאילה וכבוד, הנאה ונותנת בגדים מקבלת – השואלת :

בגדים. ונותנת וכבוד, הנאה

שלמטה  מזו שואלת אחת שכל הבבלי, סברת והירושלמי: הבבלי של הסברות לבאר אפשר ועפ"ז
– ממנה שלמעלה מזו שואלת אחת שכל הירושלמי, וסברת בהשאלה; בושה תהי' שלא כדי – ממנה

השידוך. לתועלת יותר, נאים בגדים שתלבש כדי – בהשאלה בושה תהי ' כזה שבאופן אף

.Ë שהתועלת היא הירושלמי שדעת הטעם מהו – להירושלמי הבבלי בין הפלוגתא טעם לבאר ויש
על  גוברת בהשאלה הבושה שגרעון היא הבבלי ודעת שבהשאלה, הבושה גרעון על גוברת בהשידוך

בהשידוך: התועלת

לפי  קצר, לזמן הוא נותנת) ולא מקבלת רק (שהיא הבושה גרעון – ממנה שלמעלה מזו בהשאלה
כיון  ארוך, לזמן היא יותר) נאים בגדים ולובשת שמקבלת (עי"ז בהשידוך התועלת ואילו בלבד, שעה
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(32.10 הערה 172 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
לבן"33) ה"כלי שהמשכת – הענינים ברוחניות יותר ומודגש

הנשמה  מכחות שלמעלה בחינה שהיא היחידה, מבחינת הוא
שבגוף.
א.34) ז, קידושין

מבחי'35) לבן הכלי שבשאלת – הענינים ברוחניות הוא וכן
גם  היא שבגוף הנשמה שבגוף, להנשמה (יחידה) הנשמה עצם
עלי' נעשית דוקא ידה שעל כיון שלמעלה, להנשמה משפעת
ע' תש"ט (סה"מ ופ"ג פ"ב תש"ט היום זה (ד"ה הנשמה בעצם

.(846 ע' ח"ג לקו"ש גם וראה ואילך). ד'
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לזמן  (בושה הקל הגרעון לאידך, אבל עד"; עדי "בנין נצחי, ענין שהם הנישואין נעשים השידוך שע"י
הוא היאcinקצר) ונצחי) ארוך לזמן והנישואין (השידוך המרובה התועלת ואילו השאלה), xg`l(בעת

onf.(נישואין לידי שיביא השידוך (כשיוגמר

תועלת  בשביל עכשיו, קל בדבר אפילו עצמו על להכביד חיוב יש האם – שאלה נשאלת דא ובכגון
שלמעלה  מזו בהשאלה ואיֿהנעימות הבושה עכשיו לסבול שתצטרך כבנדו"ד, זמן, לאחר שתבוא מרובה

זמן  לאחר והנישואין השידוך תועלת בשביל .36ממנה,

אינה  שהתועלת שכיון היא, הבבלי ששיטת – דינים בכמה להירושלמי הבבלי בין חילוק מצינו ובזה
מרובה, היא שהתועלת שכיון היא, הירושלמי ושיטת עכשיו, עצמו על להכביד חיוב אין זמן, לאחר אלא

קל. בדבר עצמו על להכביד מעכשיו חיוב כבר יש זמן, לאחר  היותה עם

.È לזה :37ומהדוגמאות

בבל, בני ובין ישראל ארץ בני בין הדינים חילוקי כל מביא למהרש"ל שלמה של ים ספר בסוף
בשבתך  טעמא הדא יושבין, בבל בני בק"ש, עומדין א"י "בני לק"ש: בנוגע הוא הראשון והחילוק

בביתך".

(או  כדרכו קורא אדם ש"כל כב"ה היא שההלכה אף – בק"ש שעומדין א"י בני בהנהגת והביאור
שנאמר  מהלך) או בישיבה או בשכיבה או בדרך"38בקימה וקורין 39ובלכתך יושבין וקורין "עומדין ,

וקורין" בדרך הולכין וקורין בעמידה 40מטין שצ"ל בתפלה כמו בק"ש עצמם על שמחמירין משום –
בק  ולעמוד לטרוח חייבה לא שהתורה אף הלב, בכוונת יתוסף בלבד.שעי"ז בתפלה אלא "ש,

(קודם  מיד היא זו טירחא אבל שנעמד), (ברגע בלבד לרגע היא בק"ש בעמידה שהטירחא וכיון
לאחר  היא זו תועלת אבל דק"ש), הזמן משך (כל זמן למשך היא הלב שבכוונת התועלת ואילו ק"ש),
מעט  עכשיו לטרוח מחייבים הירושלמי) (שיטת א"י שבני נמצא, – ק"ש) ומתחיל שנעמד (לאחרי זמן
תועלת  בשביל עכשיו לטרוח מחייבים אינם הבבלי) (שיטת בבל בני ואילו לאח"ז, מרובה תועלת בשביל

לאח"ז. שתבוא

ביום  אפילו מטומאה רוחצין א"י ש"בני – מהרש"ל שמביא – בבל לבני א"י בני בין נוסף וחילוק
דורשין  שהן כו' רוחצין אין בבל ובני כדרכן, ביוהכ"פ בצנעה רוחצין קריין בעלי דורשין שהן הכיפורים ,

טמאה". בארץ אנו

ביוהכ"פ  רחיצה איסור בכלל אינה הטומאה, בגלל אלא תענוג לשם שאינה כיון זו, רחיצה ,41כלומר:
טומאה, משום לרחוץ עצמו את להטריח להכריחו איֿאפשר ברחיצה, אסור שיוהכ"פ כיון אעפ"כ, אבל

ברצונו. תלוי הדבר אלא

היום), (בהתחלת מיד היא זו טירחא אבל טבילה, כשיעור קצר, לזמן היא בהרחיצה שהטירחא וכיון
זמן  לאחר היא התועלת אבל היום, שבכל התפלות כל למשך ארוך, לזמן היא שבדבר התועלת ואילו
מעט  עכשיו לטרוח מחייבים הירושלמי) (שיטת א"י שבני נמצא, – התפלות) זמן בבוא הטבילה, (לאחרי
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ואילו 36) וודאית, היא השאלה בעת שהבושה לכך נוסף
בספק. היא אח"כ שתבוא התועלת

(בענין 37) ואילך 453 ס"ע חט"ו לקו"ש ראה – דוגמאות עוד
"מתחרט  (בענין ואילך 173 ע' חכ"ד סבל"). ו"ארי קייץ" "צבי
ע' שם שבראן"). ותהא הקב"ה "ברא או שבראם" עליהם הקב"ה

החטא). את לפרוט צריך (אם ואילך 241
המדובר  לבין ביניהם לחלק שיש הנ"ל במקומות יעויין אבל,

כאן:
הקב"ה  "ברא או שבראם" עליהם הקב"ה "מתחרט בענין
והשאלה  בלבד, שונים מצבים הם והעתיד ההוה – שבראן" ותהא
העתיד  מצב או הרע) (שלילת ההוה מצב מדגישים אם רק היא

בהוה  מעלה יש – סבל" ו"ארי קייץ" "צבי בענין לטוב); (הפיכתו
שלימות  תהי' הדחי' ע"י אבל, קייץ"), "צבי מקדימין", ("זריזין
סבל"), "ארי מלך", הדרת עם ("ברוב בעתיד יותר גדולה
היא  השאלה – החטא פירוט בענין גובר; מהם מי היא והשאלה
ובנדו"ד  בעתיד; הפסד חשש על גוברת שבהוה השלימות אם
התועלת  בשביל בהוה עצמו על להכביד חיוב יש אם היא השאלה

(המו"ל). בעתיד שתהי'
ז.38) ו, ואתחנן
(ובפרש"י).39) במשנה – סע"ב יו"ד, ברכות
הע"י).40) (לגירסת א יא, שם גמרא
וסי"ב.41) ס"א, סתרי"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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תועלת  בשביל עכשיו לטרוח מחייבים אינם הבבלי) (שיטת בבל בני ואילו לאח"ז, מרובה תועלת בשביל
לאח"ז. שתבוא

לנישואין  בנוגע נוספת דוגמא שם הובאה לוקחים 42ועד"ז א"י שבני הנ"ל, חילוק רואים בזה שגם –
בני  משא"כ ממושך, לזמן תועלת תהי' שלאח"ז כדי קצר, לזמן המכביד, דבר טוב, לא דבר עצמם על

בבל.

להכביד  שיש הירושלמי לשיטת לבן: כלי לשאלת בנוגע תענית מסכת בסיום גם לשיטתייהו ואזלי
אף  ממנה, שלמעלה מזו שואלת אחת כל – ארוך לזמן תועלת תהי' שלאח"ז כדי קל בדבר עצמו על
ארוך; לזמן היא בהשידוך והתועלת קצר, לזמן היא הבושה שמצד שההכבדה כיון בהשאלה, שתתבייש
שתבוא  מרובה) (אפילו תועלת בשביל קל) בדבר (אפילו עכשיו עצמו על להכביד שאין הבבלי ולשיטת
היא  והתועלת קצר, לזמן היא שהבושה אף ממנה, שלמעלה מזו בהשאלה להתבייש לה אין – לאח"ז
רק  לא היא שהשואלת כיון בהשאלה, בושה אין שאז ממנה, שלמטה מזו שואלת (ולכן ארוך לזמן

ס"ח). כנ"ל נותנת, גם אלא מקבלת

.‡Èלבאר dxaqddeויש mrhd בחסידות המבואר ע"פ – והבבלי הירושלמי החילוק 43בפלוגתת כללות
בבלי: לתלמוד ירושלמי תלמוד שבין

לידע צריכים – ארוך לזמן מרובה, תועלת בשביל מועט, לזמן קל, בדבר הכבדה לחייב xexiaaכדי
ze`ceeae ולזמן מרובה, תועלת אמנם היא והתועלת בלבד, מועט ולזמן קל, בדבר אמנם היא שההכבדה

יכולים ואז ארוךlewylארוך, לזמן המרובה מועט.drixknשהתועלת לזמן הקלה ההכבדה את

בדרך הוא הלימוד שאופן ירושלמי, בתלמוד (xyi)ולכן: xe` שבריבוי והסתרים העלמות ללא ,
"עולם בבחינת והשקו"ט, לידע44ראיתי"xexaהקושיות יכולים –ze`ceeae xexiaa לזמן הוא זה שענין

מצד  ובעיקר גם אלא זייגער"), ("אויפן כפשוטו זמן של במובן רק [לא ארוך לזמן הוא זה וענין קצר
ובמילא  מרובה, תועלת בו יש זה וענין קל דבר הוא זה ענין הזמן], את "ממלאים" שבהם הענינים תוכן

בטוחים להיות המרובה zi`ckyיכולים התועלת בשביל אחדים) (רגעים מועט לזמן קל בהדבר ההכבדה
טובות); ושנים ימים (לאורך ארוך לזמן 

" בבלי, בתלמוד תלמודהmikygnaמשא"כ זה בבל"הושיבני של 45של בדרך הוא הלימוד שאופן ,
"עולם בבחינת חוזר), (אור ותירוצים דקושיות וההסתרים ההעלמות אפשר 44ראיתי"jetdבירור אי –

עולה  מועט בזמן שהוא ענין שגם יתכן (שהרי זל"ז הענינים ויחס ערך ובוודאות בבירור ולקבוע לידע
לזמן  קל דבר עכשיו הפרק על כשעומד ובמילא, מרובה), בזמן שהוא אחר ענין על וחשיבותו בערכו

זמן. לאחר שתבוא ארוך לזמן מרובה תועלת של השיקול בגלל לדחותו איֿאפשר מועט

.·È:בפועל בעבודה נוגע זה וענין

יכולים  תמיד לא – ומכופל כפול חושך של ומצב במעמד הגלות, בזמן לעתֿעתה שנמצאים כיון
ואיזה  גדולה תועלת יביא ענין איזה ולשקול להשוות הענינים, ערך גודל ואומדן חשבון על להסתמך
לעשות  ענין ואיזה קודם לעשות ענין איזה זה סמך על ולקבוע ערך), (לפי קטנה תועלת יביא ענין
לידו, הבא ענין בכל לעסוק איפוא צריך וכיו"ב; כדאי, אינו ענין ואיזה לעשות כדאי ענין איזה אחרֿכך,
לו  שנראה זה שדבר יתכן שהרי חמור, בדבר תועלת בשביל קל בדבר לוותר שכדאי חשבון לעשות ולא

שבחמורות". "חמורה כמצוה – ענינים כו"כ מצד – באמת הוא שבקלות" "קלה כמצוה

ומעין  לקונטרס בהמבוא (שנדפס ממכתביו בא' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שכותב "לפי 46וכפי :(
הבירורים  באופני והדרגה סדר עתה יש לא . . משיחא דעקבות אחרונים היותר הבירורים זמן הוא שעתה
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השלישית 42) הדוגמא פירש לא שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).

ד"ה 43) החנוכה שער אורה שערי ד. קיד, מג"א תו"א ראה
תש"ח  סה"מ ואילך. צ ע' תרס"ו המשך ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה

ועוד. ואילך. 121 ס"ע
וש"נ.44) א. נ, פסחים – חז"ל לשון
א.45) כד, סנהדרין ו. ג, איכה
רסו.46) ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז .22 ע'
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כי  . . שכלנו ע"פ רחוק או שקרוב מה לברר . . רשאים אין וגם יכולים אנו אין . . ולכן . . והתיקונים
כו'". עצומות בכחות להשתדל אנחנו צריכים תיקון שצריך מוצאים שאנו מה אם

.‚È– המסכת בסיום הדברים המשך גם לבאר יש הקב"ה ilaaayעפ"ז "עתיד ומסיים מוסיף דוקא
כו'": באצבעו מראה ואחד אחד וכל  כו' לצדיקים מחול לעשות

מבת  גדול כהן בת גדול, כהן מבת שואלת מלך ש"בת לבן, כלי שאלת אופן (בבבלי) שנתבאר לאחרי
מזו שואלת אחת שכל היינו, כו'", אף dhnlyסגן עצמה, שבהשאלה הבושה את לשלול כדי ממנה,

ד" ומצב שבמעמד כיון ארוך, לזמן בהשידוך תועלת תבוא ידה ועל קצר לזמן היא mikygnaשהבושה
צריך  – בארוכה) (כנ"ל זל"ז הענינים ויחס ערך ובוודאות בבירור ולקבוע לידע איֿאפשר הושיבני"

משא"כ הגלות; בחשכת הפוך", ב"עולם כשנמצאים אלא אינו זה שכל ולהוסיף dle`bdלהבהיר onfa,
עולם" לאור ה' לך והי' גו' יומם לאור השמש עוד לך יהי' "לא היעוד הענינים 47שיקויים כל יהיו אזי ,

mixexae miielb.(לאמיתתו וענין דבר כל ולשקול להשוות יוכלו (ובמילא

כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד – דוקא בבבלי – הסיום תוכן d`xnוזהו cg`e cg` lke
erav`a שנאמר ההוא48, ביום dfואמר epiwl` dpd'גו'd df:"'גו

באופן הענינים כל יהיו הוא, ומצבו במעמדו ואחד, אחד כל שאצל – לבוא דלעתיד ,xexaהחידוש
תהי' אלקות בעניני שאפילו כך, כדי zedndעד zii`x זה גו' זה אלקינו "הנה ואומר באצבעו" ש"מראה ,

בדבר.49הוי'" ספק שום שייך שלא באופן וההתאמתות הבירור בתכלית אלקות ראיית ,

"הנה ואומר באצבעו" מראה ואחד אחד ("כל דלעתיד שהגילוי לומר, נעשה [ויש וגו'") זה אלקינו
החושך  מן דבירור העבודה ע"י העלם,50דוקא של ומצב במעמד הגלות, בזמן העבודה אופן שזהו –

וכו']. שאולין לבן בכלי יוצאות ישראל שבנות עי"ז להקב"ה, כנס"י ושידוך בקירוב ההתעסקות צ"ל שאז

ה' "זה הכתוב בהמשך כמרומז – למטה גם יומשך בחסידות epiewומזה כמבואר ש"קוינו"51לו",
מלשון ענינים ewהוא גם כולם, הענינים שכל – טפחים מעשרה למטה ועד למטה, ונמשך שיורד ,

ברור". "עולם בירור, של באופן יהיו גשמיים,

השלימה  בגאולה בישועתו", ונשמחה "נגילה הכתוב: וחותם כסיום – ביותר גדולה שמחה תהי' ואז
אמן. בימינו במהרה והאמיתית,

***

.„Èעם במיוחד קשור תענית מסכת a`aסיום mixyr תענית מסכת על הסיום לערוך בחרתי זה (ומטעם
בסיום  הוא באב, עשרים התאריך נזכר שבו (לעתֿעתה) שמצאתי בש"ס היחידי המקום כי, – דוקא)

במשנה  תענית מתנדבים 52מסכת והעם הכהנים היו זמנים הט' (באלו תשעה והעם כהנים עצי "זמן :
. . בו עשר בחמשה . . באב בחמשה קרבן).. מקריבים והיו עצים eaלהביא mixyra בן מואב פחת בני

שם  ובגמרא רבי 53יהודה", מאיר, ר' דברי יהודה, בן דוד בני הן הן יהודה בן מואב פחת בני "תנא, :
צרוי'". בן יואב בני הן הן אומר יוסי

תבר  "יום באב, ט"ו לאחרי להיותו באב, דעשרים העצים שבקרבן המיוחדת המעלה בארוכה [נתבאר
יהודים  של קרבנותיהם לצורך שלהם עצים התנדבו ואעפ"כ חדשים, עצים כורתים היו שלא מגל",

לר"י  ר"מ בין הפלוגתא ותוכן ויו"ט. שמחה מתוך זאת ועשו כו', עבירה בעלי גם כולל האם 54אחרים, ,
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יט.47) ס, ישעי'
ט.48) כה, שם
ויבוא 49) בד"ה נתבאר – ספכ"ג (שמו"ר זה פעמים שתי

ע"י  בא זה וענין ואילך)). קנג ע' תרנ"ד (סה"מ פ"ד תרנ"ד משה
ג). סה, ש"ש דרושי לקו"ת (עיין ב"פ אנכי", ד"אנכי הגילוי

הושיבני")50) ("במחשכים בבלי תלמוד ע"י שדוקא וע"ד
שבהערה  תרס"ו המשך (ראה לו" למחכה ד"יעשה להעילוי באים

.(43
ובכ"מ.51) ב. נ, שה"ש א. נה, קרח לקו"ת
(ובפרש"י).)52 א כו,

א.53) כח,
דהבבלי 54) להפלוגתא גם שייכת זו שפלוגתא גם נתבאר

בשביל  קלה הכבדה לעשות חיוב יש אם – הנ"ל והירושלמי
זמן. לאחר שתבוא גדולה תועלת
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בני  היותם בזכות או התורה), בלימוד ומס"נ (ביטול דוד מבני היותם בזכות להם באה זו גדולה מעלה
1103 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – העולם) בבירור ומס"נ (ביטול יואב

.55ואילך 

יכול  שאינו טוב דבר לו יש שכאשר ישראל, באהבת ההנהגה ע"ד להוראה בהמשך – הענין ובסיום
זאת  ולעשות תחתונה, בדרגא שנמצא זה גם הזולת, עבור ליתנו מוכן להיות צריך כמותו, עוד להשיג

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר – שמחה מתוך

בעתיד. גם לתבוע וימשיך עכשיו, גם ותובע מאתנו, מכאו"א הרבי תבע זה וענין

פעם, עמהם מדבר וכשהי' "קשיֿעורף", שהיו הרבה עם עסק לו הי' "מתעייף"... הי' לא הרבי –
פועל  הי' סוף כל וסוף רביעית, פעם ומדבר חוזר הי' ואעפ"כ, מועיל, הי' לא פעמים, ושלש פעמיים

זיינס"). אויספירן פלעגט ("ער שלו את

כמה  ללמוד יכולים מ"גנב" שאפילו – דבר מכל בקדושה הוראה ללימוד בנוגע הידוע וכהמשל
פעמים  הרבה חוזר הראשונה בפעם הצליח לא אם שגם ומהם, .56דברים,

הי' לא והשומע פעמים, ושלש פעמיים פעם, מדבר כשהי' גם זה: בסדר היתה הרבי של הנהגתו גם
ממשיך  הי' – בריקעֿטאן")... א אמאל זיך פלעגט ("ער מבעט לפעמים שהי' אלא עוד ולא לציית, ַַָָרוצה

שלו. את פועל שהי' עד כך כל רבות פעמים ומדבר

עכשיו!... גם הרבי מתנהג זה ובסדר 

מתבטאת זה שבענין איפוא, לידע, zixwirdצריכים driazd אודות מדובר כאשר שגם – הרבי של
נעלה  דבר למזבח, הראוי דבר בידו ויש המזבח, ע"ג קרבן דהבאת בעבודה "געשמאק" לו שיש ַיהודי
כמותו  להשיג יוכל מניין יודע אינו להזולת, יתנו ואם כזה, דבר אחד לאף אין שמלבדו לו שנדמה ביותר 

רגש ממנו נדרש –p"qnd יש שמא ולדרוש לחקור לילך אלא עוד ולא הזולת, בשביל ליתנו מוכן להיות
שזהו"ע – לאלקות להתקרב לו ולסייע לעזור  שיכולים יהודי נדחת קירוב בפנה קירוב, מלשון הקרבן,

והחושים  היותר 57הכחות הדבר חשבון על גם לו ולסייע ולעזור – ומצוותי' לתורה ליהדות, לאלקות,
שבידו! נעלה

עם הקשורה מס"נ שהוא: אופן באיזה להיות יכולה – זו l`xyiמס"נ  jln cec ועוסק יושב שהי' ,
dxeza מחזירן הי' שבה "המאור שעז"נ התורה, פנימיות – התורה לימוד מצד בא המס"נ שרגש היינו, ,

מס"נ 58למוטב" שיהי'; איזה ומצב מעמד מכל ארויסשלעּפן") אים ("וועט תוציאנו התורה שפנימיות ,ַ
עם מוכןa`eiהקשורה עומד שהי' ,'d zengln megll ישראל ועל ה' על הקמים נגד להלחם מס"נ 59, או ;

שהיא dnvrכמו cvn להשיג יכול אינו שכמותו טוב דבר ליקח מוכן יהי' מזה שכתוצאה הוא, העיקר – .
יכולים  שלא בזמן שלהם, עצים שנתנו באב דעשרים העצים כבקרבן – הזולת בשביל וליתנו בעולם

הזולת! של קרבנו בשביל כמותם, טובים עצים עוד להשיג

מתוך זאת שעושה אלא עוד כבקרבן dgnyולא – כזו מצוה לעשות והצליחו זיכהו שהקב"ה כך על
כמו להם "הי' עצים מתנדבת שהיתה משפחה שאותה .h"ei"60העצים,

בגמרא  כדאיתא – באב דתשעה הענין כללות דוחה זה מבני 61ויו"ט אני צדוק ברבי אליעזר "א"ר
בשבת  להיות באב ט' חל אחת ופעם באב), בעשרה עצים מנדב (שהי' בנימין בן סנאב של בניו

בו והתענינו השבת, לאחר ודחינוהו זו), שנה edepnlyd(כבקביעות `le,`ed eply h"eiy iptn ועד ,"
השלימה. הגאולה שתבוא סוכ"ס שפועלים
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ואילך.55) 86 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
יום"56) ב"היום (נעתק תלז ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

אייר). ג
וש"נ.57) קכב. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
חגיגה 58) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא

שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
ג.59) לא, מטות מפרש"י להעיר
ה"ט.60) פ"ו המקדש כלי הל' רמב"ם
א.61) יב, תענית

`"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy

כי  . . שכלנו ע"פ רחוק או שקרוב מה לברר . . רשאים אין וגם יכולים אנו אין . . ולכן . . והתיקונים
כו'". עצומות בכחות להשתדל אנחנו צריכים תיקון שצריך מוצאים שאנו מה אם

.‚È– המסכת בסיום הדברים המשך גם לבאר יש הקב"ה ilaaayעפ"ז "עתיד ומסיים מוסיף דוקא
כו'": באצבעו מראה ואחד אחד וכל  כו' לצדיקים מחול לעשות

מבת  גדול כהן בת גדול, כהן מבת שואלת מלך ש"בת לבן, כלי שאלת אופן (בבבלי) שנתבאר לאחרי
מזו שואלת אחת שכל היינו, כו'", אף dhnlyסגן עצמה, שבהשאלה הבושה את לשלול כדי ממנה,

ד" ומצב שבמעמד כיון ארוך, לזמן בהשידוך תועלת תבוא ידה ועל קצר לזמן היא mikygnaשהבושה
צריך  – בארוכה) (כנ"ל זל"ז הענינים ויחס ערך ובוודאות בבירור ולקבוע לידע איֿאפשר הושיבני"

משא"כ הגלות; בחשכת הפוך", ב"עולם כשנמצאים אלא אינו זה שכל ולהוסיף dle`bdלהבהיר onfa,
עולם" לאור ה' לך והי' גו' יומם לאור השמש עוד לך יהי' "לא היעוד הענינים 47שיקויים כל יהיו אזי ,

mixexae miielb.(לאמיתתו וענין דבר כל ולשקול להשוות יוכלו (ובמילא

כו' לצדיקים מחול לעשות הקב"ה "עתיד – דוקא בבבלי – הסיום תוכן d`xnוזהו cg`e cg` lke
erav`a שנאמר ההוא48, ביום dfואמר epiwl` dpd'גו'd df:"'גו

באופן הענינים כל יהיו הוא, ומצבו במעמדו ואחד, אחד כל שאצל – לבוא דלעתיד ,xexaהחידוש
תהי' אלקות בעניני שאפילו כך, כדי zedndעד zii`x זה גו' זה אלקינו "הנה ואומר באצבעו" ש"מראה ,

בדבר.49הוי'" ספק שום שייך שלא באופן וההתאמתות הבירור בתכלית אלקות ראיית ,

"הנה ואומר באצבעו" מראה ואחד אחד ("כל דלעתיד שהגילוי לומר, נעשה [ויש וגו'") זה אלקינו
החושך  מן דבירור העבודה ע"י העלם,50דוקא של ומצב במעמד הגלות, בזמן העבודה אופן שזהו –

וכו']. שאולין לבן בכלי יוצאות ישראל שבנות עי"ז להקב"ה, כנס"י ושידוך בקירוב ההתעסקות צ"ל שאז

ה' "זה הכתוב בהמשך כמרומז – למטה גם יומשך בחסידות epiewומזה כמבואר ש"קוינו"51לו",
מלשון ענינים ewהוא גם כולם, הענינים שכל – טפחים מעשרה למטה ועד למטה, ונמשך שיורד ,

ברור". "עולם בירור, של באופן יהיו גשמיים,

השלימה  בגאולה בישועתו", ונשמחה "נגילה הכתוב: וחותם כסיום – ביותר גדולה שמחה תהי' ואז
אמן. בימינו במהרה והאמיתית,

***

.„Èעם במיוחד קשור תענית מסכת a`aסיום mixyr תענית מסכת על הסיום לערוך בחרתי זה (ומטעם
בסיום  הוא באב, עשרים התאריך נזכר שבו (לעתֿעתה) שמצאתי בש"ס היחידי המקום כי, – דוקא)

במשנה  תענית מתנדבים 52מסכת והעם הכהנים היו זמנים הט' (באלו תשעה והעם כהנים עצי "זמן :
. . בו עשר בחמשה . . באב בחמשה קרבן).. מקריבים והיו עצים eaלהביא mixyra בן מואב פחת בני

שם  ובגמרא רבי 53יהודה", מאיר, ר' דברי יהודה, בן דוד בני הן הן יהודה בן מואב פחת בני "תנא, :
צרוי'". בן יואב בני הן הן אומר יוסי

תבר  "יום באב, ט"ו לאחרי להיותו באב, דעשרים העצים שבקרבן המיוחדת המעלה בארוכה [נתבאר
יהודים  של קרבנותיהם לצורך שלהם עצים התנדבו ואעפ"כ חדשים, עצים כורתים היו שלא מגל",

לר"י  ר"מ בין הפלוגתא ותוכן ויו"ט. שמחה מתוך זאת ועשו כו', עבירה בעלי גם כולל האם 54אחרים, ,
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יט.47) ס, ישעי'
ט.48) כה, שם
ויבוא 49) בד"ה נתבאר – ספכ"ג (שמו"ר זה פעמים שתי

ע"י  בא זה וענין ואילך)). קנג ע' תרנ"ד (סה"מ פ"ד תרנ"ד משה
ג). סה, ש"ש דרושי לקו"ת (עיין ב"פ אנכי", ד"אנכי הגילוי

הושיבני")50) ("במחשכים בבלי תלמוד ע"י שדוקא וע"ד
שבהערה  תרס"ו המשך (ראה לו" למחכה ד"יעשה להעילוי באים

.(43
ובכ"מ.51) ב. נ, שה"ש א. נה, קרח לקו"ת
(ובפרש"י).)52 א כו,

א.53) כח,
דהבבלי 54) להפלוגתא גם שייכת זו שפלוגתא גם נתבאר

בשביל  קלה הכבדה לעשות חיוב יש אם – הנ"ל והירושלמי
זמן. לאחר שתבוא גדולה תועלת
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***

.ÂË ואילך באב עשר מחמשה ובפרט השמחה) דהיפך הימים (כשמסתיימים באב תשעה שלאחרי ידוע
בנ"י: של בהנהגתם חדש וסדר חדשה תקופה מתחילה –

שאומרים  באב "מתשעה קומי", שכבי עד ומקומי שכבי, קומי עד משכבי לומר קבלו "האחרונים
בלילה) (רוני הבוקר)62קומי (עד שכבי שאומרים השבועות חג הבוקר,63עד אור קודם לקום חייב קומי, ,

ארוכים" דהלילות כיון ללמוד, אשמורת, .64בראש

נאמר בלילה" רוני "קומי שהפסוק מנצלים dki`a[ולהעיר, ואעפ"כ, החורבן), על להקינה (בנוגע
ידו שעל באופן זה dxezdפסוק cenila sqezi הצ"צ ברשימות המבואר ע"ד הפסוקים 65– כל פירוש

"קומי zeilrnl`באיכה ואדרבה, ד"לילה", ומצב מהמעמד להתפעל שלא הזזה בעצמו שפועל עי"ז –
ipex"תורה של "רינה בלילה 66בלילה", תורה של רינה בו שנשמעת בית שיהי' ,67.[

ואילך "מכאן – באב עשר לחמשה בנוגע תענית מסכת בסיום siqeiומפורש siqenc דמוסיף" ופרש"י ,"
הת  בלימוד הוספה של שהסדר היינו , חייו", על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על בלילה לילות ורה

השנה. כל על ונמשך והולך באב, עשר מחמשה מתחיל

המבואר  ע"פ – כולה השנה כל על חדשה תקופה התחלת הוא באב עשר שחמשה יותר ויומתק
"דאס 68בספרים  שליט"א: אדמו"ר כ"ק (והפטיר טובה" וחתימה "כתיבה בגימטריא באב" עשר ָש"חמשה

גימטריא"). ּפוילישע א ַאיז

.ÊËמתוך ההנהגה כללות להיות צריכה זו חדשה .dgnyובתקופה

בספרים  מ"ש מארז"ל 69ובהקדם ממעטין 70בפירוש אב ו"משנכנס בשמחה" מרבין אדר "משנכנס
אב", "משנכנס כך, בשמחה", ההוספה) ע"י הקדושה (בצד מרבין אדר ש"משנכנס שכשם – בשמחה"

"בשמחה". ההוספה ע"י דלעו"ז הבלתיֿרצויים הענינים "ממעטין" דלעו"ז, השליטה נעשית שאז

מחמשה  עכשיו, הפחות לכל הרי, הימים, בתשעת להנהגה בנוגע לשקו"ט מקום יש אם גם אופן, ובכל
בודאי  – בדבר ספק שום שאין באב), עשר מחמשה אחדים ימים עברו שכבר (ולאחרי ואילך באב עשר

שמחה. מתוך ההנהגה להיות צריכה

לגמרי, אחר באופן העבודה עניני כל נעשים השמחה וע"י

כידוע  ביותר71– שזקוקים השונא, עם להלחם שיוצאים בשעה שגם מאנשיֿחיל, zrcdÎaeyilהמשל
שירֿלכת עם צועדים טוב, היותר באופן וכו' הירי  עמדות את ולכוין לארגן פריילעכן gnyכדי א ַ("מיט

– דוקא ַמארש")

גדר  פורצת ששמחה הענינים 72כיון כל עשיית ופועלת והסתרים, העלמות של ההגבלות כל שמבטלת ,
למהוי. כדבעי בשלימות, נעשים שאז חיות, מתוך

– הנוראים והימים אלול, חודש – לקראתנו הבאים הימים של לעבודה זו שמחה לנצל יש ובמיוחד
ד" שמחתנו"73ברעדה"elibבאופן "זמן – בגילוי היא השמחה שבהם שלאח"ז להימים בנוגע ועאכו"כ ,

ושמחתֿתורה. לשמיניֿעצרת עד הסוכות, חג –
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סתרפ"ד. ושלום חיים
ועוד.69) ב). לט, (עה"פ וישב פ' ושמש מאור ראה
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(71.191 .104 ע' תש"י סה"מ .59 .3 ע' תש"ה סה"ש ראה
ואילך.72) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
רע"א.73) מז, נצבים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים
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.ÊÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

שריא" שכינתא עשרה בי "כל אשר, מישראל, כו"כ של במעמד עתה שנמצאים בודאי 74כיון ה"ז ,
השמחה  ולהמשיך לפעול וגם השמחה, רגש בעצמו לפעול אחד כל צריך ובמילא, שמחה, של ענין

בעולם.

דהי  "טרייען זו: במדינה הרגיל ובלשון – יכלתו כפי ישתדל אחד וכל שמח, ניגון עתה ינגנו ולכן,
שני' פעם  אחת, פעם טרייען") מ'וועט ("אז וכשישתדלו שמחה, של רגש בעצמו לפעול – ַבעסט"...

טפחים. מעשרה למטה השמחה להמשיך ויצליחו השי"ת יעזור בודאי – שלישית ופעם

***

.ÁÈ שהוא טעם מאיזה – החליט לרבנות, "סמיכה" לקבל למד ההילולא) (בעל ז"ל אאמו"ר כאשר
גדולים"), ("עולם'שע החסידים מחוגי היו שלא ישראל גדולי כו"כ אצל סמיכה ולקבל להבחן לנסוע –
גדולים" מה"עולם'שע הרבה ועוד מלודז', מייזל חיים אליהו רבי והגאון מבריסק, חיים רבי הגאון כמו

ההוא. בזמן

בית  ממשפחת שהוא שנודע גם ומה חסיד, היותו עובדת אאמו"ר על ניכר הי' לבושו שע"פ כיון
להשתמט  יצליח שמא געמאטערט"), גוט אים האט ("ער בהבחינה לייגעו בריסקער חיים ר' הרבה – ַָהרב
להשתמט  בידו יעלה שלא דבר, של בסופו לדעת , וכשנוכח חכמים. סמיכת לו מלתת אויסדרייען") ("זיך
עס  איר האט וואס אין קאּפ, גוטע אזא לויק! ר' "געוואלד ואמר: הפטיר הסמיכה, ַַַָָָמנתינת
(כ"ק  וקבלה! חסידות בלימוד ראשו את השקיע ז"ל שאאמו"ר לכך היתה כוונתו – ַאריינגעלייגט!..."

אריינגעלייגט!..." עס איר האט וואס אין קאּפ, גוטע "אזא עוה"פ:) וחזר חייך, שליט"א ַַַָָָאדמו"ר

בחדר  – בריסקער חיים ר' של במחיצתו לשהות הסמיכה לקבלת המועמד הוצרך סמיכה לקבל כדי
ש  פוסק שהי' בשעה – שטיבל") ("ביתֿדין –הביתֿדין בריסקער חיים ר' ע"י – מתבקש והי' אלות,

זה. בענין לפסוק צריך איך דעתו לחוות

– הסוכות חג של בעיצומו בריסקער חיים לר' שהגיעה שאלה גם היתה אליו שהופנו השאלות בין
שמשתמשים  החצר אנשי ע"ד – השבת כניסת לאחר אופן, ובכל חוה"מ, בשבת או בשבת שחל ביו"ט
נענה  לאאמו"ר, השאלה את הפנה בריסקער חיים כשר' "עירובֿחצירות". לעשות ושכחו אחת בסוכה

– מיד והשיב zaxrnאאמו"ר dnvr dkeqdy הוא שהפסק ואישר מה"המצאה", נהנה בריסקער חיים ר' .
אאמו"ר. כדברי

.ËÈ האדם בעבודת זה מענין וההוראה הלימוד לבאר :75ויש

יחדיו  משתתפים א', לכל פת כגרוגרת דברֿמאכל, מהם שגובין החצר בני שכל – עירוב של תוכנו
כי  עירוב, אינו מקפיד ואם חבירו, יאכלנו אם עירובו על מהם א' שום יקפיד "שלא ובאופן בהסעודה,
נוחה  שותפות אלא בחבירו , אחד ימחה שלא בו, ומרוצים מעורבים כולם שיהיו שמו, עירוב שמו מה

ישראל.76ועריבה" ואחדות ישראל דאהבת הענין מודגש שבזה –

ישראל migkeyוכאשר דאהבת בהענין חסרון של ומצב במעמד שנמצאים מורה ה"ז – עירוב לעשות
ישראל. אחדות שענינו עירוב, עשיית ע"ד להשכחה הסיבה וזוהי ישראל, ואחדות

.Îהאדם שטבע הרפואה, בחכמת בימינו נתגלה השכחה לענין שבנוגע – מכח zegclובהקדמה
עד רוחו, לפי שאינו דבר ממנו.gkeyyזכרונו
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א.74) לט, סנהדרין
ואילך.75) 91 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה

ס"ח.76) סשס"ו או"ח אדה"ז שו"ע
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***

.ÂË ואילך באב עשר מחמשה ובפרט השמחה) דהיפך הימים (כשמסתיימים באב תשעה שלאחרי ידוע
בנ"י: של בהנהגתם חדש וסדר חדשה תקופה מתחילה –

שאומרים  באב "מתשעה קומי", שכבי עד ומקומי שכבי, קומי עד משכבי לומר קבלו "האחרונים
בלילה) (רוני הבוקר)62קומי (עד שכבי שאומרים השבועות חג הבוקר,63עד אור קודם לקום חייב קומי, ,

ארוכים" דהלילות כיון ללמוד, אשמורת, .64בראש

נאמר בלילה" רוני "קומי שהפסוק מנצלים dki`a[ולהעיר, ואעפ"כ, החורבן), על להקינה (בנוגע
ידו שעל באופן זה dxezdפסוק cenila sqezi הצ"צ ברשימות המבואר ע"ד הפסוקים 65– כל פירוש

"קומי zeilrnl`באיכה ואדרבה, ד"לילה", ומצב מהמעמד להתפעל שלא הזזה בעצמו שפועל עי"ז –
ipex"תורה של "רינה בלילה 66בלילה", תורה של רינה בו שנשמעת בית שיהי' ,67.[

ואילך "מכאן – באב עשר לחמשה בנוגע תענית מסכת בסיום siqeiומפורש siqenc דמוסיף" ופרש"י ,"
הת  בלימוד הוספה של שהסדר היינו , חייו", על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על בלילה לילות ורה

השנה. כל על ונמשך והולך באב, עשר מחמשה מתחיל

המבואר  ע"פ – כולה השנה כל על חדשה תקופה התחלת הוא באב עשר שחמשה יותר ויומתק
"דאס 68בספרים  שליט"א: אדמו"ר כ"ק (והפטיר טובה" וחתימה "כתיבה בגימטריא באב" עשר ָש"חמשה

גימטריא"). ּפוילישע א ַאיז

.ÊËמתוך ההנהגה כללות להיות צריכה זו חדשה .dgnyובתקופה

בספרים  מ"ש מארז"ל 69ובהקדם ממעטין 70בפירוש אב ו"משנכנס בשמחה" מרבין אדר "משנכנס
אב", "משנכנס כך, בשמחה", ההוספה) ע"י הקדושה (בצד מרבין אדר ש"משנכנס שכשם – בשמחה"

"בשמחה". ההוספה ע"י דלעו"ז הבלתיֿרצויים הענינים "ממעטין" דלעו"ז, השליטה נעשית שאז

מחמשה  עכשיו, הפחות לכל הרי, הימים, בתשעת להנהגה בנוגע לשקו"ט מקום יש אם גם אופן, ובכל
בודאי  – בדבר ספק שום שאין באב), עשר מחמשה אחדים ימים עברו שכבר (ולאחרי ואילך באב עשר

שמחה. מתוך ההנהגה להיות צריכה

לגמרי, אחר באופן העבודה עניני כל נעשים השמחה וע"י

כידוע  ביותר71– שזקוקים השונא, עם להלחם שיוצאים בשעה שגם מאנשיֿחיל, zrcdÎaeyilהמשל
שירֿלכת עם צועדים טוב, היותר באופן וכו' הירי  עמדות את ולכוין לארגן פריילעכן gnyכדי א ַ("מיט

– דוקא ַמארש")

גדר  פורצת ששמחה הענינים 72כיון כל עשיית ופועלת והסתרים, העלמות של ההגבלות כל שמבטלת ,
למהוי. כדבעי בשלימות, נעשים שאז חיות, מתוך

– הנוראים והימים אלול, חודש – לקראתנו הבאים הימים של לעבודה זו שמחה לנצל יש ובמיוחד
ד" שמחתנו"73ברעדה"elibבאופן "זמן – בגילוי היא השמחה שבהם שלאח"ז להימים בנוגע ועאכו"כ ,

ושמחתֿתורה. לשמיניֿעצרת עד הסוכות, חג –
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ואילך.65) א'לד ע' ח"ב נ"ך באוה"ת נדפס
וש"נ.66) ה. פמ"ז, שמו"ר
וש"נ.67) ה"ח. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
בדרכי 68) הובא ס"ב. מגל תבר יום מאמר ישכר שער ראה

סתרפ"ד. ושלום חיים
ועוד.69) ב). לט, (עה"פ וישב פ' ושמש מאור ראה
סע"א.70) כט, תענית
(71.191 .104 ע' תש"י סה"מ .59 .3 ע' תש"ה סה"ש ראה
ואילך.72) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
רע"א.73) מז, נצבים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים
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בספרים  (וגם בחסידות כבר שהובאה סברא") אלטע ("אן ישנה סברא אלא חידוש, זה אין ַַובאמת
באגה"ק 77שלפנ"ז) כמבואר לעבור 78– האפשרות כלומר, הבהמית", נפש מהתגברות הן ש"השגגות

בגלל היא, האסור, דבר שזהו ששוכח בשוגג, zindadעבירה eytp zexabzd בתניא במק"א 79[כמבואר

הזמן  בהמשך יותר נתחזק ואדרבה . . כתולדתו . . ובגבורתו בתקפו הוא הרע של ועצמותו ש"מהותו
לה  כדאי שלא אלה ענינים ממנו ש"משכיחה" עוה"ז"], עניני ושאר ושתי' באכילה הרבה בו שנשתמש

אודותם. שיזכור (לנה"ב)

הגמרא  כדברי ישראל, דאהבת להענין בנוגע היא נה"ב) התגברות (שמצד השכחה – 80ובנדו"ד

היו  "רשעים קיצם)", נתגלה (לא עונם נתגלה (ש)לא אחרונים קיצם) נתגלה עונם שנתגלה "(ראשונים
xzqa"81להם "שהי' ,mpg z`py"'כו אוהבים כאילו ולפנים ,82בלב,

לו  שאין כיון כלומר, חנם", "שנאת להיותה היא, "בסתר", הרשעות סיבת בזה: הביאור לומר ויש –
מתבייש  ה"ה שלעכטס'קייט"), ("גלאט גרידא רשעות אם כי חבירו, את ששונא כך על והסברה ַטעם

– כו' אוהבו כאילו פנים ומעמיד שנאתו את מסתיר ולכן בכך, להודות

לעצמו, בעה"ב בפ"ע, מציאות מהם אחד כל נעשה בסתר), היותה (עם קיימת שהשנאה כיון אבל,
dvex epi`eמזה וכתוצאה חבירו, עם ואחדות ב"עירוב" עירוב.gkeyלהיות לעשות

.‡Î עם ואחדות ב"עירוב" רצונו אין שאז חולין, של במצב בהיותו החול, בימות הוא זה כל והנה,
כבר – קדושה של מצב השבת, יום בבוא זה, לאחרי אבל עירוב; לעשות שוכח ובמילא, dvexחבירו,

בעירוב  בין להיות רק לא – מאוחר מדי שנזכר אלא ומצוות, תורה קדושה, בעניני בנ"י עם ואחדות
דבר  כל השמשות) (בין בה לעשות מותר מצוה ש"לדבר (כיון עירוב לעשות עדיין מותר שאז השמשות,

מד"ס" הוא עצמה בשבת שאז83שהאיסור היום, קידש שכבר לאחרי אלא ,(xeq`.עירוב לעשות

כבר עכשיו געשריען"... געוויי "געוואלד וצועק זיך") ער ("כאּפט עצמו את תופס ed`ואז dvex להיות ַַ
("וואכעדיק"), חולין של במצב בהיותו החול, שבימות כיון אלא, שכניו, עם dvxבאחדות `l להיות ָ

ובמילא שכניו, עם ואחדות בחג gkyב"עירוב" ובמילא, בפ"ע, ברשות א' כל נשאר לכן, עירוב , לעשות
גם אלא השכנים, רק לא – יכולים אינם envraהסוכות, `ed אל מהבית והמאכלים הכלים לטלטל –

הוא גם נשאר הסוכות שבחג כך, הסוכה, לתוך להנשמה arxהחצר בנוגע ברוחניות, "רעב" רק לא – ...!
והגוף, הבהמית לנפש בנוגע גם אלא eheytkבלבד, arx!

ומעין  בקונטרס המבואר הכתוב 84[וע"ד בשרירות 85בפירוש כי לי יהי' שלום לאמר בלבבו "והתברך
שכאשר  לעצמו שמדמה מי שיש וגו'", לו סלוח ה' יאבה לא הצמאה את הרוה ספות למען אלך לבי
אבל, גשמי, בטוב תאוותיו ולמלא להמשיך יוכל אזי התומ"צ) בדרך לילך (במקום לבו בשרירות ילך
שייכות  להם ואין דוקא, הקדושה מצד הגשמית ההשפעה גם נמשכת בנ"י אצל כי, בידו, היא טעות

גשמית. השפעה אפילו משם לקבל שיוכלו ללעו"ז

להיות יכול חפשית, לבחירה אפשרות שתהי' כדי –dry itly,מלעו"ז גשמית השפעה החוטא יקבל
נוטל  לכן בלעו"ז) חיות (שממשיך ההשפעה להם הממשיך (החוטא) הוא שהוא מפני אלא עוד, ולא

באגה"ת  (כמבואר בראש בהכרח 86חלק סוף כל וסוף בלבד, שעה לפי להיות יכול זה מצב אבל, ,(wqtezy
drtydd השפעה גם לקבל יכולים אינם זאת ולולי בלבד , הקדושה מצד השפעתם מקבלים שבנ"י כיון ,
גשמית.

בעבודתו  רק (לא חסרון אצלו נעשה העירוב, לעשות שכח ולכן רצה שלא שבגלל – בנדו"ד ודוגמתו
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וש"נ.77) סה"י. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' גם ראה
ויקרא).78) פ' להאריז"ל (מלקו"ת כח סו"ס
רע"ב).79) (יח, יג פרק
ב.80) ט, יומא
שם.81) פרש"י

שם.82) מהרש"א חדא"ג
ס"א.83) סרס"א או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.84) ג' פרק ו' מאמר
יחֿיט.85) כט, נצבים
ו.86) פרק



כט `"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy

גם אלא) ישראל, ואחדות ישראל דאהבת בהענין zinybהרוחנית drtyda,ולשתות לאכול יכול שאינו ,
הסוכה].arxונשאר נמצאת שבו החצר אל מהבית והמשקה המאכל לטלטל אסור עירוב, שללא כיון ,

לויתן  של מעורו סוכה לעשות הקב"ה כשעתיד – עצמו את תופס – דבר של בה 87ובסופו ולהושיב
להסוכה!... מחוץ ח"ו, עצמו, את ימצא  אזי לתומ"צ, השייכים בנ"י כל את

.·Î מערבת עצמה שהסוכה הסוכה, ע"י – לזה :88והתיקון

חז"ל  בזה 89אמרו ומבואר אחת", בסוכה לישב ראויים ישראל ומצד 90"כל המקיף, הו"ע ש"סוכה" ,
שאינם  כשם ח"ו, ביניהם פירוד שיהי' רוצים ואינם אחת", "בסוכה באחדות, בנ"י כל נמצאים המקיף

אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כפתגם ח"ו מאלקות  נפרדים להיות רוצה 91רוצים אינו שיהודי הזקן, רבינו בשם
בנ"י). משאר נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו זה ומשום מאלקות, נפרד ח"ו להיות יכול ואינו

שה  ודעת,וכיון טעם והשגה, בשכל בפנימיות, להמשיכו שצריכים כזה מקיף הוא דסוכה מקיף

בקרא  כמפורש חז"ל erci"למען92– וכדרשת וגו'", גבוהה 93דורותיכם שהיא שסוכה (בהטעם
אדם אמה עשרים "עד פסולה) אמה מעשרים כו'",rceiלמעלה יודע אדם אין אמה מעשרים למעלה כו'

תלוי המצוה שקיום –dricida94היינו,

בנוגע  גם ופועלת אחת") בסוכה לישב ראויים ישראל ("כל המקיף שמצד ישראל של אחדותם נמשכת
אחד, בית כאנשי נחשבים להיות החצר בני כל את מערבת שהסוכה – ממש בפועל ושתי' אכילה לעניני 

גשמיים! ומשקאות מאכלים לסוכה מהבית לטלטל יכולים ובמילא

.‚Î:אלינו בנוגע מזה וההוראה

העצים  את שינדבו כזו לדרגא עדיין הגיעו שלא כאלה וישנם והאחדות, העירוב בענין חסר כאשר גם
ועכ"פ  דערביי", ניט נאך "מ'האלט העצים"), "קרבן בענין לעיל (כמדובר הזולת של קרבנו בשביל ַָשלהם
שבנוגע  ולזכור לידע צריך – הזמנים בשינויי הדבר ותלוי שעה, ובכל עת בכל כזו בדרגא נמצאים לא

המקיף, ענין mieyל"סוכה", mlek– אחד מקיף לכולנו שיש ,iaxd ly siwnd...("מקיף רבי'נס ("דעם
די  ("מיט הערדליים וגם הרגלים, ועד מהראש האדם, מציאות כל את שמקיפה סוכה כמו אותנו שמקיף

ַָקאלאשן")...

הפתגם  כידוע עם 95– רק לא בתוכה שנכנסים היחידה המצוה שהיא סוכה, מצות מעלת גודל אודות
לתוך  עמהם גם נכנסים  הרפש, מפני המגין לבוש היותם עם אשר, הערדליים, עם גם אלא הגוף כל

– אליו שנדבק בלאטע") די ("מיט הרפש עם יחד האדם את מקיפה סוכה שמצות כך, ָהסוכה,

מקיף  הרי – והחסידים המקושרים כל את שמאחד מקיף לנו, נתן שהרבי המקיף את לנו שיש וכיון
ישראל שכל סוכ"ס יפעל חברים"eayiזה אחד "כאיש כאחד, לאחדים להיות אחת, בסוכה .96(בפנימיות)

הגלות  אריכות סיבת שהיא חנם" "שנאת שתמורת – הגלות אריכות לביטול והקדמה הכנה תהי' וזו
של באופן ההנהגה תהי' ס"כ), כנ"ל קיצם", נתגלה  לא  עונם נתגלה שלא כשנדמה `dad("אחרונים גם

אהבת שזוהי של mpgלו טובתו אודות ולחשוב עצמו את להניח – הוא טוען – ממנו תובעים [למה
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א.87) עה, ב"ב
בהתוועדות 88) שנאמרו פרטים כמה חסרים דלקמן בהביאור

(המו"ל).
ב.89) כז, סוכה
רמט 90) ע' ח"א מלוקט סה"מ .58 ע' תשי"א סה"מ ראה

ועוד. שנח. ע' ואילך.
תמוז).91) כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד שלו אג"ק

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם
ואילך.92) שנה ע' שם מלוקט סה"מ וראה מג. כג, אמור

וש"נ.
תש"ה 93) .32 ע' ריש תש"ד סה"מ וראה וש"נ. א. ב, סוכה

ועוד. .43 ע'
או 94) מצרים", ליציאת "זכר בו שאומרים כבקידוש, דלא

ידך  על לאות לך "והי' ט) יג, (בא בה שנאמר תפילין, מצות
רק  – ממצרים" ה' הוציאך חזקה ביד כי . . עיניך בין ולזכרון
נדפס  – 1 הערה 46 ע' תשי"א סה"מ (ראה ידיעה ולא זכרון,

.(11 ע' ח"ב בתו"מ
(95– ד ע, קליינמאן) חיים משה (לר' ישרים אור ס' ַראה

מקאברין. משה ר' הרה"ק בשם
סו"ס 96) אגה"ק תניא א. כו, חגיגה וראה יא. כ, שופטים ס'

כב.
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ראהו  לא ומעולם מכירו שאינו "אהבת97יהודי זוהי טובה?! איזו לו עשה שלא שלא mpgובודאי כיון ,"
תבוא  ועי"ז הגלות), (סיבת ההיא חנם" ה"שנאת את תבטל זו חנם" "אהבת שכן, דבר], שום מזה לו יהי'

השלימה  .98הגאולה

***

.„Î(:ואמר והוסיף השמחה, הגברת ע"ד עוה"פ הורה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

לאחר  באב בתשעה הנה – הרבי על שראיתי כפי זאת: לומר (חששתי) רציתי לא עצמו באב בתשעה
ועצבות. מתיחות עליו ניכרת היתה לא היום חצות

חכמים"...99בליובאוויטש  ברצון "שלא זה הי' ולא "בערעלאך"... עם באב בתשעה משחקים ַהיו

יכולים, לא באב, תשעה לאחרי טעג") צען פון מעשה ("א ימים עשרה כבר שעברו אף – כאן ַואילו
הענינים! מכל ארויסקריכן") ("מ'זאל שיצאו לפעול ָכנראה,

"לחיים  ואמר:) בידו, הכוס את (ולקח דוגמא... להראות צריכים שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ולברכה".

"זא  אמר: ניגון".ואח"כ פריילעכן א גט ַָ

***

.‰Î בשליחות האברכים או התלמידים נוסעים שבה הקיץ דימי התקופה של בעיצומה אנו עומדים
חינוך" לעניני .100ה"מרכז

באמצע  עדיין שנמצאים כאלה ישנם מהנסיעה, חזרו שכבר כאלה ישנם הדברים, לפרטי בנוגע –
ימי  את שינצלו הרבי של רצונו – הדברים לכללות בנוגע אבל לנסוע; שעומדים כאלה וישנם הנסיעה,
שכבר  (לאחרי באמצע עתה עומדים – שבשמים לאביהם ישראל של לבם את ולקרב לעורר כדי הקיץ

הענין. התחיל)

שנקבע  כפי הנסיעה, זמן גם ולכן כולה, השנה לכל שנוגע כללי ענין היא זו שנסיעה – ובהקדמה
בשלשת  – לפעמים השנה: לכל הנוגעת כללית בתקופה תמיד הי' אדמו"ר, מו"ח כ"ק ע"י ונתתקן
ההכנה  מתחילה שבהם שלאח"ז, בימים – ולפעמים ישראל, פרצות לגדור צריכים שבהם השבועות,

החדשה. השנה לקראת הקב"ה שנותן ומתוקה  טובה השנה לקבל

להיות  צריך אלא הוא, במקומו עבודתו עובד אחד שכל בכך להסתפק אין – הרבי תבע – זו ובתקופה
מקום  "שדה", בבחינת הוא זה שמקום הוא יודע בואו מקום שבכל היינו, השדה", ל"ערי ממקומו גולה

שדה" איש גו' ל"עשו שליטה יש למקום 101שבו שלחו והקב"ה תיקון, הדורשים ענינים בו יש ובמילא ,
תיקון. הדרוש את לתקן כדי זה

.ÂÎ אלה נסיעות של הפעולה לגודל בנוגע להבהיר המקום שכיון 102וכאן יחשוב לא א' שאף –
הנסיעה... כל געלוינט") ניט זיך האט ("עס כדאית היתה לא אולי מעט, אלא היתה לא ָשפעולתו

חז"ל  אמרו כדאית) היתה לא או כדאית היתה הנסיעה (אם כזה לחשבון שבנוגע – הדברים 103ונקודת

באפשרותנו  שאין הנסתרים מהדברים היא אלה נסיעות של הפעולה שכן, לך", למה דרחמנא כבשי "בהדי
כראוי. ולהעריך לשער
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ב"היום 97) (נעתק קצא ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כסלו). טו יום" ב"היום (נעתק פט ע' ריש ח"ה א). אדר ג יום"

ועוד.
תמ)98) ע' ריש ח"ד (אג"ק זו שנה אלול א' מכתב גם ראה

כו'". בההתוועדות אמורה מלתי "וכבר –
ב"רשימות"99) נעתקה – תש"א (נדחה) ת"ב מוצאי שיחת

איכה  מגילת על רשימות בקונטרס ונדפסה ע'... קנה חוברת
.48 ע' חב"ד המנהגים בספר ולאח"ז בסופו. תשי"א) (קה"ת

ואילך).100) 224 ע' (לעיל תמוז כ"ב שיחת ראה
ואילך).101) סע"ב (קלט, עה"פ אוה"ת וראה כז. כה, תולדות
ואילך.102) 368 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
סע"א.103) יו"ד, ברכות
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הצלת של הפעולה גודל ולהעריך לשער שאיֿאפשר calaכשם cg` icedi חז"ל כדברי "לפיכך 104,
קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים שכל ללמדך יחידי אדם ln`נברא mler,(רח"ל בהפכו (ועד"ז "

יכולים  בלבד, אחד יהודי ליהדות מקרבים שכאשר בפועל, המציאות היא כן אלא בלבד, משל זה ואין
בנוגע גם הוא כן – ושלמים יראים יהודים של משפחותֿמשפחות ממנו `zgלצאת dlertl שאיֿאפשר ,

איןֿספור  סיפורים ריבוי חז"ל בדברי שמצינו וכפי ממנה, לבוא שיכולה התוצאה את ולהעריך לשער
גדול  טוב הביאה ערך, לפי וקלה קטנה פעולה נראית שהיתה אחת, שפעולה איך שיעור"...) א ַָ("אן

בלתיֿרצוי'). בפעולה ח"ו, להיפך (או ביותר

הנראים הענינים אלא אינו – אלה נסיעות של מהפעולה לידע שיכולים ielbaeמה zeipeviga ומלבד ,
מאומה. יודעים לא זה

יתכן  לראש, לכל הנה: – בלבד קלה פעולה רואים ובגלוי בחיצוניות כאשר גם הרי שכן, וכיון
משאול  שמוציאו העיקרי הענין היא עליו) שפעלו (זה פלוני אצל – קלה פעולה לו שנראית זו, שפעולה
ביותר. גדולות תוצאות להביא יכולה – קלה פעולה זוהי אם גם לזה, ונוסף רום! בעומק ומעמידו תחתית

ידיעתם  ומבלי זה, לאחרי זמן משך – אלה מנסיעות כתוצאה שנעשים ענינים ריבוי שישנם גם ומה
אלה. ענינים נפעלו ידם שעל אלה של

.ÊÎ:אחדות שנים לפני שאירע סיפור אספר – להנ"ל דוגמא בתור

דיברו  שבה שגרתית נסיעה – השדה לערי מנסיעה הבחורים שחזרו לאחרי חדשים שלשה
טרפים  בדברים השימוש (ושלילת הקודש טהרת על ספרות הכשר, חינוך אודות ועוררו בבתיֿכנסיות
כותב  ובו העיר, של מהרב מכתב אדמו"ר מו"ח כ"ק קיבל – וכיו"ב ישראל), את שמדחים ופסולים

שנפעלה הפעולה על "יישרֿכח" להביע הבחורים:`elvשרצונו של ביקורם בעקבות – עצמו הרב אצל –

בדעתו עלה לא ומעולם ברבנות, שמכהן שנה, עשרים או חמשֿעשרה רב, זמן envraזה `edy צריך
בתשובה... לשוב

משורת  ד"לפנים בענינים אצלו חסר שהי' אלא, תומ"צ, שומר אורטודוקסי, רב אודות הוא המדובר –
התומ"צ  בשמירת הוספה ע"ד עמהם ולהתווכח מהם לדרוש העיר, יהודי עם בההתעסקות וגם, הדין",

– כיו"ב תירוצים ושאר הזאת, ולצרה לי מה בחשבו, וכו',

תומ"צ, בעניני וזהירותם הנהגתם אופן בראותו – לעירו שהגיעו הבחורים של מביקורם כתוצאה אבל,
ניכרת  שהיתה והתלהבות וחמימות חיות מתוך ביתֿהכנסת, בימת מעל לדבר שנעמדו ובמיוחד כולל

תאמרנה" עצמותי "כל בבחינת וכו', ידיהם ובתנועות דיבורם עלה 105באופן נסיעתם, לאחרי הנה –
למיעבד! לי' כדבעי הנהגתו אין אולי בדעתו

כלל... שאלה בגדר הדבר הי' לא אז, עד –

שלא  החלטה לידי הגיע – קלה בהתבוננות אלא ארוכה, התבוננות ללא – בדבר להתבונן וכשהתחיל
לבעה"ב!... כראוי אפילו מתנהג שאינו אלא לרב, כראוי מתנהג שאינו בלבד זו

להכיר  הכח את ולמצוא הדבר, את ("פאנאנדערקייען") "לעכל" אחדים, שבועות זמן, משך לו ַַלקח
לי' כדבעי הנהגתו תהי' ולהבא שמכאן בעצמו פעל האמת, אצלו שנקלט ולאחרי עצמו), (כלפי האמת

האמת  על להודות עצמו על לפעול שיוכל אחדים, שבועות זמן, משך עוד לו לקח ולאח"ז 106למיעבד.

הבחורים!... של פעולתם על... "יישרֿכח" לו וליתן לרבי, גם זאת ולגלות

עצמם שהבחורים בשעה בה –mircei mpi` אלא עוד ולא דברֿמה, עליו שפעלו הזה, היום עד ,
llkשבדבריהם epeekzd `l,העיר שבכל המובחר למהוי, כדבעי הרב הי' השקפתם לפי שכן, הרב, אל
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(במשנה).104) סע"א לז, סנהדרין
יו"ד.105) לה, תהלים

(106.55 ע' תש"א סה"ש גם ראה
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הבחורים  עליו; ולהשפיע לדבר מה להם הי' שלא כך, יכלתו, ככל בפעולותיהם להם וסייע שעזר זה והוא
יהודים עם והתפעל `mixgדיברו התרשם אחרים, יהודים עם פעולותיהם על והביט הצד מן שעמד והרב ,

למיעבד. לי' כדבעי הנהגתו את להיטיב  בעצמו נתעורר ועי"ז מהם,

אפילו  להיות יכולה הבחורים של מפעולתם הרב של וההתפעלות שההתרשמות – בזה נוספת ונקודה
zeipevigdnשנראים כפי הבחורים, :ueganשל

נעשה מה יודע אינו הבחור, של פעולתו את שרואה dniptהרב eala(זו (בנסיעה שפעולתו יתכן ;
היא והתלהבות, חיות מתוך שנראית היהדות, ואילוzeipevigaבחיזוק dniptבלבד, eala,בכך חפץ אינו

מתוך  זו לנסיעה להקדישם (שהוצרך אלה שבועות שתיםֿשלש כבר יסתיימו מתי לעצמו וחושב
לניוֿיארק... לחזור ויוכל ָ"מסירתֿנפש"...)

שמצד היא, האמת –zeiniptay zeiniptd הרמב"ם מפס"ד כמובן זו, בפעולה לעסוק ורצונו חפצו ,107

בחסידות  מן 108(שהובא ולהתרחק המצוות כל "לעשות הוא מישראל כאו"א של האמיתי שרצונו (
שמצד ונמצא, שתקפו", הוא ש"יצרו אלא zeiniptcהעבירות", zeiniptd ומצד כדבעי, הבחור של רצונו

ezeipevig הפנימיות של המפגש את שעיכב ענין איזה באמצע שנתערב אלא כדבעי, פעולתו היתה
החיצוניות. עם שבפנימיות

היתה הרב של שהתרשמותו אף דבר zeipevigdnובמילא, של שלאמיתו העובדה מ"מ, הבחור, של
גם zeiniptayה"ז zeiniptd,למהוי לי' כדבעי להיות בעצמו הרב על פעל ה"ז שסוכ"ס לכך מסייעת שלו,

עתה. עד נמשכת פעולה של באופן ה"ז וכנראה,

.ÁÎ:היהדות בחיזוק לפעול להנסיעות הקשור בכל עידודֿרוח יוסיף לעיל האמור

הצליחו  לא כאן פעולותיהם; מהצלחת מרוצים שאינם כאלה ישנם מהנסיעות, חזרו שכבר אלה בין
"גדולות  שפעלו רואים לא הנייר, על חשבון כשעושים ובכלל, יותר, לפעול יכולים היו וכאן לפעול,
דאלאר  אלפי כמה וגם הביאו, לא – ו"עובדים" "משכילים" "חסידים", עשו, לא – "גרים" ונפלאות":

זיין"). צו דארף עס ווי ניט אזוי... אלץ עּפעס ("ס'איז הכניסו... ַַַלא

שכשלוקחים  לפעמים יתכן – קטן. בדבר אפילו הפעולה גודל לידע יכולים שלא היא, האמת אבל,
שלא  גדול סכום אחר מיהודי שלוקחים מזה יותר הרבה פועלים סענט") ּפאר ("א אחדות פרוטות ַָמיהודי

במדרש  כהסיפור בחלומו:109בערך, השור לבעל ש"נראה העני, של ואגודתֿהירק העשיר של שורו אודות
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של ברשימותיו בארוכה (כמסופר קדמך" העני של ).110קרבנו

היא  הרי ובמילא העולם, כל סוף עד פירות ופירי פירות עושה קדושה של פעולה שכל לידע צריכים
בל  טוב בה יש הסביבה, על שמשפיע יהודי ובפרט יהודי, עם שפועלים פעולה שכל כך, נצחית, פעולה

עולמים. ולעולמי לעד ישוער,

עדיין  שנמצאים אלה לכל תוספתֿכח מהוה ה"ז מהנסיעות, חזרו שכבר לאלה העידודֿרוח על ונוסף
ובטוב  בשמחה פעולתם ויפעלו לבב, ובטוב בשמחה שיסעו – לנסוע שמתכוננים או הנסיעה, באמצע
ומלואו"! "עולם לפעול יכולים פעולה, ובכל דיבור, בכל קער"), יעדן ("מיט פני' שבכל בידעם לבב,

***

.ËÎ בספרים אבות 111איתא קברי על השתטחו ולא שנים שבע עברו אבל,112שאם עוד. ילכו לא ,
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ספ"ב.107) גירושין הל'
ס"ע 108) תשי"א סה"מ ואילך. א'קנו ס"ע ח"ב תער"ב המשך

.120
ה.109) פ"ג, ויק"ר
(110.(311 ע' תשי"א (סה"מ תמוז י"בֿי"ג בקונטרס שי"ל

ח"ב 111) אבילות הל' ציננער) (להר"ג גבריאל נטעי ראה
וש"נ. תרלזֿט). (ע' ס"הֿיא פפ"ח

מיום 112) שנים שבע מלאו השתא מנחםֿאב שבכ"ף להעיר,
נבצר  שבהם תשי"א), מנ"א כ"ף – תש"ד מנ"א (כ"ף ההסתלקות

(המו"ל). ז"ל אביו קבר על להשתטח שליט"א אדמו"ר מכ"ק



לג `"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy

הענינים  בלבול בגלל האחרונים, לשלוח בדורות שהנהיגו אלא זה, מנהג ביטלו כו', הסדרים ובלבול
בעצמם) גם הולכים (ולאח"ז שליח .113תחילה

מהי  יודע אתנו ואין לך", למה דרחמנא כבשי "בהדי נאמר שעליהם מהענינים זה הרי בכלל, –
עקיבא  רבי כדברי לטובה, הוא זה שענין ויתכן בזה, וכדברי 114הכוונה עביד", לטב רחמנא דעביד "כל :

זו  גם איש לטובה".115נחום זו "גם :

לטב 116ויש  רחמנא דעביד ש"כל – זו גם איש נחום ודברי ר"ע דברי בין החילוק ולבאר להוסיף
זו) גם איש נחום ע"י (שנאמר לטובה" זו ו"גם (ארמית), תרגום בלשון הוא ר"ע) ע"י (שנאמר עביד"

הקודש: בלשון הוא

משא"כ  ברורים; הם זה בלשון הנאמרים הענינים כל ולכן, ומבורר, קדוש לשון הוא – הקודש לשון
כך. כל ברורים אינם הקודש), כלשון ומבורר קדוש (שאינו תרגום בלשון הנאמרים הענינים

שגם  אע"פ הרי, תרגום), (שבלשון עביד" לטב רחמנא דעביד "כל שבהביטוי בנדו"ד, גם מובן ומזה
ברור  באופן גילוי לידי בא זה אין מ"מ עביד", "לטב – רחמנא") ("דעביד בעולם מאורע שכל נרגש בזה
ביטוי  לידי בא דבר שבכל הטוב אשר מודגש, הקודש) (שבלשון לטובה" זו "גם בהביטוי ואילו כ"כ;

ברורה. בראי' וגילוי

.Ï:האמורים ביטויים לשני בקשר בגמרא שהובאו הדוגמאות שתי בין החילוק ביאור ע"פ זה ויובן

ברכות  במסכת היא – עביד" לטב  רחמנא דעביד "כל עקיבא רבי לדברי בגמרא הדוגמא :114(א)

דהוה  דר"ע הא כי עביד. לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם יהא לעולם דר"ע, משמי' "תנא
ובת  אזל לטב, רחמנא דעביד כל אמר לי', יהבי לא אושפיזא, בעא מתא, לההיא מטא באורחא, קאזיל

בשדה  (ולן משנתו 117בדברא (להקיצו תרנגולא בהדי' והוה ושרגא".117), וחמרא (

אבל  וכו'... מברשתֿשיניים המחאות, פינקס אחרים: דברים אתו לוקח בדרך הנוסע זה, בזמננו –
"ש  אתו ליקח הנוסע נהג שעברו בחושך;בזמנים גם התורה בלימוד להתעסק שיוכל בכדי – (נר) רגא"

הגשמיים  מעניניו משוחרר יהי' שהוא כך שלו, הגשמיות את שלעּפן") זאל ("וואס שישא – ָָ"חמרא"
חצות" ל"תיקון אותו שיעיר – ו"תרנגולא" נסיעתו; בעת בהם להתעסק יצטרך –.ולא

דעביד  כל אמר, לחמרא, אכלי' ארי' אתא לתרנגולא, אכלי' שונרא אתא לשרגא, כביי' זיקא "אתא
הכל  הקב"ה שעושה מה כל לכו אמרי לאו להו, אמר למתא, שביי' גייסא אתא בלילה בי' לטב. רחמנא
הגייס  הי' קורא התרנגול או נוער החמור הי' ואילו אותי, רואה הגייס הי' דלוק נר הי' "אילו לטובה",

אותי" ושובה .117בא

תענית  במסכת היא – לטובה" זו "גם זו גם איש נחום לדברי בגמרא הדוגמא :115(ב)

רעה  אפילו לו המאורע (כל לי' סלקא דהוה מילתא דכל זו, גם איש נחום לי' קרו אמר 117"אמאי (
מלך  אל לשליחות בנוגע הי' [המדובר קיסר לבי דורון ישראל לשדורי בעו חדא זימנא לטובה. זו גם

רומי  בעיר סיפטא 118רומי מלא בידי' שדרו הוא, בנסין דמלומד זו גם איש נחום ייזיל ייזיל, מאן אמרו .[
המלון  באותו אחת לילה (לן דירה בההוא בת אזל ומרגליות, טובות דאבנים קמו 117[ארגז] בליליא ,(

שלו  (ארגז לסיפטי' ושקלינהו דיוראי לטובה"117הנך זו גם אמר חזנהו כי למחר עפרא, ומלונהו (119.
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(113.647 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
סע"ב.114) ס, ברכות
וש"נ.115) א. כא, תענית
שליט"א 116) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוסל"ב ועד מכאן

זו  במהדורא ואילך. 393 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

שם.117) פרש"י

בני 118) על  ההיא בתקופה שנגזרה גזירה לבטל בכדי כנראה,
מוגה). בלתי (מהנחה ישראל

געווען 119) איז ("ער שקוע הי' זו גם איש שנחום מסתבר,
להארגז  יתירה לב תשומת נתן ולא אחרים, בענינים ָצוטראגן")
עסוק  הי' תנא שבהיותו ובפרט, הקיסר... אל למסור שנתנוהו
לא  ובכן ומרגליות; טובות מבאבנים יותר התורה בלימוד בודאי
במשך  שם ללון לאכסנייתו זו גם איש נחום הגיע שכאשר ייפלא

`"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy

הבחורים  עליו; ולהשפיע לדבר מה להם הי' שלא כך, יכלתו, ככל בפעולותיהם להם וסייע שעזר זה והוא
יהודים עם והתפעל `mixgדיברו התרשם אחרים, יהודים עם פעולותיהם על והביט הצד מן שעמד והרב ,

למיעבד. לי' כדבעי הנהגתו את להיטיב  בעצמו נתעורר ועי"ז מהם,

אפילו  להיות יכולה הבחורים של מפעולתם הרב של וההתפעלות שההתרשמות – בזה נוספת ונקודה
zeipevigdnשנראים כפי הבחורים, :ueganשל

נעשה מה יודע אינו הבחור, של פעולתו את שרואה dniptהרב eala(זו (בנסיעה שפעולתו יתכן ;
היא והתלהבות, חיות מתוך שנראית היהדות, ואילוzeipevigaבחיזוק dniptבלבד, eala,בכך חפץ אינו

מתוך  זו לנסיעה להקדישם (שהוצרך אלה שבועות שתיםֿשלש כבר יסתיימו מתי לעצמו וחושב
לניוֿיארק... לחזור ויוכל ָ"מסירתֿנפש"...)

שמצד היא, האמת –zeiniptay zeiniptd הרמב"ם מפס"ד כמובן זו, בפעולה לעסוק ורצונו חפצו ,107

בחסידות  מן 108(שהובא ולהתרחק המצוות כל "לעשות הוא מישראל כאו"א של האמיתי שרצונו (
שמצד ונמצא, שתקפו", הוא ש"יצרו אלא zeiniptcהעבירות", zeiniptd ומצד כדבעי, הבחור של רצונו

ezeipevig הפנימיות של המפגש את שעיכב ענין איזה באמצע שנתערב אלא כדבעי, פעולתו היתה
החיצוניות. עם שבפנימיות

היתה הרב של שהתרשמותו אף דבר zeipevigdnובמילא, של שלאמיתו העובדה מ"מ, הבחור, של
גם zeiniptayה"ז zeiniptd,למהוי לי' כדבעי להיות בעצמו הרב על פעל ה"ז שסוכ"ס לכך מסייעת שלו,

עתה. עד נמשכת פעולה של באופן ה"ז וכנראה,

.ÁÎ:היהדות בחיזוק לפעול להנסיעות הקשור בכל עידודֿרוח יוסיף לעיל האמור

הצליחו  לא כאן פעולותיהם; מהצלחת מרוצים שאינם כאלה ישנם מהנסיעות, חזרו שכבר אלה בין
"גדולות  שפעלו רואים לא הנייר, על חשבון כשעושים ובכלל, יותר, לפעול יכולים היו וכאן לפעול,
דאלאר  אלפי כמה וגם הביאו, לא – ו"עובדים" "משכילים" "חסידים", עשו, לא – "גרים" ונפלאות":

זיין"). צו דארף עס ווי ניט אזוי... אלץ עּפעס ("ס'איז הכניסו... ַַַלא

שכשלוקחים  לפעמים יתכן – קטן. בדבר אפילו הפעולה גודל לידע יכולים שלא היא, האמת אבל,
שלא  גדול סכום אחר מיהודי שלוקחים מזה יותר הרבה פועלים סענט") ּפאר ("א אחדות פרוטות ַָמיהודי

במדרש  כהסיפור בחלומו:109בערך, השור לבעל ש"נראה העני, של ואגודתֿהירק העשיר של שורו אודות
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של ברשימותיו בארוכה (כמסופר קדמך" העני של ).110קרבנו

היא  הרי ובמילא העולם, כל סוף עד פירות ופירי פירות עושה קדושה של פעולה שכל לידע צריכים
בל  טוב בה יש הסביבה, על שמשפיע יהודי ובפרט יהודי, עם שפועלים פעולה שכל כך, נצחית, פעולה

עולמים. ולעולמי לעד ישוער,

עדיין  שנמצאים אלה לכל תוספתֿכח מהוה ה"ז מהנסיעות, חזרו שכבר לאלה העידודֿרוח על ונוסף
ובטוב  בשמחה פעולתם ויפעלו לבב, ובטוב בשמחה שיסעו – לנסוע שמתכוננים או הנסיעה, באמצע
ומלואו"! "עולם לפעול יכולים פעולה, ובכל דיבור, בכל קער"), יעדן ("מיט פני' שבכל בידעם לבב,

***

.ËÎ בספרים אבות 111איתא קברי על השתטחו ולא שנים שבע עברו אבל,112שאם עוד. ילכו לא ,
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ספ"ב.107) גירושין הל'
ס"ע 108) תשי"א סה"מ ואילך. א'קנו ס"ע ח"ב תער"ב המשך

.120
ה.109) פ"ג, ויק"ר
(110.(311 ע' תשי"א (סה"מ תמוז י"בֿי"ג בקונטרס שי"ל

ח"ב 111) אבילות הל' ציננער) (להר"ג גבריאל נטעי ראה
וש"נ. תרלזֿט). (ע' ס"הֿיא פפ"ח

מיום 112) שנים שבע מלאו השתא מנחםֿאב שבכ"ף להעיר,
נבצר  שבהם תשי"א), מנ"א כ"ף – תש"ד מנ"א (כ"ף ההסתלקות

(המו"ל). ז"ל אביו קבר על להשתטח שליט"א אדמו"ר מכ"ק
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מדרכו  לחזור כלל בדעתו עלה לא מקום מכל לו, שקרה מה זו גם איש נחום ראה ש"למחר" אע"פ –
מכיון  אשר בפשטות, מובן הי' זו גם איש נחום אצל שכן, לטובה"), זו "גם היתה ע"ז תגובתו (ואדרבה ,

יעזור  בודאי והקב"ה שליחותו, את למלא עליו – המלך אל שליח להיות אותו מינו ישראל –120שבני .

של  (שונאיהן לכולהו למקטלינהו מלכא בעא עפרא, דמלו חזנהו לסיפטא, שרינהו התם מטא "כי
כחד 117ישראל  לי' אדמי אליהו אתא לטובה, זו גם זו] גם איש [נחום אמר יהודאי, בי מחייכו קא אמר ,(

קיסר  משרי (כאחד עם 117מינייהו (כשנלחם הוא אבוהון דאברהם מעפרא עפרא הא דילמא א"ל ,(
(קשין 117המלכים  גילי סייפי', הוו עפרא שדי הוה דכי דכתיב 117), גירי, הוו כקש 121) חרבו כעפר יתן

מיני' בדקו גויים"...), ביי ניט דאך פעלן ("מלחמות למיכבשי' מצו דלא מדינתא חדא הויא קשתו. ָנדף
כו'". רבה ביקרא ושדרוהו ומרגליות טובות אבנים לסיפטי' ומלוהו גנזי' לבי עיילו וכבשוה,

.‡Ï:הדוגמאות שתי בין החילוק

לר"ע לו גרמו שאירעו המאורעות הרי – עקיבא דרבי xrveבהסיפור cqtd'הי מהם כתוצאה שכן, ,
ללון שרויdcyaמוכרח והי' לעיר), להכנס לו נתנו שלא הנר),dkiyga(מאחר את כיבתה שהרוח (כיון

cai`eהיו אלו מאורעות כל והארי). החתול טריפת (בגלל חמורו ואת תרנגולו שעל mylאת (כיון טובה
של ענין היו עצמם המאורעות אבל מהשודדים), ר"ע ניצל .xrvידם

הרי, – זו גם איש דנחום בהסיפור הי'dligzklnמשא"כ אילו ואדרבה, כלל, נזק כל שם הי' לא
בבית  שכן, המלך, אצל מתקבלות היו אם יודע מי – ומרגליות טובות אבנים מביא זו גם איש  נחום

טובות  באבנים כלל מחסור אין הביא122המלך כאשר דוקא ואילו ;xtr.הדבר נתקבל –

ולפיכך  אויגן"... פארמאכטע מיט געווען איז "מען העלם, של ומצב מעמד הי' שמלכתחילה ַַאלא,
ההוא שבמאורע הטוב על ההעלם שנתבטל לאחרי אמנם, וצער; נזק כאן שיש נדמה ונתגלה הי' נתברר –

dligzklny.טוב דבר זה הי'

כלומר:

של במצב שרוי ר"ע הי' – דר"ע מצערxrvבהסיפור ניצל זה צער שבאמצעות אלא, ,xzei lecb,
הדבר – זו גם איש דנחום בהסיפור עפר)envrואילו הושם ובמקומן טובות האבנים ממנו שנגנבו (מה

.aehהי'

לטובה" זו ו"גם עביד" לטב רחמנא  דעביד "כל – הביטויים שני בין החילוק :123וזהו

הוא  רחמנא") ("דעביד בעולם מאורע שכל בגלל דוקא לאו הוא – עביד" לטב רחמנא דעביד "כל
envrטוב cvn"רחמנא דעביד ש"כל בגלל אלא ,ezilkz("עביד ("לטב טוב "גם 124היא הביטוי משא"כ ,

ש" משמעותו, לטובה" אליין"efזו "דאס עצמו, זה דבר לטובה".125– – ָ

.·Ï וההכרה הידיעה מתבטאת ר"ע שבדברי – זו גם איש ונחום ר"ע בין החילוק טעם גם לבאר ויש
"גם  – יותר  נעלית דרגא מודגשת זו גם איש נחום בדברי ואילו עביד", לטב רחמנא דעביד ש"כל רק

לטובה": זו

ר"ע  של רבו הי' זו גם איש שנחום נחום 126כיון רבו של מדורו יותר מאוחר בדור חי שר"ע נמצא, ,
שלפניו. הדור לגבי החושך מתגבר דור שבכל כיון יותר, עוד גדול הגלות חושך נעשה שאז זו, גם איש
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עפר... ארגזו את הדיירים מילאו הלילה,
מה  אמנם ראה – בבוקר זו גם איש נחום נתעורר כאשר
בלימוד  עצמו את השקיע זאת, בכל אבל הלילה, במשך שאירע
אבנים  פון הארצן צום נעמען גיין זיך ער זאל "וואס! ַָָהתורה,
לטובה"! זו "גם ואמר נענה ותיכף ומרגליות"?!... טובות

מוגה). בלתי (מהנחה
(120– המלכות בית אל שליחות עליו הטילו שבנ"י מכיון

יתגשמו  כיצד לו נפק"מ למאי הרי – זו גם איש נחום סבר
תתמלא  כיצד אויבערשטער" דער דאגה'נען "זאל ָהדברים?!
מסויימת  שליחות למלא שמינוהו מכיון הרי הוא, מצדו שליחותו;

מוגה). בלתי (מהנחה בשליחותו! לילך עליו –
ב.121) מא, ישעי'
שם.122) לע"י יעקב עיון עיין
שם.123) לע"י יוסף ענף גם ראה
נפעלת 124) וכיו"ב המצער מאורע שבאמצעות – לדוגמא

במקום  טובה נעשית הצער שע"י או יותר, עוד גדול מצער הצלה
מוגה). בלתי (מהנחה וכיו"ב אחר,

אֿלי"125) "זה ואומר באצבעו מראה אחד שכל דרך על
ב). טו, בשלח (פרש"י

סע"א.126) יב, חגיגה
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ר"ע  של בדורו עצמו,127ולפיכך, מצד טוב הוא דבר שכל בגילוי לראות האפשריות קיימת היתה לא ,
מצ"ע, טוב הוא בעולם ענין שכל – האמיתית המציאות בפשיטות יודעים היו אז גם אם אפילו שכן,

בעולם. להתגלות יכולה זו והכרה ידיעה היתה לא הדור, ומצב מעמד מצד מ"מ,

היתה  הבית, זמן של) בעיצומו (או אל יותר קרוב שהי' דור ודורו, זו גם איש נחום אצל משא"כ
לטובה".zelblהאפשריות זו ד"גם הענין בעולם גם

.‚Ï לכללות בנוגע החילוק על (נוסף עצמם זו גם איש ונחום עקיבא רבי שבין בהחילוק להוסיף ויש
הדור):

מצינו  – עקיבא ורבי זו גם איש נחום הי'128אודות זו גם איש eixeqiaשנחום gny עקיבא רבי  משא"כ ,
אמר  שר"ע המסירתֿנפש 129(ואף ענין מצד זה הי' – ואקיימנו" לידי יבוא מתי . . מצטער הייתי ימי "כל

מש"נ  נפשך"130(לקיים את נוטל "אפילו נפשך", ביסורים).129"בכל דשמח הענין מצד ולא ,(

בתניא  הזקן רבינו מבאר – ביסורים? שמחים להיות יכולים שאינה 131כיצד רק לטובה, זו גם "כי –
ש"לכן  לבאר ומוסיף דאתגליא", מעלמא שלמעלה דאתכסיא מעלמא היא כי בשר לעיני ונראית נגלית

אומר 132ארז"ל  הכתוב עליהם ביסורים השמחים היא 133כי השמחה כי בגבורתו, השמש כצאת ואוהביו
בגבורתו  השמש לצאת זוכה כן ועל . . דאתכסיא בעלמא . . שאת ביתר (ש)היא . . ה' קרבת מאהבתו
של  באופן הוא זה ששכר היינו, בעוה"ז", בו מכוסה שהיא מנרתקה חמה יציאת שהיא לבוא לעתיד

מדה" כנגד אלא134"מדה יסורים, אינם עצמם שהיסורים ומכיר שרואה כיון ובגלל , יותר, נעלה טוב
מכוסה. ה"ה מעלתו גודל

בגבורתו" השמש כצאת "ואוהביו עליו נאמר ובמילא, ביסוריו, שמח שהי' זו, גם איש נחום ולכן:
לראות שיוכלו היסורים) (דוגמת בלתיֿרצוי שנראה לדבר בנוגע לפעול יכול הי' –envr df xacy הוא

dlbpde d`xpd aeh רחמנא דעביד ש"כל שיראו רק לפעול יכול הי' – עקיבא רבי משא"כ לטובה"); זו ("גם
של  שבסופו לידע שצריך אלא בלתיֿרצוי, הוא עצמו שהדבר להיות אמנם שיכול היינו, עביד", לטב

טובה. מזה תצמח דבר

.„Ï דעבד ד"כל האופנים ב' ישנם בזה שגם – והגלות החורבן ענין לכללות בנוגע גם מובן זה ומכל
לטובה" זו ו"גם עביד", לטב :135רחמנא

לאיכה  הצ"צ ברשימות שבחיצוניות 136מבואר "עם הגבורה", בכלי החסד "אור הי' ביהמ"ק שבחורבן
הנ"ל  כבושה השנאה נתבטלה זה מחמת בפנימיותו, מ"מ, והרוגז, והדין הגבורה גילוי ונתעורר 137הי' ,

חסד. של ענין ה"ז שבפנימיות היינו, והרחמים", האהבה
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דייקא, בדורו הענין 127) גם לפעול יכול ר"ע הי' לעצמו כי,
כמו  הגבוהות נשמות ש"לפני שמצינו ע"ד – לטובה" זו ד"גם
היינו, ז), ע' שמות הרמון (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י
זאת  לפעול יכול הי' שלא אלא – טוב הם הענינים כל שאצלם
התרנגול  עם בדרך להליכתו (בנוגע בעולם ניכר שיהי' באופן

מוגה. בלתי מהנחה – והנר). החמור
על 128) יסורים שבאו שלאחרי ה"ח, פ"ח פאה ירושלמי ראה

אותך  רואה שאני לי אוי א"ל ר"ע, לגבי' "סליק זו, גם איש נחום
מקללני, אתה מה א"ל בכך, אותך רואה אין שאני לי אוי א"ל כך,
(בהתירוץ  שם הפנים ובמראה ביסורין"*. מבעט אתה ומה א"ל
חביבין  ואמר עקיבא רבי "נענה סע"א: קא, מסנהדרין הקושיא על
הוא  זו, גם איש דנחום דומיא חייו, ימי כל דהכא, "הא יסורין"):
דלפי  דר"א ההיא משא"כ יסורין, חביבין שיהיו לר"ע ס"ל דלא

(המו"ל). כו'" הי' שעה
ב.129) סא, ברכות

ה.130) ו, ואתחנן
א).131) (לג, פכ"ו
וש"נ.132) ב. פח, שבת
לא.133) ה, שופטים ס'
ואילך.134) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
(אג"ק 135) זו שנה מנ"א ח"י מכתב גם ראה – לקמן בהבא

לשבת  בהמשך שאמרתי במה "ואסיים – ואילך) תיג ס"ע ח"ד
כו'". נחמו

א'פג.136) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת
כבושה 137) "שנאה ביהמ"ק שבבנין (שם) לפנ"ז כמ"ש

לי  היתה חמתי ועל אפי על "כי כמ"ש רפ"ז), ויק"ר (ראה היתה"
פני", מעל להסירה גו' אותה בנו אשר היום למן הזאת העיר
אור  וע"ד האהבה, גילוי הי' ובחיצוניות בפנימיות, היתה "השנאה

החסד". בכלי הגבורה

`l m` il ie`" `ed ef mb yi` megp ly dprnd ,(mzq eicinlz `l` ,`wec r"x yxtzp `ly jkl sqep) my la` .my ziprz mb d`x (*
."oixeqia hran"l rbepa h"ewyd jynd xkfp `l ,`linae ,"jka ipezi`x
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אופנים: בב' – בזה וההסברה

במדרש  המבואר ע"פ – הא' הפסוק 138אופן "לא 139בפירוש נחלתך", גוים באו אלקים לאסף "מזמור
אמרו  כך . . לאסף מזמור אומר ומה לאסף, קינה לאסף, נהי לאסף, בכי אלא למימר צריך קרא הוה
חמתו  הקב"ה ששפך אני מזמר להם, אמר  ומזמר?! יושב ואתה ומקדש, היכל החריב הקב"ה לאסף,

חמתו" את ה' ביהמ"ק 140("כלה חורבן כלומר, ישראל", על חמתו שפך ולא האבנים ועל העצים על (
של ענין אמנם טובה,wfidהוא באה זה היזק ע"י אבל, ,xzei lecb wfid rpnpy חמתו שפך (ש"לא רח"ל

טובה. באה שעי"ז אלא בלתיֿרצוי, הוא עצמו שהדבר עביד", ד"לטב שזהו"ע – ישראל") על

הוא ביהמ"ק שחורבן – הב' xzeiואופן dlrp w"ndia oipa jxevl גדולה שמעלתו השלישי, ביהמ"ק ,
jexr oi`a שמים בידי יהי' השלישי ביהמ"ק ואילו אדם, בידי שבנינם והשני הראשון ביהמ"ק ,141לגבי

הבנין  ולהתגלות לירד יכול לא אדם, בידי שבנינו ביהמ"ק מכונו ועל תילו על שעומד זמן כל אלא,
ובהכרח שמים, כדיxezqlשבידי אדם שבידי הבנין zepadlתחילה lkeiy שמים שבידי ,142הבנין

הורדוס" מ"בנין וק"ו היו 143[במכ"ש לאח"ז ורק הקודם, מ)הבנין (חלק תחילה לסתור שהוצרכו ,
יותר  ונאה מפואר בנין לבנות יותר144יכולים ונאה מפואר בנין בשביל ואם ,mc` icia לסתור צריכים

יותר ונאה מפואר בנין בשביל הקודם, הבנין minyתחילה icia תחילה שצריכים וכמה כמה אחת על ,
אדם], שבידי הקודם הבנין לסתור

היזק  אינו שמים, בידי ביהמ"ק בנין בשביל אדם בידי שנבנה ביהמ"ק של חורבנו הרי, שכן, וכיון
הוא) עצמו (החורבן אלא טוב), דבר יבוא ידו aeh(שעל xac עצמה שהסתירה לבנות", מנת על "סותר –

oipadהיא zlgzd145 ד"ג שזהו"ע טוב.– דבר באמת הוא בלתיֿרצוי שנראה שהדבר לטובה", זו ם

.‰Ï ניט ("מ'האלט לטובה" זו ד"גם ההרגש להיות יכול לא בגלות, עדיין שנמצאים זמן כל ַאמנם,
בגלוי שנרגש כיון יותר);wfiddדערביי"), גדול היזק מנע זה שהיזק ההסבר ישנו (אלא, דהחורבן

לידע צריכים וכל eiykryאבל, וההסתרים ההעלמות כל עברו שכבר ולאחרי באב, תשעה [לאחרי
ומתקרבים הולכים כו'] dle`bdהבלבולים onfl מתרפאין צדיקים מנרתקה חמה מוציא "הקב"ה שאז ,

לטובה",146בה" זו ש"גם מזה) יתירה אלא עביד", לטב רחמנא דעביד ש"כל רק (לא בגלוי יראו ואז ,
הגבורה. בכלי החסד אור כאמור, מכוסה, טוב אלא גבורה, של ענין הי' לא עצמו שהחורבן

זה 147וכמ"ש  על (לא להקב"ה יודו לבוא שלעתיד היינו, בי", אנפת כי ה' אודך ההוא ביום "ואמרת
ש"lhazpשסוכ"ס כך על אלא) בי", ד"אנפת ומצב iaהמעמד ztp` ענין זה שאין בגלוי שיראו כיון ,"

אלא כעס, .daehשל

.ÂÏ"ד"אחישנה באופן או ד"בעתה" באופן יהי' אם – הדבר ניתן .148ובידינו

חז"ל  במדרשי המסופר עבר 5ובהקדם פרתו, וגעתה פרתו, עם שדהו חורש שהי' א' באיש מעשה
עודו  ביהמ"ק, חרב שעכשיו כיון המחרשה, הנח לו, ואמר בהמות, שיחת מבין שהי' א' ערבי לפניו
שעכשיו  כיון שדך, לחרוש ולהמשיך לחזור אתה יכול הערבי, לו ואמר שני', פעם פרתו געתה עמו, מדבר
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וש"נ.138) יד. פ"ד, איכ"ר
א.139) עט, תהלים
יא.140) ד, איכה
א.141) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר ראה
שלעשות 142) לומר, רגילים היו פעם לדבר: דוגמא מעין

לעשות  מאשר יותר קשה חב"ד'ניק, חסיד" מ"ּפוילישער
איזה  כבר לו יש חסיד" "ּפוילישער כי, חסיד, – מ"עולם'שער"
מציורו  להפשיטו תחילה צריכים ובמילא, ו"ציור", "צורה"
משא"כ  חב"ד'ניק, לעשותו יכולים לאח"ז ורק הקודם,
רק  וצריכים עץ", כלי "גולמי בבחינת הוא ה"עולם'שער"

הראוי. הלבוש להלבישו

א.143) ד, ב"ב ראה
בי 144) דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור "לא שאמרו וזה

אמר  אי . . בי' הדרא דלא שאני "מלכותא – אחריתא" כנישתא
כך  ב), ג, (שם בי'" הדר ולא טורי עקר טורי, עקרנא מלכותא
המפואר  הבנין שיבנה ובטוחים סמוכים להיות יכולים שהיו

יותר. והנאה
שם.145) ובהנסמן ואילך, 11 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
וש"נ.146) סע"ב. ח, נדרים
א.147) יב, ישעי'
א.148) צח, סנהדרין וראה כב. ס, שם



לז `"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy

להיות הוצרך [שבו החורבן זמן שמשך מובן, אוwfiddומזה יותר, גדול היזק למנוע על dxizqdכדי
– זכינו אילו – להיות יכול הי' הנ"ל)] האופנים (כב' יותר נעלה ביהמ"ק לבנות xnink`מנת rbxa,

השני'!... בפעם הפרה לגעיית הראשונה בפעם הפרה געיית שבין הזמן כשיעור

בידינו, הדבר תלוי עכשיו rbxeוגם rbx lkay– השלישי ביהמ"ק והתגלות ירידת לפעול אנו יכולים
דוקא) ביום שצ"ל אדם בידי כהבנין (דלא בלילה גם להבנות יכול שמים, בידי בנין כי,149שלהיותו –

" משיח בא אזי תשמעו", ד"בקולו באופן היא בנ"י של ההנהגה על meid"150כאשר משיח של [כהמענה
תשמעו" בקולו אם "היום, מר": אתי "לאימת מעינותיך 151השאלה ד"יפוצו ההכנה ע"י ובפרט ,

אתר.152חוצה" על השלישי ביהמ"ק ומתגלה יורד ובמילא ,[

עתה  עד שחשבו הענינים שכל לטובה", זו ש"גם שיראו כיון בי", אנפת כי ה' "אודך יאמרו ואז
ואחד  אחד "כל תענית: מסכת בסיום הגמרא ובלשון והנגלה. הנראה טוב נעשו טובים, לא ענינים שהם

בישועתו". ונשמחה נגילה וגו' זה אלקינו הנה . . שנאמר אלקות), (על באצבעו מראה

***

.ÊÏ דקות שבע עוד נשארו אריין"... "כאּפט שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות סיום .153[קודם ַַ
מקומו  על ורקד קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק כלאּפצי", זשוריצי "ניע וניגנו לחיים ָואמרו

אמר:] ואח"כ רבה. בשמחה

להת  עד יו"ט, גוטן הבאה.א החסידית וועדות ַ

ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה ונזכה כדבעי, החדשה לשנה ההכנה שתהי' – ובינתיים
ישראל. כלל בתוככי
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סוכה 149) – ותוס' פרש"י סע"א. ל, ר"ה – בפרש"י כדאיתא
רע"ב. טו, שבועות – תוס' סע"א. מא,

ז.150) צה, תהלים

שם.151) סנהדרין
בתחלתו.152) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק ראה
(המו"ל).153) לילה חצות לפני דקות שבע היתה השעה
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אופנים: בב' – בזה וההסברה

במדרש  המבואר ע"פ – הא' הפסוק 138אופן "לא 139בפירוש נחלתך", גוים באו אלקים לאסף "מזמור
אמרו  כך . . לאסף מזמור אומר ומה לאסף, קינה לאסף, נהי לאסף, בכי אלא למימר צריך קרא הוה
חמתו  הקב"ה ששפך אני מזמר להם, אמר  ומזמר?! יושב ואתה ומקדש, היכל החריב הקב"ה לאסף,

חמתו" את ה' ביהמ"ק 140("כלה חורבן כלומר, ישראל", על חמתו שפך ולא האבנים ועל העצים על (
של ענין אמנם טובה,wfidהוא באה זה היזק ע"י אבל, ,xzei lecb wfid rpnpy חמתו שפך (ש"לא רח"ל

טובה. באה שעי"ז אלא בלתיֿרצוי, הוא עצמו שהדבר עביד", ד"לטב שזהו"ע – ישראל") על

הוא ביהמ"ק שחורבן – הב' xzeiואופן dlrp w"ndia oipa jxevl גדולה שמעלתו השלישי, ביהמ"ק ,
jexr oi`a שמים בידי יהי' השלישי ביהמ"ק ואילו אדם, בידי שבנינם והשני הראשון ביהמ"ק ,141לגבי

הבנין  ולהתגלות לירד יכול לא אדם, בידי שבנינו ביהמ"ק מכונו ועל תילו על שעומד זמן כל אלא,
ובהכרח שמים, כדיxezqlשבידי אדם שבידי הבנין zepadlתחילה lkeiy שמים שבידי ,142הבנין

הורדוס" מ"בנין וק"ו היו 143[במכ"ש לאח"ז ורק הקודם, מ)הבנין (חלק תחילה לסתור שהוצרכו ,
יותר  ונאה מפואר בנין לבנות יותר144יכולים ונאה מפואר בנין בשביל ואם ,mc` icia לסתור צריכים

יותר ונאה מפואר בנין בשביל הקודם, הבנין minyתחילה icia תחילה שצריכים וכמה כמה אחת על ,
אדם], שבידי הקודם הבנין לסתור

היזק  אינו שמים, בידי ביהמ"ק בנין בשביל אדם בידי שנבנה ביהמ"ק של חורבנו הרי, שכן, וכיון
הוא) עצמו (החורבן אלא טוב), דבר יבוא ידו aeh(שעל xac עצמה שהסתירה לבנות", מנת על "סותר –

oipadהיא zlgzd145 ד"ג שזהו"ע טוב.– דבר באמת הוא בלתיֿרצוי שנראה שהדבר לטובה", זו ם

.‰Ï ניט ("מ'האלט לטובה" זו ד"גם ההרגש להיות יכול לא בגלות, עדיין שנמצאים זמן כל ַאמנם,
בגלוי שנרגש כיון יותר);wfiddדערביי"), גדול היזק מנע זה שהיזק ההסבר ישנו (אלא, דהחורבן

לידע צריכים וכל eiykryאבל, וההסתרים ההעלמות כל עברו שכבר ולאחרי באב, תשעה [לאחרי
ומתקרבים הולכים כו'] dle`bdהבלבולים onfl מתרפאין צדיקים מנרתקה חמה מוציא "הקב"ה שאז ,

לטובה",146בה" זו ש"גם מזה) יתירה אלא עביד", לטב רחמנא דעביד ש"כל רק (לא בגלוי יראו ואז ,
הגבורה. בכלי החסד אור כאמור, מכוסה, טוב אלא גבורה, של ענין הי' לא עצמו שהחורבן

זה 147וכמ"ש  על (לא להקב"ה יודו לבוא שלעתיד היינו, בי", אנפת כי ה' אודך ההוא ביום "ואמרת
ש"lhazpשסוכ"ס כך על אלא) בי", ד"אנפת ומצב iaהמעמד ztp` ענין זה שאין בגלוי שיראו כיון ,"

אלא כעס, .daehשל

.ÂÏ"ד"אחישנה באופן או ד"בעתה" באופן יהי' אם – הדבר ניתן .148ובידינו

חז"ל  במדרשי המסופר עבר 5ובהקדם פרתו, וגעתה פרתו, עם שדהו חורש שהי' א' באיש מעשה
עודו  ביהמ"ק, חרב שעכשיו כיון המחרשה, הנח לו, ואמר בהמות, שיחת מבין שהי' א' ערבי לפניו
שעכשיו  כיון שדך, לחרוש ולהמשיך לחזור אתה יכול הערבי, לו ואמר שני', פעם פרתו געתה עמו, מדבר
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וש"נ.138) יד. פ"ד, איכ"ר
א.139) עט, תהלים
יא.140) ד, איכה
א.141) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר ראה
שלעשות 142) לומר, רגילים היו פעם לדבר: דוגמא מעין

לעשות  מאשר יותר קשה חב"ד'ניק, חסיד" מ"ּפוילישער
איזה  כבר לו יש חסיד" "ּפוילישער כי, חסיד, – מ"עולם'שער"
מציורו  להפשיטו תחילה צריכים ובמילא, ו"ציור", "צורה"
משא"כ  חב"ד'ניק, לעשותו יכולים לאח"ז ורק הקודם,
רק  וצריכים עץ", כלי "גולמי בבחינת הוא ה"עולם'שער"

הראוי. הלבוש להלבישו

א.143) ד, ב"ב ראה
בי 144) דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור "לא שאמרו וזה

אמר  אי . . בי' הדרא דלא שאני "מלכותא – אחריתא" כנישתא
כך  ב), ג, (שם בי'" הדר ולא טורי עקר טורי, עקרנא מלכותא
המפואר  הבנין שיבנה ובטוחים סמוכים להיות יכולים שהיו

יותר. והנאה
שם.145) ובהנסמן ואילך, 11 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
וש"נ.146) סע"ב. ח, נדרים
א.147) יב, ישעי'
א.148) צח, סנהדרין וראה כב. ס, שם

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר זה כעשרים וחמש שנה שהנהו בעל קורא בעל תוקע וש"ץ 
לשחרית בר"ה ויוהכ"פ, וכיון אשר בשנה זו זהו בתוך י"ב חדש לפטירת אמו ע"ה, שואל דעתי אם 

יעבור לפני התיבה.

והנה מבואר הדין בכ"מ בזה, שבהוחזק בזה כמה שנים יש לו לעבור לפני התיבה גם בר"ה 
ויוהכ"פ ויעיין בנ"כ השו"ע בערוך השלחן ס"ק מו-מז וש"נ. מטה אפרים ונ"כ סימן תקפ"א, ובפרט 
שכותב במכתבו שכבר הורה בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להלכה למעשה בימי 

אבילותו על אביו ע"ה.

על  לעבור  ויוהכ"פ  בר"ה  התיבה  לפני  להעובר  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  מהוראות  לו  ידוע  בטח 
פירוש המלות לכה"פ כפשוטו הן של התפלה והן של הפיוטים בימים שלפניהם.

בברכת כוח"ט ואשר יהי' שליח טוב לשולחיו להתברך בשנה טובה ומתוקה בתכאחב"י.



לח

.`"iyz'd ,lel` g"dan ,awr t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

דנחמתא"‡. ב"שבע עמי"1הסדר נחמו "נחמו היא הראשונה שההפטרה דפרשת 2– ההפטרה שהיא ,
ה'" עזבני ציון "ותאמר היא השני' וההפטרה עקב.3ואתחנן, דפרשת ההפטרה שהיא ,

בתוס' כמ"ש – אלה הפטרות של סדרם יותר"4ובביאור ומשובחות הולכות להיות הנחמות ש"דרך
באבודרהם  איתא כלומר,5– עמי, נחמו נחמו הנחמות הפטרות בתחלת לומר ש"תקנו המדרש בשם

אמר ציוןmi`iaplשהקב"ה ותאמר ישראל כנסת משיבה זה על עמי, נחמו d'נחמו ipafr איני כלומר, ,
נוחמה" לא סוערה "עני' שלאח"ז, ההפטרה תוכן שזהו הנביאים", מנחמת הנביאים 6מתפייסת "כלומר, ,

ואומר  הקב"ה חוזר זה על שלנו, בתנחומין נתפייסה לא ישראל כנסת הנה הקב"ה לפני ואומרים חוזרין
ikp` ikp`"מנחמכם .7הוא

בנ"י: של מעלתם גודל מודגשת ובזה

הי' והגלות החורבן ענין שכללות "מפניmzny`aאע"פ כמ"ש בנ"י, מ"מ,epi`hgשל מארצנו", גלינו
"נחמה אלא סתם, נחמה רק ולא נחמה, בנ"י המשוער miltka"8קיבלו לגבי בערך שלא נחמו"), ("נחמו

אצלם.

– זה כל dprhaולאחרי i"pa mi`aנחמת להיותה בכפלים, בנחמה גם מסתפקים ואילו mi`iapdשאינם ,
"עזבני"! – כנס"י טוענת – בעצמו הקב"ה

הוא  הנביא שהרי הקב"ה, של נחמה היא הנביאים שע"י הנחמה שגם שאף – יותר גדול וחידוש
" לומר יכול אלא ה'", "ונתן לומר צריך שאינו כך, כדי עד הקב"ה, עם ההתאחדות "izzpeבתכלית

גו'" עשב ונתתי גו' ארצכם מטר בעדו 9("ונתתי מדבר כאילו מ"מ,10) ,d"awd lawn בנ"י של טענתם
" בעצמו: ומנחמם וחוזר הנביאים, בנחמת מסתפקים `ikpשאינם ikp`."מנחמכם הוא

ואת  הברית את לך אלקיך ה' ושמר גו' תשמעון עקב "והי' שהתחלתה עקב, פרשת עם זה לקשר ויש
ושבועה  ברית של באופן הקב"ה עם דבנ"י ההתקשרות מצד שזהו – לאבותיך" נשבע אשר החסד

מטו"ד. שלמעלה

***

גו'·. תשמעון עקב והי' ד"ה .11מאמר

***

אותן‚. שמשליכין . . קלות "מצות על שקאי תשמעון", עקב ד"והי' הפירוש אודות zgzדובר
odiawr"12 שמתחייב (כפי "עקב" שבבחינת להמצוות "ראש" שבבחינת המצוות ולהקדים לחלק שאין ,

שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – עול וקבלת האמונה הו"ע המצוות לקיום שהיסוד כיון השכל), ע"פ
חי"ט  בלקו"ש ואילך.ונדפס 89 ע'

***
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תכח.1) סו"ס או"ח טושו"ע ראה
א.2) מ, ישעי'
יד.3) מט, שם
רע"ב.4) לא, מגילה
וההפטרות.5) הפרשיות בסדר
יא.6) נד, ישעי'
יב.7) נא, שם

ספ"א.8) איכ"ר ראה
ידֿטו.9) יא, פרשתנו

ובכ"מ.10) ב. כז, אחרי לקו"ת ראה
והשיחה 11) מהמאמר – ואילך 71 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה

תשכ"ט). מנחםֿאב כ"ף שיחת עם (בשילוב זה דש"ק
פרשתנו.12) ריש תנחומא
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ש"ק 13רוצה „. ואחרי יכול, שהוא אופן בכל זה יפרסם אחד כל אשר ובקשתי, ענין, לבאר אני
בשבת. בהם להשתמש יכולים שאין כאלה באופנים גם זה יפרסמו

בשמי  שלא או בשמי הדברים לומר לקליטת 14רשאים והעיקר להפירסום יותר תועלת שתהי' ובלבד ,
השומעים. אצל הדברים

רז"ל ‰. אמרו אלול חודש הפסוק 15על של בר"ת מרומז "16ששמו ך".lשמתיeידוlנה`:

תורת  והתורה, דעת), (מבלי בשוגג חברו את שהרג באדם התורה מדברת שבה בפרשה הוא זה פסוק
הרוצה  הדם, מגואל יירא לא זה ובאופן הרוצח, שמה שינוס מקלט, ערי מקום, שיקבעו אומרת, חיים,

מסעי  בפ' בארוכה שמבואר כפי – שיהרגהו השפוך, הדם בעד ובכ"מ.17להנקם

על בהן שמדובר בהפסוק הראשונות מהתיבות אינו ד"אלול" הר"ת כי dyrndוהנה, האדם, שעשה
המדברות בהפסוק מהתיבות לידו"),ezekfaאם ("ושמתי epewize("אנה מקלט ערי ע"י החוטא, האדם של

לך").

במדבר  הן ישראל, בני שם שהיו מקום בכל היו מקלט שערי בעבר 18ולהוסיף, והן ישראל בארץ הן ,
ישראל  לארץ חוץ הי' שזה – .19הירדן

.Âבהצלת מקלט ערי פעולת זוהי בשגגה.etebוהנה, נפש הורג של

הרי  אבל – בשוגג זאת עשה אמת, וחמורה. גדולה עבירה עבר כי תיקון, צריכה נשמתו גם הרי אבל
כפרה  וצריכים הם, עונש בני השוגגים .20גם

להשוגג? עונש מגיע מדוע ביאור: צריך גופא זה ולכאורה

נשמת  רק לא הרי כי בשוגג? ואפילו עבירה יעשה מישראל אדם איך הדבר יפלא באמת כי והטעם,
מצד מזה ולהתרחק לברוח  צריך גופו אפילו אלא הישראלי המזיקו,rahdאיש דבר זהו הרי כי שלו,

בשוגג  האש לתוך יקפוץ אשר לומר, שייך שאין וכמו הנשמה, ואת הגוף את הרי,21המזיק זה ומפני – .
און" כל לצדיק יאונה "לא .22באמת,

בהתגברות  היא הבהמית שנפש מפני – הוא הדבר טעם היא 23אמנם שבו הבהמה כלומר אצלו,
האדם  את ומושכת שלו, ההרגש ועל האלקית, דנפש האדם על מכסה היא שבו, האדם על בהתגברות

להתגבר  הבהמית לנפש האדם שנתן ומפני לזה. נמשכת שבו שהבהמה דבר לעשות ועפ"י 24מישראל ,
כפרה. וצריך הוא עונש בן לכן – טובות לא הנהגות ע"י לזה עזר עוד רוב
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באידית 13) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ואילך מכאן
(נדפס  בלה"ק וגם ואילך). 623 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות (ונדפס
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך). 270 ע' תש"ד לסה"מ בהוספה
אדמו"ר  כ"ק – מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה
בבתיֿ זו שיחה של תוכנה יחזרו שהתלמידים הורה שליט"א
על  להדביק גם כדאי – המתאימים שבמקומות והוסיף, כנסיות,
לכו"כ  שליט"א אדמו"ר כ"ק שלח כן כמו מהשיחה. העתק הכותל
לדוגמא: (ראה במקומותיהם לפרסמה ע"מ זו משיחה העתקה

תפג)). ע' ח"ד (אג"ק זו שנה אלול ט"ז מכתב
סו"ס 14) או"ח מג"א כו'. בקשת אם סע"א: קיב, פסחים ראה

שם. חיים בארחות שהובאו ובספרים קנו,
משפטים 15) עה"פ להאריז"ל שעה"פ פ"א. ר"ה שער פע"ח
יג. כא,
שם.16) משפטים

ואילך.17) ט לה,
שם).18) (משפטים עה"ת בפירש"י הובא ב. יב, מכות
ספרי 19) בסופה. קעו עשין להרמב"ם המצוות ספר ג"כ ראה

ה"א). פ"ח רוצח הל' הרמב"ם בנ"כ (הובא יג לה, למסעי
פערלא  הרי"פ ביאור שם*. ותוספתא ה"ו פ"ב מכות ירושלמי

ואכ"מ. בסופה. נט פרשה לרס"ג לסהמ"צ
א).20) ב, (שבועות תולה ד"ה רש"י
ס"ע 21) חי"א אג"ק גם וראה שפג. ר"ס חו"מ משו"ע להעיר

ואילך. תג
כא.22) יב, משלי
ויקרא).23) פ' להאריז"ל (מלקו"ת כח סו"ס אגה"ק תניא
ואדרבה 24) . . בגבורתו בתקפו הוא הרע פי"ג: תניא ראה

ושתי' באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן בהמשך יותר נתחזק
הזה. עולם עניני ושאר

.(jli`e gtz 'r c"g w"b`) ef dpy lel` f"h azkn mb d`x (*
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גלות  – הוא מקלט ערי של ענינם שהרי המקלט, ערי ע"י נעשית זו וידוע 25וכפרה "גלות 26, אשר
.27מכפרת"

.Ê רז"ל וכמאמר במזיד, נפש הורג בהצלת גם הם עוזרים – מקלט בערי ישנו דבר שוגג 28עוד "אחד
דין  בית כן אחרי ורק הדם. מגואל בטוח בנתיים, הוא, הרי שמה מקלט". לערי מקדימין מזיד ואחד

" אז הנה העדה" "ושפטו – וכאשר דין, לבית משם אותו ומביאין וכידוע 29העדה"elivdeשולחין .30

חובלנית. נקראת: הסנהדרין היתה שנים לשבע אחת פעם למיתה דנו אם אשר

תשובה. לעשות יכול הרי ובנתיים ומוצל. בטוח הוא הרי המשפט עד אופן, ובכל

.Á לפטור תשובה הועילה לא הבית בזמן כי הבית. זמן לגבי הגלות בזמן מעלה יש – זה בענין
אותו. מענישין היו תשובה עשה אם וגם במזיד, או בשגגה נפש ההורג את מעונש

ביהודה  נודע בשו"ת ומבואר והטעם,31– שלמטה. דין בית עונשי על תשובה הועילה לא מה מפני ,
לבטל  מועילה שבלב תשובה אין רואות, שעיניו מה אלא לדיין לו שאין וכיון שבלב, דבר היא תשובה כי

אדם). (של דין הבית פסק

אז  אשר – בימינו במהרה יבנה – החורבן קודם שנה ארבעים וגם – הבית חורבן לאחר משא"כ
נפשות  דיני זה32בטלו על שמענישים מיתות, ד' דין רק ונשאר ,dlrnln התשובה מועילה אז הנה ,33,

רז"ל  אחד 34וכמאמר דף לקרות רגיל הי' אם ויחי' יעשה מה למקום מיתה ונתחייב עבירה עבר "אדם :
וכו'". דפים ב' יקרא

.Ë.אלול חודש של ענינו ג"כ הוא האלה הדברים וככל

" דאלול, טובים lשמתיeידוlנה`בהר"ת לא המעשים על מקלט העיר הוא זה שחודש מרומז ך",
הדרך, את ועבר  ופגם חטא ח"ו, אם, כי ותשובה. הנפש חשבון ידי על השנה, כל במשך האדם שעשה
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תי.25) מצוה החינוך ס' סע"ב). יא, (מכות מידי תוד"ה ראה
וש"נ.26) סע"א. נו, ברכות
שבפרידתו 27) הצער (בגלל מכפרת שגלות שזה ולהעיר,

אפילו  הוא צרכיו) כל לו שיש אף מולדתו, ומארץ מאוהביו
eze` oicaknyk גל רק בעיר הוא הכבוד לקבל ההיתר שהרי, ותו,

`ipלאחרי gvex mdl xne`y ששנינו כפי לכבדו, רוצין ואעפ"כ
אנשי  ורצו מקלטו לעיר שגלה "רוצח במשנה) סע"ב יב, (מכות
(אנו  כן פי על אף לו אמרו אני, רוצח להם יאמר לכבדו, העיר
שבאמירת  והצער איֿהנעימות וא"כ, מהם", יקבל לכבדך) רוצים
דגלות  הענין כללות ע"ד כפרה, של ענין גופא ה"ז אני" "רוצח

מוגה). בלתי (מהנחה מכפרת
(במשנה).28) ב ט, מכות
כדֿכה.29) לה, מסעי
(במשנה).30) א ז, מכות
לה.31) סי' מהד"ק או"ח
א).32) ל, (כתובות מיום תוד"ה ועיין א. מא, סנהדרין
השקו"ט 33) אודות הידוע מהסיפור ולהעיר להוסיף ויש

שעבר  בגלל מהשחיטה ב"ד שהעבירוהו שוחט של בדינו והויכוח
ישראל  יעקב ר' להרה"צ הצמחֿצדק בין שהתנהל כו', עבירה

ַמטשערקאס,
הצמחֿצדק  של גיסו הי' מטשערקאס ישראל יעקב ר' –ַ
ללמוד  נוהגים והיו האמצעי), אדמו"ר של חתניו היו (שניהם
רבינו  של בחייו עוד – זמן (משך וחסידות נגלה יחד שניהם
שנהגו  בביתֿהמדרש ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר הזקן).[(כ"ק
לעצמו  שדימה ("ּפעטאך"), שוטה אחד יהודי הי' שניהם, ַללמוד
וסיגופים, בתעניות ועסק אליהו, לגילוי הוא שייך מדרגתו שמצד

אחת  פעם אליהו. לגילוי ו"המתין" האריז"ל, וכתבי זהר  בלימוד
לעשות  ואהב פולין, מחסידי שהי' – הטשערקאסער ַהחליט
שעי"ז  (בחשבו לקח ללמדו – טאן") שטיף ("א קונדס ַָמעשה
עלו  – והצ"צ הטשערקאסער – שניהם מדמיונותיו...): ַיחדול
(לאותו  וקראוהו לבנים, בסדינים והתעטפו בביהמ"ד, לעלייתֿגג

שקורין enya"ּפעטאך") וכשמעו וכיו"ב), ("רבי" תואר כל ללא ַ
– לרשב"י בנוגע א) כב, (ח"א הזהר [כלשון ואמר נענה בשמו,

הוא האי ודאי שמעון]: רבי ולא שמעון לי' קרי ",d"aew"דהוה
מתפאר  הי' ומאז, טהור"... "טהור והכריזו מים... עליו שפכו ואז
"וזרקתי  מ"ש בו וקיים בשמו, קראו שהקב"ה לכך שזכה בפניהם

– טהורים"!...] מים הצמחֿצדק עליכם (בין ביניהם הויכוח
חילופי  באמצעות התנהל השוחט, של בענינו ַלהטשערקאסער)
של  ובסופו ב"לומדות", המכתבים חילופי היו בתחילה מכתבים.
להחזירו  צריכים שלדעתו להצמחֿצדק הטשערקאסער כתב ַדבר
הצמחֿ לו והשיב וכקרבן", כעולה ש"שחיטתו וסיים, לשחיטה,
שחיטתו  כך הזה) (בזמן אסורים וקרבן עולה "מה ובי': מיני' צדק
אצלו  הי' עצמו שהשוחט להצ"צ הטשערקאסער כתב ַאסורה".
הצמחֿצדק, לו והשיב עבירה, של רושם שום מצחו על ראה ולא
כיון  ואעפ"כ, תשובה* של בדמעות נמחה במצחו שהרושם
אלא  לדיין לו אין העבירה, מעשה על בב"ד עדות גביית שהיתה

אסורה. שחיטתו דין ע"פ ולכן, רואות, שעיניו מה
לענינים  בנוגע תשובה מועילה לא הזה בזמן  שגם ונמצא,
מעלה, של ב"ד מצד העונש לביטול בנוגע אבל, לב"ד, שנמסרו

מוגה). בלתי (מהנחה התשובה מועילה
(מתנדב"א)34) פ"ט אגה"ת בתניא והובא רפכ"ה ויק"ר ראה

ב). ל, (כתובות דין תוד"ה ועייג"כ עיי"ש. בביאור,

.1454 'r b"g n"cyz zeiecreezd .hrw 'r b"g w"b` mb d`x (*



מי `"iyz'd ,lel` g"dan ,awr t"y zgiy

באדם" האדם דם "שופך נפש, רוצח הוא הרי שעשה עבירה בכל הנה – הוי' "שופך 35דרך שהוא היינו ,
הוא דקדושה, אדם האדם", אדם lhepדם – "באדם" ומוסרם שלו, האלקית מנפש וחיות דם ומוציא

היצה"ר  הוא במזיד.36בליעל או בשוגג האדם דם שופך ,

החוטא אם המקלט, ערי הוא אלול ומציאות dlebוהחודש מהישות ויוצא עצמו מנתק – אלול לחודש
אביך"37שלו  ומבית וממולדתך "מארצך ודעת 38, טעם השכל של ומהמסקנות רגילותיו מרצונותיו, –
"ונס 39שלו  בבחי' ויהי' דירתו"41שמה"40– תהא "שם אשר "להתיישב 42, בנפשו מחליט שהוא כלומר –

מכפרת". "גלות – אזי ותשובה, הנפש  חשבון של החדש בסדר חייו ימי לסדר שם",

במזיד  שעשה טובים הלא הענינים גם אלא יתכפרו, בשוגג שעשה טובים הלא הענינים רק  ולא
וכנ"ל. האדם", דם "שופך תשובת מועילה עתה הלא כי יתכפרו,

כזכיות" לו נעשות "זדונות שאז מאהבה, תשובה למדריגת להגיע יכול אינו אם אפילו אבל,43וגם ,
מיראת  הנוראים, ימים של מיראה או הדין, מיראת או העונש מיראת אם עכ"פ, מיראה תשובה הוא עושה

לי" ודודי לדודי אלול 44"אני ר"ת קשרין 45– דתלת מהתבוננותו ישראל 46– בדא דא מתקשראין
ה' ובין ביניכם מבדילים "עונותיכם אשר העבירה, ע"י – בעצמו והוא בקוב"ה, ואורייתא באורייתא

לידי 47אלקיכם" בא בזה ומתעמק מתבונן כאשר הנה, – ב"ה א"ס ומהות מעצמות ומנותק מרוחק ,
כשגגות" לו נעשות "זדונות מיראה, מכפרת".43תשובה ו"גלות ,

.È שהאדם בהם הכוונה שאין המקלט, בערי כמו – ותעניות הסיגופים לענין בזה הכוונה אין אמנם
עצמו. ולסגף לענות צריך הגולה

הדברים  מקלט בהעיר לו נותנים אבל מכפר. – הגלות עצם אשר גלות, – הוא מקלט הערי של ענינם
בביתו. בהם מורגל שהי'

נאמר  המקלט שגלה 48בהערי ש"תלמיד הוא, הדין ולכן חיותא". לי' דתהוי מידי לי' עביד – "וחי :
עמו". רבו "מגלין מקום מכל הרב, אל טפל רק הוא התלמיד אשר הגם עמו". רבו מגלין

לי' "עביד – שביניהם הערך ריחוק על הבט מבלי הנה עמו, יהי' רבו שרבו zeig`וכאשר היינו, ,"
אלקיכם בהוי' הדבקים "ואתם לבחי' שיגיע עד תשובה, לידי היום"miigיביאהו אם 49כולכם "היום –

תשמעו" .50בקולי

.‡È הוא" הדם, מגואל ינצל – אלול חודש לתוך לרוץ שמה", ה"ונס יקיים שהאדם שעי"ז זאת, עוד
המות" המלאך "הוא המקטרג, הוא לחטוא, המסית היצה"ר" "הוא להנקם 51השטן", שרוצה הדם גואל ,

מהאדם.

האדם  דם שופך שבו, האלקית הנפש את הרג הנפש, את הרג פלוני הטוען: הדם גואל הוא השטן
הבליעל. באדם דקדושה

העדה  לפני עמדו עד הרוצח ימות ולא (הדם), מגואל למקלט הערים לכם "והיו לזה: והעצה
.52למשפט"
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ו.35) ט, נח
ג.36) יג, במדבר לקו"ת
כצער 37) כמעט ששקול גלות צער שם: החינוך בס' ראה

עם  ימיו כל ושוכן מולדתו ומארץ מאוהביו האדם שנפרד מיתה,
זרים.

לך.38) לך ר"פ
סז).)39 ע' תרס"ו (המשך תרס"ו לך לך סד"ה ראה

כי40) פל"א: תניא לא cizrlכו'gxaראה ובמנוסה כו'
בתחלתו. הגדול וככה ועייג"כ תלכון.

יא.41) לה, מסעי
(במשנה).42) ב יא, מכות
ב.43) פו, יומא

ג.44) ו, שה"ש
ג"כ 45) ראה – עה"פ. שה"ש הפסוקים שער שם. פע"ח

177 ע' תש"ג (סה"ש ואילך מב ע' ה'תש"ג אלול ח"י קונטרס
ואילך).
א.46) עג, זח"ג ראה
ב.47) נט, ישעי' ע"פ
א.48) יו"ד, מכות
ד.49) ד, ואתחנן
א.50) צח, סנהדרין
א.51) טז, ב"ב
(ובפרש"י).52) יב לה, מסעי
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גם  להפטר יכולים השנה ראש של ומשפט הדין עד הנה במזיד, שעשה ענינים היו אם אפילו וגם
כנ"ל. תשובה, ע"י מזה

.·È:לפרסם שצריכים הענין וזהו

לישראל: אומר הקב"ה

dryze mixyr mkl ozep ip`,mei miyly53,el`d minid jyna xy`,`ld zebdpde zelibxdn mknvr ewzpz m`
dny qpe ± dzr cr mzbdpy zeaeh.`ly dn lk owzl elkez if` ± my rwzydl lel` ly dbdpde xcqd jezl eqepz

dzr cr iedinl irack 'id,mibexhwd lkn mcd l`ebn hlwnl 'idi `linae.

daeyz i"re,

d`xin daeyz dlgza,zebbyk el eyrpy,dad`n daeyz k"g`e,± zeikfk el eyrpy

miwicv ly oxtqa xzl`l ± enzgze eazkz54,

wezne daeh dpyld.
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ב)53) (יט, מר"ה להעיר – סק"ב. תקפא סי' מג"א ראה
קידוה"ח  (הל' הרמב"ם פסק וכן למ"ד. רצו כט' רצו דעיבור
לאו"ח  ופמ"ג (א"ר פשע ולכפרת מוסיפים עיבור ובשנת ספ"ד).

ואילך). ב (שו, שמות פ' תושב"כ חלק של"ה ראה תכג). סי'
ב.54) טז, ר"ה ראה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zeaezk(iyily meil)

:dixacàëéøöemeyn ,jka jxev yie -ïðéòeîLà éàcwx df oic §¦¨§¦©§¦¨
xeya,íz,ok oicd ea wxy mixeaq epiidì ézkàc íeMîãòià à- ¨¦§©©¦Ÿ¦©©

milrad oi`y oeike ,wifdle gbil xeyd cred `l oiicry oeik
,ciqtn wfipd `l` ,dliapd zgt z` mb ciqtn epi` ,jk lk ryet

ìáàaãòiàc ,ãòeî`ly `id milra zriyte ,cred xaky - £¨¨§¦©©
,ie`xk exnyàì àîéàzgt z` ciqtn wfipd oi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ

.wifnd `l` ,dliapdïðéòeîLà éàåa wx df oic,ãòeîmixeaq epiid §¦©§¦¨¨
,dliapd zgt z` wfipd ciqtn crena wxyílLî à÷c íeMî¦§¨§©¥

délekzgta mb eaiigl epl oi`e ,mly wfp el mlyn wifnd ixdy - ¥
,dliapdìáàa,íz,wfp ivg wx wifnd mlynyàì àîéà`ny - £¨¨¥¨Ÿ

,eciqtny `ed wifnd `l` ,dliapd zgt z` mb ciqtn wfipd oi`
àëéøöwfipd cinzy rinydl ,zeipynd izy ekxved jkl - §¦¨

.dliap zgt ciqtn
:oenn `ed wfp ivgy ztqep di`x `iadl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©

dpyna epipy(:fh my),ïéa äîxeyízwifdyìxeyãòeî,wifdy ©¥¨§¨
,÷æð éöç ílLî ízäLm` ik ,eiqkp lkn mlyl aiig epi` mbe ¤©¨§©¥£¦¤¤

Bôebîciqtn ,melyzd xeriyk dey epi` m`e ,wifnd xeyd ly ¦

.wfipdåeli`,íìL ÷æð ílLî ãòeîmlyl aiigeäéiìòä ïî- §¨§©¥¤¤¨¥¦¨£¦¨
z` `xnbd zniiqn .xeyd ly etebn wx `le ,wifnd iqkp ahinn

:dzii`xéðz÷ àìåwelig dpynd dzpy `l ixde -,mdipia sqep §Ÿ¨¨¥
Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ízäLmicr e`a `le wifdy dced m` - ¤©¨¥§©¥©¦©§

,jk lråeli`,Bîöò ét ìò ílLî ãòeîi`cea `ed mly wfp ixdy §¨§©¥©¦©§
epi` wfp ivg s`y zxaeq dpyndy `eti` gkene ,qpw `le oenn

.oenn `l` qpw
mipicd iwelig lk z` dpn `l dpynd ly `pzd :`xnbd dgec

`l` ,crenl mz oiaàðz,mdn zvwnøéiLådpn `ly mixg` ¨¨§©¥
.mze`

:`xnbd dywnøéiL éàäc øéiL éàî`pzd xiiy sqep oic dfi` - ©©¥§©©¥
.cg` oic wx xiiyl `pzd jxc oi` ixdy ,df oic s` xiiy ezngny

:`xnbd zvxzn,øôBk éöç øéiLmlyn ,mc` bxd cren xey m`y ©¥£¦¤
xtekn milrad xeht ,bxdy mz xeya eli`e ,mly xtek eilra

.xtek ivg elit` aiig epi`e ,ixnbl
:`xnbd dgecøôBk éöç íeMî éà,`pzd xiiyy gikedl `a dz` ¦¦£¦¤

àeä àøeiL åàì,df oiprl xeiyk aygp xtek ivg oi` - ¨¦¨
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zeaezk(ycew zay meil)

:dcedi iaxe minkg zwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdàkéà¦¨
îàcéø`ziixad ,jk eyxity yi -dlekiax od minkg od-] §¨§¦¨

zipyp [dcedikzhiy,á÷òé ïa øæòéìà éaøwx zwqer ef dyxty §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
,dilr `ay ote`aäàî ïúBðå ä÷Bì òø íL àéöBnä ,øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
,ìòaL àeäå ,òìñepi` s`e ,qpw mlyn epi` lra `l m` la` ¤©§¤¨©

oi`y ,dyrn ea oi`y e`l dfy oeik ,'likx Klz `l' meyn dwelŸ¥¥¨¦
.eilr miweläãeäé éaøe wleg,øîBàrx my `iven zyxty s` ©¦§¨¥

mlyn epi` dilr `a `l m` okle ,dilr `ay ote`a wx dxn`p
j` ,qpw,íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì`l' meyn ,dilr `a `lyk s`e ¦§¤¦¨¨Ÿ

.dyrn ea oi`y e`l lr miwely dcedi iax xaeqe ,'likx Klz¥¥¨¦
:`xnbd dywnåik,íB÷î ìkî ä÷Bì úB÷ìì äãeäé éaø øáñs`e §¨©©¦§¨¦§¤¦¨¨

,dilr `a `lykBðéà ìòa àì ,ä÷Bì ìòa ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦§¨¥¨©¤Ÿ¨©¥
.ä÷Bì:`xnbd zvxznä÷Bì' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà'mewn lkn ¤¨©©©§¨©¦§¨¤

epiid ,lra `lyk s`e ,dcedi iax xn`y,ïðaøcî úecøî úkîdne ©©©§¦§©¨¨
,`ziixe`c zewln dwel epi`y epiid ,'dwel epi` lra `l' xn`y
lkn ,dyrn ea oi`y e`l lr miwely dcedi iax xaeqy s`e

.dilr `ayk `l` dwel lrad oi`y dxezd dycig o`k mewn
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' ב

.d"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. תשמעון".1על בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם רש"י: מפרש תשמעון", עקב "והיה

להבין: וצריך

התורה  מפרשי וכמה ("חלף"), התרגום (כפירוש "בעבור" הוא "עקב" דתיבת הפשוט 2הפירוש

לפרש  הוצרך לא שרש"י עד כלֿכך, פשוט הוא זה ופירוש מקרא). של פשוטו עלֿפי הוא שפירושם
בקולי" שמעת אשר "עקב זה: לפני שנזכרה "עקב" בקולי"3תיבת אברהם שמע אשר "עקב כן,4, ואם .

דש שאדם קלות "מצוות על מורה "עקב" שתיבת כאן לפרש רש"י של ההכרח "?eiawraמהו

ועוד: זאת

פרשתנו  תאבדון5בהמשך כן מפניכם מאביד ה' אשר "כגוים כאן awrנאמר והרי גו'". תשמעון לא
עונש  מגיע לא קלות מצוות על שהרי בעקביו", דש שאדם קלות ל"מצוות שהכוונה לומר אפשר אי

בקרא  וכמפורש "תאבדון", - כלֿכך עב 6חמור אודות הוא תיבת שהמדובר לפרש ובהכרח ודהֿזרה.
פירוש  את לשנות רש"י של הכרחו ומהו ואםֿכן, "חלף"). התרגום: (כפירוש "בעבור" - כפשוטה "עקב "
שבהמשך  בשעה בה בעקביו", דש שאדם קלות "מצוות על שקאי ולפרש פרשתנו, בתחילת "עקב" תיבת

חמורות?! למצוות בנוגע "עקב" תיבת נאמרה הפרשה

מפרשים·. (כפירוש 7יש  "בעבור" מלשון "עקב " מפרש  אינו איך שרש "י  לו שהוקשה בגלל התרגום),
"והיה לומר בלשוןawrאפשר והוהֿליהֿלמימר תשמעון", בחירה, בעל הוא האדם הרי וודאות, של

תשמעון".`m"והיה

מובן: ואינו

קאי א) ש"עקב" רש"י פירוש לפי גם הרי - "אם" ולא "עקב", נאמר מדוע היא רש"י קושיית אם
"והיה נאמר לא למה השאלה: נשארת בעקביו", דש שאדם קלות "מצוות ואכן `mעל תשמעון". עקב

" מוסיף בפירושו נאמר `mרש"י לא עצמו בפסוק אבל תשמעון", בעקביו דש שאדם קלות המצוות
"אם".

"והיהב) כאן נאמר לא למה לשאלה מקום אין הכתובים זה `mבפשטות פסוק שהרי - תשמעון"
היום  מצוך אנכי אשר וגו' המצוה את "ושמרת שלפניֿזה: הפרשה בסיום שכתוב למה בהמשך בא

ומצב מעמד אודות כאן שמדובר היינו, לאחריֿזה zxinyczeevndלעשותם", לומר שייך לא כן, ואם ,
"והיה`m"והיה אלא את xearayתשמעון",awrתשמעון", לך אלקיך ה' "ושמר אזי המצוות שמירת

וגו'". הברית

מפרשים ‚. פרשתנו:8יש להתחלת שלפניֿזה הפרשה סיום בין סתירה לתרץ בא שרש"י

שכרם", ליטול הבא לעולם "ולמחר רש"י, ומפרש לעשותם", "היום נאמר שלפניֿזה הפרשה בסיום
ושמר  גו' תשמעון עקב "והיה נאמר פרשתנו בהתחלת ואילו מצוות; שכר אין הזה שבעולם מובן, שמזה

הזה?! בעולם שכר עניני וכמה כמה ומונה וגו'", ואהבך וגו'

בכל  זה הרי שכרם", ליטול הבא לעולם "ולמחר לעשותם" "היום שכתוב שמה רש"י, מתרץ זה ועל
("והיה בעקביו דש שאדם קלות במצוות אבל המצוות; הזה.awrשאר בעולם גם שכר יש - תשמעון")
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פרשתנו.1) ריש
ועוד.2) הרמב"ן. פי'
יח.3) כב, וירא
ה.4) כו, תולדות

כ.5) ח,
יט.6) שם,
גו"א.7)
האורה.8) לבוש



מג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zeaezk(iyily meil)

:dixacàëéøöemeyn ,jka jxev yie -ïðéòeîLà éàcwx df oic §¦¨§¦©§¦¨
xeya,íz,ok oicd ea wxy mixeaq epiidì ézkàc íeMîãòià à- ¨¦§©©¦Ÿ¦©©

milrad oi`y oeike ,wifdle gbil xeyd cred `l oiicry oeik
,ciqtn wfipd `l` ,dliapd zgt z` mb ciqtn epi` ,jk lk ryet

ìáàaãòiàc ,ãòeî`ly `id milra zriyte ,cred xaky - £¨¨§¦©©
,ie`xk exnyàì àîéàzgt z` ciqtn wfipd oi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ

.wifnd `l` ,dliapdïðéòeîLà éàåa wx df oic,ãòeîmixeaq epiid §¦©§¦¨¨
,dliapd zgt z` wfipd ciqtn crena wxyílLî à÷c íeMî¦§¨§©¥

délekzgta mb eaiigl epl oi`e ,mly wfp el mlyn wifnd ixdy - ¥
,dliapdìáàa,íz,wfp ivg wx wifnd mlynyàì àîéà`ny - £¨¨¥¨Ÿ

,eciqtny `ed wifnd `l` ,dliapd zgt z` mb ciqtn wfipd oi`
àëéøöwfipd cinzy rinydl ,zeipynd izy ekxved jkl - §¦¨

.dliap zgt ciqtn
:oenn `ed wfp ivgy ztqep di`x `iadl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©

dpyna epipy(:fh my),ïéa äîxeyízwifdyìxeyãòeî,wifdy ©¥¨§¨
,÷æð éöç ílLî ízäLm` ik ,eiqkp lkn mlyl aiig epi` mbe ¤©¨§©¥£¦¤¤

Bôebîciqtn ,melyzd xeriyk dey epi` m`e ,wifnd xeyd ly ¦

.wfipdåeli`,íìL ÷æð ílLî ãòeîmlyl aiigeäéiìòä ïî- §¨§©¥¤¤¨¥¦¨£¦¨
z` `xnbd zniiqn .xeyd ly etebn wx `le ,wifnd iqkp ahinn

:dzii`xéðz÷ àìåwelig dpynd dzpy `l ixde -,mdipia sqep §Ÿ¨¨¥
Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ízäLmicr e`a `le wifdy dced m` - ¤©¨¥§©¥©¦©§

,jk lråeli`,Bîöò ét ìò ílLî ãòeîi`cea `ed mly wfp ixdy §¨§©¥©¦©§
epi` wfp ivg s`y zxaeq dpyndy `eti` gkene ,qpw `le oenn

.oenn `l` qpw
mipicd iwelig lk z` dpn `l dpynd ly `pzd :`xnbd dgec

`l` ,crenl mz oiaàðz,mdn zvwnøéiLådpn `ly mixg` ¨¨§©¥
.mze`

:`xnbd dywnøéiL éàäc øéiL éàî`pzd xiiy sqep oic dfi` - ©©¥§©©¥
.cg` oic wx xiiyl `pzd jxc oi` ixdy ,df oic s` xiiy ezngny

:`xnbd zvxzn,øôBk éöç øéiLmlyn ,mc` bxd cren xey m`y ©¥£¦¤
xtekn milrad xeht ,bxdy mz xeya eli`e ,mly xtek eilra

.xtek ivg elit` aiig epi`e ,ixnbl
:`xnbd dgecøôBk éöç íeMî éà,`pzd xiiyy gikedl `a dz` ¦¦£¦¤

àeä àøeiL åàì,df oiprl xeiyk aygp xtek ivg oi` - ¨¦¨
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.d"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. תשמעון".1על בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם רש"י: מפרש תשמעון", עקב "והיה

להבין: וצריך

התורה  מפרשי וכמה ("חלף"), התרגום (כפירוש "בעבור" הוא "עקב" דתיבת הפשוט 2הפירוש

לפרש  הוצרך לא שרש"י עד כלֿכך, פשוט הוא זה ופירוש מקרא). של פשוטו עלֿפי הוא שפירושם
בקולי" שמעת אשר "עקב זה: לפני שנזכרה "עקב" בקולי"3תיבת אברהם שמע אשר "עקב כן,4, ואם .

דש שאדם קלות "מצוות על מורה "עקב" שתיבת כאן לפרש רש"י של ההכרח "?eiawraמהו

ועוד: זאת

פרשתנו  תאבדון5בהמשך כן מפניכם מאביד ה' אשר "כגוים כאן awrנאמר והרי גו'". תשמעון לא
עונש  מגיע לא קלות מצוות על שהרי בעקביו", דש שאדם קלות ל"מצוות שהכוונה לומר אפשר אי

בקרא  וכמפורש "תאבדון", - כלֿכך עב 6חמור אודות הוא תיבת שהמדובר לפרש ובהכרח ודהֿזרה.
פירוש  את לשנות רש"י של הכרחו ומהו ואםֿכן, "חלף"). התרגום: (כפירוש "בעבור" - כפשוטה "עקב "
שבהמשך  בשעה בה בעקביו", דש שאדם קלות "מצוות על שקאי ולפרש פרשתנו, בתחילת "עקב" תיבת

חמורות?! למצוות בנוגע "עקב" תיבת נאמרה הפרשה

מפרשים·. (כפירוש 7יש  "בעבור" מלשון "עקב " מפרש  אינו איך שרש "י  לו שהוקשה בגלל התרגום),
"והיה לומר בלשוןawrאפשר והוהֿליהֿלמימר תשמעון", בחירה, בעל הוא האדם הרי וודאות, של

תשמעון".`m"והיה

מובן: ואינו

קאי א) ש"עקב" רש"י פירוש לפי גם הרי - "אם" ולא "עקב", נאמר מדוע היא רש"י קושיית אם
"והיה נאמר לא למה השאלה: נשארת בעקביו", דש שאדם קלות "מצוות ואכן `mעל תשמעון". עקב

" מוסיף בפירושו נאמר `mרש"י לא עצמו בפסוק אבל תשמעון", בעקביו דש שאדם קלות המצוות
"אם".

"והיהב) כאן נאמר לא למה לשאלה מקום אין הכתובים זה `mבפשטות פסוק שהרי - תשמעון"
היום  מצוך אנכי אשר וגו' המצוה את "ושמרת שלפניֿזה: הפרשה בסיום שכתוב למה בהמשך בא

ומצב מעמד אודות כאן שמדובר היינו, לאחריֿזה zxinyczeevndלעשותם", לומר שייך לא כן, ואם ,
"והיה`m"והיה אלא את xearayתשמעון",awrתשמעון", לך אלקיך ה' "ושמר אזי המצוות שמירת

וגו'". הברית

מפרשים ‚. פרשתנו:8יש להתחלת שלפניֿזה הפרשה סיום בין סתירה לתרץ בא שרש"י

שכרם", ליטול הבא לעולם "ולמחר רש"י, ומפרש לעשותם", "היום נאמר שלפניֿזה הפרשה בסיום
ושמר  גו' תשמעון עקב "והיה נאמר פרשתנו בהתחלת ואילו מצוות; שכר אין הזה שבעולם מובן, שמזה

הזה?! בעולם שכר עניני וכמה כמה ומונה וגו'", ואהבך וגו'

בכל  זה הרי שכרם", ליטול הבא לעולם "ולמחר לעשותם" "היום שכתוב שמה רש"י, מתרץ זה ועל
("והיה בעקביו דש שאדם קלות במצוות אבל המצוות; הזה.awrשאר בעולם גם שכר יש - תשמעון")
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פרשתנו.1) ריש
ועוד.2) הרמב"ן. פי'
יח.3) כב, וירא
ה.4) כו, תולדות

כ.5) ח,
יט.6) שם,
גו"א.7)
האורה.8) לבוש
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אבל:

בעולם א) גם מצוות שכר שיש מקומות בריבוי הכתובים בפשטות המפורש היפך הוא זה פירוש
בארוכה 9הזה  לעיל שנתבאר וכמו הבא10. לעולם "למחר רש"י לשון דיוק שרק lehilבביאור שכרם",

zlihpאבל הבא, לעולם תהיה הזה.zlawשכר בעולם גם היא שכר

בגמרא ב) .11איתא דתניא ליכא, עלמא בהאי מצוה בתורה ."שכר שכתובה ומצוה מצוה כל לך אין
כתיב  ואם אב בכיבוד בה, תלויה המתים תחיית שאין בצדה שכרה ולמען 12שמתן ימיך יאריכון למען

כתיב  הקן בשילוח לך, לי 13ייטב והבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי ימים, והארכת לך ייטב למען
והיכן  זה של ימיו טובת היכן ומת, נפל ובחזירתו הבנים את ונטל האם את ושלח לבירה ועלה גוזלות
ארוך". שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך ייטב למען אלא זה, של ימיו אריכות

בגמרא  ליכא"14ומפורש עלמא בהאי מצוה ש"שכר היסוד שכל ונמצא, קלה". "מצוה היא הקן ששילוח
שכר  יש בעקביו) דש (שאדם קלות במצוות שדווקא לומר הסברא כן, ואם קלה". ל"מצוה בנוגע נתפרש

מעיקרא. מופרכת - הזה בעולם

מקרא,„. של פשוטו הוא רש"י שפירוש שכיון פעמים כמה המדובר עלֿפי - בזה הביאור לומר ויש
מהפסוק  מעתיק שרש"י מהתיבות - גופא ובזה הכתובים, מפשטות להיות צריך לפירושו ההכרח הרי

אותן): להעתיק לו היה אחרות, מתיבות הוא ההכרח אם (כי פירושו בתחילת

וגו'" המצוה את "ושמרת נאמר שבה זה, שלפני הפרשה לסיום בהמשך באה פרשתנו שהתחלת כיון
להקדים  היותר ולכל לך", אלקיך ה' "ושמר מיד להתחיל צריך הכתוב היה - ב) סעיף לעיל (כנזכר
"שמור  (כמו הדברים את וכופל חוזר שהכתוב פעמים כמה שמצינו כפי אותם", ועשיתם "ושמרתם

-15תשמרון" פרשתנו שבהתחלת תשמעון" עקב  "והיה התיבות אבל ;(ixnbl zexzein!?

בסיום  עתה: עד נזכר שלא חדש ענין להוסיף בא תשמעון" עקב "והיה שהכתוב ועלֿכןֿצריךֿלומר,
את "ושמרת נאמר הקודמת עקב mihtyndואתmiwegdואתdevndהפרשה "והיה הכתוב מוסיף וכאן ,"

ה" שמירת - zelwתשמעון" zeevn."בעקביו דש שאדם

דיוקים:‰. כמה עוד יתורצו ועלֿפיֿזה

.א) ד"מצוה הענינים פרטי נזכרו הקודמת הפרשה .בסיום חוקים כולם . קיום שעלֿידי משפטים", .
שכר? יקבלו בלבד שעלֿידם "משפטים", רק נזכרו פרשתנו בהתחלת ואילו שכר; יקבלו

בנוגע  "מצוה" בלשון הכתוב משתמש כלל בדרך כי המצוות, כל על קאי ש"משפטים" לומר ואין
בפסוק  כאשר ובפרט מצוות. של מסויים סוג על קאי "משפטים" הלשון ואילו המצוות, לכללות

. "מצוה שונים: סוגים נזכרו .שלפניֿזה חוקים עוד . ולא "משפטים", רק נאמר  ואחרֿכך משפטים", .
"המשפטים ומדגיש מוסיף שהכתוב מצוות.dl`dאלא של מסויים לסוג היא שהכוונה בודאי הרי - "

"המשפטים (על פרשתנו בהתחלת שנזכר שהשכר לומר אין כן הואוכמו בלבד) מהשכר zegtהאלה"
. "המצוה (על הקודמת הפרשה בסיום .שנזכר החוקים שהרי. - (ו)המשפטים") .daxc` הפרשה בסיום :

והחסד" הברית "שומר רק נאמר וכמה 16הקודמת כמה עוד הכתוב מוסיף פרשתנו בהתחלת  ואילו ,
בך  יהיה "לא צאנך", ועשתרות אלפיך שגר גו' אדמתך ופרי בטנך פרי וברך גו' וברכך "ואהבך ענינים:

- וגו'" ובבהמתך ועקרה xzeiעקר lecb xky!?
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לדרך.9) צידה ראה
ס"ע 10) חמ"ד מנחם (תורת בסופה ואתחנן ש"פ שיחת

וש"נ. .(185
בסופה.11) חולין ב. לט, קידושין
טז.12) ה, ואתחנן

ז.13) כב, תצא
שם.14) חולין
כב.15) יא, פרשתנו
ט.16) ז,
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נאמר ב) הפרשה את 17בהמשך לרשת בא אתה גו' בצדקתך "לא ישראל): לארץ להכניסה (בנוגע
. ואתחנן ארצם בפרשת נאמר ועלֿדרךֿזה גו'". לאבותיך ה' נשבע אשר הדבר את הקים למען (אלא) .18

הוציא  לאבותיכם ה' נשבע אשר השבועה את משמרו (אלא) גו' מרובכם "לא ממצרים): ליציאה (בנוגע
עקב  "והיה - דוקא המצוות בקיום השכר את תולה כאן ומדוע מצרים". מלך פרעה מיד גו' אתכם ה'

תשמעון"?

בעקביו" דש שאדם קלות "המצוות על קאי תשמעון" עקב ש"והיה רש"י פירוש עלֿפי מתורץ זה וכל
(כדלקמן); בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות של המושג שייך בהם שרק האלה", "המשפטים שהם -
לארץ, הכניסה (לא - הפרשה שבהמשך המיוחד השכר שזהו הבטחתו", לך "ישמור וגו'", ה' "ושמר ואז,

וגו'". וברכך "ואהבך אלא)

.Â שנתבאר כפי - מקרא של פשוטו עלֿפי - ומשפטים מצוות חוקים שבין החילוק ביאור ובהקדים
רש"י: בפירוש כבר

ש"חוקותי"4בפסוק  רש"י פירש גו'", חוקותי מצוותי משמרתי וישמור בקולי אברהם שמע אשר "עקב
. עליהם משיבין העולם ואומות הרע שיצר "דברים וחוקותיו הם המלך גזירת אלא בדבר, טעם שאין .

אחרי  ובפרשת להצטוות". הם ראויין נכתבו לא שאילו "דברים הם "מצוותי" ואילו עבדיו", פירש 19על
לאומרן". כדאי היו נאמרו לא שאילו במשפט, בתורה האמורים "דברים "משפטי", רש"י

בתורה, נכתבו לא אילו גם מקום להם שיש דברים הם (ששניהם למשפטים מצוות שבין והחילוק
בתורה האמורים "דברים הם ש"משפטים" - טעם) להם שאין דברים שהם חוקים כמו ",htynaשלא

ואילו  בזה; וכיוצא ואם אב כיבוד גזל, איסור כמו מחייבם, השכל שגם לחבירו אדם שבין דברים היינו,
הם ראויין נכתבו לא שאילו "דברים הם שזהוzeehvdl"מצוות" היינו, ,"ly ieeiv`edÎjexaÎyecwd אלא ,

. בדבר טעם ש"אין באופן זה "שאין כיֿאם וחוקותיו", המלך גזירת .oiie`x שיש היינו, להצטוות", הם
להאדם הקדושֿברוךֿהוא בין וחיבור קירוב שיש לאחרי רק אבל בשכל, מקום eilrלהם zeevl,והיינו ,

וקידוש  וברכת כבוד כמו להצטוות"), הם "ראויין בשכל, מובנים שהם (אלא למקום אדם שבין ענינים
.20השם 

.Ê דברים" ב"משפטים", רק שייך בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות של שהמושג מובן ועלֿפיֿזה
בתורה לאומרן":htynaהאמורים כדאי היו נאמרו לא שאילו

אלא בדבר, טעם ש"אין כיון - לחוקים jlndבנוגע zexifb שלא בפשטות מובן עבדיו", על וחוקותיו
שמקיים או (וממהֿנפשך: קלות למצוות חמורות מצוות בין לחלק שמורד lkשייך או המלך, גזירות

בגמרא  שמצינו וכפי כלל). גזירותיו מקיים ואינו שמאן 21במלך יהודי, אינו בשרֿודם, למלך בנוגע אפילו
לדבר  חמור דבר בין חילוק אין המלך אל השייכים בענינים כי מיתה, חייב מלכא קמי במחוג דמחוי

קל.

להיותם מכלֿמקום, בשכל, מקום להם שיש שאף - למצוות בנוגע edÎjexaÎyecwd`ועלֿדרךֿזה ieeiv,
קלות. למצוות חמורות מצוות בין לחלק שייך לא בהם גם הרי

בנוגע  בתורהאבל האמורים "דברים להיותם - כדאי htynaל"משפטים" היו נאמרו לא "אילו שגם ,"
מצוות  בין לחלק האדם יכול האדם, שכל חיוב מצד עליהם"), "להצטוות ולא דייקא, ("לאומרן" לאומרן"

קלות. למצוות חמורות
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ה.17) ט,
זֿח.18) ז,
ד.19) יח,
"כגון 20) "מצוותי", בפירוש שם) (תולדות בפרש"י ומ"ש

לחוקים  בניגוד בכללות, הוא שם כי - דמים" ושפיכות גזל
מצוותי"), מצוות ("חוקותי בין  החילוק לפרטי נחית ולא

(למשפטים, הנ"ל בכתוב נזכרו ).המו"ל שלא
ב.21) ה, חגיגה



d"kyz'dמו ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

חמור  דבר שזהו מחייב השכל הרי ממונו, כל את מאדם לגזול - לגזל בנוגע ולדוגמא:
שכל. עלֿפי חמור דבר זה אין - בלבד חבירו את להקניט אבל דמים); שפיכות (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

באופן  הנהגה אלא הבזיון, שלילת אודות רק לא מדובר כאשר ואם: אב לכיבוד בנוגע ועלֿדרךֿזה
דיליה. שיעורא לפום חד כל קל, לדבר חמור דבר בין לחלק מקום יש - כו' הכבוד ומדת כבוד, של

בגמרא  שנקרא - הקן לשילוח בנוגע זה 14[ועלֿדרךֿזה הרי שבפשטות דכיון - קלה" "מצוה בשם
כו' הציפור על הרחמנות המשנה 22מצד מדברי רחמיך",23[ולהעיר יגיעו צפור קן "על לומר שאין

בגמרא  מובן 23וכמבואר גופא שמזה כו'", רחמים הקדושֿברוךֿהוא של מדותיו שעושה "מפני שזהו
קל. כדבר לזה להתייחס אפשר הרי זאת], לשלול צורך היה לא כן לא שאם רחמנות, של ענין בזה שיש

מזומן" שאינו טהור בעוף אלא נוהג אינו האם ש"שילוח הוא 24ובפרט האם לקיחת איסור גופא, ובזה ,
מותר" זה הרי אותה וצד וחזר האם את ש"שלח לאחרי שהרי שעה, לפי ].25רק

.Á:"האלה המשפטים את תשמעון עקב "והיה נאמר ולכן

" הקודמת: הפרשה בסיום נזכר שלא ענין עוד כאן מוסיף שהכתוב "awrכיון zelwתשמעון", zeevnd
דש הסוגים eiawraשאדם כל (מבין  האלה" "המשפטים אודות רק הוא שהמדובר לפרש בהכרח - "

. "מצוה לפניֿזה: .שנזכרו חוקים חמורה.. למצוה קלה מצוה בין לחלק שייך בהם שרק משפטים"), .

ה' "ושמר אזי תשמעון", בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם תשמעון", עקב "והיה נאמר זה ועל
הבטחתו" לך "ישמור לו 26וגו'", היה "ושמר", תיבת לפרש רש"י כוונת אם מובן: אינו דלכאורה -

הפרשה  בסוף שנזכרה והחסד הברית שמירת רק לא - "הבטחתו" מוסיף ומה לך", "ישמור רק לכתוב
כאן. הפסוקים שבהמשך הענינים פרטי ככל וגו'", וברכך "ואהבך אלא דבר, לפרט מבלי שלפניֿזה

***

.Ë:להבין צריך - בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות הרגיל ללשון בנוגע

מאדם  המשל מביאים שעליו הענין לתוכן בנוגע אבל עקב, עלֿידי אמנם היא והדישה הדריכה פעולת
עם  - אדרבה אלא ה"עקב", עם כלל קשור שאינו ענין זה הרי - קלות במצוות הזלזול - בעקביו הדש

y`xay lkyd.עליה להקפיד צריך אינו ולכן קלה , מצוה שזוהי לו שמסביר דוקא,

זה  הרי הרגל, עלֿידי בפועל שנעשית אף כפשוטה, והדישה הדריכה לפעולת בנוגע שגם [ולהעיר,
הבחנה  ללא דבר, כל על דורכת היתה עצמה מצד שהרגל והיינו, שבראש, העין ראיית מצד בא גופא
עליו. לדרוך שאפשר חסרֿחשיבות דבר שזהו לו ומורה מבחינה שבראש שהעין אלא כלל,

המצוות].ועלֿ לקיום בנוגע בנמשל, אחתֿכמהֿוכמה

למצוות  חמורות מצוות בין חילוק אין פשוטים אנשים שאצל בשיחותיו, נשיאנו רבינו שמבאר וכפי
השכל  הבנת מצד אלא אינם שבמצוות החילוקים ואילו בשוה, היא המצוות כל של החשיבות אלא קלות,

כו'.

כללות  קיים לא משכיל") ("א בעלֿהשכלה שאצל - בשיחותיו נשיאנו רבינו שמביא כפי - ַולדוגמא
בנגלה, או בחסידות עמוק ענין ללמוד יכול זה שבזמן שטוען כיון חוצה, המעיינות הפצת של הענין
כשנמצא  ועלֿדרךֿזה בזה. וכיוצא א", א' "קמץ קטנים ילדים ללמד פשוטים, אנשים עם להתעסק לו ָומה
כו', רבא שמיה יהא אמן אמירת אודות להם יעיר לא ומושפעיו, תלמידיו עומדים ומסביבו הכנסת בבית

כבודו" לפי ואינו "זקן להם 27להיותו לבאר רק ענינו - הוא ואילו ה"שמש", של וענינו תפקידו זהו ;
בנגלה. או בחסידות עמוק ענין
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ו.22) כב, תצא וראב"ע רמב"ן ראה
וש"נ.23) ב. לג, ברכות
ה"ח.24) פי"ג שחיטה הל' רמב"ם

ה"ז.25) שם
סט"ז.26) לקמן ראה - הענין לשלימות
ב.27) ל, ב"מ - חז"ל לשון

d"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

אלא) העקב, מצד (לא הוא החסרון הרי - בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות הלשון דיוק מהו כן ואם
דוקא? השכל מצד

.È:בזה הביאור לומר ויש

צריך  הרגל ענין מצד ולכן, שמים. מלכות עול קבלת - הוא האדם בנפש הרוחני בציור הרגל ענין
בשלימות, היא הרגל וכאשר קלות, למצוות חמורות מצוות בין חילוק ללא בשוה, המצוות כל קיום להיות

קלות. למצוות חמורות מצוות בין שמחלק השכל התגברות להיות יכולה לא 

בגלל זה הרי - עליהם מקפיד שאינו קלות מצוות אדם אצל יש שכאשר מקולקל awrdyונמצא,
חמורות  מצוות בין לחלק השכל התגברות נעשית שלכן 'קבלתֿעול', בענין אצלו שחסר והיינו כו', וחולה

קלות. למצוות

חמורות  מצוות בין חילוק אמנם יש השכל שמצד כיון חסרון, כאן אין - הראש מצד ביאור: ליתר
כל  שקיום ולפעול השכל, על להתגבר צריך שמים מלכות עול דקבלת שהרגש אלא, קלות, למצוות
בראש, לא - הוא קלות למצוות היחס בשינוי החסרון כן, ואם ה'. ציווי שכולם לפי בשוה, יהיה המצוות

זה)lbxaאלא (הרי - דש שאדם קלות "מצוות ;eiawra.שמים מלכות עול בקבלת החסרון בגלל ,"

נשבע  אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר גו' תשמעון עקב "והיה שכתוב במה הביאור גם [וזהו
דלכאורה  - אם 28גו'" גם והשבועה ההבטחה לקיים צריך כו', ונשבע הבטיח שהקדושֿברוךֿהוא כיון :

כל  את לקיים צריך שיהודי הוא, הענין אך - בעקביו? דש שאדם המצוות את מקיימים לא חסֿושלום
סיני" מהר ועומד ש"מושבע כפי (רגל), קבלתֿעול מתוך בשוה נעשה 29המצוות הקדמת של באופן ,

מצוות  בין לחלק שבראש השכל התגברות ונעשה הרגל, בענין חסרון אצלו יש כאשר אבל לנשמע.
כו', והשבועה הברית על השכל ענין התגברות תהיה למעלה שגם פועל זה הרי קלות, למצוות חמורות

כו']. למטה הברכה תומשך ולא

.‡È:חוצה המעיינות הפצת אודות לעיל להאמור בהמשך - יותר ובפרטיות

או  בחסידות עמוק בענין לעסוק ביכלתו כו', פשוטים אנשים עם להתעסק שבמקום האמורה הטענה
כפי  ואדרבה: אותה, שולל אינו נשיאנו רבינו וגם בשכל, מקום לה שיש נכונה טענה היא - בנגלה

בשיחה  בשביל 30שמבאר שלא כיון פשוטים, בענינים לעסוק לו אין מרגליות, ניקוב מלאכת שלמד שעבד ,
כו'. גידלוהו זה

ציווי שזהו - הדור נשיא של ציווי שישנו כיון עבדיו הקדושֿברוךֿהוא אבל, אל סודו ש"גלה
חוצה,31הנביאים" המעיינות בהפצת לעסוק שצריך - נשיאנו רבינו עלֿידי זה לדורנו עד ודור, דור בכל

לו  ואין לאו, אם בשכלו זאת מבין הוא אם נפקאֿמינה ללא עול, קבלת מתוך זה ציווי לקיים צריך
עתה  כי וביאור, להסבר ולהמתין שאלות  והסברים.לשאול לביאורים זמן אין

ה"עקב" ענין גם ישנו במקום, ה"עקב" ענין שיש (דכשם לזמן בנוגע - "עקב" בפירוש נוסף ענין וזהו
סכנה  של ומצב במעמד שנמצאים מלחמה, של זמן זו, ותקופתנו זה זמננו שזהו דמשיחא, עקבתא - בזמן)

דמים" שופך זה הרי ש"השואל כך, כדי ועד ופלפול, וטריא לשקלא מקום אין שאז אלא 32ופיקוחֿנפש, ,
בגדול" ש"מצוה אלא עוד ולא הסכנה, מן להציל בו התלוי כל לעשות ומיד תיכף צריך ואחד אחד .33כל

ללא  שמים, מלכות עול קבלת ענין רק להיות צריך שעתה הכוונה שאין ולהבהיר, להוסיף יש אך
והשגה  הבנה תהיה ואחד אחד כל שאצל הרצון נתגלה אלו בזמנים דוקא אדרבה: שהרי - והשגה הבנה

כו' דרזין רזין בעניני xzeiגם cer עול קבלת ענין להיות צריך לראש שלכל אלא שלפנינו, בדורות מאשר
האדם  את מלמדת שהתורה מה גם (כולל התורה לימוד גם יהיה ואז שמים, דרזין 34מלכות ברזין (
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מבה"ח 28) עקב, דש"פ תשמעון עקב והי' רד"ה גם ראה
וש"נ. .(276 ע' ח"ג מנחם (תורת תשי"א אלול

ועוד.29) סע"ב. עג, יומא
וש"נ.30) .153 ע' חי"א מנחם תורת גם ראה

ז.31) ג, עמוס
וש"נ.32) ס"ב. סשכ"ח  או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.33) סי"ג. שם ראה
וש"נ.34) .225 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
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אלא) העקב, מצד (לא הוא החסרון הרי - בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות הלשון דיוק מהו כן ואם
דוקא? השכל מצד

.È:בזה הביאור לומר ויש

צריך  הרגל ענין מצד ולכן, שמים. מלכות עול קבלת - הוא האדם בנפש הרוחני בציור הרגל ענין
בשלימות, היא הרגל וכאשר קלות, למצוות חמורות מצוות בין חילוק ללא בשוה, המצוות כל קיום להיות

קלות. למצוות חמורות מצוות בין שמחלק השכל התגברות להיות יכולה לא 

בגלל זה הרי - עליהם מקפיד שאינו קלות מצוות אדם אצל יש שכאשר מקולקל awrdyונמצא,
חמורות  מצוות בין לחלק השכל התגברות נעשית שלכן 'קבלתֿעול', בענין אצלו שחסר והיינו כו', וחולה

קלות. למצוות

חמורות  מצוות בין חילוק אמנם יש השכל שמצד כיון חסרון, כאן אין - הראש מצד ביאור: ליתר
כל  שקיום ולפעול השכל, על להתגבר צריך שמים מלכות עול דקבלת שהרגש אלא, קלות, למצוות
בראש, לא - הוא קלות למצוות היחס בשינוי החסרון כן, ואם ה'. ציווי שכולם לפי בשוה, יהיה המצוות

זה)lbxaאלא (הרי - דש שאדם קלות "מצוות ;eiawra.שמים מלכות עול בקבלת החסרון בגלל ,"

נשבע  אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר גו' תשמעון עקב "והיה שכתוב במה הביאור גם [וזהו
דלכאורה  - אם 28גו'" גם והשבועה ההבטחה לקיים צריך כו', ונשבע הבטיח שהקדושֿברוךֿהוא כיון :

כל  את לקיים צריך שיהודי הוא, הענין אך - בעקביו? דש שאדם המצוות את מקיימים לא חסֿושלום
סיני" מהר ועומד ש"מושבע כפי (רגל), קבלתֿעול מתוך בשוה נעשה 29המצוות הקדמת של באופן ,

מצוות  בין לחלק שבראש השכל התגברות ונעשה הרגל, בענין חסרון אצלו יש כאשר אבל לנשמע.
כו', והשבועה הברית על השכל ענין התגברות תהיה למעלה שגם פועל זה הרי קלות, למצוות חמורות

כו']. למטה הברכה תומשך ולא

.‡È:חוצה המעיינות הפצת אודות לעיל להאמור בהמשך - יותר ובפרטיות

או  בחסידות עמוק בענין לעסוק ביכלתו כו', פשוטים אנשים עם להתעסק שבמקום האמורה הטענה
כפי  ואדרבה: אותה, שולל אינו נשיאנו רבינו וגם בשכל, מקום לה שיש נכונה טענה היא - בנגלה

בשיחה  בשביל 30שמבאר שלא כיון פשוטים, בענינים לעסוק לו אין מרגליות, ניקוב מלאכת שלמד שעבד ,
כו'. גידלוהו זה

ציווי שזהו - הדור נשיא של ציווי שישנו כיון עבדיו הקדושֿברוךֿהוא אבל, אל סודו ש"גלה
חוצה,31הנביאים" המעיינות בהפצת לעסוק שצריך - נשיאנו רבינו עלֿידי זה לדורנו עד ודור, דור בכל

לו  ואין לאו, אם בשכלו זאת מבין הוא אם נפקאֿמינה ללא עול, קבלת מתוך זה ציווי לקיים צריך
עתה  כי וביאור, להסבר ולהמתין שאלות  והסברים.לשאול לביאורים זמן אין

ה"עקב" ענין גם ישנו במקום, ה"עקב" ענין שיש (דכשם לזמן בנוגע - "עקב" בפירוש נוסף ענין וזהו
סכנה  של ומצב במעמד שנמצאים מלחמה, של זמן זו, ותקופתנו זה זמננו שזהו דמשיחא, עקבתא - בזמן)

דמים" שופך זה הרי ש"השואל כך, כדי ועד ופלפול, וטריא לשקלא מקום אין שאז אלא 32ופיקוחֿנפש, ,
בגדול" ש"מצוה אלא עוד ולא הסכנה, מן להציל בו התלוי כל לעשות ומיד תיכף צריך ואחד אחד .33כל

ללא  שמים, מלכות עול קבלת ענין רק להיות צריך שעתה הכוונה שאין ולהבהיר, להוסיף יש אך
והשגה  הבנה תהיה ואחד אחד כל שאצל הרצון נתגלה אלו בזמנים דוקא אדרבה: שהרי - והשגה הבנה

כו' דרזין רזין בעניני xzeiגם cer עול קבלת ענין להיות צריך לראש שלכל אלא שלפנינו, בדורות מאשר
האדם  את מלמדת שהתורה מה גם (כולל התורה לימוד גם יהיה ואז שמים, דרזין 34מלכות ברזין (
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מבה"ח 28) עקב, דש"פ תשמעון עקב והי' רד"ה גם ראה
וש"נ. .(276 ע' ח"ג מנחם (תורת תשי"א אלול

ועוד.29) סע"ב. עג, יומא
וש"נ.30) .153 ע' חי"א מנחם תורת גם ראה

ז.31) ג, עמוס
וש"נ.32) ס"ב. סשכ"ח  או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.33) סי"ג. שם ראה
וש"נ.34) .225 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
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ומצאת" ד"יגעת באופן כדבעי, והשגה הבנה (כלשון 35מתוך והחכמה" הדעה ש"תרבה ובאופן ,
).36הרמב"ם 

***

.·È.תשמעון עקב והיה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד אמר תורה', ב'לקוטי הדרושים על מיוסד שהיה המאמר, [(לאחרי
יאמרו  הבדלה, עד שיסיימו אלו וכן תורה', ב'לקוטי הפרשה לימוד את כבר שסיימו אלו - וכרגיל

].37"לחיים"

***

.‚È כאשר בה תדרכו אשר הארץ כל פני על אלקיכם ה' יתן ומוראכם "פחדכם נאמר: פרשתנו בסיום
את  דיבר, "והיכן רש"י: ומפרש לכם", וגו'".38דבר לפניך אשלח אימתי

לגמרי: מוקשה זה הרי שפיר, דייקת כד אבל זה, רש"י פירוש על להתעכב מה אין ראשונה בהשקפה

"פחדכם  בדיבורֿהמתחיל פירושו (כמו ב'ספרי' הוא זה רש"י פירוש של שמקורו - ובהקדמה
מביא  רש"י  כאשר ואילו וההלכה, הדרוש  דרך  על הם ה 'ספרי' דברי אבל, י"ד). סעיף כדלקמן ומוראכם ",

הכתובים. בפשטות ההכרח מצד זה הרי  זאת,

נשבע  "אשר שנאמר הפרשה מהתחלת שנא ומאי דיבר"? "היכן לפרש הצורך מהו מובן: ואינו
נשבע"?! "היכן לפרש הוצרך לא ורש"י לאבותיך",

קושיא": "קלאץ - ועוד ָזאת

בספר  שנאמר לפניך" אשלח אימתי "את הפסוק את מביא למה דיבר", "היכן מפרש רש"י כאשר
"פחדכם 38שמות  שכתוב למה בהתאם הפחד, ענין על לרמז כדי "וגו'", תיבת להוסיף (א) צריך: שבו ,

ממצרים, שיצא לדור נאמרה זו שהבטחה שאףֿעלֿפי ולהבהיר לפרש (ב) י"ז), סעיף (כדלקמן ומוראכם"
נתפרשו  (א) שבו: דברים, מספר פסוק להביא יכול שהיה בשעה בה - הבנים בשביל בזה הכוונה היתה
להם: ואומר לארץ), שנכנסו (הדור עצמם הבנים אל מדבר רבינו ומשה (ב) ומורא, דפחד הלשונות ב' בו

השמים"?!39"היום  כל תחת העמים פני על  ויראתך פחדך תת אחל הזה

(א) כי: - רבינו למשה רק הובטח יחיד, בלשון ויראתך", פחדך תת "אחל שנאמר שמה לומר ואין
. ישראל הוא ש"משה כבר אמר הדור"רש"י ככל הוא הדור שנשיא למשה 40. ההבטחה גם כן, ואם ,

בדרכם  היו ישראל בני כאשר ועוג, סיחון למלחמת בנוגע נאמר זה פסוק (ב) ישראל, בני כל את כוללת
נאמר  זה ועל הירדן, עליהם `lg"לעבר שגם המלכים, ל"א כל עם למלחמה התחלה רק שזוהי גו'", תת

משה  ללא תהיה זו שמלחמה אף השמים", כל תחת העמים פני "על בקרא: כמפורש כו', פחד יפול
ישראל. בני לכל הבטחה שזוהי ועלֿכןֿצריךֿלומר , רבינו,

.„È,"ומוראכם "פחדכם - זה שלפני רש"י  בפירוש הביאור בהקדים מורא,ויובן הוא פחד "והלא
לשון  מורא פתאום, בעיתת לשון פחד ממשיך) (ורש"י הרחוקים, על ומוראכם הקרובים, על פחדכם אלא

להבין: וצריך - רבים" מימים דאגה

כבר א) סומך ואחרֿכך בדבר, הקושי מתעורר שבה הראשונה בפעם פירושו לומר רש"י של דרכו
צריך  רש"י היה - למורא פחד בין החילוק את לפרש צורך יש אם דידן: ובנדון זה. לפני שפירש מה על
בפסוק  זאת לפרש רש"י ראה ומה דברים, שבפרשת גו'" ויראתך פחדך תת "אחל בפסוק זאת לפרש

עקב? פרשת שבסוף ומוראכם" "פחדכם
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ע"ב.35) ריש ו, מגילה
ה"ב.36) פ"ט תשובה הל'
וש"נ.37) .183 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה

כז.38) כג, משפטים
כה.39) ב, דברים
כא.40) כא, חוקת
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בשלח ב) שבפרשת ופחד" אימתה עליהם "תפול בפסוק כבר פירש הרחוקים,41רש"י על - "אימתה ,
מדוע  כן, ואם ויראתך". פחדך תת "אחל בפסוק מאומה לפרש הוצרך לא ולכן הקרובים", על - ופחד

ומוראכם"? "פחדכם בפסוק זאת ולפרש לחזור הוצרך

דיבר", ("היכן לכם" דיבר ש"כאשר פרשתנו בסוף רש"י פירש לא מדוע להקשות שאין [ולהעיר,
(שנאמר ופחד" אימתה עליהם "תפול שכתוב מה על -iptlד)קאי לפניך") אשלח אימתי "את הפסוק

ישראל  ובני משה מדברי אלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטחת מדברי אינו ופחד" אימתה עליהם "תפול כי,
פחדך  תת "אחל הקדושֿברוךֿהוא הבטחת רש"י הביא לא למה רק היא הקושיא ולכן הים. בשירת

י"ג)]. סעיף לעיל (כנזכר ויראתך"

"אימתה ג) מיד שמפרש בשלח כבפרשת דלא - מורא" הוא פחד "והלא ושואל רש"י מקדים מדוע
"פחד  לפרש מוסיף בפרשתנו מדוע וגם: השאלה. הקדמת ללא הקרובים", על - ופחד הרחוקים, על -

בשלח? בפרשת ולא רבים", מימים דאגה לשון מורא פתאום, בעיתת לשון

.ÂË:בזה הביאור לומר ויש

הקרובים" על ופחד, הרחוקים, על "אימתה, רש"י מפרש שבו ופחד" אימתה עליהם "תפול הפסוק
לפסוק  בהמשך בא שבו 42- כנען", יושבי כל נמוגו רעד יאחזמו מואב אילי אדום אלופי נבהלו "אז

לא  שהרי כלום, לירא להם היה ש"לא מואב", אילי אדום "אלופי סוגים: שני על שקאי רש"י מפרש
מלחמה" בם תתגר ואל גו' תצר "אל שנצטוו (כיון הולכים" עלינו 43עליהם ש"אמרו כנען", ו"יושבי ,(

על  "אימתה ופחד": "אימתה שבין החילוק גם שזהו מובן, ומזה ארצנו". את ולירש לכלותינו באים הם
לאחרי  לקרות שעלול ממה אימה עליהם נופלת ואףֿעלֿפיֿכן, הולכים", עליהם ש"לא אלו - הרחוקים"

ארצם. את ולירש לכלותם באים שעליהם אלו - הקרובים" על ו"פחד כו'; רב זמן

שסומך  כיון מאומה, לפרש רש"י הוצרך לא (ולכן ויראתך" פחדך תת "אחל בפסוק הפירוש הוא וכן
שעליהם  המלכים ל"א וכל ועוג סיחון - הקרובים על "פחדך", ופחד"): אימתה עליהם "תפול פירושו על

העמים פני "על - הרחוקים על "ויראתך", באים; minydהם lk zgz.הולכים עליהם שלא ,"

הרחוקים, אודות (לא שמדובר היינו, בה", תדרכו אשר "הארץ לכיבוש בנוגע פרשתנו, בסוף אבל
ב' נאמרו מדוע מובן: אינו - ארצם את לירש שבאים הקרובים, על רק אלא) הולכים, עליהם שלא

ומוראכם"? "פחדכם הלשונות

מורא": הוא פחד "והלא רש"י שאלת וזוהי

השאלה  אלא ביניהם), החילוק לפניֿזה פירש כבר (שהרי הך היינו הם ומורא שפחד שואל לא רש"י
ש" כיון כל .mkcgtהיא: פני על ה' יתן "ומוראכם",. גם להוסיף צריך למה בה", תדרכו אשר הארץ

מרחוק  אלא שאינו מורא, גם כולל מקרוב, שהוא פחד -*והלא פחד ללא מורא להיות שיכול והיינו, ,

הוא)* מרחוק מורא שלכאורה השאלה יותר xzeiעל בריחוק שמאירה גדולה מאבוקה בדא"ח המבואר מהמשל כמובן מקרוב, מפחד

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה -

למרחוק.hiyt`אבל מאשר יותר גדול אורה מקום שבקירוב

בשיחה: `zgהמדובר daiqdyk ישראל בני עליוֿהשלום, רבינו משה סוף, ים קריעת אז44(אבוקה, - (aaeqnd המקורב

ממנה. המרוחק מאשר יותר בתוקף - להסיבה יותר

dfn:מובן

aaeqndyk(deey) cg`צ"ל המקום שירחק ככל - מקומות בדא"ח.zaiqבכמה מדובר בזה יותר: תקיפה זה מסובב
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ואילך.41) 65 ע' חל"ו בלקו"ש נתבאר - טז. טו,
טו.42) שם, בשלח

ט.43) ב, דברים
בדא"ח44) המשל - אבוקה (שמזה כלומר: גדולה מאבוקה
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בשלח ב) שבפרשת ופחד" אימתה עליהם "תפול בפסוק כבר פירש הרחוקים,41רש"י על - "אימתה ,
מדוע  כן, ואם ויראתך". פחדך תת "אחל בפסוק מאומה לפרש הוצרך לא ולכן הקרובים", על - ופחד

ומוראכם"? "פחדכם בפסוק זאת ולפרש לחזור הוצרך

דיבר", ("היכן לכם" דיבר ש"כאשר פרשתנו בסוף רש"י פירש לא מדוע להקשות שאין [ולהעיר,
(שנאמר ופחד" אימתה עליהם "תפול שכתוב מה על -iptlד)קאי לפניך") אשלח אימתי "את הפסוק

ישראל  ובני משה מדברי אלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטחת מדברי אינו ופחד" אימתה עליהם "תפול כי,
פחדך  תת "אחל הקדושֿברוךֿהוא הבטחת רש"י הביא לא למה רק היא הקושיא ולכן הים. בשירת

י"ג)]. סעיף לעיל (כנזכר ויראתך"

"אימתה ג) מיד שמפרש בשלח כבפרשת דלא - מורא" הוא פחד "והלא ושואל רש"י מקדים מדוע
"פחד  לפרש מוסיף בפרשתנו מדוע וגם: השאלה. הקדמת ללא הקרובים", על - ופחד הרחוקים, על -

בשלח? בפרשת ולא רבים", מימים דאגה לשון מורא פתאום, בעיתת לשון

.ÂË:בזה הביאור לומר ויש

הקרובים" על ופחד, הרחוקים, על "אימתה, רש"י מפרש שבו ופחד" אימתה עליהם "תפול הפסוק
לפסוק  בהמשך בא שבו 42- כנען", יושבי כל נמוגו רעד יאחזמו מואב אילי אדום אלופי נבהלו "אז

לא  שהרי כלום, לירא להם היה ש"לא מואב", אילי אדום "אלופי סוגים: שני על שקאי רש"י מפרש
מלחמה" בם תתגר ואל גו' תצר "אל שנצטוו (כיון הולכים" עלינו 43עליהם ש"אמרו כנען", ו"יושבי ,(

על  "אימתה ופחד": "אימתה שבין החילוק גם שזהו מובן, ומזה ארצנו". את ולירש לכלותינו באים הם
לאחרי  לקרות שעלול ממה אימה עליהם נופלת ואףֿעלֿפיֿכן, הולכים", עליהם ש"לא אלו - הרחוקים"

ארצם. את ולירש לכלותם באים שעליהם אלו - הקרובים" על ו"פחד כו'; רב זמן

שסומך  כיון מאומה, לפרש רש"י הוצרך לא (ולכן ויראתך" פחדך תת "אחל בפסוק הפירוש הוא וכן
שעליהם  המלכים ל"א וכל ועוג סיחון - הקרובים על "פחדך", ופחד"): אימתה עליהם "תפול פירושו על

העמים פני "על - הרחוקים על "ויראתך", באים; minydהם lk zgz.הולכים עליהם שלא ,"

הרחוקים, אודות (לא שמדובר היינו, בה", תדרכו אשר "הארץ לכיבוש בנוגע פרשתנו, בסוף אבל
ב' נאמרו מדוע מובן: אינו - ארצם את לירש שבאים הקרובים, על רק אלא) הולכים, עליהם שלא

ומוראכם"? "פחדכם הלשונות

מורא": הוא פחד "והלא רש"י שאלת וזוהי

השאלה  אלא ביניהם), החילוק לפניֿזה פירש כבר (שהרי הך היינו הם ומורא שפחד שואל לא רש"י
ש" כיון כל .mkcgtהיא: פני על ה' יתן "ומוראכם",. גם להוסיף צריך למה בה", תדרכו אשר הארץ

מרחוק  אלא שאינו מורא, גם כולל מקרוב, שהוא פחד -*והלא פחד ללא מורא להיות שיכול והיינו, ,

הוא)* מרחוק מורא שלכאורה השאלה יותר xzeiעל בריחוק שמאירה גדולה מאבוקה בדא"ח המבואר מהמשל כמובן מקרוב, מפחד

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה -

למרחוק.hiyt`אבל מאשר יותר גדול אורה מקום שבקירוב

בשיחה: `zgהמדובר daiqdyk ישראל בני עליוֿהשלום, רבינו משה סוף, ים קריעת אז44(אבוקה, - (aaeqnd המקורב

ממנה. המרוחק מאשר יותר בתוקף - להסיבה יותר

dfn:מובן

aaeqndyk(deey) cg`צ"ל המקום שירחק ככל - מקומות בדא"ח.zaiqבכמה מדובר בזה יותר: תקיפה זה מסובב
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ואילך.41) 65 ע' חל"ו בלקו"ש נתבאר - טז. טו,
טו.42) שם, בשלח

ט.43) ב, דברים
בדא"ח44) המשל - אבוקה (שמזה כלומר: גדולה מאבוקה



d"kyz'dנ ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

הרי  פחד, ויש מקום בקירוב נמצאים שכאשר מורא", הוא "פחד אבל מקום, בריחוק נמצאים כאשר
מרחוק?! רק שהוא מורא גם בזה  נכלל בודאי

אבל  "עולה", או "חטאת" הוא אם ולפרש להוסיף צריך "קרבן", כשאומרים לדבר: [דוגמא
מורא", הוא ב"פחד דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה "קרבן". גם בזה נכלל "עולה", או "חטאת" כשאומרים

"מורא"]. גם בזה נכלל "פחד", שכשאומרים

ביחס למורא פחד שבין (החילוק "אלא רש"י: מתרץ זה ומוראכם mewnlועל הקרובים על פחדכם (
ביחס - גופא הקרובים אצל גם (שייך הרחוקים דאגה onflעל לשון מורא פתאום, בעיתת לשון פחד ,(

רבים". מימים

הקרובים  אצל שגם בה", תדרכו אשר הארץ כל פני על אלקיכם ה' יתן ומוראכם "פחדכם וזהו
שיבואו  בשעה פתאום", בעיתת לשון "פחד "פחדכם", רק לא יפול ארצם, את לירש באים שעליהם

בניסן  בעשירי הירדן, את כשיעברו ממש, בפועל עמהם דאגה 45להלחם לשון "מורא "מוראכם", גם אלא ,
אל  משה דיבר (שאז שבט חודש מראש  - זה  לפני רבים ימים להתיירא  שיתחילו היינו, רבים", מימים

בניסן. העשירי עד ישראל) בני

.ÊË,גדולות באותיות להיות יכולות אינן רש"י שבפירוש ו"מורא" "פחד" שהתיבות מובן ועלֿפיֿזה
נאמר  שבפסוק גם ומה - המדפיסים) טעות מצד דפוסים, (כבכמה מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות כמו

כנ"ל. רש"י, פירוש והמשך חלק הם אלו תיבות אלא - ו "מורא" "פחד" ולא ומוראכם" "פחדכם

וגו'" הברית את לך אלקיך ה' "ושמר שהתיבות הפרשה, בהתחלת בפירש"י גם הוא שכן ולהעיר,
על  שבפרשתנו ההוספה בביאור רש"י של מפירושו חלק שהם כיון גדולות, באותיות להיות צריכות אינן
את  לך אלקיך ה' ושמר (אזי) תשמעון בעקביו דש שאדם קלות המצוות ש"אם הקודמת, הפרשה סוף

ח). סעיף לעיל (כנזכר וגו'" וברכך  "ואהבך ומפרט שממשיך כפי הבטחתו", לך ישמור וגו', הברית

המדפיסים, לטעות נתינתֿמקום הפחות לכל יש הפרשה שבתחילת לשון אלא, את מעתיק שרש"י כיון
שאינן  ו"מורא" "פחד" בתיבות פירושו במהלך משתמש שרש"י הפרשה בסיום מהֿשאיןֿכן הכתוב,

הכתוב. לשון

.ÊÈ ל דבר "כאשר הפסוק סיום לבאר רש"י תת וממשיך "אחל בפסוק הרי - דיבר"? "והיכן כם":
ואם  ארצם, לירש שבאים אלו על ולא השמים", כל תחת העמים פני "על היראה קאי ויראתך" פחדך
(לא  יהיה בה") תדרכו אשר הארץ כל פני ("על ארצם את לירש שבאים אלו על שגם דיבר" "היכן כן,
שתהיה  לפני (עוד רבים מימים דאגה לשון "מוראכם", גם אלא) פתאום, בעיתת לשון "פחדכם", רק

פתאום)? בעיתת

וגו'": לפניך אשלח אימתי "את הפסוק את רש"י מביא זה ועל

הכינותי" אשר המקום אל "להביאך - לארץ הכניסה אודות מדובר זה האמורי 46בפסוק אל "והביאך ,
וגו'" והכנעני אלא 47גו' בשבילך, רק לא פירושו ש"לפניך" - לפניך" אשלח אימתי "את נאמר זה ועל .

שעוד היינו, לך, מקודם - בזמן קדימה של במובן זה iptlגם לאחרי שכתוב (כמו בהם" 38ש"תבוא

אימתי "את הנה בהם"), תבוא אשר העם כל את jiptl"והמותי gly`,"אימה" אצלם תהיה שתחילה ,"
רבים. מימים דאגה - בזמן הרחוקים") על "מוראכם הרחוקים", על ("אימתה מרחוק "מורא", כמו שהיא

בפירושו: אותה מעתיק אינו אבל הכתוב, המשך על לרמז - "וגו'" תיבת רש"י ומוסיף

דברים  בפרשת מפורש שהרי שמות, בספר שנאמר מפסוק ראיה להביא צריך לא - ל"פחדכם" בנוגע
ארצם  את לירש שבאים אלו אצל שגם ל"מוראכם", בנוגע רק הוא בראיה הצורך וכל פחדך", תת "אחל
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קרי"ס השאלה); -היתה מרע"ה ופחד"; אימתה עליהם "תפול -
גו'" ה' יתן ומוראכם "פחדכם - בנ"י ויראתך"; פחדך תת "אחל

).המו"ל (

יט.45) ד, יהושע
כ.46) שם, משפטים
כג.47) שם,



ני

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zeaezk(iyiy meil)

`ibeqd zligzay oecipl zxfeg `xnbd(:bn)axe `ped ax ewlgpy
zryn daeb m`d ,micareynn dzaezk zeabl d`ad dy`a iq`

:`xnbd zl`ey .oiqexi` zryn elit` e` ,oi`eyipdìò éåä éàî©¨¥£¨
äaeúëci` -daiyn .daezk ly df oecipa dkldd dwqtp j ¦§¨
:`xnbdòîL àz,`ziixaníeMî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ¨§©§¨©©§¨¨©§¥¦

,ïBòîL éaøa øæòìà éaøaeigäðîe dlera lyíéúàî,dleza ly ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¤¨©¦
daeb ,oiqexi` zrya lg eaeigy daezk xwir edfy.ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦

úôñBúåzrya xhyd zaizka ezrcn lrad dl siqedy ,daezk §¤¤
daeb ,oi`eyip,ïéàeOépä ïîlrad dl carzyp ef dryn wxy ¦©¦¦

.jkaäæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåoiae miz`ne dpn oia - ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
wx daeb daezk ztqez.ïéàeOépä ïî¦©¦¦

:dkldd z` zwqet `xnbdäæ ãçàå äæ ãçà ,àúëìäådaebïî §¦§§¨¤¨¤§¤¨¤¦
,ïéàeOépä`ped ax lr wlegd iq` ax ixacke ,minkg zhiyk ©¦¦

.lirl

äðùî
dleza dxrp epiide ,'rx my `iven' zyxta zwqer epizpyn
dzpify micr dlra `iad oi`eypd xg`le ,d`yipe dqx`zdy
,rx my dilr `ivede ,xwy icr mdy xxazn m`e .dqex` dcera
leki epi`e ,dxrpd ia`l sqk d`n qpw mlyn ,dwel `ed ixd
dliwqa dzzin ,dzpif ok`y xxazd m` j` .eiig lk dyxbl

xn`py ,dia` zia gzta(`k-k ak mixac)dGd xaCd did zn` m`e'§¦¡¤¨¨©¨¨©¤
dia` ziA gzR l` xrPd z` E`ivFde ,xrPl milEza E`vnp `lŸ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨
zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM ,dzne mipa`A Dxir iWp` dElwqE§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§
xxazd dqex` dcera m` mpn` .'LAxTn rxd YxraE ,dia` ziA¥¨¦¨¦©§¨¨¨¦¦§¤

xn`py ,xird xrya zlwqp ,dzpify(ck-bk ak mixac)xrp didi iM'¦¦§¤©£¨
mz`vFde ,DOr akWe xirA Wi` D`vnE ,Wi`l dUx`n dlEza§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨§¥¤
.'Ezne mipa`A mz` mYlwqE ,`edd xird xrW l` mdipW z ¤̀§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦¨¥
minkg ecnl ,'l`xyia' daizd miinrt dxn`p ef dyxtay oeik

.l`xyi zaa wx exn`p el` mipicy
dxiibzdy dieb dxrp .` :zxeib ly mipey mipte`a dpc epizpyn
dxiibzde ,dieb dzidyk dxarzd dn`y dxrp .a .dnvra
dzxd dn`y dxrp .b .dze` dcli jk xg`e ,zxaern dcera

.dxiibzdy xg`l dze`

dza äøéibúpL ,úøBibädphwd,dnòdzid zexibd zra m` elit` ©¦¤¤¦§©§¨¦¨¦¨
,dleza zwfga `idy ,cg` meie mipy yly zan dzegt zad

äúpéæå,dqxe`n dxrp `idyk zadéøäly dzzin,÷ðça Bæoi`e §¦§¨£¥§¤¤
oke ,l`xyi za oick dliwqa dpic'áàä úéa çút' àì ,dì ïéà- ¥¨Ÿ¤©¥¨¨

za dxrpk dia` zia gzta zlwqp dpi` dzpify xxaed m`
,mibxdp oic zia ibexd x`yy mewna `l` ,l`xyi'òìñ äàî' àìå§Ÿ¥¨¤©

epi` ,xwy icr `iade rx my dilr `ived lrady xxazd m` -
z` dxezd daiigy mirlq d`n ly qpw dia`l mlyl aiig
lka mrhde .dwel epi` oke ,l`xyi za lr rx my `ivend

l`d mipicddpi` zxeibe ,'l`xUiA dlap dzUr iM' xn`py oeik ,e¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥
.'l`xyi za' llka

,äMeã÷a dúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä äúéädn`y ,xnelk ¨§¨¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨¦§¨
dzpife ,dxiibzpy xg`l dze` dclie ,zxaern dcera dxiibzd

,zqxe`n dcera dxrpd,äìé÷ña Bæ éøä.l`xyi za oickå,mle` £¥¦§¦¨§
'áàä úéa çút' àì ,dì ïéà,dzpify xxazd m`àìåmelyz oic ¥¨Ÿ¤©¥¨¨§Ÿ

,òìñ äàîmy z`veda xwiy lrady xxazpe micrd enfed m` ¥¨¤©
.rx

,äMeã÷a dúãéìå dúøBä äúéäjk xg`e ,dxiibzd dn`y ,xnelk ¨§¨¨¨§¥¨¨¦§¨
,dze` dclie dxarzd,äéøác ìëì ìàøNé úák àéä éøäorh m`y £¥¦§©¦§¨¥§¨§¨¤¨

zlwqp ,zn` xacd didy xxazde ,dqex` dcera dzpify dlra
mlyne dwel ,rx my dilr `ived lrad m`e ,dia` zia gzt lr

.mirlq d`n

* * *
oi`e ,dzpify dqex` l`xyi zaa oecl dpynd zxaer dzr
orhy ,dxrp :a`d zia gzt lr dliwqd z` miiwl zexyt`
m` ,zn` xacd did ok`y xxazde ,dqex` dcera dzpify dlra

áà dì Lé,miiga epcer -,'áàä úéa çút' dì ïéàåa`l oi`y oebk ¥¨¨§¥¨¤©¥¨¨
y e` ,elyn ziaáàä úéa çút dì Lé,zia dia`l didy -ïéàå ¥¨¤©¥¨¨§¥

,áà dì,eheytk weqtd z` miiwl xyt` i`y `vnpe ,zny iptn ¨¨
ok it lr s`Bæ éøäzbxdpa,äìé÷ñy iptn'áà úéa çút' øîàð àì £¥¦§¦¨Ÿ¤¡©¤©¥¨
äåöîì àìà.dligzkl - ¤¨§¦§¨

* * *
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' א

d"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

"את  שנאמר  ממה הראיה היא  זה ועל רבים. מימים דאגה בזמן), (מרחוק, מורא תחילה יהיה (הקרובים),
izni`.מידי לא ותו לפניך", אשלח

"פחדכם  נאמר דידן בפסוק סתירה: להתעורר יכולה זאת לולי כי "וגו'", רש"י מוסיף ואףֿעלֿפיֿכן
לרמז  "וגו'", רש"י מוסיף ולכן - פחד)? ולא (מורא, "אימתי" רק נאמר הנ"ל בפסוק ואילו ומוראכם",
רבים, מימים דאגה האימה, שלאחרי היינו, בהם", תבוא אשר העם כל את "והמותי הפסוק: המשך על

הפחד. ענין שזהו פתאום, בעיתת מעשה, בשעת שבא ענין עוד ישנו

.ÁÈ,זה רש"י בפירוש כן וכמו המופלאים. ענינים ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה דובר והנה,
כידוע  - הרחוקים" על ומוראכם הקרובים על בלב 48"פחדכם הוא ופחד במוח היא ,49שיראה
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לשם48) והערות  ובקיצורים  פ "ג  תניא  פ"ט.ראה שם פט). (ע'
שכה. ע' תרע"ח סה"מ ב'לב. ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה

א. כב, לברכות להאריז"ל הש"ס מלקוטי ולהעיר -

ולהעיר49) - שתח"י. בהנחה נמצא 98ע"כ ע' חי"ט מלקו"ש
זו  בהתוועדות שנתבארו נוספים לענינים שמציין 35ֿ36 הערות

).המו"ל (

d"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

"את  שנאמר  ממה הראיה היא  זה ועל רבים. מימים דאגה בזמן), (מרחוק, מורא תחילה יהיה (הקרובים),
izni`.מידי לא ותו לפניך", אשלח

"פחדכם  נאמר דידן בפסוק סתירה: להתעורר יכולה זאת לולי כי "וגו'", רש"י מוסיף ואףֿעלֿפיֿכן
לרמז  "וגו'", רש"י מוסיף ולכן - פחד)? ולא (מורא, "אימתי" רק נאמר הנ"ל בפסוק ואילו ומוראכם",
רבים, מימים דאגה האימה, שלאחרי היינו, בהם", תבוא אשר העם כל את "והמותי הפסוק: המשך על

הפחד. ענין שזהו פתאום, בעיתת מעשה, בשעת שבא ענין עוד ישנו

.ÁÈ,זה רש"י בפירוש כן וכמו המופלאים. ענינים ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה דובר והנה,
כידוע  - הרחוקים" על ומוראכם הקרובים על בלב 48"פחדכם הוא ופחד במוח היא ,49שיראה
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לשם48) והערות  ובקיצורים  פ "ג  תניא  פ"ט.ראה שם פט). (ע'
שכה. ע' תרע"ח סה"מ ב'לב. ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה

א. כב, לברכות להאריז"ל הש"ס מלקוטי ולהעיר -

ולהעיר49) - שתח"י. בהנחה נמצא 98ע"כ ע' חי"ט מלקו"ש
זו  בהתוועדות שנתבארו נוספים לענינים שמציין 35ֿ36 הערות

).המו"ל (
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

È·¯‰ ¯·Ò‰Â ,'Ó‚‰Â ‰˘Ó‰ È¯·„ Y "ÍÏ ÏÒÙ"
˘"¯‰ÂÓ

למשה הקדוש ֿברוךֿהוא  הלוחות1מדברי  לגבי  ,

"2השניים ,lqtjlנלמד כראשונים " אבנים לוחות שני

יהא ".3בגמרא שלך ש "פסולתן ,

קמא בבא  מסכת  בסוף  של4במשנה , ההלכות  מובאות  ,

שייכות לגבי הבית, בעל עבור  במלאכה  העוסק  פועל
שם : נאמר וכך לבעה "ב, או לפועל  החומר של השאריות 

– מוציא ושהסורק  שלו, אלו הרי מוציא שהכובס  "מוכין 

הבית ", בעל של אלו הרי 

בעלי הם כביסתו בעת  הבגד  מן הנושרים  החוטים כי 

כן ועל עליהם , מקפיד הבית  בעל  ואין  ביותר, מועט ערך
שייכים ה "סורק " שמוציא  החוטים  אך  לכובס . שייכים הם

מחיל" ולא  הוא  חשוב  "דבר כי  הבית , .5לבעל

מתי ומפרטת  אחרים , מקרים המשנה  מציינת  בהמשך

"מה הבית: לבעל – ומתי לפועל, השאריות  שייכות

שלו, אלו הרי דקה ) נסורת  (שזוהי במעצד מוציא שהחרש 
גסין" שפאין ומפיל ב "קרדום  (שזה  בעל5ובכשיל של – (

הבית , בעל אצל עושה היה  "ואם  המשנה  ומסיימת  הבית ",

נסורת שהוא6אף המקדח  מתחת היוצא  דק  דק  ("אפילו

מאד" כך,5דק  על מתעכבת הגמרא הבית". בעל של  (
משום בהם  אין אבנים  מסתתי רבנן: "תנו  ברייתא : ומביאה

– גזל"

קצרה " ב "רשימה  מוהר"ש  הרבי מדבר זו ברייתא 7על

"מסתתי ההלכה  לגבי ושואל ב "ק , מסכת  על ב "סיום"
להבין, "וצריך דבריו: ואלה  גזל", משום בהם  אין אבנים 
שאין מאחר לך, פסל למשה הקב "ה לו אמר מה  כן אם 
שייכים ואינם הפקר  שהם מפני ופירושו גזל, משום בהם
לומר צריך למה כן ואם לזה, יותר קרוב  והאומן להבעלים 

שם "אך משיב  והוא  לך", אבנים9סנפירין8פסל אמר וכאן
טוב ". אבן היה  שם  אבל  סתם ,

להורות שצריך  מוהר"ש , הרבי של זה  הסבר לכאורה,
היו שהם  מפני הלוחות של "פסולתן" לגבי  לך" "פסל
המבאות הדעות  בשתי תלוי מ"סנפירין", עשויים

אומר :10במדרש יוחנן ורבי לוי  "רב  אחד11: פסלן. מהיכן
אהלו, מתוך אומר ואחד פסלן, הכבוד  כסא  מתחת  אומר 
את ונטל  אבנים  לוחות  שני חצב  ומשם  מחצב  לו ברא 
הדעה לפי – סנפירינון" של שהיו העשיר  ומשם הפסולת ,
היתה השניה  הדעה  ולפי  מלמעלה , הלוחות היו הראשונה 

למטה הפסוקים12החציבה  מפשטות  שנראה כפי ,
אבנים לוחות  שני לך  "פסל היה  שהציווי בפרשתנו,

" – ואחר ֿכך  הסדרdlreכראשונים ", גם  וזהו ההרה ", אלי 
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ב"ק.*) מס' וסיום
א.1) יו"ד, פרשתנו א. לד, תשא
לשון 2) בכ"מ לוחות לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) שם. תשא שם. (פרשתנו זכר
א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ ולהעיר ב.

ירושלמי 3) כט. תשא ט. פרשתנו בתנחומא ועד"ז א. לח, נדרים
יא. פ"ט, קה"ר ב. פל"ב, ויק"ר ב. פמ"ו, שמו"ר ה"ב. פ"ה שקלים

בפנים. לקמן וראה וספ"י.
סע"א.4) קיט,
שם.5) במשנה פרש"י
שבירושלמי 6) במשנה הוא ועד"ז במשנה. בפרש"י נעתק כן

בכ"מ  הוא וכן הרי"ש). אחר (וא"ו "הנסרות" משניות ובדפוסי "הנסורת".
למשניות. נוסחאות שנויי וראה סופרים. דקדוקי ראה –

הועתק 7) תש"ז) (קה"ת מהר"ש אדמו"ר תולדות ספר בסוף נדפס
נ"ע. מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק כתי"ק מגוף

וכ"ה 8) פמ"ו. פדר"א שם. תנחומא שם. נדרים הרא"ש בפי' כ"ה
טובות  אבנים של (מחצב שם ירושלמי שם. וקה"ר בויק"ר חנין רבי דעת

נאמר  לא חנין) ר' (דעת שם בירושלמי א. לד, תשא פרש"י וכן ומרגליות).
לירושלמי), חדתין ותקלין משה בפני (ראה לוחות של מפסולתן שנתעשר
שם  בקה"ר מהל' ולהעיר שם. יוסף עץ פי' שם. שקלים בע"י הגי' וראה

תה  "פסילתן ופ"י לך".פ"ט א
ב'נח)9) ע' (תשא (ובאוה"ת בע"י ברא"ש וכ"ה בהרשימה. כ"ה

פעמים). (ב' שם שבע"י במהרש"א וכ"ה שם. נדרים מפרש"י*)
בקה"ר**, "סנפירינון": – הקודמת שבהערה ורש"י ויק"ר בפרדר"א,

(בגמרא) הרא"ש ופי' [בתיב"ע תנחומא "סנפרינון" – הקודמת שבהערה
– הראשונות ללוחות בנוגע – כו) תשא בתנחומא (ועד"ז יג ד, ואתחנן

סמפירינון]. ערך השלם ערוך ראה בכ"מ וכ"ה (במ'). "סמפירינון"
שם.10) פרשתנו תנחומא
שכל 11) או (אומרים), "אומר'" צ"ל ואולי לפנינו בתנחומא כ"ה

מיותרה. התיבה
פ"ה 12) אבות פרש"י א. לד, תשא פרש"י פרשתנו. סוף דב"ר וראה

תשא מאלשיך ולהעיר בין מ"ו. בע"ש נבראו שניות דלוחות ד, לד,
כז. אות שם לפרדר"א רד"ל וראה השמשות.

.y"`xd 'it :l"ve c"dh `ed dxe`kl (*
."zegel ly xitqdy" (b ,ai) jzelrda ixtqa d"ke ."xitq ly" h"tae ,i"t (**
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הציווי בקיום  ואפסול13בתורה  שיטים עצי  ארון "ואעש 
כרא אבנים  לוחות  הלוחותשני  ושני  ההרה  ואעל שונים

תשא14בידי" בפרשת גם  וכך ,15.

משה עשה  ופסילתם  הלוחות  חציבת  שאת הדעה ולפי 

שהקדוש ֿברוךֿהוא לתירוץ  להזדקק  צורך אין למעלה ,

היו שהלוחות  משום לך" "פסל  לומר היה צריך
המשנה ,16מסנפירין מן לעיל כמובא  היא , ההלכה  שהרי –

לבעל השאריות  שייכות הבית " בעל  אצל עושה היה  ש "אם 
מקרה . בכל הבית 

סנפירין, ולא  סתם" "אבנים  אלה היו  אילו אף  כלומר,
– הבית " בעל "אצל למעלה נעשתה שהמלאכה כיון

לך", "פסל מיוחד בהיתר צורך יש  הקדוש ֿברוךֿהוא,

של אלו "הרי היא  ההלכה  זאת , ולולא  – שלך", "פסולתן
הבית ". בעל

.·

"˙È·‰ ÏÚ· Ïˆ‡" ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ Y ‰"·˜‰ È·‚Ï

מוהר"ש הרבי ממשיך לעיל המוזכרת ב "רשימה"
מקום תופס  אינו למעלה "לגבי הרשב "ץ  שאלת את ומביא 

עשאן "הרי  המהר"ש  הרבי  ומשיב  טוב ", אבן אפילו
dhnl" פסולת היה  לא מעלה  של  דבאותן וממילא17, ,

בעל אצל "עושה היה  לא הוא  כי זו, שאלה  גם מתבטלת 

הבית ".

זה הרי – מקום בכל  – למטה  גם כי  קשה, עדיין אך

הארץ כל "מלא הקדוש ֿברוךֿהוא , הבית ", בעל "אצל
גזא בבי דאיתיה  היכא "כל (להלכה) חז"ל בלשון כבודו",

איתא באוצרו18דרחמנא הם  נמצאים שהם מקום  (=כל

ומלואה " הארץ  לה' דכתיב הקב "ה ) אילו*18של ואף  ,
הבית " בעל "אצל נפסלו הלוחות  הרי למטה " ,19"עשאן

אבנים לגבי גם  לך" "פסל המיוחד בהיתר  צורך ויש 
מוהר"ש ? הרבי  של לתירוצו ההסבר אפוא  ומהו רגילות .

הקב"ה – הבית " "בעל של במקרה שני, מצד אמנם
" של הטעם  מתאים  אין –citwאפילו) הבית  בעל

דקים )" לשום20אשפאים  חשיבות  אין הקב "ה  לגבי כי
טובות אבנים בין הבדל ללא  כך , על  מקפיד הוא ואין דבר
הבדל יש  אך – הרשב "ץ) (וכשאלת  רגילות אבנים לבין

למטה " "עשאן כי21אם ,dhnlכפי בענינים מתחשבים 
"כל ולכן  למטה , הטוב22שהם  הא ֿל לשם  שהוא  דבר

ו והטוב ... הנאה  מן לה '"שיהיה חלב  כל  אומר הוא  ,*22כן
"אצל שזה  כיון סתם , אבנים לגבי שאפילו לכאורה, ויוצא 
וכאשר הבית , בעל  של אלו הרי – הקב "ה  – הבית" בעל

הכל על הבית  בעל מקפיד ברשותו .23זה 

ברא לא בעולמו הקב "ה  שברא  מה  כל  הרי ואדרבה :
לבטלה אחד לכאורה ,24דבר  היא, השאלה  כך, ואם  ,

הכל. על מקפיד הקב "ה  להיפך :

.‚

˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ ˙ÂÏÈ‚¯ ÌÈ·‡ È·‚Ï

חל אין אבנים מסתתי שלגבי לומר היה  ניתן לכאורה
אף הבית  בעל  אצל עושה  היה "ואם  המשנה  של הדין
"מסתתי הברייתא  לכך: והוכחה  הבית ", בעל של הנסורת 
של החלק  על מובאת  אינה גזל" משום  בהם  אין אבנים 
וכדומה , הנסורת  של השייכות  דיני את שמפרט המשנה 
בעל אצל עושה היה "ואם  המשנה סיום  על אלא 

.25הבית ..."
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ג.13) יו"ד,
לך,14) פסל אמירת בעת השניים יום מ' בסוף פסילתן הי' ולכאורה

" הכתוב idd`כפשטות zra.רמב"ן ראב"ע כפרש"י אלי" ה' אמר
כו') להשוותן (פסילתן אבנים" לוחות שני ואח"כ "ואפסול למטה הי'

כו'". ההרה "ואעל
ד.15) אֿב. לד,
פסלן"16) הכבוד כסא "מתחת שם בתנחומא הא' דלדיעה להעיר

העשיר  "ומשם דהתיבות את"ל גם אבל סנפירין. של שהי' מפורש אין
סיום אינו סנפירין" של שהיו oiprdמשה lk רק כ"א המ"ד) לב' (שייך

שחצב  דמה לכאורה פשוט הרי כו'", לו ברא אהלו ד"מתוך המ"ד מדברי
(יב, בהעלותך ספרי וראה ביותר. טובות אבנים הי' הכבוד כסא מתחת

כג. אות שם לפרד"א רד"ל ג),
לך 17) "פסל המ"ד ב' לפני מקדים שם פרשתנו דבתנחומא להעיר

ד  צ"ל וא"כ שלך". הפסולת פסלן,שתהא הכבוד כסא מתחת למ"ד גם
ועצ"ע. .14 הערה כנ"ל למטה, עשייתם בגמר נעשה הפסולת

ב"ק 18) בסוף בצ"פ (נעתק הי"ג פ"ז ערכין הל' צפע"נ וראה
(במשנה)).

א.*18) ו, ר"ה וראה א. קלט, חולין
אדם"19) לבני נתן והארץ לה' שמים ד"השמים דמכיון י"ל אבל

הבית". בעל אצל כ"עושה נדון אי"ז טז) קטו, (תהלים
שם.20) ב"ק במשנה בתויו"ט ועד"ז סקי"ד. סשנ"ח חו"מ סמ"ע

סכ"ב. וגניבה גזילה הל' אדה"ז שו"ע
גזל".21) משום בהן יש דקפדי "אתרא שם בגמרא מהסיום להעיר

בפנים. לקמן (וראה המדינה ממנהג משנין דאין ב"ק סוף ובתוספתא

לשם. שבא כהמקום לנהוג שצריך ענינים מכמה ולהעיר .(42 ובהערה
ואכ"מ.
ס"ח.22) רמח סי' יו"ד שו"ע המזבח. איסורי הל' סוף רמב"ם

שם)*22) בשו"ע (וכן שם מזבח איסורי הל' ברמב"ם אשר להעיר
לזכות "הרוצה הבא envrכתב כל על דקאי  המשמעות דע"פ כו'" יכוף

רק  הוא לה' חלב כל כו' והטוב הנאה מן ליתן שצריך זה הרי לאח"ז
להערה  הג' בשוה"ג 130 ע' חי"ב בלקו"ש נתבאר [ועד"ז האדם. מצד
(אף  נדריכם" "מבחר בו דכתוב עצמו מצד להקרבן דבנוגע – (ושם 11

היינו וכיו"ב,)algכו'd`pשלכאורה וכעור כחוש לא שיהי' רק מוכרח
ואילך].oeifaשלילת 8 ע' חכ"ז לקו"ש וראה קדשים).

שם.23) התויו"ט לשון
ב.24) עז, שבת
ליתא.25) גי' שלכמה דק"ס ראה

*awr zyxt zegiyÎihewlb dgiy hi jxk

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

È·¯‰ ¯·Ò‰Â ,'Ó‚‰Â ‰˘Ó‰ È¯·„ Y "ÍÏ ÏÒÙ"
˘"¯‰ÂÓ

למשה הקדוש ֿברוךֿהוא  הלוחות1מדברי  לגבי  ,

"2השניים ,lqtjlנלמד כראשונים " אבנים לוחות שני

יהא ".3בגמרא שלך ש "פסולתן ,

קמא בבא  מסכת  בסוף  של4במשנה , ההלכות  מובאות  ,

שייכות לגבי הבית, בעל עבור  במלאכה  העוסק  פועל
שם : נאמר וכך לבעה "ב, או לפועל  החומר של השאריות 

– מוציא ושהסורק  שלו, אלו הרי מוציא שהכובס  "מוכין 

הבית ", בעל של אלו הרי 

בעלי הם כביסתו בעת  הבגד  מן הנושרים  החוטים כי 

כן ועל עליהם , מקפיד הבית  בעל  ואין  ביותר, מועט ערך
שייכים ה "סורק " שמוציא  החוטים  אך  לכובס . שייכים הם

מחיל" ולא  הוא  חשוב  "דבר כי  הבית , .5לבעל

מתי ומפרטת  אחרים , מקרים המשנה  מציינת  בהמשך

"מה הבית: לבעל – ומתי לפועל, השאריות  שייכות

שלו, אלו הרי דקה ) נסורת  (שזוהי במעצד מוציא שהחרש 
גסין" שפאין ומפיל ב "קרדום  (שזה  בעל5ובכשיל של – (

הבית , בעל אצל עושה היה  "ואם  המשנה  ומסיימת  הבית ",

נסורת שהוא6אף המקדח  מתחת היוצא  דק  דק  ("אפילו

מאד" כך,5דק  על מתעכבת הגמרא הבית". בעל של  (
משום בהם  אין אבנים  מסתתי רבנן: "תנו  ברייתא : ומביאה

– גזל"

קצרה " ב "רשימה  מוהר"ש  הרבי מדבר זו ברייתא 7על

"מסתתי ההלכה  לגבי ושואל ב "ק , מסכת  על ב "סיום"
להבין, "וצריך דבריו: ואלה  גזל", משום בהם  אין אבנים 
שאין מאחר לך, פסל למשה הקב "ה לו אמר מה  כן אם 
שייכים ואינם הפקר  שהם מפני ופירושו גזל, משום בהם
לומר צריך למה כן ואם לזה, יותר קרוב  והאומן להבעלים 

שם "אך משיב  והוא  לך", אבנים9סנפירין8פסל אמר וכאן
טוב ". אבן היה  שם  אבל  סתם ,

להורות שצריך  מוהר"ש , הרבי של זה  הסבר לכאורה,
היו שהם  מפני הלוחות של "פסולתן" לגבי  לך" "פסל
המבאות הדעות  בשתי תלוי מ"סנפירין", עשויים

אומר :10במדרש יוחנן ורבי לוי  "רב  אחד11: פסלן. מהיכן
אהלו, מתוך אומר ואחד פסלן, הכבוד  כסא  מתחת  אומר 
את ונטל  אבנים  לוחות  שני חצב  ומשם  מחצב  לו ברא 
הדעה לפי – סנפירינון" של שהיו העשיר  ומשם הפסולת ,
היתה השניה  הדעה  ולפי  מלמעלה , הלוחות היו הראשונה 

למטה הפסוקים12החציבה  מפשטות  שנראה כפי ,
אבנים לוחות  שני לך  "פסל היה  שהציווי בפרשתנו,

" – ואחר ֿכך  הסדרdlreכראשונים ", גם  וזהו ההרה ", אלי 
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ב"ק.*) מס' וסיום
א.1) יו"ד, פרשתנו א. לד, תשא
לשון 2) בכ"מ לוחות לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) שם. תשא שם. (פרשתנו זכר
א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ ולהעיר ב.

ירושלמי 3) כט. תשא ט. פרשתנו בתנחומא ועד"ז א. לח, נדרים
יא. פ"ט, קה"ר ב. פל"ב, ויק"ר ב. פמ"ו, שמו"ר ה"ב. פ"ה שקלים

בפנים. לקמן וראה וספ"י.
סע"א.4) קיט,
שם.5) במשנה פרש"י
שבירושלמי 6) במשנה הוא ועד"ז במשנה. בפרש"י נעתק כן

בכ"מ  הוא וכן הרי"ש). אחר (וא"ו "הנסרות" משניות ובדפוסי "הנסורת".
למשניות. נוסחאות שנויי וראה סופרים. דקדוקי ראה –

הועתק 7) תש"ז) (קה"ת מהר"ש אדמו"ר תולדות ספר בסוף נדפס
נ"ע. מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק כתי"ק מגוף

וכ"ה 8) פמ"ו. פדר"א שם. תנחומא שם. נדרים הרא"ש בפי' כ"ה
טובות  אבנים של (מחצב שם ירושלמי שם. וקה"ר בויק"ר חנין רבי דעת

נאמר  לא חנין) ר' (דעת שם בירושלמי א. לד, תשא פרש"י וכן ומרגליות).
לירושלמי), חדתין ותקלין משה בפני (ראה לוחות של מפסולתן שנתעשר
שם  בקה"ר מהל' ולהעיר שם. יוסף עץ פי' שם. שקלים בע"י הגי' וראה

תה  "פסילתן ופ"י לך".פ"ט א
ב'נח)9) ע' (תשא (ובאוה"ת בע"י ברא"ש וכ"ה בהרשימה. כ"ה

פעמים). (ב' שם שבע"י במהרש"א וכ"ה שם. נדרים מפרש"י*)
בקה"ר**, "סנפירינון": – הקודמת שבהערה ורש"י ויק"ר בפרדר"א,

(בגמרא) הרא"ש ופי' [בתיב"ע תנחומא "סנפרינון" – הקודמת שבהערה
– הראשונות ללוחות בנוגע – כו) תשא בתנחומא (ועד"ז יג ד, ואתחנן

סמפירינון]. ערך השלם ערוך ראה בכ"מ וכ"ה (במ'). "סמפירינון"
שם.10) פרשתנו תנחומא
שכל 11) או (אומרים), "אומר'" צ"ל ואולי לפנינו בתנחומא כ"ה

מיותרה. התיבה
פ"ה 12) אבות פרש"י א. לד, תשא פרש"י פרשתנו. סוף דב"ר וראה

תשא מאלשיך ולהעיר בין מ"ו. בע"ש נבראו שניות דלוחות ד, לד,
כז. אות שם לפרדר"א רד"ל וראה השמשות.

.y"`xd 'it :l"ve c"dh `ed dxe`kl (*
."zegel ly xitqdy" (b ,ai) jzelrda ixtqa d"ke ."xitq ly" h"tae ,i"t (**
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גזל" משום  בהם  אין אבנים "מסתתי שהדין מובן, מכך
כאשר רק  ולא  הבית ", בעל אצל עושה היה "אם גם חל
של האחרים שבחלקים  כשם  שלו, ברשותו עובד הפועל
שהעבודה מובן גפנים..." מפסגי אילנות  "מפסגי הברייתא 

הבית . בעל  של ברשותו בכרם, נעשית

מוהר "ש , הרבי  דברי בפשטות  מובנים  זה  ולפי 
היו שהלוחות  מפני היא  לך" "פסל  להיתר שההזדקקות
רשות בין הבדל אין רגילות אבנים  לגבי כי "סנפירין",
משום בהם  "אין ותמיד  הבית , בעל רשות  לבין  הפועל

גזל".

לפי  כי דחוק, הסבר  זהו ביןoeibddאך להבחין יש 
הפועל ברשות העבודה  לבין הבית בעל ברשות  העבודה 
לגביהם , שונה  ההלכה  תהא  ומדוע  אבנים , מסתתי לגבי  גם
אבנים מסתתי שלגבי  שפוסק  מי מצאנו  לא  כאשר ובמיוחד
נסורת אף  הבית  בעל אצל עושה היה  "אם  הדין חל אין

הבית " בעל .26של

ואומר מוהר"ש  הרבי מדייק  ב"רשימה " גם  מכך: יותר 
בדברי הכוונה לכאורה  שהרי לזה ", יותר קרוב  "והאומן
דוקא היא  גזל" משום בהם  אין  אבנים "מסתתי  הברייתא 
על מדובר  היה  אילו כי הבית ", בעל  "אצל זה  אין כאשר

לומר מתאים  אין הבית , בעל יותררשות  קרוב  "האומן
לזה ".

.„

‡˙ÙÒÂ˙‰ È¯·„Ï ‡˙ÈÈ¯·‰ È¯·„ ÔÈ· Ï„·‰‰

בין ההבדל  את ולהסביר להקדים  יש  זאת  להבין כדי 
האופן לבין הנ"ל בברייתא  הדינים כתובים  שבו האופן

בתוספתא : כתובים  הם שבו

מקרים לשני הפרטים  נחלקים  כאמור , בברייתא,
מפסגי גזל. משום  בהם  אין אבנים  "מסתתי  והלכות :
ועודרי זרעים  מנכשי היגי מנקפי גפנים מפסגי  אילנות 
משום בהן יש  עליהם  מקפיד הבית  שבעל בזמן – ירקות

ואילו שלו", אלו הרי – עליהן מקפיד הבית  בעל  אין  גזל,
בדין אלו כל נכללים  אבנים`cgבתוספתא "מסתתי :

הבית שבעל בזמן זרעים מנכשי הגין מנקפי  גפנים  מפסקי 
מקפיד הבית  בעל אין גזל, משום  אסורים עליהן מקפיד

גזל". משום  מותרין עליהן

מועלת אבנים  מסתתי לגבי  אם ביניהם מחלוקת  יש 
להעיר יש  זו? למחלוקת  הטעם ומהו הבית . בעל  הקפדת

הטורים " ההלכה*26ש "בעל את  גם  מציין שהוא  למרות  ,
רק המוזכרת  ירקות" ו "עודרי  אילנות " "מפסגי לגבי

כתוספתא אומר הוא  זאת בכל בתוספתא , ולא  ,27בברייתא 
הבית . בעל  בהקפדת  תלוי  אבנים " "מסתתי  לגבי שהדין

מסתתי בין הבדל יש  הברייתא  לפי  הוא: לכך  וההסבר
זרעים , ונכשי וכו', אילנות  כפסגי – האחרים  לבין אבנים 
בעלת היא  וכדומה אילנות " "מפסגי  של הנשורת כי
הדין תלוי ולכן אבנים , מסתתי של  מהפסולת יותר חשיבות 
יש עליהם מקפיד הבית  שבעל "בזמן הבית : בעל בהקפדת
אלו הרי  עליהן מקפיד הבית בעל אין גזל, משום  בהן
נוהגים המדינה אנשי שאין במקום  זה שאם  [או שלו"
מסויים בעלֿבית  אם  אף  הרי מועט, דבר על להקפיד

דעתו בטלה – היא28מקפיד זה  במקום אדם  בני דרך  כי  ,
כך] על להקפיד .29לא

הבית , בעל בהקפדת  תלוי הדבר כאשר זה , במקרה 
סברות שתי יש  כך, על מקפיד אינו הבית מדוע30ובעל

ואז כהפקרה, היא  שאי ֿהקפדתו משום  או – הדבר  מותר 
מסויים לאיש  או לפועל רק  ולא  אדם , לכל הפקר  .31זהו

חונן הבית  ובעל מועט , דבר שזה  כיון כמתנה , שזה  או
מדעתו שלא  אפילו  שיטול, מי לכל  .32ונותן

הברייתא אומרת  שעליהם  אבנים " "מסתתי אצל אבל
פחותה האבנים  פירורי חשיבות  גזל", משום  בהם  "אין
של בהיתר  צורך אין  אצלם  אילנות ", "מפסגי  אצל מאשר 
המועט  ערכם עקב  אלא  עליהן", מקפיד הבית  בעל "אין
חשיבות כלל להם  אין  כלומר, עצמם . מצד  מופקרים  הם
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ב"ק)26) (סוף רא"ש רי"ף בפוסקים שהרי כ"כ, הוכחה מזה אין אבל
הובאו  לא שם, ואדה"ז ס"י) (שם חו"מ שו"ע ספ"ו) גניבה (הל' רמב"ם
יש"ש  וראה שנח. סו"ס בטור מלבד כאן. הגמרא דסיום הדינים בכלל

.42 הערה לקמן ב"ק. בסיום
שם.*26)

פי 27) על הטור כתב שכתבתי כמו אבל המס': בסוף יש"ש גם ראה
ועיקר. התוספתא

בדק"ס  הובא הגי' וכפי הברייתא, ע"פ כתב שהטור י"ל לכאורה אבל
ס') (אות וכ"מ כאן אבנים". "מסתתי אחר גזל" משום בהם "אין שליתא
כאן. ביש"ש

"והמקפיד 28) מוציא שהכובס במה בתחלתה במשנה שם בפרש"י
דעתו", בטלה "והמקפיד (בחצע"ג) כתב אדה"ז ובשו"ע קפידה". הוי לא

שאין  "כל הסעיף בסיום וכן עליהם", להקפיד בנ"א דרך "שאין בדברים
בדין  ובין המשנה: בסוף מאירי וראה מקום). (באותו עליו" להקפיד דרכו

כו'. משנתנו
שם 29) גניבה  (הל' והמ"מ בגמרא. הפירוש פשטות לכאורה כ"ה

המקום  אנשי שדרך פירוש מקפיד הבית שבעל בזמן "ובגמרא כתב ה"ח)
וצ"ע. להקפיד".

סקמ"ט 30) סכ"ח מילואים ואבני סנ"ט, אה"ע (מהדו"ק) נוב"י שו"ת
אישות  הלכות רמב"ם – מקפיד הבית בעל שאין בדבר המקדש לענין
פה. סי' אה"ע חת"ס שו"ת (וראה סי"ז. סכ"ח אה"ע טושו"ע  ה"ח. פ"ה

שם). לרמב"ם צפע"נ
הרגל.31) דריסת ד"ה א ח, מגילה אבן טורי וראה שם. הנוב"י דעת
שם.32) מילואים אבני
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מאליהם הפקר  והם  אדם , בני  אצל  אם*32וערך אף  ולכן, .
רק ולא  דעתו , בטלה  זאת , בכל מקפיד  אשר בעלֿבית יש 
על בעלות  כלל שאין מפני אלא האדם , בני  כל  דעת בגלל

חשיבותו חוסר מפני זה  הרבי33אבק  שמדייק  כפי ,
ב"רשימתו": mikiiyמוהר"ש  mpi`e xwtd mdy iptn yexite

milradl.

וכדומה , אילנות מפסגי של במקרה  אחרות: במילים 
או הבית  בעל בהקפדת  תלוי הדבר אנשיbdpnaכאשר 

החפץ אך הגברא , מצד הם המתנה  או ההפקר  הרי המקום ,
"אין הדין  ואילו מסויימת. חשיבות בעל הוא  כשלעצמו
כשות לגבי (וכן  אבנים  מסתתי לגבי  גזל" משום בהם

עצמו. החפצא  מצד הפקר זהו הרי וחזיז),

.‰

ÔÈ·˘ Ï„·‰· ÍÂ¯Î ‡˙ÙÒÂ˙‰Â ‡˙ÈÈ¯·‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ï··

הברייתא , בין למחלוקת  הטעם  שזהו לומר , יש  זה  לפי
תלוי אבנים  מסתתי אצל שגם  האומרת התוספתא  לבין

להלן. שיובהר כפי הבית, בעל בהקפדת  הדין

כפי התוספתא , לבין הברייתא  בין הכללי  ההבדל
הש "ס כללי במפרשי היא34שמבואר  "תוספתא  הוא: ,

תניא בלשון לא כתובה  אינה  לפיכך המשנה . על שנתוספה
חייא רבי  שסידר הם  שהתוספתות  רבנן... תנו  בלשון ולא 
רבי דאמרינן והיינו וכך כך כתוב  לו אומר והיה  רבי בפני

שנאמר משניות  הם  וברייתות  לו, מנין חייא  רבי שנאה  לא 
חייא רבי חברו "וכך ממדרשו...". חוץ  רבי מדעת  שלא 

לשון לומר  רצה ברייתות. אחרים, וחכמים אושעיא  ורבי 

רבי" של למדרשו חוץ  שנאמרו חוץ , .35ברא,

רבי בפני חייא רבי שסידר  שהתוספתא  יוצא  זה  לפי

ואילו רבי, ישיבת  היתה  ששם ישראל, בארץ  נאמרה 
א שנאמרוהברייתות  ייתכן רבי" של למדרשו "חוץ  הן שר

מבבל הגיע  חייא  שרבי כיון ובמיוחד ובכלל,36בבבל, .

רבי בימי  כי לבבל, יותר קשורות  שהברייתות  סביר
לקצוות ..." והולכין מתגלגלין אז37"ישראל הפכה  ובבל

תורה . למקום יותר

הפסוק על – להם38והנה  ותהי לבנים ... נלבנה  "הבה

שהוא בבבל אבנים  "שאין רש "י אומר לאבן" הלבנה 

לא באבנים , השתמשו לא ששם  בבבל , לפיכך בקעה ".
שם שהיו האבנים (של אבנים לשברי חשיבות  כלל  היתה

xy`kשמסתתי הברייתא קובעת ולכן זאת), בכל הובאו 
בבבל, מעצמו  הפקר  וזהו גזל, משום בהם  אין  אבנים 

דעתו בטלה  – .39והמקפיד

לבניה ומשמשות  מצויות  שהאבנים  ישראל, בארץ אבל
שהיא ישראל ארץ  נשתבחה  ואדרבה, נוספות , ולמטרות 

ברזל" אבניה  אשר אבנים ,40"ארץ  לשברי גם  חשיבות  יש  ,
או איסורן תלוי ולכן וכדומה , גפנים למפסגי בדומה 

הבית41היתרן בעל .42בהקפדת
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לבטלם *32) צריך ואין מאליהם בטלים "שהם חמץ מפירורי להעיר
בנ"א" בעיני כלל חשובים אינם שהרי הפקר הם שמאליהם ולהפקירם
תמד, סי' מג"א וראה סק"ה. שם ממג"א ס"ו, תל"ד סי' אדה"ז (שו"ע

סק"ב). תס סי' סק"ו.
"אין 33) נאמר אבנים דבמסתתי הלשונות חילוק לפרש יש אולי עפ"ז

שבפשטות  דאף שלו", אלו "הרי כו'" אילנות וב"מספגי גזל" משום בהם
(ראה  הב' בבבא משא"כ בפועל, דוקא מדובר לא הא' דבבבא משמע
גופא  הרי"ז בפועל), מדובר אין גזל" משום בהם "אין דהלשון שם יש"ש
פירושו  גזל" משום בהם "אין הלשון כי מובן הנ"ל וע"פ בעי. טעמא
הפקר, הוא האומן מצד גם כי בנ"א, לשום שייכים ואינם הפקר שהם
"אין  החפצא, מתאר אבנים במסתתי אחר: בסגנון הב'. בבבא משא"כ

mda ראה) שלו" אלו "הרי להגברא בנוגע – הב' ובבבא גזל", משום
בפנים)*. לקמן

בהם  אין אבנים (דבמסתתי ס"ג הנ"ל דיוק לקיים יש הנ"ל וע"פ
בעה"ב) אצל עושה הי' "אם גם גזל מסתתי משום דפסולת החשיבות כי

לקמן  וראה במעצד. מוציא שהחרש מהנסורת גם פחותה היא אבנים
בפנים  לקמן ראה לזה" יותר קרוב "והאומן בהרשימה והפי' .42 הערה

ס"ו.
(נדפס 34) התלמוד כללי בקיצור (נעתקו ומהרי"ק הכריתות ספר

המשניות). בפי' כתב ד"ה וכו') רא"ם הוצאת ברכות מס' בסוף
שם).35) (נעתק המשניות לפי' בהקדמה חיים עץ
וש"נ.36) בערכו. סדה"ד סע"א. כ, סוכה ראה

החזקה.37) יד לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון
ג.38) יא, נח
אבל 39) במדי. פרוטה שוה שמא חיישינן א) (יב, מקדושין להעיר

לטור  מפרישה (ולהעיר כו' אשה לקדושי בנוגע שם שהמדובר נוסף
הנ"ל  הרמב"ם דברי כן שפי' שם) בנוב"י (והובא סקמ"ב שם אה"ע
אבנים. במסתתי לנדו"ד שייך אינו לכאורה מקפיד), שאינו בדבר במקדש
מקומו  אלא לממון דאין ושם, שם. קדושין (ועוד) ורא"ש ר"ן וראה

ועצ"ע. ועוד. שם, חת"ס שו"ת וראה ושעתו.
ירושלמי.40) מתרגום שם רמב"ן וראה ט. ח, פרשתנו
אבנים41) "מסתתי בברייתא הלשונות: משינוי גם mdaלהעיר oi`

meynעליהן מקפיד בעה"ב כש"אין ובתוספתא, – משום oixzenגזל"
ביש"ש) (וכן בטור אבל שלפנ"ז גזל". (אף גזל" משום בהם "אין שם

" כ' עליהן" מקפיד שבע"ה כבתוספתא).`oixeq"בזמן גזל" משום
בגמרא:42) והסיום התוספתא דסיום החילוק גם שזהו וי"ל

במזמרות  עמו ולזמר בהגין עמו לנקף הפועל את "השוכר בתוספתא
בעה"ב. של אלו הרי בעה"ב של שלו, אלו הרי שלו, להיות שנהגו מקום
בהם  אין וחזיז כשות יהודא "א"ר ובגמרא המדינה". ממנהג משנין ואין
מחסיא  ומתא רבינא אמר גזל משום בהם יש דקפדי באתרא גזל משום
המדינה, דאנשי המנהג הלשון, כפשטות הוא, בתוספתא דקפדי": אתרא
דוגמת  גזל, משום בהם אין שמצ"ע אלו בענינים גם מדובר  ובגמרא
היינו  דקפדי ובאתרא ממילא, הפקר שהם היינו כנ"ל אבנים מסתתי

הם. וחשובים זה בדבר צורך יש זה שבמקום

.41 dxrd onwl d`xe (*
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גזל" משום  בהם  אין אבנים "מסתתי שהדין מובן, מכך
כאשר רק  ולא  הבית ", בעל אצל עושה היה "אם גם חל
של האחרים שבחלקים  כשם  שלו, ברשותו עובד הפועל
שהעבודה מובן גפנים..." מפסגי אילנות  "מפסגי הברייתא 

הבית . בעל  של ברשותו בכרם, נעשית

מוהר "ש , הרבי  דברי בפשטות  מובנים  זה  ולפי 
היו שהלוחות  מפני היא  לך" "פסל  להיתר שההזדקקות
רשות בין הבדל אין רגילות אבנים  לגבי כי "סנפירין",
משום בהם  "אין ותמיד  הבית , בעל רשות  לבין  הפועל

גזל".

לפי  כי דחוק, הסבר  זהו ביןoeibddאך להבחין יש 
הפועל ברשות העבודה  לבין הבית בעל ברשות  העבודה 
לגביהם , שונה  ההלכה  תהא  ומדוע  אבנים , מסתתי לגבי  גם
אבנים מסתתי שלגבי  שפוסק  מי מצאנו  לא  כאשר ובמיוחד
נסורת אף  הבית  בעל אצל עושה היה  "אם  הדין חל אין

הבית " בעל .26של

ואומר מוהר"ש  הרבי מדייק  ב"רשימה " גם  מכך: יותר 
בדברי הכוונה לכאורה  שהרי לזה ", יותר קרוב  "והאומן
דוקא היא  גזל" משום בהם  אין  אבנים "מסתתי  הברייתא 
על מדובר  היה  אילו כי הבית ", בעל  "אצל זה  אין כאשר

לומר מתאים  אין הבית , בעל יותררשות  קרוב  "האומן
לזה ".

.„
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בין ההבדל  את ולהסביר להקדים  יש  זאת  להבין כדי 
האופן לבין הנ"ל בברייתא  הדינים כתובים  שבו האופן

בתוספתא : כתובים  הם שבו

מקרים לשני הפרטים  נחלקים  כאמור , בברייתא,
מפסגי גזל. משום  בהם  אין אבנים  "מסתתי  והלכות :
ועודרי זרעים  מנכשי היגי מנקפי גפנים מפסגי  אילנות 
משום בהן יש  עליהם  מקפיד הבית  שבעל בזמן – ירקות

ואילו שלו", אלו הרי – עליהן מקפיד הבית  בעל  אין  גזל,
בדין אלו כל נכללים  אבנים`cgבתוספתא "מסתתי :

הבית שבעל בזמן זרעים מנכשי הגין מנקפי  גפנים  מפסקי 
מקפיד הבית  בעל אין גזל, משום  אסורים עליהן מקפיד

גזל". משום  מותרין עליהן

מועלת אבנים  מסתתי לגבי  אם ביניהם מחלוקת  יש 
להעיר יש  זו? למחלוקת  הטעם ומהו הבית . בעל  הקפדת

הטורים " ההלכה*26ש "בעל את  גם  מציין שהוא  למרות  ,
רק המוזכרת  ירקות" ו "עודרי  אילנות " "מפסגי לגבי

כתוספתא אומר הוא  זאת בכל בתוספתא , ולא  ,27בברייתא 
הבית . בעל  בהקפדת  תלוי  אבנים " "מסתתי  לגבי שהדין

מסתתי בין הבדל יש  הברייתא  לפי  הוא: לכך  וההסבר
זרעים , ונכשי וכו', אילנות  כפסגי – האחרים  לבין אבנים 
בעלת היא  וכדומה אילנות " "מפסגי  של הנשורת כי
הדין תלוי ולכן אבנים , מסתתי של  מהפסולת יותר חשיבות 
יש עליהם מקפיד הבית  שבעל "בזמן הבית : בעל בהקפדת
אלו הרי  עליהן מקפיד הבית בעל אין גזל, משום  בהן
נוהגים המדינה אנשי שאין במקום  זה שאם  [או שלו"
מסויים בעלֿבית  אם  אף  הרי מועט, דבר על להקפיד

דעתו בטלה – היא28מקפיד זה  במקום אדם  בני דרך  כי  ,
כך] על להקפיד .29לא

הבית , בעל בהקפדת  תלוי הדבר כאשר זה , במקרה 
סברות שתי יש  כך, על מקפיד אינו הבית מדוע30ובעל

ואז כהפקרה, היא  שאי ֿהקפדתו משום  או – הדבר  מותר 
מסויים לאיש  או לפועל רק  ולא  אדם , לכל הפקר  .31זהו

חונן הבית  ובעל מועט , דבר שזה  כיון כמתנה , שזה  או
מדעתו שלא  אפילו  שיטול, מי לכל  .32ונותן

הברייתא אומרת  שעליהם  אבנים " "מסתתי אצל אבל
פחותה האבנים  פירורי חשיבות  גזל", משום  בהם  "אין
של בהיתר  צורך אין  אצלם  אילנות ", "מפסגי  אצל מאשר 
המועט  ערכם עקב  אלא  עליהן", מקפיד הבית  בעל "אין
חשיבות כלל להם  אין  כלומר, עצמם . מצד  מופקרים  הם
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ב"ק)26) (סוף רא"ש רי"ף בפוסקים שהרי כ"כ, הוכחה מזה אין אבל
הובאו  לא שם, ואדה"ז ס"י) (שם חו"מ שו"ע ספ"ו) גניבה (הל' רמב"ם
יש"ש  וראה שנח. סו"ס בטור מלבד כאן. הגמרא דסיום הדינים בכלל

.42 הערה לקמן ב"ק. בסיום
שם.*26)

פי 27) על הטור כתב שכתבתי כמו אבל המס': בסוף יש"ש גם ראה
ועיקר. התוספתא

בדק"ס  הובא הגי' וכפי הברייתא, ע"פ כתב שהטור י"ל לכאורה אבל
ס') (אות וכ"מ כאן אבנים". "מסתתי אחר גזל" משום בהם "אין שליתא
כאן. ביש"ש

"והמקפיד 28) מוציא שהכובס במה בתחלתה במשנה שם בפרש"י
דעתו", בטלה "והמקפיד (בחצע"ג) כתב אדה"ז ובשו"ע קפידה". הוי לא

שאין  "כל הסעיף בסיום וכן עליהם", להקפיד בנ"א דרך "שאין בדברים
בדין  ובין המשנה: בסוף מאירי וראה מקום). (באותו עליו" להקפיד דרכו

כו'. משנתנו
שם 29) גניבה  (הל' והמ"מ בגמרא. הפירוש פשטות לכאורה כ"ה

המקום  אנשי שדרך פירוש מקפיד הבית שבעל בזמן "ובגמרא כתב ה"ח)
וצ"ע. להקפיד".

סקמ"ט 30) סכ"ח מילואים ואבני סנ"ט, אה"ע (מהדו"ק) נוב"י שו"ת
אישות  הלכות רמב"ם – מקפיד הבית בעל שאין בדבר המקדש לענין
פה. סי' אה"ע חת"ס שו"ת (וראה סי"ז. סכ"ח אה"ע טושו"ע  ה"ח. פ"ה

שם). לרמב"ם צפע"נ
הרגל.31) דריסת ד"ה א ח, מגילה אבן טורי וראה שם. הנוב"י דעת
שם.32) מילואים אבני
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מוהר "ש : הרבי של הנ"ל "רשימתו" תובן זה  לפי

אין ששם  מדבר, הולכי אז היו שישראל כיון
באבנים אצל39משתמשים כגון – אבנים  מוזכרות  כי (אם 

העצים בנו43מקושש  לא  שהרי לבנין, לא  ובמיוחד ,(
לפיכך וכו ', ויסעו ויחנו , "ויסעו , כנאמר קבועים , בנינים
גזל": משום  בהם אין אבנים "מסתתי הכלל עליהם  חל
הם להבעלים", שייכים  ואינם הפקר  שהם  מפני "ופירוש 
מפני – הגברא  מצד רק  ולא החפצא, מצד לחלוטין הפקר
צורך יש  מדוע  כך, ואם  כדלעיל, מקפיד, הבית בעל שאין

יהא"? שלך "פסולתן לך", "פסל בהיתר

אבנים אמר  וכאן סנפירין "שם  היא  לכך התשובה
סנפירין, על חל אינו גזל" משום  בהן  ש"אין והדין  סתם",
פסולתן כי כלל, חשיבות  בהן שאין אבנים  מסתתי על אלא 

כמובן חשיבות , בעלת היא  סנפירין שיש44של מובן ולכן ,
לך". פסל  למשה  הקב"ה  לו "אמר בהיתר צורך

לזה " יותר קרוב  "האומן מהר "ש  הרבי דברי  ומשמעות 
– הבית  בעל – הקדוש ֿברוךֿהוא  לגבי כאמור,אינו כי,

שאר לגבי אלא הבית ", בעל "אצל של הדין כאן חל אין

mc`d ipa." ה "קונה הוא  האומן  דוקא כן שעל ,

.Ê
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הלוחות : לגבי לך" "פסל ההיתר  את עוד להסביר ניתן

ש "פסולתן" משום אינו  לך " "פסל בהיתר הצורך
היו שהלוחות  מפני  אלא  – הקב "ה – הבית  לבעל שייכת

המשכן וכלי חלקי וככל שבמשכן, בארון לשכון צריכים 

לצבור שייכים  להיות  צריכים  היו  הם  (צריך45והמקדש 
יפה יפה  לצבור  שהם46למסרם  או עשיה , לאחר  מסירה ,

לפני מלכתחילה  כבר לצבור  שייכים  להיות  צריכים 

צבור47העשיה בשל להיעשות צריכה  העשיה  ,(48–

הגמרא דברי מהמשך אלא49כמובן תורה  ניתנה "לא

אף שלך פסולתן מה  לך. פסל לך כתב  שנאמר למשה...
תורה של ל"פלפולא " היא הכוונה  וב "כתבן" שלך". כתבן

לצבור, ולא  למשה  ניתן זה  – בגמרא ) כך אחר (כנאמר

שלך". "פסולתן לך", "פסל לגבי גם  וכך

שייכים סנפירין , של  גם  לוחות , של שפסולתן ולמרות 

ישראל לכל50לכלל פרוטה  שווה  של ערך אין ולכן ,
פרוטה ,51אחד בשווה אלא  חל אינו תגזול דלא וה "לאו ,
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הוא", דקפדי אתרא מחסיא ומתא רבינא "אמר בגמרא ממשיך ולכן
שום  בהם אין כי גזל" משום בהם "שאין אלו דבענינים קמ"ל, שבזה
ל"מתא  בדוגמת דקפדי" "אתרא צ"ל גזל משום בהם שיהי' כדי חשיבות,
לא  היינו טוב", למרעה וצריכין הוא בהמות "מקום כפרש"י מחסיא",

(קמצנות) דעת שכןמצד אלא המקום, המקום gxkenאנשי תכונות מצד
שם). שי"ף מהר"ם (וראה וא"י בבל בין אבנים דמסתתי החילוק וע"ד –
הדינים  השמיטו ושו"ע שהרמב"ם התמי' לבאר יש כהנ"ל וע"פ
לזמן, ומזמן למדינה ממדינה משתנים אלו דינים כי כו'", אבנים ד"מסתתי
שלו, במעצד מוציא שהחרש נסורת [משא"כ המדינה. ותכונות צורך לפי
יתרה  שחשיבותם שם ושו"ע ברמב"ם שהובא כו', בעה"ב של ובכשיל

אבנים, המקומות].llkaeממסתתי בכל הוא דקבוע מילתא
אחר  הולכין בהן וכיוצא האלו הדברים "וכל שם הרמב"ם דל' וי"ל
מצפה  (ראה בתוספתא הנאמר על שסמך לפי לא הוא המדינה" מנהג

שם) כ"א שמואל בהגברא, לכאורה דמדובר המדינה" ממנהג משנין "ואין
ואכמ"ל. שם. יש"ש וראה בבבלי. הסיום על דסמך

לו.43) לה. טו, שלח
ב),44) עה, (יומא העולם אומות מתגרי כו' קנו במדבר שגם להעיר

אב  במסתתי כן לומר אין למכירה.אבל ראוים אינם דלכאו' נים,
טרויש 45) (לרמד"א אדם תולדות ב"ק. סוף לע"י יעקב עיון גם ראה

ב). (יו"ד, בהעלותך לספרי תשל"ב)) (ירושלים אשכנזי
ואילך.46) סע"א ז, ר"ה
בעת 47) אומר שהוא לפי שם: בהעלותך בספרי חנין אבא כדעת

אלא  היו לא תשא) דפ' ולא דפרשתנו (הפסוק לך פסל ה' אמר ההיא
של  מחצב :(8 (שבהערה במדרשים להדיעה לכאורה אבל צבור. משל

לו ברא `eldסנפירינון jeza ספרי (וראה משלו זה הי' כו' ממנו ופסל
הקב"ה  שאמר דזה צ"ל ולפ"ז אח"כ, לצבור ומסרו ,(16 שבהערה
לעיל  בהמצוין וראה לצבור. למוסרו צריך שאין היינו שלך יהא פסולתן

.45 הערה
ב  לה, יומא שם), (ובמפרשים ה"א פ"ד שקלים ירושלמי וראה

שם) ניחוש ובכ"מ.(ובתוד"ה ה"ו, פ"ד שקלים הל' המלך ושער מל"מ
k`e"n.

מכילתא 48) (וראה לשמו שיבנה – לשם מתחילה שצ"ל מזבח ע"ד
שם. עה"ת צפע"נ יתרו. ).ye"pס"פ

שם.49) בנדרים
(50.(47 (הערה שם בהעלותך בספרי חנין אבא לדעת
הגזלן.51) או הנגזל בתר האזלינן – פרוטה* בשוה השקו"ט וידועה

.39 הערה לעיל וראה
פתחי  ו'. אות (ברכ"י ו' סי' חו"מ בנ"כ מהשקו"ט ג"כ ולהעיר

ועוד) שם. המשפט שער סק"ד. סצ"ג לחו"מ פ"ת סק"א. אם תשובה
שוה  השותפות ממון להם דחייב אחד לאיש שתבעו לשותפין נזקקין

הל' לחו"מ בינה ובאמרי שגזלו פרוטה. לשנים נזקקין (אם יב סי' דיינים
אחד). מאיש פרוטה שוה

מדני  דפחות תביעה שירשו ביורשין דוגמתה הנ"ל דשקו"ט ומובן
(ועוד). וכיו"ב פרוטות

ozepdl dhext dey oi`yk oiyeciw iab ± c"kwq `"lq mi`elin ipa` ,(`"d d"t) zeyi` 'ld jlnl dpyn .(f"lq f"g) f"acxd z"ey d`x ± mipipr k"ekl rbepa (*
zegta ± (b ,cnw) xteq ozg ;delnle dell dhext dey 'idiy ira i` dhext irac oenn zxitke oixneya ± (f"rwq c"g z"cdn) aiyne l`ey z"ey ;lawndl `"k
ozep xza opilf` m`" zenewn dnkn `ian (f"d c"it d`ia ixeqi` 'lde) c"kd d"t zeyi` 'ld p"rtvae .lawn e` ozep xza opilf` i` mpgz `l iab dhext deyn

."lawn xza e`
iab (a ,l zeaezk ± ikixv `l d"c) 'qezd ixacl l"pd f"acxay h"ewyd dncn (`p ze` d"t) zexeka 'ld if`bl` h"ixaelfb,dpdpy dn lk mlyny 'ek dnexz

."dhext dey 'id `l milralc s` t"ya dpdp `ed t"kry oeik dpdpy dn lk mlyn t"y xeriy eirn z`pda dpdp dfc oeikc" `id 'qezd zxaqy
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משוה ופחות שבממון בדבר אלא  תחייב  לא  התורה  כי
ממון" נקרא אינו לגזול52פרוטה שאסור ברור זאת בכל ,

אופן בכל בהם53צבור "אין כך על לומר אפשר ואי  ,
גזל" "אסור54משום  כי מדין55, שהו כל לגנוב  או לגזול

.56תורה "

.Á
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על בבעלות  הבחנה שמוצאים  לכך בפנימיות  ההסבר 
ישראל, לכל לצבור, שייכים  בכלל שהלוחות  שניות , לוחות 

"פסולתן – למשה  ניתנה  הוא :ופסולתם  – יהא " שלך
"מה של הענין נתחדש  שניות בלוחות התורה  בנתינת 
בהמשך, בגמרא  כנאמר שלך", כתבן אף  שלך פסולתן

למשה . ניתנה  דאורייתא " ש"פלפולא 

עשאן "הרי למילים  הפנימי ההסבר שזהו  לומר  ויש
כפי התורה , פסולת ": היה  לא מעלה  של דבאותן למטה 
לוחות שבבחינת  התורה  שהיא למעלה, מצד שהיא 
לפרטים , חלוקה  בה אין – אחדות  בבחינת  היא ראשונות ,
כאשר פנים ). כולו  – (אלא פסולת של  ענין בה  שאין ומובן
לאחר שניתנו שניות , לוחות  בבחינת  למטה, התורה  יורדת 

בתשובה ישראל חזרת  (כלומר, העגל חטא על התשובה 
ינתנו  שהלוחות לכך הדרגותmdl57גרמה  ענין ישנו אז ,(

בתורה פנים58השונות – כביכול "פסולת", של לענין עד ,

.59ואחור

שלך" "כתבן לבין שלך" "פסולתן שבין לקשר  ההסבר 

דאורייתא פלפולא שניתנה60– דאורייתא  פלפולא (והרי
לוחות) של מפסולתן להיפך ביותר , נעלית היא  למשה

בתורה , היגיעה ענין התחדש  השניות  הלוחות  ידי על הוא :

החסידות בתורת  בהרחבה  שני59כמבואר יש  בכך וגם  ,
קושיות הסתרים , העלמות , עקב באה היגיעה הפכים :

שני מצד אך  התורה, עצם  לעומת  "פסולת" שהם  וכדומה 

מעל התורה , לעיקר מגיעים  בתורה  היגיעה  ידי  על דוקא 
בנתינת למעלה שניתנה  כפי  עצמה , מצד שהיא כפי  לתורה 

בהרחבה שם כמוסבר הראשונות , .61הלוחות 

למשה שניתנה דאורייתא  פלפולא  ענין  הגמרא62וזהו  .

"פילפולא זאת  שזוהיnlra`מכנה  אומרים שני ומצד ,"
וחריפות " ביותר63"הבנה  וגבוהה  נעלית  דרגה  בתורה,

טובת בו נהג  והוא למשה  לו ש "נתן התורה , והבנת בהשגת 

לישראל" .64עין

(c"kyz a` mgpn 'k zgiyn)
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גזילה 52) הל' ריש אדה"ז בשו"ע וכ"ה רכט. מצוה החנוך לשון
ואילך). ג (ס"ד, ה"א פ"ז מת"ע הל' צפע"נ וראה וגניבה.

י"ל 53) שותפים), בתור (לא צבור בתור ישראל כל של שהיא מכיון
פרוטה. משוה פחות על היחיד בעלות רק ולא גמורה בעלות זה על דיש
ס"ד  שם) (הנסמן אברהם זרע שו"ת וש"נ. ואילך. ס"ב פ"ד מפענ"צ ראה

ואכ"מ. בהערה. 31 ע' תשי"א המאמרים ספר וראה כב. אות
סי'54) הריב"ש שו"ת האזרח. כל ד"ה ב) (כז, סוכה מפרש"י להעיר

375 ע' לקמן סק"א. סתפ"ב או"ח שע"ת סק"ט. שכה מצוה מנ"ח שמז.
.8 הערה
ה"ב.55) פ"א גניבה הל' מרמב"ם שם. אדה"ז שו"ע

הל' במ"מ הובא  ה"ב. פ"ג דמאי (מירושלמי אדה"ז משו"ע ולהעיר
ה"ב) פ"א ואבדה למנוע גזילה חסידות שממדת כלל, מקפיד שאינו בדבר

מזה. גם
מי 56) בשעתא צערא לי' מחיל הכי דבתר נהי א: נז, סנהדרין וראה

לח"מ  סע"א. נט, שם פרש"י וראה הוא. גזל הלכך שם: ובפרש"י לי', לית

ועוד. שם. גזילה הל'
(57.414 ע' לקמן ראה
ואתחנן 58) לפ' בהפטרה דברים עה"ת מצפע"נ כהנ"ל ע"ד להעיר

מצפע"נ  שם ובהמובא ואילך. סח (ע' פרשתנו הפטרת ואילך). ל' (ע'
תט). ע' (ריש המו"נ בגליון מהדו"ת).

תש"ו 59) עצרת השמיני ביום ד"ה ואילך. פו ע' תרס"ו המשך ראה
פל"ד.

שם.60) פרשתנו הפטרת צפע"נ שם. נדרים חדא"ג ראה
ועוד.61) ואילך. שצא שפג, ע' שם המשך גם וראה
ואילך.62) נ' ע' בראשית עה"ת צפע"נ גם ראה
דבר.63) מתוך דבר להבין שם: ובפרש"י שם. נדרים הרא"ש פי'

יגיעה. ע"י שבאים ענינם שכ"ז – והבינה חריפות שיטת שם ובתוס'
ואילך). א (יח, פ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' סק"א מקו"א ולהעיר

שם.64) הר"ן לשון

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zeaezk(oey`x meil)

,dàéöBäìzngn xacd eipira dywi dyxbl dvxi m` s` `l` §¦¨
,dzaezk melyzdì ÷étî éöî àì àäåepi` jk oia qpe`d eli`e - §¨Ÿ¨¥©¦¨

.daezk dl owzl jxev oi`e ,dyxbl lekiäãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨
énð àä ,øáñepi` mpn` ik ,daezk owzl mewn yi ef dy`a s` - ¨©¨©¦
dyxbl lekij` ,dgxk lraøòöî`edàì ,àéä äøîàc ãò ,dì §©¥¨©§¨§¨¦Ÿ

Cì àðéòá,dzrcn dpyxbie ,'ja dvex ipi`' `id xn`zy cr - ¨¥¨¨
.miyp x`yk daezk dl epwiz ok zngne

dy ,'eke dztnl qpe` oia dn :dpyna epipy,Böéöòa äúBL ñðBà¥¤©£¦
leki epi` oke ,jka dvex epi` m` mb dp`yil aiegny epiid
leki dze` `yp m`e ,dp`yil aiig epi` dztnd eli`e ,dyxbl

.dyxbl
:`xnbd zl`eyøîâéî éãkî ,éLà áøì àé÷æøtî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§¥§¨§©©¦¦§¦¦§©

éããäî éøîbdfn df zekld micnl dztne qpe`y epivny xg`n - ¨§¦¥£¨¥
lirl x`eanke ,dey dxifba(:hk),
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מוהר "ש : הרבי של הנ"ל "רשימתו" תובן זה  לפי

אין ששם  מדבר, הולכי אז היו שישראל כיון
באבנים אצל39משתמשים כגון – אבנים  מוזכרות  כי (אם 

העצים בנו43מקושש  לא  שהרי לבנין, לא  ובמיוחד ,(
לפיכך וכו ', ויסעו ויחנו , "ויסעו , כנאמר קבועים , בנינים
גזל": משום  בהם אין אבנים "מסתתי הכלל עליהם  חל
הם להבעלים", שייכים  ואינם הפקר  שהם  מפני "ופירוש 
מפני – הגברא  מצד רק  ולא החפצא, מצד לחלוטין הפקר
צורך יש  מדוע  כך, ואם  כדלעיל, מקפיד, הבית בעל שאין

יהא"? שלך "פסולתן לך", "פסל בהיתר

אבנים אמר  וכאן סנפירין "שם  היא  לכך התשובה
סנפירין, על חל אינו גזל" משום  בהן  ש"אין והדין  סתם",
פסולתן כי כלל, חשיבות  בהן שאין אבנים  מסתתי על אלא 

כמובן חשיבות , בעלת היא  סנפירין שיש44של מובן ולכן ,
לך". פסל  למשה  הקב"ה  לו "אמר בהיתר צורך

לזה " יותר קרוב  "האומן מהר "ש  הרבי דברי  ומשמעות 
– הבית  בעל – הקדוש ֿברוךֿהוא  לגבי כאמור,אינו כי,

שאר לגבי אלא הבית ", בעל "אצל של הדין כאן חל אין

mc`d ipa." ה "קונה הוא  האומן  דוקא כן שעל ,

.Ê
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הלוחות : לגבי לך" "פסל ההיתר  את עוד להסביר ניתן

ש "פסולתן" משום אינו  לך " "פסל בהיתר הצורך
היו שהלוחות  מפני  אלא  – הקב "ה – הבית  לבעל שייכת

המשכן וכלי חלקי וככל שבמשכן, בארון לשכון צריכים 

לצבור שייכים  להיות  צריכים  היו  הם  (צריך45והמקדש 
יפה יפה  לצבור  שהם46למסרם  או עשיה , לאחר  מסירה ,

לפני מלכתחילה  כבר לצבור  שייכים  להיות  צריכים 

צבור47העשיה בשל להיעשות צריכה  העשיה  ,(48–

הגמרא דברי מהמשך אלא49כמובן תורה  ניתנה "לא

אף שלך פסולתן מה  לך. פסל לך כתב  שנאמר למשה...
תורה של ל"פלפולא " היא הכוונה  וב "כתבן" שלך". כתבן

לצבור, ולא  למשה  ניתן זה  – בגמרא ) כך אחר (כנאמר

שלך". "פסולתן לך", "פסל לגבי גם  וכך

שייכים סנפירין , של  גם  לוחות , של שפסולתן ולמרות 

ישראל לכל50לכלל פרוטה  שווה  של ערך אין ולכן ,
פרוטה ,51אחד בשווה אלא  חל אינו תגזול דלא וה "לאו ,
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הוא", דקפדי אתרא מחסיא ומתא רבינא "אמר בגמרא ממשיך ולכן
שום  בהם אין כי גזל" משום בהם "שאין אלו דבענינים קמ"ל, שבזה
ל"מתא  בדוגמת דקפדי" "אתרא צ"ל גזל משום בהם שיהי' כדי חשיבות,
לא  היינו טוב", למרעה וצריכין הוא בהמות "מקום כפרש"י מחסיא",

(קמצנות) דעת שכןמצד אלא המקום, המקום gxkenאנשי תכונות מצד
שם). שי"ף מהר"ם (וראה וא"י בבל בין אבנים דמסתתי החילוק וע"ד –
הדינים  השמיטו ושו"ע שהרמב"ם התמי' לבאר יש כהנ"ל וע"פ
לזמן, ומזמן למדינה ממדינה משתנים אלו דינים כי כו'", אבנים ד"מסתתי
שלו, במעצד מוציא שהחרש נסורת [משא"כ המדינה. ותכונות צורך לפי
יתרה  שחשיבותם שם ושו"ע ברמב"ם שהובא כו', בעה"ב של ובכשיל

אבנים, המקומות].llkaeממסתתי בכל הוא דקבוע מילתא
אחר  הולכין בהן וכיוצא האלו הדברים "וכל שם הרמב"ם דל' וי"ל
מצפה  (ראה בתוספתא הנאמר על שסמך לפי לא הוא המדינה" מנהג

שם) כ"א שמואל בהגברא, לכאורה דמדובר המדינה" ממנהג משנין "ואין
ואכמ"ל. שם. יש"ש וראה בבבלי. הסיום על דסמך

לו.43) לה. טו, שלח
ב),44) עה, (יומא העולם אומות מתגרי כו' קנו במדבר שגם להעיר

אב  במסתתי כן לומר אין למכירה.אבל ראוים אינם דלכאו' נים,
טרויש 45) (לרמד"א אדם תולדות ב"ק. סוף לע"י יעקב עיון גם ראה

ב). (יו"ד, בהעלותך לספרי תשל"ב)) (ירושלים אשכנזי
ואילך.46) סע"א ז, ר"ה
בעת 47) אומר שהוא לפי שם: בהעלותך בספרי חנין אבא כדעת

אלא  היו לא תשא) דפ' ולא דפרשתנו (הפסוק לך פסל ה' אמר ההיא
של  מחצב :(8 (שבהערה במדרשים להדיעה לכאורה אבל צבור. משל

לו ברא `eldסנפירינון jeza ספרי (וראה משלו זה הי' כו' ממנו ופסל
הקב"ה  שאמר דזה צ"ל ולפ"ז אח"כ, לצבור ומסרו ,(16 שבהערה
לעיל  בהמצוין וראה לצבור. למוסרו צריך שאין היינו שלך יהא פסולתן

.45 הערה
ב  לה, יומא שם), (ובמפרשים ה"א פ"ד שקלים ירושלמי וראה

שם) ניחוש ובכ"מ.(ובתוד"ה ה"ו, פ"ד שקלים הל' המלך ושער מל"מ
k`e"n.

מכילתא 48) (וראה לשמו שיבנה – לשם מתחילה שצ"ל מזבח ע"ד
שם. עה"ת צפע"נ יתרו. ).ye"pס"פ

שם.49) בנדרים
(50.(47 (הערה שם בהעלותך בספרי חנין אבא לדעת
הגזלן.51) או הנגזל בתר האזלינן – פרוטה* בשוה השקו"ט וידועה

.39 הערה לעיל וראה
פתחי  ו'. אות (ברכ"י ו' סי' חו"מ בנ"כ מהשקו"ט ג"כ ולהעיר

ועוד) שם. המשפט שער סק"ד. סצ"ג לחו"מ פ"ת סק"א. אם תשובה
שוה  השותפות ממון להם דחייב אחד לאיש שתבעו לשותפין נזקקין

הל' לחו"מ בינה ובאמרי שגזלו פרוטה. לשנים נזקקין (אם יב סי' דיינים
אחד). מאיש פרוטה שוה

מדני  דפחות תביעה שירשו ביורשין דוגמתה הנ"ל דשקו"ט ומובן
(ועוד). וכיו"ב פרוטות

ozepdl dhext dey oi`yk oiyeciw iab ± c"kwq `"lq mi`elin ipa` ,(`"d d"t) zeyi` 'ld jlnl dpyn .(f"lq f"g) f"acxd z"ey d`x ± mipipr k"ekl rbepa (*
zegta ± (b ,cnw) xteq ozg ;delnle dell dhext dey 'idiy ira i` dhext irac oenn zxitke oixneya ± (f"rwq c"g z"cdn) aiyne l`ey z"ey ;lawndl `"k
ozep xza opilf` m`" zenewn dnkn `ian (f"d c"it d`ia ixeqi` 'lde) c"kd d"t zeyi` 'ld p"rtvae .lawn e` ozep xza opilf` i` mpgz `l iab dhext deyn

."lawn xza e`
iab (a ,l zeaezk ± ikixv `l d"c) 'qezd ixacl l"pd f"acxay h"ewyd dncn (`p ze` d"t) zexeka 'ld if`bl` h"ixaelfb,dpdpy dn lk mlyny 'ek dnexz

."dhext dey 'id `l milralc s` t"ya dpdp `ed t"kry oeik dpdpy dn lk mlyn t"y xeriy eirn z`pda dpdp dfc oeikc" `id 'qezd zxaqy
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  מצטט 1מן – בעתו..." ארצכם מטר "ונתתי

ומפרש  ארצכם", מטר "ונתתי המילים את :2רש"י

שעלי". מה אעשה אני אף שעליכם, מה "עשיתם

להבין  המתורץ 3וצריך הפסוק, בפשט הקושי מהו :

במיוחד, שעליכם...". מה "עשיתם הפירוש ידי על
הפירוש  לגבי דבר מחדש רש"י אין לכאורה כאשר

הפסוק. של הפשוט

את  לבאר היא רש"י שכוונת מסביר הרא"ם

בברכה  רבים פרטים מפורטים שבפרשה העובדה

דגנך... ואספת ומלקוש "יורה – ארצכם" מטר "ונתתי
כבפרשת  שלא ושבעת", ואכלת עשב... ונתתי

בעתם".4בחוקותי  גשמיכם "ונתתי רק כתוב ששם ,
עשיתם  אתם שעליכם": מה "עשיתם רש"י, אומר ולכן

מה lkאת אעשה אני "אף ולפיכך עליכם, המוטל

ישאר  שלא "עד עלי המוטל כל את אעשה שעלי",
לכם". אותה אעשה שלא טובה שום

כי: רש"י, פירוש את כך לבאר קשה אך

ארצכם", מטר "ונתתי המילים את מצטט רש"י א)

ההכרח  כלומר, "וגו'". הביטוי את מוסיף אינו ואף

במילים קיים הרא"ם `elלפירושו פירוש לפי ואילו ,
נובע בפירושו :jynday.daxc`eמהמיליםwxהצורך

הפסוקים `elבמילים שווים – ארצכם" מטר "ונתתי –
שבפרשתנו. לפסוקים בחוקותי שבפרשת

לפי i"yxב) yexit שבפרשת הברכות גדולות

מפרשתנו  יותר רש"י 5בחוקותי שם שמפרש כפי ,4:

אילני הן השדה, פירות"wxq"ועץ לעשות .6ועתידין
נעלית  שהיא הטבע, מדרך שלמעלה ברכה כלומר,

שבפרשתנו. הברכה מן יותר הרבה

.·
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אלו, פסוקים שני של המשכם את כשמשווים
מצטט  כאן רש"י: בפירוש הבדלים במספר מבחינים

"בלילות  ומפרש: "בעתו", המילה את שלא 7רש"י
שבתות  בלילי בעתו אחר: דבר אתכם. שהכל 8יטריחו

בבתיהם", מצויין

"ונתתי  – בחוקותי שבפרשת "בעתם" על ואילו
רש"י  מפרש – בעתם" דרך 9גשמיכם שאין "בשעה :

שבתות" בלילי כגון לצאת, אדם .10בני

להבין: וצריך

בפירוש  בחוקותי בפרשת רש"י מסתפק מדוע א)
כך  על אומר הוא ובפרשתנו שבתות", בלילי "כגון

נוסף  ?11פירוש

אומר  שבתות" "בלילי הפירוש את מזה: יותר ב)
כפירוש רש"י כלומר,ipyכאן .df oi` העיקרי הפירוש

הוא  והעיקרי הראשון הפירוש מקרא. של פשוטו של
סתם הכוונה מפרשת zelilaש"בעתו" להיפך –

דוקא הוא "בעתם" של הפירוש ששם wxeבחוקותי,
שבתות". "בלילי

או  בחוקותי בפרשת התוכן ג) את כן לפני רש"י מר
את  כך ואחר לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה –
בפרשתנו  ואילו שבתות". בלילי "כגון המדוייק הזמן
"בלילי  תחילה הפוך: בסדר הדברים את רש"י אומר

בבתיהם" מצויין "שהכל כך ואחר .12שבתות"
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יד.1) יא, פרשתנו
בסופו.2) מא פ' פרשתנו מספרי
"מטר 3) התיבות גם הכתוב מן רש"י מעתיק למה מובן: אינו גם

היותר  (ולכל "ונתתי" תיבת כ"א להעתיק הו"ל לא דלכאורה ארצכם",
וגו'"). "ונתתי לכתוב

ד.4) כו, – בתחילתה
כאן.5) מגו"א גם להעיר
מתברך 6) והוא קימעא "אוכל ה) (שם, בחקותי פרש"י גם ראה

.14 הערה לקמן וראה במעיו".
בחקותי).7) (דפ' בעתם" גשמיכם "ונתתי בפי' י) (פל"ה, ויק"ר ראה

.11 הערה לקמן וראה עה"פ. תו"כ
שבת").8) ללילי שבת ("מלילי עה"פ ספרי
שם.9) ויק"ר עה"פ. תו"כ ע"פ

ישן 10) (וברש"י שבתות ובלילי רביעית בלילי רע"א): (כג, בתענית
ואכ"מ. שם. רש"י מפרש"י בארוכה וראה רביעית). בלילי שם: בחקותי

הובאו 11) בחקותי דפ' עה"פ (7 הערה לעיל (נסמן שבדרז"ל ובפרט,
'aדפרשתנו עה"פ ובספרי שבתות), בלילי (בלילות, wxהפירושים

שבתות! דלילי הפירוש
רק 12) (התוכן), הנ"ל לשונות הובאו לא בחקותי ודפ' כאן ובדרז"ל

שבתות". "בלילי – הזמן



נט ireayd cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

– השלילה על רש"י מדבר בחוקותי בפרשת ד)
"oi`yאדם בני על z`vlדרך מדבר הוא כאן ואילו ,"

שהכל בבתיהם.oiievnהחיוב:

כאן  ואילו אדם", "בני  נאמר בחוקותי בפרשת ה)
" –lkdy."

"בלילי  השני הפירוש את כאן רש"י שאומר לפני ו)
המילה  את שוב הפסוק מן מצטט הוא שבתות"

אחר: "דבר – שבתות...".ezra"בעתו" בלילי

.‚

Â˙˘¯Ù· ,Ï‡¯˘ÈŒÈ·Ï ‰Î¯·‰ È˙Â˜ÂÁ· ˙˘¯Ù·
Ï‡¯˘ÈŒı¯‡Ï Y

הוא: זה לכל ההסבר

בחוקותי  שבפרשת הברכה בין הבסיסי ההבדל
"ונתתי  נאמר שם הוא: שבפרשתנו הברכה לבין

"ונתתי mkגשמי  נאמר וכאן ישראל, גשמי – בעתם"
מטר`mkvxמטר – "ux`d בחוקותי בפרשת כלומר, .

את l`xyiמברכים ipa מברכים כאן ואילו בגשמים,
הארץ,ux`dאת לבעלי הברכה מגיעה עלֿידיֿזה ורק ,

לישראל.

פרשת  בין הברכות בסוג להבדל הסיבה זוהי
טבע): (עלֿפי פרשתנו לבין הטבע) (מעל בחוקותי

היא כשהברכה בחוקותי, l`xyiבפרשת ipal היא אין ,
צרכיו  לפי מתברך היהודי הטבע. במגבלות מוגבלה

ely.הטבע דרכי את "תואם" הסבר אין כאשר גם ,

היא כשהברכה בפרשתנו, זאת הרי ux`lלעומת ,
הוא שענינה לארץ, בהתאם rah,dnecaהיא

ימי13לנאמר  כל "עוד :ux`d אך – ישבותו לא זרע...
לטבע  שמעל באופן .14לא

.„
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"ונתתי על בפירושו מבאר `mkvxרש"י xhn"15

בחוקותי  שבפרשת הברכות בין להבדל הסיבה את
אעשה  אני אף שעליכם, מה "עשיתם – פרשתנו לבין

שעלי": מה

קשורה בפרשתנו בני ux`lהברכה כי ולטבע,
כאן עשו wx"mkilryישראל dn שהוטל מה רק – "

ואתם לאmiaiigעליכם, אך ולכן xzeiלעשות, מכך.
"ip` s`:(מדה כנגד (מדה אעשה הקדושֿברוךֿהוא, ,"

wx בהתאם רק אך ברכה, תהיה אמנם שעלי" "מה
מכך  יותר ולא הטבע, .16לדרכי

נאמרות  בחוקותי שבפרשת הברכות זאת, לעומת
"בחוקותי  של באופן ינהגו שישראל כך על כשכר

"שתהיו רש"י כפירוש שמשמעותו milnrתלכו...",
" אלא ההכרחי, את ללמוד רק לא milnrבתורה":

תלמודֿתורה xzeiבתורה" במצות הנדרש ולכן 17מן –
ולא  הטבע, מן נעלית היא הקדושֿברוךֿהוא ברכת גם

" ilryרק dn."

.‰
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שבפרשת  הפסוק על כך: על לשאול ניתן לכאורה
"עשינו 18תבא  רש"י: מפרש קדשך" ממעון "השקיפה

לעשות, שעליך מה אתה עשה עלינו, שגזרת מה
תלכו בחוקותי אם mzraשאמרת: mkinyb izzpe."

בעתם" גשמיכם "ונתתי לטבע,19כלומר, שמעל ,
שהוא, עלינו", שגזרת מה ש"עשינו כך על השכר הוא
שעליו  שעליכם", מה "עשיתם של ענין אותו לכאורה,

עקב? בפרשת כאן רש"י מדבר

השינוי  ידי על עצמו בפירושו רש"י מבהיר זאת את
שעלינו", מה "עשינו אומר הוא אין בלשונו: וההוספה

מה "עשינו אלא עקב, בפרשת שנאמר zxfbyכפי
באופן  המצוות קיום על איננו השכר כלומר, עלינו".
האנושי  שהשכל העדות או המשפטים את שמקיימים

להם  ולהסכים להבינם המצוות 20יכול קיום על אלא ,
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כב.13) ח, נח
בשדך,14) עשב "ונתתי טו) שם, (פרשתנו עה"פ רש"י שפירש וזה

בגדר  שלא אי"ז (א) – מדגנה" פוחתת ואינה כו' תבואתך גוזז שתהי'
כ"אילני בפירושwxqהטבע רק כן כותב (ב) בפירושו ad'כו'", וגם :

בתוך  בפת מצוי' "ברכה רק כותב ושבעת" "ואכלת שם) (פרשתנו עה"פ
"אוכל ומפרט שמפרש בחקותי כבפ' דלא jxaznהמעים", `ede drniw

שם). פרשתנו רא"ם ראה (אבל 6 הערה כנ"ל במעיו",
יעשה "לא יג) (שם, פרשתנו מרמב"ן מטר miqpdולהעיר לתת תמיד

הנ"ל שקורא י"ל אבל וכו'". ומלקוש יורה עת בכל בערך qpהארץ רק
של  מנהגו "כדרך שם הרמב"ן ובלשון טבע, עפ"י הרגילה ההנהגה

ד"אילני הברכה בערך (אבל שזהוwxqעולם" – הוא jtidוכו'" – הטבע
שבטבע). ענין

(ראה 15) הכתוב מן אלו תיבות גם רש"י מעתיק למה עפ"ז ומתורץ
.(3 הערה לעיל

מה 16) עשיתם ה', "והוריש כג) (שם, עה"פ פרשתנו מפרש"י להעיר
את שעשיתם מפני שם: [וברא"ם שעלי" מה אעשה אני אף lkשעליכם

לוdad`nמצותיו ונדמיתם ..lkaלהטפל הוצרכתי ולפיכך `ipמדותיו..
invra.ואכ"מ כו']. הגוים להוריש

ואילך.17) 336 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
טו.18) כו,
מי"ג)19) פ"ה מע"ש עה"פ. (ספרי זה פרש"י שבמקור zil`ובפרט

"מה  – (רק בעתם" גשמיכם ונתתי תלכו בחקותי אם "שאמרת הסיום
ובמטר"). בטל השקיפה.. שהבטחתנו

ועוד.i"yxtראה20) ד. יח, אחרי ה. כו, תולדות

awr zyxt zegiyÎihewlc dgiy hi jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  מצטט 1מן – בעתו..." ארצכם מטר "ונתתי

ומפרש  ארצכם", מטר "ונתתי המילים את :2רש"י

שעלי". מה אעשה אני אף שעליכם, מה "עשיתם

להבין  המתורץ 3וצריך הפסוק, בפשט הקושי מהו :

במיוחד, שעליכם...". מה "עשיתם הפירוש ידי על
הפירוש  לגבי דבר מחדש רש"י אין לכאורה כאשר

הפסוק. של הפשוט

את  לבאר היא רש"י שכוונת מסביר הרא"ם

בברכה  רבים פרטים מפורטים שבפרשה העובדה

דגנך... ואספת ומלקוש "יורה – ארצכם" מטר "ונתתי
כבפרשת  שלא ושבעת", ואכלת עשב... ונתתי

בעתם".4בחוקותי  גשמיכם "ונתתי רק כתוב ששם ,
עשיתם  אתם שעליכם": מה "עשיתם רש"י, אומר ולכן

מה lkאת אעשה אני "אף ולפיכך עליכם, המוטל

ישאר  שלא "עד עלי המוטל כל את אעשה שעלי",
לכם". אותה אעשה שלא טובה שום

כי: רש"י, פירוש את כך לבאר קשה אך

ארצכם", מטר "ונתתי המילים את מצטט רש"י א)

ההכרח  כלומר, "וגו'". הביטוי את מוסיף אינו ואף

במילים קיים הרא"ם `elלפירושו פירוש לפי ואילו ,
נובע בפירושו :jynday.daxc`eמהמיליםwxהצורך

הפסוקים `elבמילים שווים – ארצכם" מטר "ונתתי –
שבפרשתנו. לפסוקים בחוקותי שבפרשת

לפי i"yxב) yexit שבפרשת הברכות גדולות

מפרשתנו  יותר רש"י 5בחוקותי שם שמפרש כפי ,4:

אילני הן השדה, פירות"wxq"ועץ לעשות .6ועתידין
נעלית  שהיא הטבע, מדרך שלמעלה ברכה כלומר,

שבפרשתנו. הברכה מן יותר הרבה

.·
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אלו, פסוקים שני של המשכם את כשמשווים
מצטט  כאן רש"י: בפירוש הבדלים במספר מבחינים

"בלילות  ומפרש: "בעתו", המילה את שלא 7רש"י
שבתות  בלילי בעתו אחר: דבר אתכם. שהכל 8יטריחו

בבתיהם", מצויין

"ונתתי  – בחוקותי שבפרשת "בעתם" על ואילו
רש"י  מפרש – בעתם" דרך 9גשמיכם שאין "בשעה :

שבתות" בלילי כגון לצאת, אדם .10בני

להבין: וצריך

בפירוש  בחוקותי בפרשת רש"י מסתפק מדוע א)
כך  על אומר הוא ובפרשתנו שבתות", בלילי "כגון

נוסף  ?11פירוש

אומר  שבתות" "בלילי הפירוש את מזה: יותר ב)
כפירוש רש"י כלומר,ipyכאן .df oi` העיקרי הפירוש

הוא  והעיקרי הראשון הפירוש מקרא. של פשוטו של
סתם הכוונה מפרשת zelilaש"בעתו" להיפך –

דוקא הוא "בעתם" של הפירוש ששם wxeבחוקותי,
שבתות". "בלילי

או  בחוקותי בפרשת התוכן ג) את כן לפני רש"י מר
את  כך ואחר לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה –
בפרשתנו  ואילו שבתות". בלילי "כגון המדוייק הזמן
"בלילי  תחילה הפוך: בסדר הדברים את רש"י אומר

בבתיהם" מצויין "שהכל כך ואחר .12שבתות"
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יד.1) יא, פרשתנו
בסופו.2) מא פ' פרשתנו מספרי
"מטר 3) התיבות גם הכתוב מן רש"י מעתיק למה מובן: אינו גם

היותר  (ולכל "ונתתי" תיבת כ"א להעתיק הו"ל לא דלכאורה ארצכם",
וגו'"). "ונתתי לכתוב

ד.4) כו, – בתחילתה
כאן.5) מגו"א גם להעיר
מתברך 6) והוא קימעא "אוכל ה) (שם, בחקותי פרש"י גם ראה

.14 הערה לקמן וראה במעיו".
בחקותי).7) (דפ' בעתם" גשמיכם "ונתתי בפי' י) (פל"ה, ויק"ר ראה

.11 הערה לקמן וראה עה"פ. תו"כ
שבת").8) ללילי שבת ("מלילי עה"פ ספרי
שם.9) ויק"ר עה"פ. תו"כ ע"פ

ישן 10) (וברש"י שבתות ובלילי רביעית בלילי רע"א): (כג, בתענית
ואכ"מ. שם. רש"י מפרש"י בארוכה וראה רביעית). בלילי שם: בחקותי

הובאו 11) בחקותי דפ' עה"פ (7 הערה לעיל (נסמן שבדרז"ל ובפרט,
'aדפרשתנו עה"פ ובספרי שבתות), בלילי (בלילות, wxהפירושים

שבתות! דלילי הפירוש
רק 12) (התוכן), הנ"ל לשונות הובאו לא בחקותי ודפ' כאן ובדרז"ל

שבתות". "בלילי – הזמן
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או חוקים שמקיימים שלzexifbכפי באופן ,lehia
רש"י  וכלשון – העצמי אין dxifb"21השכל מלפני, היא

אחריה". להרהר רשות לך

הנעלים  הכוחות ידי על הוא המצוות שקיום וכיון
(וטבעו) האדם הוא 22משכל עליהן, השכר גם לכן ,

"ונתתי של אתם mkinybבאופן שבו באופן בעתם",
כדלעיל. לטבע, שמעל ברכה – מתנהגים

.Â
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שבפרשת  הברכות בין דלעיל הבסיסי ההבדל
להבדל  גם הסיבה הוא פרשתנו לבין בחוקותי
המקומות: בשני "בעתו", "בעתם", הביטוי שבפירוש

בעיקר  היא הגשמים ברכת כאשר בחוקותי, בפרשת
l`xyi ipal גשמי" –mk בהתאם הגשמים באים ,"

גשמים  ירידת של ביותר הטוב והזמן – ישראל לרצון
לכן  ברחוב. כלל הולך הוא אין שבו בזמן הוא ליהודי
לצאת, אדם בני דרך שאין בשעה "בעתם, רש"י מפרש
מועט  בזמן די שאם למרות שבתות", בלילי כגון
למעלה  זה הרי שבתות") "לילי (רק גשמים של כלֿכך

הטבע. מדרך

לארץ, (בעיקר) היא הברכה כאשר בפרשתנו, אך
גם  הרי והטבע, הארץ מגבלות לפי ("ארצכם"),

הגשמים  זמן התאמת – טבעי,23"בעתו" באופן הוא –
רק  ולא השבוע, במשך רבים לילות סתם, "בלילות"

נסי. ענין זה בכך די שאם שבתות", "בלילי

.Ê
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" הביטוי לפירוש גם קשור זה "ezraהבדל
"mzra לזמ שכוונתו המיועד", wxeן j` שבו – לגשם

"הולך" אינו הגשם, מלבד אחר, אחד יש 24אף ובכך ,
דרכים: שתי

היא הברכה כאשר הברכה l`xyilא) תלויה
הגשם  רק שבו הזמן בכלל: בישראל "בעתם" לגשמים

) לצאת אדם בני דרך שאין "בשעה הוא )llkaבחוץ
שבתות", בלילי כגון

שבתות" "בלילי בתחילה אומר רש"י אין ולפיכך
כפי  לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה כך ואחר

כי – עקב בפרשת אומר "בעתם"zernyndשהוא על
זמן  זהו ואז לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה היא
כזה  לזמן דוגמא רש"י מביא מכן לאחר ורק הגשם.

"oebk."שבתות בלילי

היא הברכה כאשר "מטרux`lב) ,mkvx`,"בעתו
עם  לישראל שיש בקשר הדבר תלוי אז בפרשתנו,
את  מעבד אחד אף אין כאשר – בעתו הארץ, עבודת

"מטר של ש"בעתו" רש"י מפרש לכן "`mkvxהשדות.
השדות. את מעבדים אין כאשר "בלילות", הוא

רק  יורד המטר כאשר ל"ארצכם" הברכה מהי
ברכה  זו אין שאמנם רש"י, אומר כך על – "בלילות"

ux`lיטריחו "שלא אלא ,mkz`לטובת זה :"l`xyi
שנאמר  כפי – היום בשעות השדות את 25המעבדים

להטריחם  שלא – בערב" השדה מן יעקב "ויבוא
בגשם. לעבוד

.Á
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"בלילות", בפירושו להסתפק יכול אינו רש"י אך
כי:

היא  "בעתו" באומרה התורה כוונת אם א)
"בלילות" בבירור לכתוב היה אפשר לא 26"בלילות", ,

"בעתו"? כמו בדיוק אחת, ממילה יותר

משמעות  כי ברורה, אינה "בעתו" המילה ב)
הזמן – "בעתו" לגשם elyהביטוי המיוחד הזמן –

llka כאשר במיוחד האדמה. לעבודת בקשר רק ולא ,
למנוע  כדי אלא הארץ, לטובת אינה "בעתו" הברכה

l`xyiטירחה ipan– כדלעיל ,

בעתו, אחר: "דבר נוסף פירוש רש"י מביא לכן
מצויין שהכל שבתות מצטט mdizaaבלילי והוא ,"

הפירוש  מעלת כי בעתו", המילה את שוב בפירושו
כדלעיל. "בעתו", המילה משמעות בהסבר היא השני

והעיקרי, הראשון הוא "בלילות" הפירוש זאת בכל
כדלעיל. בכלל, הענין לתוכן מתאים הוא כי
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הקודמת.21) שבהערה במקומות פרש"י וראה חקת. ר"פ
ד"22) "שהענין ג"כ בלשון milnrולהעיר הכתוב רמזו בתורה"

"izewga'ע שם לקו"ש – הענינים פנימיות עפ"י בארוכה וראה תלכו".
בחוקותי. פ' ח"ג לקו"ש ואילך. 340

ועוד.23) שם. בחקותי ופ' כאן רא"ם ראה

לפרש"י 24) לדרך בצידה ג"כ נעתק שם. בחקותי לתו"כ אהרן קרבן
שם. בחקותי

טז.25) ל, ויצא
קצת).26) (באו"א כאן לדוד משכיל גם ראה
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בפרשת  הברכה שבין ההבדל על ההסבר לפי
נוסף: הבדל שישנו יוצא שבפרשתנו, לברכה בחוקותי

בתורה" ה"עמלים שקבלו השכר על מדובר ,27שם
על  מדובר בפרשתנו ואילו מישראל. מיוחדת קבוצה

התורה  קיום שעליכם", מה ש"עשיתם עבור השכר

את כוללת והברכה בכלל, ישראל.lkוהמצוות

רש"י: בפירוש הלשון הבדלי יובהרו זה ולפי

" רש"י אומר כאן –lkdy(א) בבתיהם" lkמצויין
בחוקותי  בפרשת ואילו "בשעה ישראל, אומר הוא

דרך `mcשאין ipa" אומר ואינו "...lk שם מדובר כי ,"

בתורה. העמלים על רק

ולא  בבתיהם", "מצויין בחיוב אומר הוא כאן (ב)

כל  על לומר אפשר אי כי – דרך..." "אין – בשלילה
– שבתות בלילי החוצה יוצאים הם שאין ישראל

וכדומה  לביקורים להתפלל, הזמן 28יוצאים שרוב אלא ,

בבתיהם". "מצויין

על  רק מדובר בחוקותי בפרשת זאת, לעומת

כל milnrה" תעשה "לא שכאשר ומובן, בתורה",
את מקיימים הם הרי izedndמלאכה" mpipr עמלים" –

" שהם בלבד  זו לא שבת ובלילי oiievnבתורה",
ש" אלא z`vlבבתיהם", mkxc oi`"29.

"בעתו" המילה את כאן מפרש רש"י אין ולכן

בבתיהם  מצויין שהכל "בשעה – בחוקותי כבפרשת
"מצויין  שרק העובדה עצם שבתות": בלילי כגון

המטר  של האמיתי "בעתו" זה שאין מראה בבתיהם"
החוצה. היוצאים יש כי בלבד,

על  מדובר כאשר בחוקותי, בפרשת מהֿשאיןֿכן
לצאת". דרך... "אין שאצלם בתורה", ה"עמלים

.È
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היא: ה' בעבודת מכך ההוראה

בתורה  והיגיעה העמל חשיבות את רואים כאן
המצוות, כל ובקיום התורה בלימוד די אין ובמצוות.
ממגבלות  יותר ויגיעה, עמל תוך זאת לעשות יש אלא

הנפש של ותכונותיה טבעה ואפילו .ziwl`dטבעו,

דוקא  הכרח רואה הוא אין לטעון: יכול יהודי אך
של  "דמות" מהווה כבר הוא הרי – כזו בעבודה
ומדוע  – המצוות כל ומקיים תורה לומד – קדושה

דוקא הנפשxeaylעליו הרגלי הרגליו, ziwl`dאת
שלו?

מה "עשינו להיות שצריך לו, עונים כך zxfbyעל
כך את xfbעלינו": ישנה שיהודי הקדושֿברוךֿהוא,

"בכל של העבודה ידי על ודוקא אז jc`nטבעו, ,"
מקום" של רצונו .30"עושין

בכך  די לא הרי מאדך", "בכל של הענין חסר אם
לאזהרה  ונזקקים בעבודה בטוחים להיות אפשר שאי

יפתה..." פן לכם עבודה 31"השמרו מכך: יותר אלא ,
" נקראת ההרגלים שינוי ישראל 32עבדו"l`ללא "אין ,

מקום" של רצונו .29עושין

גם  יורד מאדך", "בכל של באופן עבודה ידי ועל
לאופן  עד ומדידות, הגבלות ללא מלמעלה השפע

" תבא בפרשת עליו קדשך..."dtiwydשמדובר ממעון
המקרא, בכל הברכה מן ההיפך שהוא דבר שאפילו –

ברכה" ל"לשון .33הופך

(c"lyz d`x t"ye ,awr t"y zegiyn)
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ד"גשמי 27) הפרט mzraהיינו mk פרטים שכמה אף – (ועוד) "
לקו"ש  ג"כ וראה בכלל. התומ"צ קיום על גם שכר הם בפרשה
ט) שם, (בחוקותי עה"פ פרש"י בביאור ואילך, 347 ע' חי"ז [המתורגם]

אליכם". "ופניתי
סרס"ה 28) יו"ד רמ"א סי"ג. סרס"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע להעיר

חאו"ח  אדה"ז שו"ע וראה רסט). סי' הדשן (מתרומת שם וס"ז סי"ב
כו'. הנר לאור שם מתפלל לביהכנ"ס בשבת שהמשכים ס"י: סרע"ה

(29) יוצאין" "שאין כתב לא שם גם "שאיןllkאבל כ"א ,(jxc'כו

כו'. לביהכנ"ס הולכים שהרי – לצאת"
נג,30) עקב פ' להה"מ או"ת שם. מהרש"א חדא"ג ב. לה, ברכות

ואילך, 98 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה .p"yeג.
שלא 31) בחקותי בפ' [משא"כ שם פרש"י וראה טז. יא, פרשתנו

" נאמר ה) (כו, שם שגם אף – גו'"* "השמרו "].raeylנאמר
פט"ו.32) תניא ב. ט, חגיגה ראה
הובא33) בסופה. מע"ש לשון).i"yxtaירושלמי (בשינוי טז יח, וירא

.heyte ."'eb ernyz `l m`e" (ci ,ek) k"g` p"ynl dnec epi`e (*

ireayd cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

או חוקים שמקיימים שלzexifbכפי באופן ,lehia
רש"י  וכלשון – העצמי אין dxifb"21השכל מלפני, היא

אחריה". להרהר רשות לך

הנעלים  הכוחות ידי על הוא המצוות שקיום וכיון
(וטבעו) האדם הוא 22משכל עליהן, השכר גם לכן ,

"ונתתי של אתם mkinybבאופן שבו באופן בעתם",
כדלעיל. לטבע, שמעל ברכה – מתנהגים

.Â
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שבפרשת  הברכות בין דלעיל הבסיסי ההבדל
להבדל  גם הסיבה הוא פרשתנו לבין בחוקותי
המקומות: בשני "בעתו", "בעתם", הביטוי שבפירוש

בעיקר  היא הגשמים ברכת כאשר בחוקותי, בפרשת
l`xyi ipal גשמי" –mk בהתאם הגשמים באים ,"

גשמים  ירידת של ביותר הטוב והזמן – ישראל לרצון
לכן  ברחוב. כלל הולך הוא אין שבו בזמן הוא ליהודי
לצאת, אדם בני דרך שאין בשעה "בעתם, רש"י מפרש
מועט  בזמן די שאם למרות שבתות", בלילי כגון
למעלה  זה הרי שבתות") "לילי (רק גשמים של כלֿכך

הטבע. מדרך

לארץ, (בעיקר) היא הברכה כאשר בפרשתנו, אך
גם  הרי והטבע, הארץ מגבלות לפי ("ארצכם"),

הגשמים  זמן התאמת – טבעי,23"בעתו" באופן הוא –
רק  ולא השבוע, במשך רבים לילות סתם, "בלילות"

נסי. ענין זה בכך די שאם שבתות", "בלילי

.Ê
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" הביטוי לפירוש גם קשור זה "ezraהבדל
"mzra לזמ שכוונתו המיועד", wxeן j` שבו – לגשם

"הולך" אינו הגשם, מלבד אחר, אחד יש 24אף ובכך ,
דרכים: שתי

היא הברכה כאשר הברכה l`xyilא) תלויה
הגשם  רק שבו הזמן בכלל: בישראל "בעתם" לגשמים

) לצאת אדם בני דרך שאין "בשעה הוא )llkaבחוץ
שבתות", בלילי כגון

שבתות" "בלילי בתחילה אומר רש"י אין ולפיכך
כפי  לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה כך ואחר

כי – עקב בפרשת אומר "בעתם"zernyndשהוא על
זמן  זהו ואז לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה היא
כזה  לזמן דוגמא רש"י מביא מכן לאחר ורק הגשם.

"oebk."שבתות בלילי

היא הברכה כאשר "מטרux`lב) ,mkvx`,"בעתו
עם  לישראל שיש בקשר הדבר תלוי אז בפרשתנו,
את  מעבד אחד אף אין כאשר – בעתו הארץ, עבודת

"מטר של ש"בעתו" רש"י מפרש לכן "`mkvxהשדות.
השדות. את מעבדים אין כאשר "בלילות", הוא

רק  יורד המטר כאשר ל"ארצכם" הברכה מהי
ברכה  זו אין שאמנם רש"י, אומר כך על – "בלילות"

ux`lיטריחו "שלא אלא ,mkz`לטובת זה :"l`xyi
שנאמר  כפי – היום בשעות השדות את 25המעבדים

להטריחם  שלא – בערב" השדה מן יעקב "ויבוא
בגשם. לעבוד

.Á
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"בלילות", בפירושו להסתפק יכול אינו רש"י אך
כי:

היא  "בעתו" באומרה התורה כוונת אם א)
"בלילות" בבירור לכתוב היה אפשר לא 26"בלילות", ,

"בעתו"? כמו בדיוק אחת, ממילה יותר

משמעות  כי ברורה, אינה "בעתו" המילה ב)
הזמן – "בעתו" לגשם elyהביטוי המיוחד הזמן –

llka כאשר במיוחד האדמה. לעבודת בקשר רק ולא ,
למנוע  כדי אלא הארץ, לטובת אינה "בעתו" הברכה

l`xyiטירחה ipan– כדלעיל ,

בעתו, אחר: "דבר נוסף פירוש רש"י מביא לכן
מצויין שהכל שבתות מצטט mdizaaבלילי והוא ,"

הפירוש  מעלת כי בעתו", המילה את שוב בפירושו
כדלעיל. "בעתו", המילה משמעות בהסבר היא השני

והעיקרי, הראשון הוא "בלילות" הפירוש זאת בכל
כדלעיל. בכלל, הענין לתוכן מתאים הוא כי

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

הקודמת.21) שבהערה במקומות פרש"י וראה חקת. ר"פ
ד"22) "שהענין ג"כ בלשון milnrולהעיר הכתוב רמזו בתורה"

"izewga'ע שם לקו"ש – הענינים פנימיות עפ"י בארוכה וראה תלכו".
בחוקותי. פ' ח"ג לקו"ש ואילך. 340

ועוד.23) שם. בחקותי ופ' כאן רא"ם ראה

לפרש"י 24) לדרך בצידה ג"כ נעתק שם. בחקותי לתו"כ אהרן קרבן
שם. בחקותי

טז.25) ל, ויצא
קצת).26) (באו"א כאן לדוד משכיל גם ראה
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בפרשתנו  מזוזה מצות לאחר על 1מיד "וכתבתם

התורה  אומרת ובשעריך", ביתך את2מזוזות xkyגם
נקבע  וכך בניכם...", וימי ימיכם ירבו "למען המצוה:

dkld wqtk ערוך ימיו 3בשולחן יאריכו בה הזהיר "כל :

בניו..." .4וימי

למצוות  מזוזה מצות דומה השכר, הודעת בענין

שכרן  את בפרוש מציינת שהתורה אחרות, מסויימות
ואם  אב ענין 6וכדומה 5(ככיבוד יש מזוזה במצות אך ,(

כדלהלן: אחרות, במצוות נמצא שאיננו נוסף,

אומרים  בטור 7חז"ל מובאים והדברים שעלֿידי 3, ,

הקב"ה  עלֿידי נשמר הבית הבית, בפתח מזוזה קביעת

מבחוץ, אותו שומרין ועבדיו מבפנים ודם בשר ("מלך
אתכם  שומר והקב"ה מטתכם על ישנין ואתם

).8מבחוץ"

איננה  מזוזה, מצות עלֿידי הנגרמת זאת, שמירה

xky הב"ח כהסבר אלא, וריוח9למצוה, "הנאה ,sebn
עצמה.. מסביר sqepהמצות בכך השכר...". על לו

היא  המזוזה עלֿידי שהשמירה הטור, דברי את הב"ח
ירבו..." "למען השכר מן גדולה – מזה" ,10"גדולה

עצמה". המצוה "מגוף הנאה שזוהי כיוון

צדדית  וריוח" "הנאה איננה השמירה יתרֿעלֿכן:
התוספות  כלשון בה, עיקר אלא מזוזה, מצות :11של

"ciar xeniyl"12

.·
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ÌÏ˘ÂÓ‰
היא  המצוה שגוף מזוזה, מצות של מעלתה לגבי

מצוות  קיום מאופן זו מצוה קיום אופן שונה שמירה,
אחרות:

שכר  את בפירוש התורה כשמציינת כללי, באופן
כפשוטו  אלא, כך, על לספר כדי סתם זה אין 13המצוה,

לחזק  כדי מקרא, והרי 14של המצוות. קיום את ולזרז

"15חז"ל  ומצוות mlerlאומרים: בתורה אדם יעסוק
להלכה  כך פוסק והרמב"ם לשמה...", שלא אףֿעלֿפי

תשובה  ש 16בהלכות ומסביר ,gxken של זה סדר להיות

"הקטנים... אותן`oiלימוד: וכדי `l`מלמדין ...
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כ.1) יא,
כא.2) שם,
ומפרש 3) ידה" על נשמר "שהבית מוסיף שם ובטור סרפ"ה. יו"ד

נגלה". נס ש"הוא הראשון*) (בפי' בב"י
הש"ך.4) קמ"ל מאי וצע"ק ב. לב, שבת
טז.5) ה, ואתחנן יב. כ, יתרו
שם 6) שבת מ"ד לחד וכן ברש"י), הובא יט. (פסוק כאן ספרי וראה

ת"ת. על גם קאי גו'" ירבו ד"למען –
(הובא 7) ה"א פ"א פאה ירושלמי וראה רע"ב. לג, מנחות א. יא, ע"ז

ועוד. א. רסו, ב. רסג, זח"ג רע"א**. לו, זח"ב ס"ו). בפנים לקמן
שם.8) הטור לשון
שם.9) יו"ד לטור

שם.10) בב"י – מזה" "גדולה בטור במ"ש ביאורים עוד וראה

ועוד. שם. ט"ז שם. פרישה
חובת.11) ד"ה א ד, פסחים רש"י וראה טלית. ד"ה א מד, מנחות
כדי 12) מזוזה.. מצות תורה לנו קבעה "לכך מזוזה: הקמח כד וראה

עיי"ש  וכו'", עלינו ושופעת בנו חלה שהשמירה הזה.. העיקר אל שנתכוין
בארוכה.
ספ"ה.13) ב"ב ירוש' ב. קי, חולין ראה ההלכה ע"ד
אחרי.14) ר"פ פרש"י ראה
וש"נ.15) ב. נ, פסחים
"בתורה"16) כ' ברמב"ם והנה ה"ה). פ"ג ת"ת בהל' (וכן ה"ה פ"י

וראה  ומצות". "בתורה – שם בפסחים אבל – ה"ז) פ"א חגיגה (כבירוש'
ד  דמבאר ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת להל' בתורה yecigdעיקרקו"א הוא

במצות. משא"כ לאשמעינן, וצריך

.mc`d ipira "dfn dlecb" 'idz f"iry x`al witqn df oi`y `l` ,`ed ok ipyd 'itl mbe (*
la` ."l`xyi zezlc xney z"x ,xneyd `edy dfefnd uegay i"cy myd lr i`w"c ("jgztl ieye iny aezk") xdfa y"n yxtn (hp 'r) my xdfl v"iel ihewla (**

(wx)c 'k my v"iel ihewla mbe .i"pc` my dlery dfefnd zellk lr i`wc yxtn (my f"nxn) my `"evpaxzei"(`"evpdc) eyexitl" ik) i"cy lr i`wc "yxtl aexw
.`"evpd yexit lley epi` la` ,("iny aezk xn` ji`e dfefna azkp oi` 'c` my oke dfefn zaiz ixd ,'c` 'hnib dfefnd lr i`w inyy

oipr lr (wx) `l] i`wc ,rnyn "jgztl ieye iny aezk" xdfd oeyl zehytn ik ,`"evpd 'ita mb oexzi yic l"ieihxti"cye miptany 'ide" elit` e` ,i"cy) dfefna
.dfefnd oipr zellk lr [`"k ± ("f"nxa ok iz`vn aey"c miiqne .my v"ielewl ± "my 'hnib cgiay uegny

df xywl yiezellkcaezk"c r"ed dfefnd oiprinycbpk dlewye zevnd lk zllek dfefnc (jli`e a ,drx) xeciqa x`eand mr ± ("jl `xhpl 'ek `p`" f"ire) "
a"yz cg` dz` d"c .a ,apw v"nxc .b"rx ,`n xda z"ewl) recid t"re ± 'ek mc`l xy` lk xenyl illk xney `id okly illk n"e` 'iga `id ik ,zevnd lk

" `xwpy dnc (cere .a"tmy.(milkd i"r dyrp df ik) zewlgzd ea oi` ixd xe`e ,milaewnde xdfd oeyla xe` `xwp `xwnd oeyla "
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יתירה, חכמה ויתחכמו דעתן שתרבה עד שכר לקבל
זה 17מגלין  רז לענין 18להן אותן ומרגילין מעט מעט

בהרחבה  כך על מדבר והוא בנחת...", לשמה) (של זה

למשניות  שעדיין 19בפירושו שאלה אומר, הוא שם ,
אבינו  אברהם כמו שיהיו עד האמת "משיגין אינם

" – `mzeע"ה" oifxfnזה mzpeekעל miwfgne לקיים "
שכרן. למען מצוות

איננו  שכרה למען רק מצוה שקיום מובן, שני מצד

יתרֿעלֿ לשמה". "שלא קיום זהו כי בשלימות קיום
"מצוות  לקיים כדי מצוה מקיימים כאשר גם כן:

להנאת 20בוראו" "אף מכוונים זאת עם יחד אך ,
בני 18עצמו" שיחיה "בשביל צדקה נותנים למשל: –

עולםֿהבא" בן שאהיה שהוא 21או למרות הרי ,

זה" עדיין 22("בדבר כאן אין זאת בכל גמור", "צדיק (
שלימות" של באופן המצוה .23קיום

יש  כך על המזוזה. של השמירה בענין כן לא אך
פוגם  איננו השמירה למען המצוה שקיום לומר,

איננו שזה כיון תוצאתה xkyבשלמותה, אלא המצוה,

יותר  ואף המצוה, מעניני אחד עצמה, ממנה וחלק
– המצוה מטרת זוהי התוספות, מן לעיל כמובא מכך,

"ciar xeniyl."

הטעמים  מן אחד "בטפח 24ועוד: המזוזה לקביעת

(=כדי  דתינטרי'" היכי "כי הוא הרבים" לרשות הסמוך

איננה  לשמירה המזוזה היות כלומר, אותו). שתשמור
של באפשרות אלא daygnרק קביעתה, בעת כך על

המצוה קיום באופן גם מתבטא lretaהדבר dyrna25,

דבריו  בהמשך ה'טור' שמציין .26כפי

.‚
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נאמר  עצמו ב'טור' השאלה : מתעוררת לכאורה

לא  "ומכלֿמקום דלעיל: ההלכה הזכרת לאחר בסוף,

ית' הבורא מצות לקיים אלא המקיימה כוונת יהא
ש  – עליה" לשם `oiשציונו היא שהמזוזה לכוון

שמירה?

בלשון נאמרים הדברים אין ב'טור' כן `xeqiאבל, .
בקיום  כלל לחשוב שאין לומר בא שה'טור' נראה, אין
אם  לעיל, כמוסבר שהרי, שמירה, שהיא מזוזה מצות

עלֿידי הוא קיומה ענין dlertאופן על המצביעה
מותר קלֿוחומר הרי כך.aeyglהשמירה, על

ה  את שולל הוא שבכך המצוה dpeekאלא את לקיים
המצוה  את לקיים עלינו היה כי שבה, השמירה לשם
כלל, השמירה ענין היה לא אם גם והידור חשק באותו
מותר  אך יתברך", הבורא מצות "לקיים כדי אלא

ש  לזכור המעשה הקב"ה devndבשעת של ציוויו היא
לקבוע לביתו.dxinyליהודי

המצוה את מקיימים כאשר לשם wxואפילו
לשמה, שלא (אלא) המצוה, קיום זהו הרי השמירה,
הרי, וכו') וחכמה בדעה שם המתואר (במצבם אז וגם

" הרמב"ם: ומחזקים oifxfnכלשון זה על אותם
כוונתם".

.„
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"˙Â˘ÙË"
פוסק  הרמב"ם כך? על לשאול ניתן 27לכאורה

מביאו  שמות 28(וה'טור' מבפנים שכותבין ש"אלו ,(
לעולם  חלק להם שאין מי בכלל הן הרי המלאכים..
אלא  המצוה שבטלו להם די לא הטפשים שאלו הבא",
הניית  של קמיע הוא כאילו גדולה... מצוה עשו

עצמן"...

ה  את מייעדים כאשר ל"קמיע..."כלומר: מזוזה
בכלל  "הריֿהוא – ועוד "טפשות" זו הרי (לשמירה)

לעולםֿהבא" חלק לו שאין 29מי
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"יתרה 17) וי"ג מגלים", כך ואחר "יתרה וי"ג שלפנינו. בדפוסים כ"ה
תשכ"ד). ירושלים המדע, ס' (רמב"ם ומגלים"

לנשמע.18) נעשה הקדמת – זה רז לבני גילה מי א) (פח, שבת ראה
ד. יג, במדבר לקו"ת וראה זב"ז. דתלוי וי"ל

טוב 19) שם כתר וראה החמישית). וכת (סד"ה חלק ר"פ סנהדרין
א. נז, (קה"ת)

ד"ה 20) שם תוס' וראה ה"ז. ד"ה ע"ב ריש ח, פסחים רש"י ל'
שיזכה.
ואילך.21) סע"א שם, פסחים
ה"ז.22) ד"ה ב י, ב"ב ברש"י ועד"ז שם. רש"י ל'
שם.23) פסחים לע"י יעקב עיון ראה

ע"ב.24) ריש לג, מנחות
ישראל"miazekוכן25) דלתות "שומר ר"ת שהוא מבחוץ שד"י שם

ובכל  מ"ט. פ"ג מזוזה מס' חסידים משנת מזוזה). (כוונת האריז"ל (סידור
ובזח"ג  ישראל), דירת שומר סרפ"ח): יו"ד בד"מ (הובא מזוזה הל' בו
סטרין  מכל ב"נ נטיר למהוי מלבר "שד"י ב): עו, שם (וראה א רסו,
יו"ד  (ורמ"א) משה דרכי וראה ט. ו, ואתחנן בחיי וראה ומלבר". מלגאו

" רפה: eciסו"ס egipi'כוxn`ie.ועוד כו'". שומרי ה'
שם.26) יו"ד
ה"ד.27) פ"ה מזוזה הל'
רפח.28) סו"ס יו"ד
קיד.29) כלל מ"ם כללים שד"ח ראה

awr zyxt zegiyÎihewld dgiy hi jxk

.‡
‰ÂˆÓ· ¯˜ÈÚ Y ‰ÊÂÊÓ‰ È"Ú ‰¯ÈÓ˘‰ ÔÈÚ

בפרשתנו  מזוזה מצות לאחר על 1מיד "וכתבתם

התורה  אומרת ובשעריך", ביתך את2מזוזות xkyגם
נקבע  וכך בניכם...", וימי ימיכם ירבו "למען המצוה:

dkld wqtk ערוך ימיו 3בשולחן יאריכו בה הזהיר "כל :

בניו..." .4וימי

למצוות  מזוזה מצות דומה השכר, הודעת בענין

שכרן  את בפרוש מציינת שהתורה אחרות, מסויימות
ואם  אב ענין 6וכדומה 5(ככיבוד יש מזוזה במצות אך ,(

כדלהלן: אחרות, במצוות נמצא שאיננו נוסף,

אומרים  בטור 7חז"ל מובאים והדברים שעלֿידי 3, ,

הקב"ה  עלֿידי נשמר הבית הבית, בפתח מזוזה קביעת

מבחוץ, אותו שומרין ועבדיו מבפנים ודם בשר ("מלך
אתכם  שומר והקב"ה מטתכם על ישנין ואתם

).8מבחוץ"

איננה  מזוזה, מצות עלֿידי הנגרמת זאת, שמירה

xky הב"ח כהסבר אלא, וריוח9למצוה, "הנאה ,sebn
עצמה.. מסביר sqepהמצות בכך השכר...". על לו

היא  המזוזה עלֿידי שהשמירה הטור, דברי את הב"ח
ירבו..." "למען השכר מן גדולה – מזה" ,10"גדולה

עצמה". המצוה "מגוף הנאה שזוהי כיוון

צדדית  וריוח" "הנאה איננה השמירה יתרֿעלֿכן:
התוספות  כלשון בה, עיקר אלא מזוזה, מצות :11של

"ciar xeniyl"12

.·
‰ÓÂÈ˜ ÂÈ‡ ,¯Î˘ ÔÚÓÏ ˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜ ,ÏÏÎ Í¯„·

ÌÏ˘ÂÓ‰
היא  המצוה שגוף מזוזה, מצות של מעלתה לגבי

מצוות  קיום מאופן זו מצוה קיום אופן שונה שמירה,
אחרות:

שכר  את בפירוש התורה כשמציינת כללי, באופן
כפשוטו  אלא, כך, על לספר כדי סתם זה אין 13המצוה,

לחזק  כדי מקרא, והרי 14של המצוות. קיום את ולזרז

"15חז"ל  ומצוות mlerlאומרים: בתורה אדם יעסוק
להלכה  כך פוסק והרמב"ם לשמה...", שלא אףֿעלֿפי

תשובה  ש 16בהלכות ומסביר ,gxken של זה סדר להיות

"הקטנים... אותן`oiלימוד: וכדי `l`מלמדין ...
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כ.1) יא,
כא.2) שם,
ומפרש 3) ידה" על נשמר "שהבית מוסיף שם ובטור סרפ"ה. יו"ד

נגלה". נס ש"הוא הראשון*) (בפי' בב"י
הש"ך.4) קמ"ל מאי וצע"ק ב. לב, שבת
טז.5) ה, ואתחנן יב. כ, יתרו
שם 6) שבת מ"ד לחד וכן ברש"י), הובא יט. (פסוק כאן ספרי וראה

ת"ת. על גם קאי גו'" ירבו ד"למען –
(הובא 7) ה"א פ"א פאה ירושלמי וראה רע"ב. לג, מנחות א. יא, ע"ז

ועוד. א. רסו, ב. רסג, זח"ג רע"א**. לו, זח"ב ס"ו). בפנים לקמן
שם.8) הטור לשון
שם.9) יו"ד לטור

שם.10) בב"י – מזה" "גדולה בטור במ"ש ביאורים עוד וראה

ועוד. שם. ט"ז שם. פרישה
חובת.11) ד"ה א ד, פסחים רש"י וראה טלית. ד"ה א מד, מנחות
כדי 12) מזוזה.. מצות תורה לנו קבעה "לכך מזוזה: הקמח כד וראה

עיי"ש  וכו'", עלינו ושופעת בנו חלה שהשמירה הזה.. העיקר אל שנתכוין
בארוכה.
ספ"ה.13) ב"ב ירוש' ב. קי, חולין ראה ההלכה ע"ד
אחרי.14) ר"פ פרש"י ראה
וש"נ.15) ב. נ, פסחים
"בתורה"16) כ' ברמב"ם והנה ה"ה). פ"ג ת"ת בהל' (וכן ה"ה פ"י

וראה  ומצות". "בתורה – שם בפסחים אבל – ה"ז) פ"א חגיגה (כבירוש'
ד  דמבאר ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת להל' בתורה yecigdעיקרקו"א הוא

במצות. משא"כ לאשמעינן, וצריך

.mc`d ipira "dfn dlecb" 'idz f"iry x`al witqn df oi`y `l` ,`ed ok ipyd 'itl mbe (*
la` ."l`xyi zezlc xney z"x ,xneyd `edy dfefnd uegay i"cy myd lr i`w"c ("jgztl ieye iny aezk") xdfa y"n yxtn (hp 'r) my xdfl v"iel ihewla (**

(wx)c 'k my v"iel ihewla mbe .i"pc` my dlery dfefnd zellk lr i`wc yxtn (my f"nxn) my `"evpaxzei"(`"evpdc) eyexitl" ik) i"cy lr i`wc "yxtl aexw
.`"evpd yexit lley epi` la` ,("iny aezk xn` ji`e dfefna azkp oi` 'c` my oke dfefn zaiz ixd ,'c` 'hnib dfefnd lr i`w inyy

oipr lr (wx) `l] i`wc ,rnyn "jgztl ieye iny aezk" xdfd oeyl zehytn ik ,`"evpd 'ita mb oexzi yic l"ieihxti"cye miptany 'ide" elit` e` ,i"cy) dfefna
.dfefnd oipr zellk lr [`"k ± ("f"nxa ok iz`vn aey"c miiqne .my v"ielewl ± "my 'hnib cgiay uegny

df xywl yiezellkcaezk"c r"ed dfefnd oiprinycbpk dlewye zevnd lk zllek dfefnc (jli`e a ,drx) xeciqa x`eand mr ± ("jl `xhpl 'ek `p`" f"ire) "
a"yz cg` dz` d"c .a ,apw v"nxc .b"rx ,`n xda z"ewl) recid t"re ± 'ek mc`l xy` lk xenyl illk xney `id okly illk n"e` 'iga `id ik ,zevnd lk

" `xwpy dnc (cere .a"tmy.(milkd i"r dyrp df ik) zewlgzd ea oi` ixd xe`e ,milaewnde xdfd oeyla xe` `xwp `xwnd oeyla "



ireaydסד cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

המזוזה  – המצוה" ש"בטלה הרמב"ם [דברי
מפני  איננו הפסול כי לעניננו, שייכים אינם פסולה,

מפני  אלא קמיע...", הוא כאילו גדולה... מצוה ש"עשו

המלאכים... "שמות את בניגוד miptaשהוסיפו המזוזה
מבפנים  ש"הוסיף הקודמת, בהלכה הרמב"ם לפסק

פסולה" זה הרי אחת אות 30אפילו

סיבה  אינם גדולה..." מצוה ש"עשו הרמב"ם ודברי

הן  ל"הרי הסיבה והסבר הוספה אלא המצוה", ל"בטלו

להם..."]. שאין מי בכלל

.‰
‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰ÂÂÎ‰ ÏÏ‚· ÂÈ‡ Ï"‰ ¯ÂÒÈ‡‰
הרמב"ם, מדברי להסיק אין דבר, של לאמיתו אך

שלא  כוונה כאן שיש בגלל הוא דלעיל, שהאיסור

עצמן"), ל"הניית כשמירה המזוזה (בשימוש לשמה
כי  "טפש", ייקרא הוא זו שמסיבה לומר, קשה שהרי,

חלק  להם שאין מי "בכלל ייכלל ואף עביד", "לשימור
במפורש  פוסק הרמב"ם אשר בעוד הבא", לעולם

פסוקין...31להלכה  שקרא obzyש"הבריא ick הרי ...

תורה  בדברי להשתמש מותר כלומר, – מותר" זה
של  ל"קמיע זאת עלֿידי נעשית התורה ואין כהגנה

עצמן". הניית

עצמו  הרמב"ם שמסביר כפי הוא, האיסור אלא,
שזהו  הסכל לבם על שעלה "כמו בהמשך: באומרו

המהנה העולם".iladaדבר

המזוזה  בתוך וכו'" המלאכים "שמות כתיבת
בעיניהם המזוזה שאין מצוה llkמוכיחה, של ענין

(במצוה  לתוספות מקום אין שנקבעו 32(שהרי ו)שמירה
" אלא הקב"ה?), onvrעלֿידי ziipd ly rinw דבר – "

להנאותיו ל"elyשנועד ,ilad."...העולם

מפני  רק שמירה מהווה המזוזה כי טפשותם, וזוהי
במזוזה)devnהיותה הוספה (עלֿידי הם ואילו ,

מפני איננה שהשמירה בטפשותם אלא devndחושבים
"דבר  בעיניהם זהו ולכן עצמן", הניית של כ"קמיע

ב  לעולם iladהמהנה חלק להם "אין ולפיכך העולם"
ההלכה  לגבי שמוצאים כפי דברי 33הבא", שה"עושין

sebdתורה z`etx כי בתורה", הכופרים "בכלל הם "
הי  בלבד התורה נפשות" "רפואת .34א

תוספות, ללא כשרה מזוזה שקובע מי כך לא
ה  לצורך לקיימה מכוון הוא המצוה קיום dxinyובשעת

המצווה  של 35של במסגרת היותר, לכל נכלל, הוא הרי ,
לשמה  שלא המצוה .36קיום

זאת מקיים הוא אין השמירה,wxוכאשר לצורך
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לרי"ף 30) הרא"ש בפסקי (ועד"ז שלו מזוזה הל' סוף רא"ש וראה
"שבפנים רק דכתב – שם בטור נעתק – בסופם) מזוזה להוסיף `oiהל'

שעי"ז  כתב ולא כו'", לשמירה קמיע כו' כאילו שנראה לפי כו' מאומה
"elha הרמב"ם פסק בכלל שם) בטור (ועד"ז הביא לא כי – המצוה"

ה"ז אחת אות אפילו מבפנים וברמ"א dleqtד"הוסיף בשו"ע (ועד"ז "
רק כ' שהמזוזהxeq`c(שם) ולא מבפנים, ואכ"מ.zlqtpלהוסיף עי"ז).

הי"ב.31) פי"א ע"ז הל'
ד"32) – שד"י" מבחוץ.. כש"כותבים.. לפי `oiמשא"כ הפסד בזה

שם).ueganשהוא מזוזה הל' (רמב"ם "
שם.33) ע"ז הל' רמב"ם
להוסיף 34) אין ד"בפנים בקיצור כ' (30 בהערה (שצויין ברא"ש

ומדהשמיט  – לשמירה" קמיע לו לעשות מכוין כאילו שנראה כו' מאומה
לו דאין א) הרמב"ם): שחושב (ממ"ש ג) טפש, שהוא ב) לעוה"ב, חלק

המהנה "דבר שמכוין iladaשהוא לחוד זה שמצד משמע, – העולם"
אסור, שמירה היא שהמזוזה
" שמדגיש מזה רק rinwאבל הוא דהאיסור מוכח, לשמירה"

אינה שהמזוזה "devnכשמכוין הרא"ש rinwכ"א דברי [וסיום כבפנים "
ישמרנו  והוא ית' הבורא מאמר לקיים כתיקונה המצוה  יעשה "אלא

מצוה שעושה האדם, כוונת גופא ה"ז – ימיננו" יד על "הוא i"ryוצלנו*
epxnyi,["'וכו

גם איירי כי – כהנ"ל הרא"ש שהשמיט שהמזוזה epi`ykומה מכוין

" כי המזוזה בפנים להוסיף אסור דמ"מ כו' קמיע eli`kהיא d`xp מכוין
כו'".

אם35) כיוון l`ולהוסיף: אם גם כו', המלאכים שמות הוסיף
המהנה דבר עצמן.. הניית של "קמיע היא אין iladaשהמזוזה העולם",

כן  שהעושה דאף דאפ"ל המזוזה, נפסלת עי"ז האם הרמב"ם דעת ברורה
הערה  לעיל וראה כשירה. המזוזה מ"מ, לעוה"ב, חלק לו ואין טפש הוא

.30
הכוונה 36) אין "וגם הב': בתי' שם) מזוזה (להל' בכס"מ ומ"ש

וממילא  הקב"ה מצות לקיים שיכוין צריך אלא הבית לשמור בעשייתה
כוונתו דאין י"ל – הבית" שתשמור כ"א edfyנמשך וה"טפשות", האיסור

כו' "שעשו הרמב"ם מ"ש לתרץ עצמן eli`kבא הניית של קמיע הוא
ועל  – כו') שמירה אינה (שהמזוזה אינה שבפועל משמע דלכאורה כו'",

df כשהיא הבית שומרת שהמזוזה נמי הכי "דאין א) ענינים: ב' כותב
שמזוזה  היינו, – מבפנים" בה הכתובים המלאכים לא** כתקנה כתובה

ef('כו המלאכים שמות בה הכוונה `dpi(שהוסיף אין "וגם ב) שמירה.
נמשך  וממילא הקב"ה מצות לקיים שיכוין צריך אלא כו' בעשייתה

" אינה כשירה מזוזה דגם – הבית" כ"אrinwשתשמור "devn וע"י ,
ש"ממילא  זה אחר: [בסגנון הבית" שתשמור נמשך "ממילא המצוה

חלק ג"כ הוא הבית" שתשמור devndn34נמשך הערה הנ"ל וע"ד .
הרא"ש]. בדעת

.eplivi `ede epxney `ede :xehae .eplvie :s"ixdl y"`xd iwqta (*
o`ke) "dpwzk daezk `idyk ziad zxney dfefndy" y"na wtzqn epi`e "'eke mik`lnd `l" siqen n"qkdy mrhd (**dpi`mipta siqed ixdy dpwzk daezk

dfefn ixd (1 :mixney mik`lnd eid mi`a ik ± (dfefndefwxc k"ynn jtid ± k"b rinw `id"eli`k"eyry gxkd oi` (2 .devnd.mik`lnd zeny wx `"k ± rinw



סה ireayd cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

בפתח  שמירה לקבוע שציוה ה', מצות לקיים כדי אלא
בשלמותה  המצוה את מקיים הוא אז הרי – .37הבית

.Â
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למזוזה  הקשורה שהשמירה לעיל, האמור לפי
אלא  המצוה, על הנוספים "סגולה" או "שכר" איננה
מזוזה, במצות מפליא דבר יובן עצמה, ממנה חלק

כדלהלן:

כלים  (במסכת מונה שיש 38המשנה כלים מספר (
וביניהם: טמאין") אלו "הרי (ולפיכך קיבול בית להם
בתוספות  שם נאמר מזוזה". קיבול בית בו שיש "מקל
נושאים  המשנה בזמן אנשים שהיו "ואפשר יוםֿטוב:

להם". ולשמירה למצוה זה וחשבו עמם מזוזה

בו..." שיש "מקל של מציאותו שעובדת מזה
התייחסות  ללא במשנה מובאת שמירה נראה,39לצורך ,

זה  למעשה מקום .40שיש

יש  עצמה שבמזוזה מוכח, הירושלמי מדברי ואכן,

כאשר אף שמירה, מסופר `oiסגולת המצוה: קיום כאן
–41בירושלמי  לארטבון מזוזה שלח הקדוש שרבינו

לך 42גוי  דמך דאת "מילה לו שולח שהוא באומרו –
jlוהיא `xhpn היא ישן, כש)אתה ש(גם (=דבר "

קיום  אין הנכרי שלגבי למרות כלומר, אותך). שומרת
zevn של 43מזוזה הענין חל זה במקרה גם זאת, בכל ,

במזוזה. לך" "מנטרא

הסיפור, המשך לפי בשאלתות [ובמיוחד ,44כמובא

השמירה  פעלה המזוזה את ארטבון כשקיבל שמיד
שדה..."]. אותה ברחה ו"מיד

ב"מקל" להכניס הנוהג הדבר: תמוה לכאורה,

מן  כפרשה סתם זאת לקחו שלא מוכיח, מזוזה דוקא
מגינה  היא (שאף דוקא45התורה אלא ,(dfefnk וכיצד –

היא  ההלכה הלוא מזוזה? של השמירה ענין כאן ,46חל

הגמרא  וכהדגשת פסולה", במקל "סכנה 47ש"תלאה :
רש"י  כפירוש מצוה", בה מן 48ואין – "סכנה :

בצורת  שיקבענה עד בה משתמר הבית שאין המזיקים,
כהלכתה". הפתח

מונבז  בית ש"של שם מספרת הגמרא [אמנם,

כן בפונדקותיהן עושין היו למזוזה",xkfהמלך
כשאיֿ למצוה, זכר שעושים מצוות, במספר ומוצאים

זכר  פסח בליל שנלקח ה"זרוע" כגון לקיימה, אפשר
פסח  ה 49לקרבן שעלֿידי מוצאים אנו אין אבל ,xkf50

זהו xkyיתקיים אמנם מובנת, לכך והסיבה המצוה.

כרוך  השכר אך התורה, לפי למצוה ו"זכר" "מעין"
ממש].meiwב  המצוה

השמירה  הדברים: מובנים לעיל, המוסבר לפי אך,
ייתכן  ולכן עצמה, למזוזה קשורה המזוזה שעלֿידי

כשאין  גם עצמה, במזוזה נמצא השמירה מן שמשהו

devn zniiwzn מזוזה לשם שנכתבה כיון מזוזה,
ארטבון. כמו גוי אצל ואפילו וכדומה,

.Ê
¯ÂËÙ Y ÈÏÈÏ˘ ÔÈÚ· ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ¯Á· ÚÂ„Ó
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וחמי  מורי כ"ק שסיפר מופלא, סיפור גם יובן בכך

בחקירה 51אדמו"ר  אותו שאלו במאסר, בהיותו :

הוא  כך על נמצא. הוא היכן יודע הוא אם הראשונה

הפטור  כזה, במקום נמצא אני יודע. אני "ודאי ענה:
כגון: ממזוזה, הפטורים מקומות מספר ישנם ממזוזה.

סוסים  של דיר הכסא".52בית ובית ,
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שם 37) לכתיבת בנוגע (32 הערה לעיל (נעתק שם רמב"ם וראה
הערה  לעיל כנסמן שמירה, שענינו אף – הפסד" בזה ד"אין מבחוץ שד"י

.25
מט"ז.38) פי"ז
(39" בתויו"ט על eaygeומ"ש קאי – כן דאינו דמשמע זה",

של (ושמירה שם.devn"למצוה" שם אנשי תוס' ראה אבל .(
אדמו"ר 40) מו"ח כ"ק של והלימוד הכתיבה שולחן דעל ולהעיר,

.261 ע' ח"ט לקו"ש ראה – מזוזה מונחת היתה
ספל"ה.41) בב"ר הובא ה"א. פ"א פאה
בס'42) ראה אבל חשוב". "יהודי שהי' כ' שם לירושלמי משה בפני

כרך  שד"ח שם. לירושלמי אייזנשטיין) (לר"י ירושלים בעמודי שהובאו
סקל"ה. חכמים דברי ט

ר"ס 43) יו"ד (שו"ע ממזוזה פטור נכרי בשותפות בית מזה, ויתרה
וכו'). במרדכי עיי"ש רפו.

קמו.44) סי'

ב).45) טו, שבועות (ע"פ ס"ה בפנים דלעיל רמב"ם ראה
סרפ"ט.46) יו"ד טור ה"ח. פ"ה מזוזה הל' רמב"ם סע"ב. לב, מנחות
שם.47) מנחות
סכנה.48) ד"ה שם תוס' ראה אבל
שלא 49) הרחקות כמה עושים שלכן להקרבן, שייכות קצת לו שיש

ו  ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה – להקרבן דמיון כל יהא
ולאח"ז). תשל"ג (בהוצאת

בלימוד50) כזכר zxezמשא"כ רק לא שהוא (ביהמ"ק) הבית
דרישה  בעי דציון מפני שעי"ז למקדש, מפני בעיקרו כ"א א), ל, (ר"ה

ויק"ר  יד. צו פ' (תנחומא הבית" בבנין עוסקין הם כאילו עליהם "מעלה
.446 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה ג). פ"ז,

(51.82 ע' תש"ב השיחות ספר
כיון 52) פטור דעכשיו (סק"ב) סרפ"ו יו"ד תשובה פתחי ראה

זוהמייהו". דנפיש בחוש ד"רואים

ireayd cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

המזוזה  – המצוה" ש"בטלה הרמב"ם [דברי
מפני  איננו הפסול כי לעניננו, שייכים אינם פסולה,

מפני  אלא קמיע...", הוא כאילו גדולה... מצוה ש"עשו

המלאכים... "שמות את בניגוד miptaשהוסיפו המזוזה
מבפנים  ש"הוסיף הקודמת, בהלכה הרמב"ם לפסק

פסולה" זה הרי אחת אות 30אפילו

סיבה  אינם גדולה..." מצוה ש"עשו הרמב"ם ודברי

הן  ל"הרי הסיבה והסבר הוספה אלא המצוה", ל"בטלו

להם..."]. שאין מי בכלל

.‰
‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰ÂÂÎ‰ ÏÏ‚· ÂÈ‡ Ï"‰ ¯ÂÒÈ‡‰
הרמב"ם, מדברי להסיק אין דבר, של לאמיתו אך

שלא  כוונה כאן שיש בגלל הוא דלעיל, שהאיסור

עצמן"), ל"הניית כשמירה המזוזה (בשימוש לשמה
כי  "טפש", ייקרא הוא זו שמסיבה לומר, קשה שהרי,

חלק  להם שאין מי "בכלל ייכלל ואף עביד", "לשימור
במפורש  פוסק הרמב"ם אשר בעוד הבא", לעולם

פסוקין...31להלכה  שקרא obzyש"הבריא ick הרי ...

תורה  בדברי להשתמש מותר כלומר, – מותר" זה
של  ל"קמיע זאת עלֿידי נעשית התורה ואין כהגנה

עצמן". הניית

עצמו  הרמב"ם שמסביר כפי הוא, האיסור אלא,
שזהו  הסכל לבם על שעלה "כמו בהמשך: באומרו

המהנה העולם".iladaדבר

המזוזה  בתוך וכו'" המלאכים "שמות כתיבת
בעיניהם המזוזה שאין מצוה llkמוכיחה, של ענין

(במצוה  לתוספות מקום אין שנקבעו 32(שהרי ו)שמירה
" אלא הקב"ה?), onvrעלֿידי ziipd ly rinw דבר – "

להנאותיו ל"elyשנועד ,ilad."...העולם

מפני  רק שמירה מהווה המזוזה כי טפשותם, וזוהי
במזוזה)devnהיותה הוספה (עלֿידי הם ואילו ,

מפני איננה שהשמירה בטפשותם אלא devndחושבים
"דבר  בעיניהם זהו ולכן עצמן", הניית של כ"קמיע

ב  לעולם iladהמהנה חלק להם "אין ולפיכך העולם"
ההלכה  לגבי שמוצאים כפי דברי 33הבא", שה"עושין

sebdתורה z`etx כי בתורה", הכופרים "בכלל הם "
הי  בלבד התורה נפשות" "רפואת .34א

תוספות, ללא כשרה מזוזה שקובע מי כך לא
ה  לצורך לקיימה מכוון הוא המצוה קיום dxinyובשעת

המצווה  של 35של במסגרת היותר, לכל נכלל, הוא הרי ,
לשמה  שלא המצוה .36קיום

זאת מקיים הוא אין השמירה,wxוכאשר לצורך
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לרי"ף 30) הרא"ש בפסקי (ועד"ז שלו מזוזה הל' סוף רא"ש וראה
"שבפנים רק דכתב – שם בטור נעתק – בסופם) מזוזה להוסיף `oiהל'

שעי"ז  כתב ולא כו'", לשמירה קמיע כו' כאילו שנראה לפי כו' מאומה
"elha הרמב"ם פסק בכלל שם) בטור (ועד"ז הביא לא כי – המצוה"

ה"ז אחת אות אפילו מבפנים וברמ"א dleqtד"הוסיף בשו"ע (ועד"ז "
רק כ' שהמזוזהxeq`c(שם) ולא מבפנים, ואכ"מ.zlqtpלהוסיף עי"ז).

הי"ב.31) פי"א ע"ז הל'
ד"32) – שד"י" מבחוץ.. כש"כותבים.. לפי `oiמשא"כ הפסד בזה

שם).ueganשהוא מזוזה הל' (רמב"ם "
שם.33) ע"ז הל' רמב"ם
להוסיף 34) אין ד"בפנים בקיצור כ' (30 בהערה (שצויין ברא"ש

ומדהשמיט  – לשמירה" קמיע לו לעשות מכוין כאילו שנראה כו' מאומה
לו דאין א) הרמב"ם): שחושב (ממ"ש ג) טפש, שהוא ב) לעוה"ב, חלק

המהנה "דבר שמכוין iladaשהוא לחוד זה שמצד משמע, – העולם"
אסור, שמירה היא שהמזוזה
" שמדגיש מזה רק rinwאבל הוא דהאיסור מוכח, לשמירה"

אינה שהמזוזה "devnכשמכוין הרא"ש rinwכ"א דברי [וסיום כבפנים "
ישמרנו  והוא ית' הבורא מאמר לקיים כתיקונה המצוה  יעשה "אלא

מצוה שעושה האדם, כוונת גופא ה"ז – ימיננו" יד על "הוא i"ryוצלנו*
epxnyi,["'וכו

גם איירי כי – כהנ"ל הרא"ש שהשמיט שהמזוזה epi`ykומה מכוין

" כי המזוזה בפנים להוסיף אסור דמ"מ כו' קמיע eli`kהיא d`xp מכוין
כו'".

אם35) כיוון l`ולהוסיף: אם גם כו', המלאכים שמות הוסיף
המהנה דבר עצמן.. הניית של "קמיע היא אין iladaשהמזוזה העולם",

כן  שהעושה דאף דאפ"ל המזוזה, נפסלת עי"ז האם הרמב"ם דעת ברורה
הערה  לעיל וראה כשירה. המזוזה מ"מ, לעוה"ב, חלק לו ואין טפש הוא

.30
הכוונה 36) אין "וגם הב': בתי' שם) מזוזה (להל' בכס"מ ומ"ש

וממילא  הקב"ה מצות לקיים שיכוין צריך אלא הבית לשמור בעשייתה
כוונתו דאין י"ל – הבית" שתשמור כ"א edfyנמשך וה"טפשות", האיסור

כו' "שעשו הרמב"ם מ"ש לתרץ עצמן eli`kבא הניית של קמיע הוא
ועל  – כו') שמירה אינה (שהמזוזה אינה שבפועל משמע דלכאורה כו'",

df כשהיא הבית שומרת שהמזוזה נמי הכי "דאין א) ענינים: ב' כותב
שמזוזה  היינו, – מבפנים" בה הכתובים המלאכים לא** כתקנה כתובה

ef('כו המלאכים שמות בה הכוונה `dpi(שהוסיף אין "וגם ב) שמירה.
נמשך  וממילא הקב"ה מצות לקיים שיכוין צריך אלא כו' בעשייתה

" אינה כשירה מזוזה דגם – הבית" כ"אrinwשתשמור "devn וע"י ,
ש"ממילא  זה אחר: [בסגנון הבית" שתשמור נמשך "ממילא המצוה

חלק ג"כ הוא הבית" שתשמור devndn34נמשך הערה הנ"ל וע"ד .
הרא"ש]. בדעת

.eplivi `ede epxney `ede :xehae .eplvie :s"ixdl y"`xd iwqta (*
o`ke) "dpwzk daezk `idyk ziad zxney dfefndy" y"na wtzqn epi`e "'eke mik`lnd `l" siqen n"qkdy mrhd (**dpi`mipta siqed ixdy dpwzk daezk

dfefn ixd (1 :mixney mik`lnd eid mi`a ik ± (dfefndefwxc k"ynn jtid ± k"b rinw `id"eli`k"eyry gxkd oi` (2 .devnd.mik`lnd zeny wx `"k ± rinw
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וחמי  מורי כ"ק בחר מדוע מובן: אינו לכאורה
ענין מקוםililyאדמו"ר שזהו ,xehtd?ממזוזה

שהוא  חיובי, בדבר לענות יותר מתאים היה לכאורה,

הש  יש בו ש(גם) במקום, פרטית נמצא ובמיוחד 53גחה ,
ולאחריה  החקירה לפני המאסר פרטי את בספרו כאשר

וכדומה?yibcnהוא כבודו" הארץ כל ש"מלוא

אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק כי הדבר, קשה במיוחד

פעמים  מספר שסיפר כפי להראות, התנהגות 54רצה ,

וכאין  אינם "כאילו בהם, התחשבות וחוסר תקיפה
ממש" דוקא 55ואפס להדגיש אפוא מתאים והיה –

אלו? דברים

רצה  אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לומר: יש זה בענין

שבלתיֿ וכיון המזוזה, שמירת את במאסר, שם, גם

לה  עשה הוא כפשוטה, המצוה את לקיים היה אפשרי
שבאמצעותה  מזוזה, בתורת ודיבר יכולתו, לפי "זכר"

מזוזה. שמירת "מעין" באה

ובירר  אמר הוא שבו 56לפיכך שהמקום זו, הלכה

לענין  כפול קשר נוצר ובכך ממזוזה, פטור נמצא הוא
הפסק  נקבע מזוזה, הלכות לימוד עלֿידי (א) המזוזה:

הקריב..." כאילו בתורת... העוסק "כל חז"ל: 57בדברי

עלֿידי  (ב) מזוזה. מצות בכך מקיים הוא כאילו –
ש  ההלכה את בירר edd`שהוא ziadשהוא ,llka של

מזוזות על פטור jzia"58"וכתבתם הוא זה בענין אך

ל" רק קשר נוצר לא הרי אלא zxezממזוזה, מזוזה, "
ל  ביתzevnגם שלילי: קשר – פטור dfמזוזה

.59ממזוזה 

אחרות: במילים

א)xywה  דרכים: בשתי ייתכן למזוזה בית של
הוא הקשר במזוזה החייב קביעת iaeigבבית עלֿידי –

הוא  הקשר ממזוזה שפטור בבית ב) בפתחו. מזוזה
ש  התורה דברי קיום מזוזה.l`שלילי: שם לקבוע

וחמי  מורי שכ"ק לכך הסיבה שזוהי לומר יש
ב  נמצא שהוא לומר בחר מ ziaאדמו"ר dfefnהפטור

שבמזוזה. השמירה ענין את שהביא דבר –

.Á
ÏÎ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Y ‰ÊÂÊÓ Úˆ·Ó· ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÂÎÊ‰

Ï‡¯˘È
שבהשתדלות  הגדולה הזכות מובנת זאת מכל

אלה: בימינו במיוחד מזוזה", ב"מבצע

שבעים  בין אחת ככבשה הוא ישראל עם
שמצילה 60זאבים  ה"רועה הוא שעוזרה ,

ב 54ושומרה..." שרואים לאחר ובמיוחד ,zeiygen,
שבבתיהם לאחרונה, שאירעו שונים lyמאורעות

milaeqd מזוזה מצוה בקיום פגם –61היה כגון ,
המזוזה, גלילת לאחר שייראה באופן הנכתב שהשם

ישראל  דלתות שומר של תיבות ראשי שֿדֿי, ,62שם
אצלם. חסר היה

להשתדל צריך תהיינה lkaש xzeiaהרי יהודי בית
על migztdמזוזות lk ושיהיו במזוזה, החייבים

ההלכה. לפי קבועים

אצל  והן אנשים, אצל הן זה בענין להשתדל יש
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בהערה.53) ב תרכו, ח"ד מלקו"ד להעיר
סה"ש 54) ב. תרלט, א. תרכו, ח"ד לקו"ד שם. השיחות ספר ראה

.138 ע' תש"א
שם.55) תש"א סה"ש
(56– כו' פלא ענין יבין והמשכיל ב): (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה

החקירה דחדר –xehtולהעיר כו' דיר בית "ביתך", דאינו מפני ממזוזה
כו' הזוהמא ואכ"מ.`xeqמפני זל"ז. מדמה ובכ"ז מזוזה, בו לקבוע

הובא57) א. קי, סי"א dkldlמנחות א' סי' או"ח אדה"ז בשו"ע
סוס"א). – (במהדו"ת

סרפ"ה 58) יו"ד (שו"ע וכיו"ב ד"א על אמות ד' בו כשאין משא"כ
סי"ג).

עם 59) תהי' "תמים יג) יח, (שופטים במ"ש מהביאורים אחד שזהו
שלם  האדם המצות שע"י ג) מה, נצבים (לקו"ת אדה"ז ומפרש ה"א"
מאברי  א' חסר א' מצוה חיסר אם משא"כ נפשו אברי בכל ("תמים")
מצות  תרי"ג כנגד נפשו אברי תרי"ג שיש מכיון דלכאורה: – כו' נפשו

מסויימות  מצוות לקיים שאא"פ במצב הרי בתחילתו), סכ"ט אגה"ק (ראה
להיות  להאדם שאא"פ נמצא וכיו"ב) קיים, ביהמ"ק שאין בזמן (כמו

נפשו? אברי בכל "תמים"
מצות  לקיים לו שאא"פ במצב שנמצא גופא שמזה ע"ז [נוסף וי"ל
– שם אגה"ק ראה – הקודם בגלגול אותן קיים שכבר הוכחה ה"ז אלו
לימוד  א) ע"י: היא אלו במצות התלויים האברים שלימות שאז הרי]
מצות  שמקיים גופא זה ב) כו'". הקריב "כאילו שעי"ז אלו מצות "תורת"

(ly`התורה לעשותם שאסור במצב אלו מצות קרבן l`לעשות להקריב
הוא וכיו"ב) ח"ה zxinyכו', [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר המצוה. (דיני)

בכ"ז ראה – .45 הערה 149 ז.ע' פרק בהקדמתו להמבי"ט ספר קרית
ה.60) תולדות תנחומא
כ"ט 61) ליום אור מטו"מ, דש"פ בההתועדויות בארוכה כמדובר

תשל"ו. חזון וש"פ תמוז,
(62.25 הערה לעיל ראה



סז ireayd cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

כאנשים  בדיוק במזוזה החייבות במיוחד 63נשים ,
הגמרא  חיי?"64כהסבר בעי לא נשי חיי, בעי "גברי :65

לחיות?). צריכות אינן נשים לחיות, צריכים (=גברים
חובה  האשה על מוטלת הבית", "עקרת בהיותה ועוד:
עלֿידי  שמירתו כולל הבית, לעניני לדאוג מיוחדת

...".jzia"מזוזות

הנמצא  כל ועל הבית, על השמירה חלה כך עלֿידי
בזוהר  כמובא היא, השמירה יתרֿעלֿכן: באופן 66בו. ,

ישמור "הוי' גם jz`vשל – עולם" ועד מעתה ובואך
הבית. מן ביציאה

בזה  זה ערבים ישראל שכל "קומה 67וכיון וכולם ,
של68אחת" מזוזה במצות ששיפור מובן, הרי ,xcg lk

cigi של כולה הקומה בשמירת מוסיף במזוזה החייב
ישראל, מקום lkכל בכל וטף, נשים אנשים יהודי,

שהוא.

מעתה  ובואך צאתך ישמור "הוי' הכתוב: ובלשון
עולם". ועד

,f"kyz jzelrda t"ye y"dbg zegiyn)
(c"lyz fenz a"i
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טושו"ע 63) ה"י. פ"ה מזוזה הל' רמב"ם ע"ב). ריש (כ, ברכות משנה
רצ"א. סו"ס יו"ד

ב.64) יא, יומא א. לד, קדושין
ממנה)65) (ואופסעט ראם הוצאת בשו"ע עה"ג – "מילואים" וראה

מצות  לשאר מזוזה למצות קדימה דין יש זה שמטעם סרפ"ה, ליו"ד –

כו'), אנשים (משא"כ בה תלויות שחייהן כיון בהן מחוייבות שהנשים
עיי"ש.

ס"ב.66) שם יו"ד רמ"א וראה ב. רסג, ח"ג
סע"א.67) לט, שבועות
ובכ"מ.68) נצבים. ר"פ לקו"ת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zeaezk(iriax meil)

n'Lçëå'mrhn zeqpwd x`y mr dztne qpe` ly qpw hrnl §¦¥
epiid ,oenn oxwir oi`yäãîòL ïBâkdxrpd,ïécaoic zia eaiige §¤¨§¨©¦

,dia`l mlyl dztnd z`äøâáe`l oiicry oeiky ,okn xg`l ¨§¨
,ea dkef `idy oerny iax xaeq ,dxbay mcew qpwd z` a`d dab

äúîe,qpwd z` dzaby mcew dzexbaa,äéáà úéøé à÷ ék ,íúäc ¥¨§¨¨¦¨¨¦¨¦¨
úéøé à÷ dãéc dpéîgkn qpwd z` daeb a`d oi` df dxwnay - ¦¨¦¨¨¨¦

df ote`ae ,ezan eyxiy zngn `l` envrcenll jiiy `l
wx xn`p df herin oky ,ezxitka dreay oaxw aeig oi`y 'ozpe'n§¨©
xy`k la` ,'dxrpd ia`l ozpe' xn`py ,dia`l `ed melyzdyk
`vnpe ,dzaby mcew s` zekf ea dl yi qpwa dkef dnvr dxrpd
okle ,zeqpw x`yn welg dztne qpe` ly qpw oi` df dxwnay
dreay oaxwn zeqpw x`y mr df qpw hrnl oerny iax jxved

.oenn oxwir oi`y mrhne ,'Wgke' xn`py dnn§¦¥
:`xnbd dywn,éëä éàedeaiige oica cnryk zwqer `ziixady ¦¨¦

oerny iax xn` recn ,dyw ok m` ,qpwd z` mlyl oic ziaeàöé̈§
,ñð÷ ïäL elàixd,àeä ïBîî.mlyl jxhvi eaeiga dcei m`y ¥¤¥§¨¨

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàxnel oerny iax zpeek ¨©©©§¨©¦§¨
,ñð÷ ïøwéòL elà eàöé,oenn oic el yi oica dcnrd xg`ly s`e ¨§¥¤¦¨¨§¨

,dreay oaxwn hrnzp qpw `ed melyzd xwiry oeik mewn lkn
.oenn oxwiry dyxta miaezkd miaeigl dnec epi`y itl

dpey dreay oaxw oerny iax zrca dax ixacly dzr `vnp
'oenn' aygp oica dcnrd xg`ly qpwy s`e ,dxezd ipic x`yn
oeik ,dreay oaxw eilr aiigzn epi` mewn lkn ,aiig ea dcendy
x`azz jk jezne ,iia` ziiyew z` d`ian `xnbd .qpw exwiry
qpe`a dreay oaxw aeig iabl minkge oerny iax zwelgn

:`xnbd dywn .dztnedéáéúéàdpyna epipy ,daxl iia` ¥¦¥
zereaya(:el)xne` `ede ,iza z` zizite zqp` exiagl xne`d ,

oaxw aiig ,on` xn`e ip` jriayn ,izizit `le izqp` `l
.dreay,øèBt ïBòîL éaøitl,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàLoeike ©¦¦§¥¤¥§©¥§¨©¦©§

hwpy jkne .oenn zxitk o`k oi` ,xeht did dcen did m` s`y
lkk edfy d`xp 'envr it lr qpw mlyn epi`y' oeyl oerny iax

e ,zeqpw ipicàîòèmeyn oaxwn xehty,ïéca ãîò àìcyi oiicre ©£¨§Ÿ¨©©¦
,xhti dcei m`y 'qpw' my dflàäm`c ,ïéca ãîòoic dfl yi ¨¨©©¦§

e 'oenn'áéiçéî énð äòeáL ïaø÷ ,Bîöò ét ìò ílLî,ezxitk lr §©¥©¦©§¨§©§¨©¦¦©©
eli`e ,envr it lr qpw mlyn epi`y mrhd o`k jiiy `l ixdy
oeik ,dreay oaxwn o`k mb exhet oerny iax dax ixac itl

.qpw exwiry
:dax el aiydïBòîL éaø,dpynayeäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì- ©¦¦§§¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

jke ,eilr miwlegd minkg zhiyl s` dprhk eixac z` xn`
,mdl xn`éãéãì,[izhiyl-]c áb ìò óàxakïéca ãîòaiigzpe §¦¦©©©§¨©©¦

mewn lkn ,dxezd ipic lkl oennk epicy ,qpwadéøèt àðîçø©£¨¨©§¥
,dreay oaxwnîaizkc,'Lçëå'zxitk wx dxezd my dhxite ¦§¦¥

,qpw exwiry xac `le ,exwirn oenn `edy xaceëãéãì àlà¤¨§¦§
zxitka dreay oaxw aeig yiy mixaeq mz`y [mkzhiyl-]

,oica cnry xg`l dztne qpe` ly driazàëéä úäéî éì eãBà¦¦©¥¨
ïéca ãîò àìcz` a`d razy ote`a zegtd lkl iixacl ecez - §Ÿ¨©©¦

,dreay oaxw eaiigl oi`y ,oica cnry mcew dztnd e` qpe`d
òáz à÷ àñð÷ ,òáz à÷ éëc`ed qpwd z` ,a`d eraez xy`ky - §¦¨¨©§¨¨¨¨©
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המשך ביאור למס' כתובות ליום רביעי עמ' ב

ireayd cenild xefgn t"r ± awr zyxt ± zegiyÎihewl

וחמי  מורי כ"ק בחר מדוע מובן: אינו לכאורה
ענין מקוםililyאדמו"ר שזהו ,xehtd?ממזוזה

שהוא  חיובי, בדבר לענות יותר מתאים היה לכאורה,

הש  יש בו ש(גם) במקום, פרטית נמצא ובמיוחד 53גחה ,
ולאחריה  החקירה לפני המאסר פרטי את בספרו כאשר

וכדומה?yibcnהוא כבודו" הארץ כל ש"מלוא

אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק כי הדבר, קשה במיוחד

פעמים  מספר שסיפר כפי להראות, התנהגות 54רצה ,

וכאין  אינם "כאילו בהם, התחשבות וחוסר תקיפה
ממש" דוקא 55ואפס להדגיש אפוא מתאים והיה –

אלו? דברים

רצה  אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לומר: יש זה בענין

שבלתיֿ וכיון המזוזה, שמירת את במאסר, שם, גם

לה  עשה הוא כפשוטה, המצוה את לקיים היה אפשרי
שבאמצעותה  מזוזה, בתורת ודיבר יכולתו, לפי "זכר"

מזוזה. שמירת "מעין" באה

ובירר  אמר הוא שבו 56לפיכך שהמקום זו, הלכה

לענין  כפול קשר נוצר ובכך ממזוזה, פטור נמצא הוא
הפסק  נקבע מזוזה, הלכות לימוד עלֿידי (א) המזוזה:

הקריב..." כאילו בתורת... העוסק "כל חז"ל: 57בדברי

עלֿידי  (ב) מזוזה. מצות בכך מקיים הוא כאילו –
ש  ההלכה את בירר edd`שהוא ziadשהוא ,llka של

מזוזות על פטור jzia"58"וכתבתם הוא זה בענין אך

ל" רק קשר נוצר לא הרי אלא zxezממזוזה, מזוזה, "
ל  ביתzevnגם שלילי: קשר – פטור dfמזוזה

.59ממזוזה 

אחרות: במילים

א)xywה  דרכים: בשתי ייתכן למזוזה בית של
הוא הקשר במזוזה החייב קביעת iaeigבבית עלֿידי –

הוא  הקשר ממזוזה שפטור בבית ב) בפתחו. מזוזה
ש  התורה דברי קיום מזוזה.l`שלילי: שם לקבוע

וחמי  מורי שכ"ק לכך הסיבה שזוהי לומר יש
ב  נמצא שהוא לומר בחר מ ziaאדמו"ר dfefnהפטור

שבמזוזה. השמירה ענין את שהביא דבר –

.Á
ÏÎ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Y ‰ÊÂÊÓ Úˆ·Ó· ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÂÎÊ‰

Ï‡¯˘È
שבהשתדלות  הגדולה הזכות מובנת זאת מכל

אלה: בימינו במיוחד מזוזה", ב"מבצע

שבעים  בין אחת ככבשה הוא ישראל עם
שמצילה 60זאבים  ה"רועה הוא שעוזרה ,

ב 54ושומרה..." שרואים לאחר ובמיוחד ,zeiygen,
שבבתיהם לאחרונה, שאירעו שונים lyמאורעות

milaeqd מזוזה מצוה בקיום פגם –61היה כגון ,
המזוזה, גלילת לאחר שייראה באופן הנכתב שהשם

ישראל  דלתות שומר של תיבות ראשי שֿדֿי, ,62שם
אצלם. חסר היה

להשתדל צריך תהיינה lkaש xzeiaהרי יהודי בית
על migztdמזוזות lk ושיהיו במזוזה, החייבים

ההלכה. לפי קבועים

אצל  והן אנשים, אצל הן זה בענין להשתדל יש
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בהערה.53) ב תרכו, ח"ד מלקו"ד להעיר
סה"ש 54) ב. תרלט, א. תרכו, ח"ד לקו"ד שם. השיחות ספר ראה

.138 ע' תש"א
שם.55) תש"א סה"ש
(56– כו' פלא ענין יבין והמשכיל ב): (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה

החקירה דחדר –xehtולהעיר כו' דיר בית "ביתך", דאינו מפני ממזוזה
כו' הזוהמא ואכ"מ.`xeqמפני זל"ז. מדמה ובכ"ז מזוזה, בו לקבוע

הובא57) א. קי, סי"א dkldlמנחות א' סי' או"ח אדה"ז בשו"ע
סוס"א). – (במהדו"ת

סרפ"ה 58) יו"ד (שו"ע וכיו"ב ד"א על אמות ד' בו כשאין משא"כ
סי"ג).

עם 59) תהי' "תמים יג) יח, (שופטים במ"ש מהביאורים אחד שזהו
שלם  האדם המצות שע"י ג) מה, נצבים (לקו"ת אדה"ז ומפרש ה"א"
מאברי  א' חסר א' מצוה חיסר אם משא"כ נפשו אברי בכל ("תמים")
מצות  תרי"ג כנגד נפשו אברי תרי"ג שיש מכיון דלכאורה: – כו' נפשו

מסויימות  מצוות לקיים שאא"פ במצב הרי בתחילתו), סכ"ט אגה"ק (ראה
להיות  להאדם שאא"פ נמצא וכיו"ב) קיים, ביהמ"ק שאין בזמן (כמו

נפשו? אברי בכל "תמים"
מצות  לקיים לו שאא"פ במצב שנמצא גופא שמזה ע"ז [נוסף וי"ל
– שם אגה"ק ראה – הקודם בגלגול אותן קיים שכבר הוכחה ה"ז אלו
לימוד  א) ע"י: היא אלו במצות התלויים האברים שלימות שאז הרי]
מצות  שמקיים גופא זה ב) כו'". הקריב "כאילו שעי"ז אלו מצות "תורת"

(ly`התורה לעשותם שאסור במצב אלו מצות קרבן l`לעשות להקריב
הוא וכיו"ב) ח"ה zxinyכו', [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר המצוה. (דיני)

בכ"ז ראה – .45 הערה 149 ז.ע' פרק בהקדמתו להמבי"ט ספר קרית
ה.60) תולדות תנחומא
כ"ט 61) ליום אור מטו"מ, דש"פ בההתועדויות בארוכה כמדובר

תשל"ו. חזון וש"פ תמוז,
(62.25 הערה לעיל ראה



סח

שמות ו, כ – ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה 
ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע 

ושלשים ומאת שנה

מח

עמרם"  "בן  הוא  דעת,  בחי'  ד"משה"  ורמז  ביאור 

דוקא

על  הוא  מצרים  גלות  כי  דעת1  בחי'  הוא  משה 

דעת2, פרעה אותיות הערף3 שיונק מעורף שהוא לנגד 

1( ראה דרך מצותיך פא, א וז"ל: מ"ש וזרעתי את בית ישראל זרע 

אדם וזרע בהמה )ירמי' ל"א כ"ו( שיש ב' מינים בנשמות ישראל א' 

הנק' זרע אדם, והב' הנק' זרע בהמה, ופי' שהנשמות שנמשכו מבחי' 

אדם העליון שעל הכסא והם שיש להם דעת באלקות ועש"ז נק' אדם 

שעיקר ההבדל בינו לבהמה הוא הדעת שחננו ה', ופי' וענין הדעת 

חיי  שמרגיש  כמי  גמורה  בהרגשה  האלהות  חיות  שמרגישים  היינו 

זו הוא בחי' הדעת בנקל לו מאד  יש בו בחי'  וכו' וכשהאדם  נפשו 

לעבוד את ה' בלב שלם מפני שאין העולם מסתיר להם כלל.

והרגשה  דעת  להם  שאין  אותם  הם  בהמה  זרע  הנק'  נשמות  ויש 

אע"פ  אלא  ה'  גדולת  להשיג  שכל  להם  שאין  ר"ל  ואין  באלהות, 

שמשכילים הרבה מאד בגדולת ה' איך שהקב"ה מחי' את כל העולם 

ואיך שלגדולתו אין חקר וכולא קמי' כלא כמו שנתבאר בספרים כיון 

זו בבחי' הרגשה ממש אצלו כמי שמרגיש חיי נפשו  שאין השכלה 

וענין שחוץ  כנ"ל שהוא כאילו רואה, אלא כמי שמשכיל איזו דבר 

ומשכיל  בו  מאמין  והוא  לו  שסיפרוהו  אלא  מרגישו  שאינו  ממנו 

איכותו ומהותו בהשגתו אע"פ שמשכילו בטוב מאד וכיון לאמתתו, 

זרע בהמה שנמשל כבהמה לגבי אדם שיש לו דעת שה"ז  נק'  לכך 

מחוסר דעת והרגשה אלא בבחי' אמונה לבד כי ישראל מאמינים בני 

מאמינים להאמין באחדות ה' ולמסור נפשו על קדושת שמו,

והנה משרע"ה הוא המשפיע בחי' דעת לכנ"י ור"ל לאותן שהם זרע 

בהמה שגם הם יהי' להם בחי' דעת באלהות, וזהו שנצטווה מרע"ה 

בסדר וארא לאמר לישראל במצרים שתחלת דבריו וידעתם כי אני ה' 

)שמות ו' ז'( כי מקודם סוף סדר ואלה שמות כתיב ויאמן העם שהיו 

מאמינים בה' אך באמונה פשוטה בלי דעת וזאת שהשפיע להם משה 

וגואל אחרון שהעיקר  שמדרגתו מוח הדעת ולכן הוא גואל ראשון 

גאולה דלע"ל הוא שיהי' בחי' דעת ממש בכאו"א מישראל כמ"ש 

אותי  ידעו  כולם  כי  ט'(  י"א  )ישעי'  וגו'  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה 

עי"ש.

2( ראה הערה 4.

פרעה אותיות הערף: ראה תורה אור פרשת וארא נח, ב ואילך.   )3

וז"ל: בחי' מצרים הוא מצר מי. פי' כי מבואר בלק"ת פ' וישב )ד"ה 

ועתה נבאר סוד יוסף( כי הגרון נק' ארץ מצרים כי הוא מקום יותר 

צר שבכל האדם, כי הלא ג' מוחין* ברדתן ובהתפשטותן למטה בגוף 

שם מתרחבים לכל רוחב הגוף בג' קוים. אמנם בהיותם בגרון דהיינו 

ברדתם מהראש להגרון קודם התפשטותם בגוף שם הם במקום צר 

עד קצה האחרון ושם הוא סוד מצרים ומהאחוריים הי' יניקת מצרים. 

וזה ענין פרעה אותיות הערף. וזהו ופרעה עמד על היאור. כי היאור 

הוא יסוד דאימא הנמשך דרך הגרון עד חזה דז"א ובו מלובש מוח 

וענין  ממש.  היאר  על  עומד  גרון  בחי'  הערף  שהוא  ופרעה  הדעת. 

יצ"מ הוא יציאת המוחין ממצר הגרון בהתפשטות בגוף ומשם הם 

משא"כ  רחב.  מקום  ורחבה  טובה  ארץ  שהיא  מל'  בבחי'  נמשכים 

הגרון הוא בחי' מצרים מקום צר כנ"ל...

המוח4 דדעת.

והיינו  ובינה,  מחכמה5  הוא  דעת  בחי'  של  והחיות 

 – קס"ו  קפ"ד7  הוא  שעמר"ם  עמרם,  בן  הוא  שמשה6 

בחי'  היינו  ה'  ובעבודת  היאור,  על  עמד  ופרעה  הפסוק  ג"כ  וזהו 

רצונות הזרות המעכבים גילוי המדות כו'. ע"ש.

לקו"ת להאריז"ל וישב מ, א. שמות א, ח. שער מאמרי רשב"י לזהר 

תצוה קפד, ב בסופו. מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה חלק ב' 

עמוד תקיג ובהנסמן במ"מ לשם. תורת חיים לך צא, ב. שמות לב, ד.

*( ראה לקמן סימן נב הערה 8.

4( המוח דדעת: ראה זהר – אדרא רבא – פרשת נשא דף קמ, א. אור 

התורה וארא עמוד רג-ד וז"ל: פרעה הוא נגד דעת זה שמשכנו בעורף 

וז"ש חכמת  ב' בחי' מוחין חו"ב הם לצד הפנים  כי  אחורי הראש, 

וממנו  בעורף  דהיינו  אחור  לצד  הוא  הדעת  ומוח  פניו,  תאיר  אדם 

נמשך חוט השדרה ח"י חוליות ח"י ברכאן דצלותא ולכן פנים הוא 

לידע  דעת  בחינת תפילה מבחינת  הוא  ואחור  נפקת,  תורה מחכמה 

ונגד בחינת דעת זה הוא קליפת פרעה עורף  ולהתבונן גדולת הוי', 

קמא  פרק  בגמרא  )כמ"ש  מהגרון  ולמעלה  פנים  להדי  הוא  דעורף 

דחולין דף י"ט( וענינו שאינו מניח לקלוט בהשגה ואינו נדבק כ"כ 

במוח ההתבוננות ונקרא טמטום המוח. ע"ש.

5( ראה תניא פרק ג.

6( ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל ע' קכח וז"ל: 

משה הוא בחי' תורה בכלל, כי התורה ניתנה ע"י משה, ונקראת תורת 

משה  לנו  צוה  תורה  וכמ"ש  עבדי,  משה  תורת  זכרו  כמ"ש  משה, 

מורשה קהלת יעקב. ותורה שרשה מחו"ב, ב' הבחי' שבתורה הנגלה 

והנסתר שרשם מחו"ב, הנגלה הוא מאחוריים דחו"ב, והנסתר דתורה 

הוא מהפנים דחו"ב, וכנ"ל. וזהו תורה צוה כו' הוא הנסתר דתורה, 

דתהו,  מהמתים  ירושה  )בחי'  דתורה.  הנגלה  יעקב  קהלת  מורשה 

וכנ"ל דנגלה  דהיינו ממיתת התהו שנפלו אז גם האחוריים דחו"ב, 

דתורה הוא הנובלות דחו"ב(. וזהו שמשה נולד מאיש מבית לוי ובת 

לוי. לוי רומז על יחוד חו"ב כמ"ש בלקו"ת בהביאור דנשא דרוה"ר 

ע"ש. ומשה בחי' תורה נולד מחו"ב, כי תורה שרשה מחו"ב עי"ש.

שהוא  ובינה  חכמה  בחי'  הוא  ד"עמרם"  כאן,  ומרמז  שמבאר  וזהו 

אביו של משה )בחי' דעת(. וראה גם לקמן סי' מט.

"חכמה  בחי'  מרומז  "עמרם"  דבאותיות  ומרמז  מבאר  פירוש:   )7

חכמה  אחר  בא  וכמו שדעת  – משה,  דעת  דבחי'  ה"חיות"  ובינה", 

ובינה, כן "משה" הוא בן עמרם.

ם ע"ב יו"ד ה"י וי"ו ה"י, ובחי' בינה  והנה ידוע דבחי' חכמה הוא שׁשֵ

ם ע"ב ב"אחוריים" הוא מספר  ם ס"ג יו"ד ה"י וא"ו ה"י*, ושׁשֵ הוא שׁשֵ

ם ס"ג ב"אחוריים" כדלקמן, בגי' קס"ו – 166. קפ"ד – 184, ושׁשֵ

וביחד קפ"ד + קס"ו = ש"נ, הוא מספר עמר"ם )166+184 = 350, 

עמר"ם(.

ם ע"ב ב"אחוריים" הוא: יו"ד )20( + יו"ד ה"י )35( +  והביאור: שׁשֵ

יו"ד ה"י וי"ו )57( + יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72( = 184 קפ"ד.

ם ס"ג ב"אחוריים", הוא: יו"ד )20( + יו"ד ה"י )35( + יו"ד ה"י  ושׁשֵ

וא"ו )48( + יו"ד ה"י וא"ו ה"י )63( = 166, קס"ו.

נמצא דבאותיות "עמרם" מרומז "חכמה ובינה", השורש דבחי' דעת 

– משה. ופרעה אותיות הערף הוא המנגד לזה. ו"עמרם" הוא בדיוק 

הגי' של "ערף" זה לעומת זה וד"ל, )ראה גם לקמן סי' צז, גי' "ערף"(.

והאם(  )האב  ובינה  חכמה  שבחי'  כמו  הוא,  "האחוריים"  והכוונה 

 – ואם  ונותנים "חיות" לבחי' הדעת, ע"ד הולדה מאב  הם מאירים 

בן. כמו"כ משה בחי' דעת הוא בן "עמרם". ראה לקוטי לוי יצחק, 

ילקוט לוי יצחק על התורה



סט

חכמה ובינה8.

ועמרם הוא מלשון עמר9 נקא שהוא בחי' השערות 

הערות לזהר שמות-דברים ע' יט. מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

ה פרשת יתרו פרק יח פסוק א, דיתרו בחי' בינה, ו"יתרו + משה" בגי' 

הפנים והאחוריים דַאב וֵאם חו"ב עי"ש.

*( ראה הביאור ספר המאמרים אדמו"ר הזקן ענינים כרך א' עמוד 

קפב ואילך. אור התורה ענינים עמוד רמ ואילך.

פט  ע'  וביאורים בש"ס  חידושים  יצחק,  לוי  בתורת  ראה הלשון   )8

וז"ל: "המילויים דחכמה ובינה שייכים לבינה בכלל, כי בינה שהיא 

נוקבא הוא מילוי דדכורא" עי"ש. ראה לקמן סי' ס – חודש כסלו )ד( 

הערה 8.

רישי'  "ושער  הפסוק  מלשון  הוא  ד"עמרם"  ומרמז  ט.  ז,  דניאל   )9

שורש דתורה )ראה לקוטי  כעמר נקא" בחי' שערות דדיקנא, שהוא 

עיי"ש  קרח  ויקח10  בד"ה  תורה  בלקוטי  עיין  דדיקנא 

וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רעט

תורה – המצויין כאן – פ' קרח נב, א ואילך(, דתורה הוא בחי' משה, 

ועמרם אביו – השורש דמשה – הוא ע"ד שורש דתורה וד"ל. ראה 

מאמרות  בעשרה  עיין  נקא  עמר  מלשון  עמרם  ע"ד  עוד   .10 הערה 

)להרמ"ע מפאנו ז"ל( חקו"ד מאמר ג פ"ד. מגלה עמוקות אופן קצט. 

פ' שמות דרוש א אות ח. פ' כי תשא ב-יח.

10( לקוטי תורה פ' קרח נד, ד וז"ל: עמרם פי' הרח"ו הובא במקדש 

מלך פ' שמות )די"א ע"ב( שהוא מענין עמר נקא כי הוא אבא דיניק 

ממזל הח' עי"ש. וראה רשימות חוברת ז' הערה 401.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zeaezk(ipy meil)

:sqep oicñð÷ àìå øëî àì dì ïéà ,úøâBaäleki dia` oi` - ©¤¤¥¨Ÿ¤¤§Ÿ§¨
.qpw dl oi` ,dzztzp e` dqp`p m`e ,dxkenl

* * *

àøîâ
d`ian `xnbd .qpw dl oi`e xkn dl yi dphw :dpyna epipy

:df oipra zwelgn,áø øîà ,äãeäé áø øîàdpyna epipyy dn ¨©©§¨¨©©
,dphwl qpw oi`yíéîëç ìáà ,øéàî éaø éøác Bæe miwleg,íéøîBà ¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦§¦

ñð÷ dì Lés`øëî íB÷îa.dxkenl leki dia`y ,dzephwa - ¥¨§¨¦§¤¤
àéðúc,`ziixaa,úBøòN ézL àéázL ãòå ãçà íBé úaî äpè÷ §©§¨§©¨¦©¤¨§©¤¨¦§¥§¨

,zexrp ipniq mdyúBøòN ézL àéázMî .ñð÷ dì ïéàå øëî dì Lé¥¨¤¤§¥¨§¨¦¤¨¦§¥§¨
eøâaézL ãò,dzexrp zrn miycg dyy exariy -ïéàå ñð÷ dì Lé ©¤¦¨¥¥¨§¨§¥

LiL íB÷î ìk ,øîBà øéàî éaø äéäL .øéàî éaø éøác ,øëî dì̈¤¤¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥¨¨¤¥
,øëî,dphwa epiideð÷ LiL íB÷î ìëå ,ñð÷ ïéà,ñ,dxrpa epiide ¤¤¥§¨§¨¨¤¥§¨

ìL úaî äpè÷ ,íéøîBà íéîëçå .øëî ïéà,ãçà íBéå íéðL L ¥¤¤©£¨¦§¦§©¨¦©¨Ÿ¨¦§¤¨
,mixfeg dileza oi`e d`ia dz`ia dry dze`nyøâaézL ãòå- §©¤¦¨¥

,miycg dyye dxyr mizy za didzy,ñð÷ dì Lé`vnpe ¥¨§¨
.dxrpl oiae [mipy yly zan] dphwl oia qpw yi minkg zrcly
cg` meie mipy yly zan dphw ,mixne` minkge' :`ziixaa epipy
minkg oeyln rnyn :`xnbd ddnz .'qpw dl yi xbaizy cre

wxyïéà ,ñð÷la` ,dl yi ok` -àì ,øëîi`yx dia` oi` - §¨¦¤¤Ÿ
ixde ,dphwd eza z` xeknl leki a` oi` mzrcl ike ,dxkenl
`id dzexrpa eli`e ,dxkenl a`d leki dzephwa wx ,daxc`

:`xnbd zvxzn .z`veiàîéà,minkg ixaca qexbl yi jk - ¥¨
dl yi xbaizy cre cg` meie mipy yly zan dphw'ñð÷ óà©§¨

.'øëî íB÷îa¦§¤¤
:minkge xi`n iax ly mdizexaq z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

øéàî éaøc àîòè éàî ,àcñçc ,qpw dphwl oi`yàø÷ øîàiabl ¦§¨©©£¨§©¦¥¦¨©§¨
qpe`(hk ak mixac),'äMàì äéäú Bìå',died oeyl 'didz' miyxece §¦§¤§¦¨

øaãî áeúkä dîöò äeäîadzrcn ycwzdl dlekiy dxrp wx - §§©¨©§¨©¨§©¥
,dnvr zrcn ycwzdl dleki dpi`y dphw la` ,qpw dl yi

.qpw dl oi` ,dia` ici lr wx `l`
:`xnbd zxxan,ïðaøåecnl okidn ,qpw dphwl yiy mixaeqd §©¨¨

.z`f,Lé÷ì Léø øîàcàø÷ øîàqpe` zyxta['øòð'] (äøòð),xqg ¨©¥¨¦¨©§¨©£¨

y cnll weqtd `ae ,`"d ze` `la,òîLîa äpè÷ eléôàdl s`y £¦§©¨§©§¨
.qpw yi

:ef dyxc oipra dyrn d`ian `xnbddòîLef dyxc rny -áø ¨§¨©
î ïðç áøc déøa àttenyy mewn,úéçBìk éa'xrP' aezky jkny ¨¨§¥§©¨¨¦¥§¦©£¨

,df llka dphw mbìæàe jld -.éMà øa éîéL áøc dén÷ døîà ¨©¨§¨©¥§©¦¦©©¦
déì øîà,iy` xa iniy axdì eúéðúî àäà ïezàmipey mz` - ¨©¥©©¨©§¦¨

qpw yiy opax ixac z` x`al ,ef `ziixa lr yiwl yix ixac z`
mle` ,dphwl mbdì ïðéðúî àäà ïðàyix ixac z` mipey ep` - £¨©¨©§¦¨¨

,mipey ep` jke ,xg` oipr lr yiwlíL àéöBnä ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦¥
ìò òøezy`,äpèwä,oiqexi` zrya xg` mc` mr dzpify orehe ©©©§©¨

`ed ixd ,eixaca xwiyy `vnpeøeètz` dxezd daiigy qpwdn ¨
,rx my `ivendøîàpL(hi ak mixac)sqk d`n Fz` EWpre'eðúðå ¤¤¡©§¨§Ÿ¥¨¤¤§¨§

áeúkä øaéc àìî 'äøòð' ,'äøòpä éáàìmr 'dxrp' dxezd dazk - ©£¦©©£¨©£¨¨¥¦¥©¨
llka dphwd oi`y cnll ,zenewn x`yak 'xrP' `le ,`"d ze`d©£¨

.df
dphwd ezy` lr rx my `ivendy ,df cenil lr dywn `xnbd

:qpwn xehté÷úî,äáäà øa àcà áø dì ó,jixacláúëc àîòè ©§¦¨©©¨©©£¨©£¨§¨©
'äøòð' àðîçøwx `ed xeht dphw lr rx my `ivendy mrhd - ©£¨¨©£¨

,'dxrp' dazkyk yexita dxezd z`f dhriny meynåàì àä̈¨
éëä,df cenil ilel j` -àðéîà äåäyäpè÷ eléôà,dyxtd llka ¨¦£¨£¦¨£¦§©¨

åc ,ok xnel okzi `l ixdáéúk àä,rx my `iven zyxtamixac) ©¨§¦
(`k-k ak,äøòpì íéìeúá eàöîð àì äfä øácä äéä úîà íàå'§¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ¦§§§¦©©£¨

úa åàì äpè÷e ,'äeì÷ñe äéáà úéa çút ìà äøòpä úà eàéöBäå§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨§¨¨§©¨¨©
àéä ïéLðBòwqerd weqtdy oeike ,diyrn lr zyprp dpi` - §¦¦

qpwd aeig s` ,dphwa jiiy epi` zn` lrad ixac e`vnpy ote`a
dy`dy ote`a xn`p `l ,xwy lrad ixac e`vnpy ote`a `edy

.dphw
zvxzn .dpey ote`a eixac z` xn` yiwl yixy dwiqn `xnbd
rx my `iven oicy df weqtn cenll `a `l yiwl yix :`xnbd

,dphwa xn`p `làlàx`y lr cenlle epnn wiicl ,daxc` ¤¨
`weecy ,zenewndïàkaezkl dxezd dzpiy ,rx my `ivena ¨

'äøòð'za dpi` ixdy] o`k xen`d llka dpi` dphwy oeik ,`ln ©£¨
,[miyperàäla` -íB÷î ìkxg`'øòð' øîàpL,[qpe`a oebk] xqg ¨¨¨¤¤¡©©£¨

.òîLîa äpè÷ eléôà£¦§©¨§©§¨

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

המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' ב



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקבע

ט, י – ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים 
כתובים באצבע אלקים

א. הלוחות ארכן ששה טפחים וכו' משה תופס בטפחיים 
 – בטפחיים"  תופס  "והקב"ה  לבדו(,  משה  השגת  )כנגד 
"וטפחיים  לע"ל,  לבנ"א  להודיע  שעתיד  הנו"ן  שער  כנגד 

חלק" )כנגד מה שהשיגו כל ישראל(
ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
וכיון שעשו ישראל אותו  ריוח באמצע  והקב"ה בטפחיים 
מעשה בקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

ר"ש בר נחמני אומר הלוחות היו ארכן ו' טפחים ורחבן 
נבראו  בינה  שערי  שנו"ן  שידוע  לומר  נוכל  כו'.  טפחים  ו' 
דהיינו  אחד  חלק  חלקים,  לשלשה  חלוקים  והמה  בעולם, 
שער הנו"ן הוא בלתי נודע ונישג לבני אדם אפילו למרע"ה 
לעוה"ב  אדם  לבני  להודיע  ועתיד  תכליתית  בלתי  הוא  כי 
לכן היא לה' לבדו, חלק ב' היינו מה שהשיג מרע"ה עצמו 
בלתי  חכמה  ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני  לישראל  הודיע  ולא 
מוגבלת ע"כ לא הודיע להם, חלק ג' היינו מה שהשיגו כל 

ישראל איש לפי ערכו.
והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
להודיענו בדרך משל  ר"ש  לכן בא  חלק של השגת משה, 
ומליצה שהם כלולים מכל ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד 
תופס  הי'  טפחים  וב'  מכולם(,  יותר  שהשיג  החכמה  חלק 
וטפחיים  לבדו(,  הקב"ה  שמשיג  החלק  נגד  )היינו  הקב"ה 
ריוח )היינו חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל 
שרמז  זהו  וגו'  רד  לך  כמש"כ  מרע"ה  מעלת  שנתמעטה 
שביקש הקב"ה לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של 
משה  של  ידו  וגברה  ומסיים  החכמה  שישכח  כדי  מרע"ה 

בתפלתו ונשארו בידו )גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

יודא  א"ר  פיהו  מנשיקות  ישקני  ע"פ  רבה  מדרש  ב. 
בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך נתקע תלמוד תורה 

אצל  שבאו  וכיון  משתכחים  היו  ולא  למדים  והיו  בלבם 
ונשמעה חזרו להיות למדים  ואמרו דבר אתה עמנו  משה 
ומשתכחים עכ"ל. נראה מכאן שהשכחה באה משום דבר 
בפ"ה  דאמרינן  למאי  סותר  זה  ולכאורה  וכו',  עמנו  אתה 
דעירובין אר"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא 
נמי  נשתכחה תורה מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות 

כבר באה השכחה משום דבר אתה עמנו.
ואיתא להא שכתב העשרה  ונראה לתרץ דאיתא להא 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
ישכחוה  שלא  כדי  מאז  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר  למשה 
האבן  לב  להסיר  האבן  לוחות  על  להכתב  התורה  ניתנה 
דבר  למשה  שאמרו  ע"י  לעולם  באה  השכחה  א"כ  עכ"ל. 
אתה עמנו וכו', אלא שבאה להם תקנה ע"י הלוחות ואח"כ 
שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם  משה  ששיבר 
לוחות  את  לך  ואתנה  על  ואתחנן  בפ'  עוד  ועיין  תקנה, 
האבן וכו', ולפי שבאה השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם 
לה'  חטאתם  והנה  וארא  ע"פ  במדרש  כדאי'  התורה  את 
הלוחות,  את  ששיבר  על  מצטער  משה  התחיל  אלקיכם 
א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות לא היו אלא י' הדברות 

ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.
הנביאים  כל  מרומזים  היו  שבלוחות  הוא  והענין 
בלב  כתובה  התורה  והיתה  והגמרא  והמשנה  והכתובים 
כל א' וא', וזהו מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם 
אכתבנה ולא היו צריכים ללמוד התורה כי כלם היו כאברהם 
ודי  חכמה,  נובעות  והיו  רבנים  כשני  כליותיו  ב'  לו  שנעשו 
והמצות  לידע הדינים  כדי  הי' להם החמשה חומשי תורה 
ולא היו משתכחים והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל 
לאחר שחטאו נעלמו מהם מעינות החכמה ועוד נשתברו 

הלוחות שגרם להם השכחה.
ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
ואף אם יגלה להם דלמא ח"ו תהי' משתכחת מהם הואיל 
שאני  תצטער  אל  הקב"ה  וא"ל  בעולם,  השכחה  שבאה 
נותן להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה 
יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות  בלוחות 
הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה  לחזור 
אחר רק הטורח שיצטרכו לעשות לחזור וללמדה וגם על 

טורח זה יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים

אגרות קודש

]שלהי אלול תשי"ב[

... ובנוגע ליוהכ"פ - הנה בודאי יתנהג ע"פ הוראת רופאים מומחים, שזוהי דעת תורתנו, תורת 
מברכין על אכילה זו,  חיים - לא רק בעוה"ב אלא גם בעוה"ז. ואם היא ע"פ הוראת רופא, הרי אז 
אלקות והעלאת הניצוצות, שנעשים דוקא ע"י אכילה, וא"א ע"י מח'  שענין הברכות הוא - המשכת 

וכוונות גרידא.
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הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב | יב)והיה (ז, ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻידּוע
האדם  וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ּומּׂשיגם. ְִִַָָמבינם
ענין  על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהּנה
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקּבלת
למים  להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּככל

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָרֹותחים,

את  ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
טעם, עליהן ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמׁשּפטים".
רק  ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימן האדם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה

לבד. הּטעם ְִַַַַַמּצד
ּגם  סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּכי
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצֹות
– "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמצֹות,

על. ְַַָֹּבקּבלת
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mCn dAwr oke ,aiaq aiaq(g e ryed) ¨¦¨¦§¥£ª¨¦¨

zAq dide ,xn`i .ztwEnE zaaEqn§¤¤¤¤Ÿ©§¨¨¦©
,mzF` mkzFUre mihRWOd mkrnẄ§£¤©¦§¨¦©£§¤¨
.WxR dtie ,FzixA mkl mXd xnWIW¤¦§Ÿ©¥¨¤§¦§¨¤¥¥

dGd xaCd llbA ,dfl dnFce(i eh oldl) §¤¨¤¦§©©¨¨©¤
oa`d z` Ellbe oFWNn ,FzAqAziy`xa) §¦¨¦§§¨§¤¨¤¤

(b hk:
ïëålEBlB daiwr oFWl lM ,iYrC lr §¥©©§¦¨¨£¦¨¦§

aNd aFwr ,aEAqe(h fi dinxi), §¦¨©¥
minrt df ipawrIe(el fk ziy`xa)`Edie , ©©§§¥¦¤©£©¦§¥

dawra dUr(hi i a"n)oilEBlB oipr , ¨¨§¨§¨¦§©¦§¦
iM ,"oExEWi" awri E`xwi okle .zFAqe§¦§¨¥¦§§©£Ÿ§¦
lbxd ixFg` oke .xFWin aFwrd KRd¦¥¤¨¦§¥£¥¨¤¤
eUr awrA zfgF` Fcie ,awr `xwPW¤¦§¨¨¥§¨¤¤©£¥¥¨

(ek dk ziy`xa)FzFid xEarA ,oM EP`xwi ,¦§¨¤¥©£¡
cId rvn` oFWNd `xwi xW`M ,lBrn§ª¨©£¤¦§¨©¨¤§©©¨
zFRM FnM mzFid xEarA "zFRM" lbxde§¨¤¤©©£¡¨§©
Exn`W FnM ,oFWNA `Ed lBxEnE .adGd©¨¨§¨©¨§¤¨§

ixtqA(a dkxa)Fnl zC W` Fpinin ,oldl) §¦§¦¦¦¥¨¨
(a blWFcTd iRn xEACd `vFi didWM ,§¤¨¨¥©¦¦¦©¨

lW Fpini KxC `vFi did `Ed KExÄ¨¨¥¤¤§¦¤
z` awFre ,l`xUi lW ol`nUl WcwŸ¤¦§Ÿ¨¤¦§¨¥§¥¤
mipW lr lin xUr mipW l`xUi dpgn©£¥¦§¨¥§¥¨¨¦©§¥

mpFWl oke .siTn xnFlM ,lin xUrw"a) ¨¨¦§©©¦§¥§¨

(.biwA eilr mi`AzFAqA ,oitiwr ¨¦¨¨©£¦¦§¦
zFIzF`d iYWW ,oiaiwr FnM ,oilEBlbe§¦§¦§£¥¦¤§¥¨¦
xaM iYWxR xW`M odl zFeW dN`d̈¥¤¨¨¤©£¤¥©§¦§¨

(k hi `xwie):
.älàä íéètLnä úà øékæäåxidfdl §¦§¦¥©¦§¨¦¨¥¤§©§¦

didi `l iM ,mihRWOA c`n§Ÿ©¦§¨¦¦Ÿ¦§¤
`NW oNM zFevOA xdfp FNM ax mr©©ª¦§¨©¦§ª¨¤Ÿ
Ecinri mihRWnA wx ,llM odA E`hgi¤¤§¨¤§©©§¦§¨¦©£¦

odA xn`PW FnM ,dxFYd(`k `k oldl) ©¨§¤¤¡©¨¤
iM cFre .E`xie ErnWi l`xUi lke§¨¦§¨¥¦§§§¦¨§¦
sxUle Wi`d lwqNn Engxi miAx©¦§©£¦¦§Ÿ¨¦§¦§Ÿ
FnM ,dxard ziUrPW ixg` FzF`©£¥¤©£¥¨£¥¨§

xn`PW(bi hi oldl)cFre .Lpir qFgz `l ¤¤¡©Ÿ¨¥§§
FnM ,mirhOd onE mitiTYd on E`xiIW¤¦§¦©©¦¦¦©©§¦§

xn`W(fi ` lirl)Wi` ipRn ExEbz `l ¤¨©Ÿ¨¦§¥¦
`iapA xn`e ,`Ed midl`l hRWOd iM¦©¦§¨¥Ÿ¦§¨©¦§¦

xwXd(ak gi oldl)xiMfde .EPOn xEbz `l ©¤¤Ÿ¨¦¤§¦§¦
ziqnA dN` lM(h bi oldl)da`z `l , ¨¥¤§¥¦ŸŸ¤

Lpir qFgz `le eil` rnWz `le Fl§Ÿ¦§©¥¨§Ÿ¨¥§
.eilr dQkz `le lngz `le eilr̈¨§Ÿ©§Ÿ§Ÿ§©¤¨¨
,Fz`rhd ipRn ,eil` rnWz `l xidfie§©§¦Ÿ¦§©¥¨¦§¥©§¨¨
zEpngxd ipRn ,Lpir qFgz `le§Ÿ¨¥§¦§¥¨©§¨
`le ,mipFCPd lr aaNd iMx EngxiW¤§©£©¥©¥¨©©¦¦§Ÿ
FRwY xEarA wYWz `NW ,dQkz§©¤¤Ÿ¦§Ÿ©£¨§

:FYgRWn ipA z`xiebi dxez §¦§©§¥¦§©§



awrעב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּבׁשן' ּכמֹו'אּבירי הּצאן, מבחר יד), "עׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

ענ'.קרנים" 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
פד) ׁשמם (חולין נקרא לּמה אמרּו: ְְְְִֵַָָָָָורּבֹותינּו

ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות ."עׁשּתרֹות"? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא:
מהם". תירא "לא ּכן, ּתאמר אל להֹוריׁשם', ְִִֵֵֶַַַָָֹֹאּוכל

'ּכי' ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ,ולא ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו .ׁשּיּפל ִִֵֶֶָָָֹֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âé)mrhe.EáäàådUrY xW`M §©©©£¥§©£¤©£¤
`Ed mB mXd zad`l mihRWOd©¦§¨¦§©£©©¥©
"Lad`e" didIW okYie .LzF` ad`i¤¡©§§¦¨¥¤¦§¤©£¥§
zFgRWnl LzF` aAgnW ,`vFi¥¤§©¥§§¦§§

.mdilr LE`pUi `le mihRWPd,Eëøáe ©¦§¨¦§Ÿ¦§§£¥¤¥©§
.hRWOd xEarA drx Lil` dP`z `NW¤Ÿ§ª¤¥¤¨¨©£©¦§¨

,Eaøäå,mixaFrd oca`A hrOz `NW §¦§¤¤Ÿ¦¨¥§¨§©¨§¦
xir iWp`M micaF` miAx Eidi ENt £̀¦¦§©¦§¦§©§¥¦

:zgCPdci dxez ©¦©©

.éìç ìk Enî 'ä øéñäå (åè)bEdPd §¥¦¦§¨Ÿ¦©¨
xiMfde .mlFrA `alíéøöî éåãî ìë ¨Ÿ¨¨§¦§¦¨©§¥¦§©¦

,íéòøägihadléàðBN ìëá íðúðe.E ¨¨¦§©§¦©§¨¨§¨§¤
mihRWOd mzFUrA iM ,fnxIW F`¤¦§Ÿ¦©£¨©¦§¨¦
E`Fai mzF` EUri `l m`e mdn ElvPi¦¨§¥¤§¦Ÿ©£¨¨
,mixvOd lr E`A xW`M mdilr£¥¤©£¤¨©©¦§¦

zFgkFYA xEn`M(q gk oldl)LA aiWde ¨¨©¨§¥¦§
iYWxR xakE ,'ebe mixvn iecn lM z ¥̀¨©§¥¦§©¦§¨¥©§¦

gNWA idie xcqA df(ek eh zeny): ¤§¥¤©§¦§©©

øékæäåzFNkl mihRWOA dNgY §¦§¦§¦¨©¦§¨¦§©
xn` KklE ,dxf dcFar icaFr zixkdlE§©§¦§¥£¨¨¨§¨¨©

,íénòä ìk úà zìëàå,mzixkYW §¨©§¨¤¨¨©¦¤©§¦¥
md Epngl iM xn`PW oiprMci xacna) §¦§©¤¤¡©¦©§¥¥

(hawri z` lk` iM ,(f hr mildz)Edlk`e ¦¨©¤©£Ÿ©£¨ª
EdNkie(dk i dinxi)xn`e .miAx oke ,àì ©§©ª§¥©¦§¨©Ÿ

ðéò ñBçú,íäéìò EiYxMfd xW`M ¨¥§£¥¤©£¤¦§©§¦
(ai weqta)mihtFXd zEpngxA iM`"q) ¦§©§¨©§¦

(miWRHd:hRWn lM ca`ifh dxez ©¦§¦Ÿ©¨¦§¨



עג awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון "ויהי (שמות ««…ְִ¿»……ְְִַ
ּבּיּבׁשת"(שם)לנחׁש", לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ְְְֶַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ

‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.Ú¯f‰Â ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…«
‰ÈeËp‰∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב «¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ אם והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר אּלא (איוב ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשעתידין  לפניו היה .לחטא ּגלּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑ מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ נקּוד ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחרֹונה

כח) חציֹו(ישעיה לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו .קמץ ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øäî íúlk ìëeú àì (ãë-áë)Ÿ©©Ÿ¨©¥
,mNM mzixki mXdW gihai©§¦©¤©¥©§¦¥ª¨
cia`dl drxSd z` mdA gNWie¦©©¨¤¤©¦§¨§©£¦
mNM dPde ,mixYqPde mix`WPd©¦§¨¦§©¦§¨¦§¦¥ª¨
mzF` dNki `NW xn` la` ,Eca`iŸ¥£¨¨©¤Ÿ§©¤¨
on mWxbiW `le cg` mFiA dnglOA©¦§¨¨§¤¨§Ÿ¤§¨§¥¦
ux`d didY oR zg` dpWA ux`d̈¨¤§¨¨©©¤¦§¤¨¨¤
siqFde .dcVd zIg Lilr daxe dnnW§¨¨§¨¨¨¤©©©¨¤§¦
mix`WPd dN` Eidi `NW gihadl cFr§©§¦©¤Ÿ¦§¥¤©¦§¨¦
dlFcb dnEdn mnEdi mXd la` ,mAxª¨£¨©¥§¨§¨§¨

xn` oke .l`xUi ciA Eca`i mAxeoldl) §ª¨Ÿ§§©¦§¨¥§¥¨©
(b hLiptl mripki `Ede mcinWi `Ed©§¦¥§©§¦¥§¨¤

Eca`IW ,xdn mYca`de mYWxFde§©§¨§©£©§¨©¥¤Ÿ§

lkIW `l ,dxdnA mAxxW` cr ,E ª¨¦§¥¨Ÿ¤¦§©£¤
.ux`d z` Ylgpe dxtY¦§¤§¨©§¨¤¨¨¤

zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå øîàå§¨©§¨©©§¥¤§¨¤§©£©§¨
.íîL úàmdl didi `NW cr ¤§¨©¤Ÿ¦§¤¨¤

mdiptA aSPd lke ,uEg ipR lr mW¥©§¥§¨©¦¨¦§¥¤
rWFdiA `AW oiprM dfe .EcinWi(k `i) ©§¦§¤§¦§©¤¨¦ª©

mAl z` wGgl dzid mXd z`n iM¦¥¥©¥¨§¨§©¥¤¦¨
ornl l`xUi z` dnglOd z`xwl¦§©©¦§¨¨¤¦§¨¥§©©
,ux`A Kln mdl x`Wp `le ,mnixgd©£¦¨§Ÿ¦§©¨¤¤¤¨¨¤

:Eltp mdikln lk iM¦¨©§¥¤¨§
áúëåi"Wxéìò äaøz ïtúiç E §¨©©¦¤¦§¤¨¤©©

,äãOäFpFvx miUFr m` `lde ©¨¤©£Ÿ¦¦§
xn`PW ,dIgd on mi`xizn mpi`aei`) ¥¨¦§¨§¦¦©©¨¤¤¡©

(bk d`N` ,KN dnlWd dcVd zIge§©©©¨¤¨§§¨¨¤¨
ixace .`Fhgl oicizrW eiptl did iElB̈¨¨§¨¨¤£¦¦©£§¦§¥

md EpizFAx(ixtq): ©¥¥
óàådghadl z`Gd dWxRdW iR lr §©©¦¤©¨¨¨©Ÿ§©§¨¨

iYxMfd xaM ,dxn`p(dk c lirl) ¤¤§¨§¨¦§©§¦
gihai dxFYd dpWnA EpiAx dWn iM¦¤©¥§¦§¥©¨©§¦©
mzEkf riBz `l iM ,fnxie xidfie§©§¦§¦§Ÿ¦Ÿ©¦©§¨
dIg ziAWIWe cg`M mNM mzixkdl§©§¦¨ª¨§¤¨§¤©§¦©¨
zWxtA mdl ghaOM ux`d on drẍ¨¦¨¨¤©ª§¨¨¤§¨¨©

izTgA m`(e ek `xwie)xW`M didi la` , ¦§ªŸ©£¨¦§¤©£¤
mdiklnE mAx z` Ecia`IW ,xn`̈©¤©£¦¤ª¨©§¥¤
Eca`i ok ixg`e ,dNgYA©§¦¨§©£¥¥Ÿ§

:mix`WPddk dxez ©¦§¨¦

awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּבׁשן' ּכמֹו'אּבירי הּצאן, מבחר יד), "עׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

ענ'.קרנים" 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
פד) ׁשמם (חולין נקרא לּמה אמרּו: ְְְְִֵַָָָָָורּבֹותינּו

ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות ."עׁשּתרֹות"? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא:
מהם". תירא "לא ּכן, ּתאמר אל להֹוריׁשם', ְִִֵֵֶַַַָָֹֹאּוכל

'ּכי' ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ,ולא ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ
מהם" תירא "לא ׁשּוב עליו .ׁשּיּפל ִִֵֶֶָָָֹֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âé)mrhe.EáäàådUrY xW`M §©©©£¥§©£¤©£¤
`Ed mB mXd zad`l mihRWOd©¦§¨¦§©£©©¥©
"Lad`e" didIW okYie .LzF` ad`i¤¡©§§¦¨¥¤¦§¤©£¥§
zFgRWnl LzF` aAgnW ,`vFi¥¤§©¥§§¦§§

.mdilr LE`pUi `le mihRWPd,Eëøáe ©¦§¨¦§Ÿ¦§§£¥¤¥©§
.hRWOd xEarA drx Lil` dP`z `NW¤Ÿ§ª¤¥¤¨¨©£©¦§¨

,Eaøäå,mixaFrd oca`A hrOz `NW §¦§¤¤Ÿ¦¨¥§¨§©¨§¦
xir iWp`M micaF` miAx Eidi ENt £̀¦¦§©¦§¦§©§¥¦

:zgCPdci dxez ©¦©©

.éìç ìk Enî 'ä øéñäå (åè)bEdPd §¥¦¦§¨Ÿ¦©¨
xiMfde .mlFrA `alíéøöî éåãî ìë ¨Ÿ¨¨§¦§¦¨©§¥¦§©¦

,íéòøägihadléàðBN ìëá íðúðe.E ¨¨¦§©§¦©§¨¨§¨§¤
mihRWOd mzFUrA iM ,fnxIW F`¤¦§Ÿ¦©£¨©¦§¨¦
E`Fai mzF` EUri `l m`e mdn ElvPi¦¨§¥¤§¦Ÿ©£¨¨
,mixvOd lr E`A xW`M mdilr£¥¤©£¤¨©©¦§¦

zFgkFYA xEn`M(q gk oldl)LA aiWde ¨¨©¨§¥¦§
iYWxR xakE ,'ebe mixvn iecn lM z ¥̀¨©§¥¦§©¦§¨¥©§¦

gNWA idie xcqA df(ek eh zeny): ¤§¥¤©§¦§©©

øékæäåzFNkl mihRWOA dNgY §¦§¦§¦¨©¦§¨¦§©
xn` KklE ,dxf dcFar icaFr zixkdlE§©§¦§¥£¨¨¨§¨¨©

,íénòä ìk úà zìëàå,mzixkYW §¨©§¨¤¨¨©¦¤©§¦¥
md Epngl iM xn`PW oiprMci xacna) §¦§©¤¤¡©¦©§¥¥

(hawri z` lk` iM ,(f hr mildz)Edlk`e ¦¨©¤©£Ÿ©£¨ª
EdNkie(dk i dinxi)xn`e .miAx oke ,àì ©§©ª§¥©¦§¨©Ÿ

ðéò ñBçú,íäéìò EiYxMfd xW`M ¨¥§£¥¤©£¤¦§©§¦
(ai weqta)mihtFXd zEpngxA iM`"q) ¦§©§¨©§¦

(miWRHd:hRWn lM ca`ifh dxez ©¦§¦Ÿ©¨¦§¨



awrעד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(ãë)íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä úçzîãò E ¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬

:íúà EãîLä¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדהּכפׁשּוטֹו ּומדרׁש :(תנחומא). »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

אֹותּה ּגמר ּבמצוה, התחלּת נקראת ,אם ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על אּלא כד)הּמצוה :(יהושע ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּמצרים  בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואתֿעצמֹות

ּבהם  נתעּסק לבּדֹו מׁשה והלא ּבׁשכם", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקברּו
ּוגמרּוה  לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעלֹותם?

ׁשמם  על נקראת .יׂשראל, ְְְִִֵֵַָָ

(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯
éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹

åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈
:àì-íà¦«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿≈»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

áäæå óñk ãîçú àì (åë-äë)Ÿ©§Ÿ¤¤§¨¨
.íäéìò`l ,"xW`" xqgi £¥¤¤§©£¤Ÿ

`Ede ,mdilr xW` adfe sqM cngz©§Ÿ¤¤§¨¨£¤£¥¤§
sxUl dNgY dEv .dxf dcFar iiFp¥£¨¨¨¦¨§¦¨¦§Ÿ

dxf dcFariliqR" `idW Dnvr £¨¨¨©§¨¤¦§¦¥
.odilrW oiiFPd oM mB xq`e ,"mdidl ¡̀Ÿ¥¤§¨©©¥©¦¤£¥¤

cFr xidfdeìà äáòBú àéáú àìå §¦§¦§Ÿ¨¦¥¨¤
,eäîk íøç úééäå Eúéaxq`l ¥¤§¨¦¨¥¤¨Ÿ¤¡Ÿ

`id ,dxf dcFar ipipr lM d`pdA©£¨¨¨¦§§¥£¨¨¨¦
DNW zaFxwze diWOWnE§©§¤¨§¦§¤¤¨

:oiiFPde` dxez §©¦
(à)mrhe.äåönä ìklr s` xnFl §©©¨©¦§¨©©©

lM mB ,mihRWnA mkz` iYxdfdW iR¦¤¦§©§¦¤§¤§¦§¨¦©¨
zIUrA iM ,zFUrl oExnWY zFevOd©¦§¦§§©£¦©£¦©
ixtE oha ixtA mzixtE oEigY oNMª¨¦§§¦¤¦§¦¨¤§¦
xMfPd lkM ,dnc`d ixtE dnda§¥¨§¦¨£¨¨§¨©¦§¨

:dlrnla dxez §©§¨
.'åâå Cøcä ìk úà zøëæå (á),xn`i §¨©§¨¤¨©¤¤Ÿ©

zIUrA WIW zrcl lkEz iM¦©¨©©¤¥©£¦©
wiCv didi `le dnlW daFh zFevOd©¦§¨§¥¨§Ÿ¦§¤©¦
LzF` qpxR mXd iM ,mgl WTanE afrp¤¡¨§©¥¨¤¦©¥¦§¥§
LYkl xEarA lFcB qp dUrnA xAcOA©¦§¨§©£¥¥¨©£¤§§

:eizFevn xg ©̀©¦§¨
øáëeoOd zWxtA eiYWxR(c fh zeny) §¨¥©§¦§¨¨©©¨

mrhúà úòãì Eúqðì Eúpò ïòîì ©©§©©©Ÿ§§©Ÿ§¨©©¤
íà åúåöî øîLúä Eááìa øLà£¤¦§¨§£¦§Ÿ¦§Ÿ¨¦

,àì`NW ,mdl lFcB oFiQp did iM Ÿ¦¨¨¦¨¨¨¤¤Ÿ
xAcOA EqpMIe mWtpl dvr Ercï§¥¨§©§¨©¦¨§©¦§¨
mElM mciA oi`e ,mgl mFwn `l lFcBd©¨Ÿ§¤¤§¥§¨¨§
mge FnFiA mFi xaC cxi la` ,oOd on¦©¨£¨¨©§©§§©
lke .c`n eil` EarxIe ,qnpe WnXd©¤¤§¨¥©¦§£¥¨§Ÿ§¨
zkll mXd zFevn xnWl EUr df¤¨¦§Ÿ¦§©¥¨¤¤
mkilFdl lFki did mXde .dEvi xW`M©£¤§©¤§©¥¨¨¨§¦¨
la` ,mdizFaiaq xW` mixrd KxcA§¤¤¤¨¦£¤§¦¥¤£¨
rcEi EPOn iM ,dGd oFiQPA m`iad¥¦¨©¦¨©¤¦¦¤¦¨©

:mlFrl eizFevn ExnWIWb dxez ¤¦§§¦§¨§¨



עה awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכיל וּירעב ג)ויעּנ ּכיצד (ח, להבין, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא  הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹורר
ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמגּבל,
ּבאדם  ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלֹו
אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

ׁש ּבלּתי הּקּב"ה ּוכׁשם מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מגּבל  אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמגּבל,

מקּבל  ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻאֹוכל
הּוא  ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבלי
ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹנמׁש
חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקרּויה

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַָָמעֹוררת

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ
ואף  מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכסּותם

ּגדלים  ׁשהיּו ּכמֹו עּמהם,,קטּניהם, לבּוׁשן ּגדל היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ·ˆ˜‰.ּכּלבּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
יחף  הֹולכי ּכדר ּכּבצק, נפחה ׁשרגליהם לא , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.נפּוחֹות  ְ

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â)mrheïeòãé àìå zòãé àì øLà §©©£¤Ÿ¨©§¨§Ÿ¨§
éúáà.EElkEYW oOA Yrci `l iM £Ÿ¤¦Ÿ¨©§¨©¨¤§

mkil` riBd `le ,miAx mini FA zFigl¦§¨¦©¦§Ÿ¦¦©£¥¤
iM xn`i F` .mkizFa`n dlAwA oM¥§©¨¨¥£¥¤Ÿ©¦
xW` dGd lFcBd cqgd mkOr dUr̈¨¦¨¤©¤¤©¨©¤£¤

iWFcTd mkizFa`,eil` EriBd `l m £¥¤©§¦Ÿ¦¦¥¨
xW` lkM eixg` EkldW iR lr s` iM¦©©¦¤¨§©£¨§¨£¤
LYclFOnE Lvx`n Ll Kl ,mzF` dEv¦¨¨¤§¥©§§¦©§§

Lia` ziAnE(` ai ziy`xa)driBd `l , ¦¥¨¦Ÿ¦¦¨
xW`M minW obcA mqpxtiW mzlrn©£¨¨¤§©§§¥¦§©¨©¦©£¤

:Kl dUr̈¨¨
ïëådAx ipiq xAcnA WxcnA Exn` §¥¨§§¦§©§¦§©¦©©¨

(a `)milkF` mziid dWn zEkfA ,¦§¤¨¦¤§¦
miWFcTd LizFa` E`x `NX dn oOd©¨©¤Ÿ¨£¤©§¦

xn`PWéúBáà ïeòãé àìå.EiM WxtE ¤¤¡©§Ÿ¨§£¤¥¥¦
dIgnd `Ed iM mricFdl df dUr̈¨¤§¦¨¦©§©¤
xnW oM m` ,xfbi xW` lkA mc`d̈¨¨§¨£¤¦§Ÿ¦¥§Ÿ

:dige eizFevn¦§¨¤§¥
ïëzéåiM WxtlpòéåEáéòøiå E §¦¨¥§¨¥¦©§©§©©§¦¤

,ïnä úà Eìéëàiå,mipFW mipipr ©©£¦§¤©¨¦§¨¦¦
xAcOA LYklA LzF` dPr iM xn`iŸ©¦¦¨§§¤§§©¦§¨
igM KxCa dPr oiprM ,dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§¦§©¦¨©¤¤Ÿ¦

(ck aw mildz),,EáòøiåFnM ,dNgYn ©©§¦¤¦§¦¨§
Exn`W(b fh zeny)ldTd z` zindl ¤¨§§¨¦¤©¨¨

,oOd z` Llik`d ok ixg`e ,arxA dGd©¤¨¨¨§©£¥¥¤¡¦§¤©¨
digi 'd it `vFn lM lr iM LricFdl§¦£¦©¨¨¦¦§¤
xW` xAcOA on Llik`Od oke .mc`d̈¨¨§¥©©£¦§¨©¦§¨£¤

LizFa` oErci `l(fh weqt)qPd xRqe , Ÿ¨§£¤§¦¥©¥
l` aW "LzPr ornl"E .mdl dUrW¤¨¨¨¤§©©©Ÿ§¨¤
`xFPde lFcBd xAcOA LkilFOd©¦§©¦§¨©¨§©¨

'ebe oF`Ove(eh weqt)xn`X dn la` . §¦¨£¨©¤¨©
zWxtAoOd(c fh zeny)EpQp` ornl §¨¨©©¨§©©£©¤

mdl oY`W ,`l m` izxFzA Klid£¥¥§¨¦¦Ÿ¤¤¥¨¤
d`x`e ,mdl `ia` mzl`WE mdikxv̈§¥¤§¥¨¨¨¦¨¤§¤§¤
dfe .daFHd zFaxA il` ErnWi m ¦̀¦§§¥©¦§©¨§¤
oiprd la` ,hWRd KxcA dlFr¤§¤¤©§¨£¨¨¦§¨

:oFkpe zn` `Ed oFW`xdc dxez ¨¦¡¤§¨
éìòî äúìá àì EúìîN (ã).Eippr ¦§¨§Ÿ¨§¨¥¨¤©§¥

mzF` mivdbnE ozEqkA oitW Eid cFaM̈¨¨¦¦§¨§©£¦¨
mdiPhw oke ,mivdFbnd milM FnM§¥¦©§¨¦§¥§©¥¤

cB EidWMoFWl ,mdOr oWEal lcB oil §¤¨§¥¦¨©§¨¦¨¤¨
dcB` ixace i"Wx(bk mildz yxcn): ©¦§¦§¥©¨¨

ìáàExn` mixg`e ,azM mdxa` iAx £¨©¦©§¨¨¨©©£¥¦¨§
okYie ,miAx miWEAln E`ivFd iM¦¦©§¦©¦§¦¨¥
oke .drf cilFdl oOd zclFzA oi`W¤¥§§©©¨§¦¥¨§¥

xn`,ä÷öá àì Eìâøåmdl ozPW ¨©§©§§Ÿ¨¥¨¤¨©¨¤
,mipFkp eixaC oi`e .h`l mkilFd F` gMŸ©¦¨§©§¥§¨¨§¦
iM xn`l ,df mdl xiMfi dWn iM¦¤©§¦¨¤¤¥Ÿ¦
zEqkE oFfn mdl didi devOd zIUrA©£¦©©¦§¨¦§¤¨¤¨§
mirAx` oOA Eig xW`M ,gk Etilgie§©£¦Ÿ©©£¤¨©¨©§¨¦
mlbxA gx`e zFlnVd mdl Eide dpẄ¨§¨¨¤©§¨§Ÿ©§©§¨
lr iM ,qPd dUrOn lMde ,`ai `lŸ¨Ÿ§©Ÿ¦©£¤©¥¦©
.qpxRzie mc`d digi 'd it `vFn lM̈¨¦¦§¤¨¨¨§¦§©§¥
dWcg dlnUA dxFTd z` dQkY m`e§¦§©¤¤©¨§¦§¨£¨¨
oi`W iR lr s` ,dpW mirAx`A dlaY¦§¤§©§¨¦¨¨©©¦¤¥

:dOx WFp` iM s` ,drf DAd dxez ¨¥¨©¦¡¦¨

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(ãë)íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä úçzîãò E ¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬

:íúà EãîLä¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדהּכפׁשּוטֹו ּומדרׁש :(תנחומא). »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

אֹותּה ּגמר ּבמצוה, התחלּת נקראת ,אם ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על אּלא כד)הּמצוה :(יהושע ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּמצרים  בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואתֿעצמֹות

ּבהם  נתעּסק לבּדֹו מׁשה והלא ּבׁשכם", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקברּו
ּוגמרּוה  לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעלֹותם?

ׁשמם  על נקראת .יׂשראל, ְְְִִֵֵַָָ

(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯
éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹

åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈
:àì-íà¦«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿≈»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

áäæå óñk ãîçú àì (åë-äë)Ÿ©§Ÿ¤¤§¨¨
.íäéìò`l ,"xW`" xqgi £¥¤¤§©£¤Ÿ

`Ede ,mdilr xW` adfe sqM cngz©§Ÿ¤¤§¨¨£¤£¥¤§
sxUl dNgY dEv .dxf dcFar iiFp¥£¨¨¨¦¨§¦¨¦§Ÿ

dxf dcFariliqR" `idW Dnvr £¨¨¨©§¨¤¦§¦¥
.odilrW oiiFPd oM mB xq`e ,"mdidl ¡̀Ÿ¥¤§¨©©¥©¦¤£¥¤

cFr xidfdeìà äáòBú àéáú àìå §¦§¦§Ÿ¨¦¥¨¤
,eäîk íøç úééäå Eúéaxq`l ¥¤§¨¦¨¥¤¨Ÿ¤¡Ÿ

`id ,dxf dcFar ipipr lM d`pdA©£¨¨¨¦§§¥£¨¨¨¦
DNW zaFxwze diWOWnE§©§¤¨§¦§¤¤¨

:oiiFPde` dxez §©¦
(à)mrhe.äåönä ìklr s` xnFl §©©¨©¦§¨©©©

lM mB ,mihRWnA mkz` iYxdfdW iR¦¤¦§©§¦¤§¤§¦§¨¦©¨
zIUrA iM ,zFUrl oExnWY zFevOd©¦§¦§§©£¦©£¦©
ixtE oha ixtA mzixtE oEigY oNMª¨¦§§¦¤¦§¦¨¤§¦
xMfPd lkM ,dnc`d ixtE dnda§¥¨§¦¨£¨¨§¨©¦§¨

:dlrnla dxez §©§¨
.'åâå Cøcä ìk úà zøëæå (á),xn`i §¨©§¨¤¨©¤¤Ÿ©

zIUrA WIW zrcl lkEz iM¦©¨©©¤¥©£¦©
wiCv didi `le dnlW daFh zFevOd©¦§¨§¥¨§Ÿ¦§¤©¦
LzF` qpxR mXd iM ,mgl WTanE afrp¤¡¨§©¥¨¤¦©¥¦§¥§
LYkl xEarA lFcB qp dUrnA xAcOA©¦§¨§©£¥¥¨©£¤§§

:eizFevn xg ©̀©¦§¨
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:mlFrl eizFevn ExnWIWb dxez ¤¦§§¦§¨§¨
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ß a`Îmgpn g"i ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

לבב ורם גו', אלהי את־יהֹוה ּפן־ּתׁשּכח ל ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּׁשמר
גו' יא־יד)וׁשכחּת (ח, ְְַָָֽ

ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשאף (מצות ְְִִֵֶֶַָָ
מּכל־מקֹום  הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהרמּב"ם
ּבמנין  מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ׁשהתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחרי

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלאוין
הּגאוה  ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹּוכבר

הּלאוין. ְְִֶַָּבחׁשּבֹון
החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש

ּבני  עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמצינּו
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין טז)יׂשראל, טז, (ויקרא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ"הּׁשֹוכן

ז"ל חכמינּו א)ׁשאמרּו ה, ּגּסּות (סוטה ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
אנ  אין הּקּב"ה: אֹומר ּבעֹולם".הרּוח, לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

ּדבׁשאר  העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהינּו,
מה־ּׁשאין־ּכן  הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעברֹות,
ּכי  לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה אי־אפׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבגאוה
לגמרי  ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמתּגאה

רחמנא־ליצלן. ְֲִַַָָָָָלהקּב"ה,
ענין  את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
נכלל  ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּגאוה
הּוא  עבֹודה־זרה ׁשהעֹובד ּדכמֹו עבֹודה־זרה. ּבאּסּור זה ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָָָעֹון
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמנּגד

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a jxk zegiy ihewl)

מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול הּמדּבר (ח, ּפרטי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
רּוחנית. ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים האדם ּגדֹול רֹומזים : ְְְִִִִִִֶַָָָָָָ

ויהדּות  יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם את ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמחׁשיב
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָל'קטן',

מ'ּמה נֹורא  חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי  הּוא ּכאׁשר ּגם : ְֲִֵֶַַַַָָָ
הּגֹויים'. לעניני נחׁשיאמרּו 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבקדּׁשה. החמימּות ּומתמעטת הֹולכת ולכן :ׂשרף העֹולם, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
את  לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימּות

ּבקדּׁשה. ואדיׁשעקרב החמימּות קר נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֻ
ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו ּכאׁשר צּמאֹון לגמרי, ּגם : ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
להקב"ה, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מים:מתעֹורר ּתֹורה.אין זֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו צמא ְֵֵֵֶַַָהּוא

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ העֹוׂשים .ׁשמן זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

a úà Léà øqéé øLàk ék (ä).Bð ¦©£¤§©¥¦¤§
,xqEn lr FzaFhl eilr oYIW¤¦¥¨¨§¨Ÿ¨

xn`PW oiprM(gi hi ilyn)iM LpA xQi §¦§©¤¤¡©©¥¦§¦
,LWtp `VY l` Fzind l`e dewY Wi¥¦§¨§¤£¦©¦¨©§¤

oMéäìà 'ä,jøqéî EiEPrA dNgYn ¥¡Ÿ¤§©§¤¨¦§¦¨§¦
LWtpl axrYW ,oOd oFiQpe xAcOd©¦§¨§¦¨©¨¤¤¡©§©§§
xn` oM lr ,dizFxtE ux`d zaFh©¨¨¤¥¤¨©¥¨©

eixg`(f weqt)éäìà 'ä ékEàéáî E ©£¨¦¡Ÿ¤§¦£
:äáBè õøà ìàe dxez ¤¤¤¨

(æ)mrhe.íéî éìçð õøàobM `idW §©©¤¤©£¥¨¦¤¦§©
ux`M lbxA min dEwWIW `l ,deẍ¤Ÿ¤©§¨©¦¨¤¤§¤¤

cFr xn`i xW`M ,mixvn(`i `i oldl)iM ¦§©¦©£¤Ÿ©¦
iM WxtE .min dYWY minXd xhnl¦§©©¨©¦¦§¤¨¦¥¥¦
mbe drwAA mi`vFi zFnFdzE zFpir£¨§§¦©¦§¨§©

:milgp Da Elgfi mXnE ,xdÄ¨¦¨¦§£¨§¨¦
øeòLå,zFnFdY zFpire zFpir ,aEzMd §¦©¨£¨©£¨§

mFdY zFpir fEfrA FnMg ilyn) §©£¦§
(gkdAx mFdY zFpirn ,(`i f ziy`xa). ©§§§©¨

milfFPW zFpirOd on Wi iM oiprde§¨¦§¨¦¥¦©©£¨¤§¦
minWBd on ,mixdd zEgl zivnYn¦©§¦©¤¨¦¦©§¨¦

mic`d on F` mkFzA mirlaPW¤¦§¨¦§¨¦¨¥¦
FnM ,zFpir `xTW mde ,mdl milFrd̈¦¨¤§¥¤¨¨£¨§

miOd ipirn lM l`(d gi `"n)Fpirnl , ¤¨©§§¥©©¦§©§§
min(g ciw mildz)mi`vFIW mdn Wie , ¨¦§¥¥¤¤§¦

m`xTW mde ,mFdYd xFwOn¦§©§§¥¤§¨¨
xn`e ,mFdY zFpirn xnFlM ,"zFnFdY"§§©©§§§§¨©

:xdA mbe drwAA mdipWn iMg dxez ¦¦§¥¤©¦§¨§©¨¨
(è)mrhe.ìæøá äéðáà øLàiM §©©£¤£¨¤¨©§¤¦

mipa` mXW aWgY xW` mFwna§¨£¤©§Ÿ¤¨£¨¦
.gTi Dxtrn iM ,lfxa `vnY mẄ¦§¨©§¤¦¥©§¨ª¨
zWgp avgn l`xUi ux`A iM mxUaE¦§¨¦§¤¤¦§¨¥©§©§¤
,ux`d iaWFil lFcB Kxv mdW ,lfxaE©§¤¤¥Ÿ¤¨§§¥¨¨¤
sqMd `vFn la` .DA lM xqgz `le§Ÿ¤§©Ÿ¨£¨¨©¤¤

:ux`A oFxqg EPpi` adGde§©¨¨¥¤¤§¨¨¤
íebøúáe`dpa`C ,izi`x inlWExi §©§§©§¦¨¦¦§©§¨¨

,'eke `lfxR Kid oxixA§¦¨¥©§§¨
ux`d gAWn aEzMdW xnFl dvFx¤©¤©¨§©¥©¨¨¤
zFlFcB mipa` on miavgn Da E`vnIW¤¦§§¨©§¨¦¦£¨¦§
mdn zFpal ,zifB ipa` zFxwi mipa £̀¨¦§¨©§¥¨¦¦§¥¤

ux`k `l ,milCbnE zFnFge miYÄ¦§¦§¨¦Ÿ§¤¤
iYa ipkFW mdW zFAx zFvx`e mixvn¦§©¦©£¨©¤¥§¥¨¥
mdiaWFil miUrpe ,xnFg¤§©£¦§§¥¤

:mdixawi dxez ¦§¥¤
(é)xn`e.zëøáe zòáNå zìëàåiM §¨©§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¦

,xAcOd iEPre mixvn zcFar xMfz¦§Ÿ£©¦§©¦§¦©¦§¨
,daFHd ux`A rAUze lk`Y xW`ke§©£¤Ÿ©§¦§©¨¨¤©¨

EpizFAxe .mXd z` dilr KxaYzekxa) §¨¥¨¤¨¤©¥§©¥
(:gnFnrhe ,dUr zevn FGW ElAw¦§¤¦§©£¥§©£

dwrn ziUre oke ,Lidl` 'd z` KxazE§¨¥¤¡Ÿ¤§¥§¨¦¨©£¤
LBbl(g ak oldl)'dl gqR ziUre oke , §©¤§¥§¨¦¨¤©©

Lidl`(` fh oldl)lM ziW`xn Ygwle , ¡Ÿ¤§¨©§¨¥¥¦¨
dnc`d ixR(a ek oldl):oM miAxe , §¦¨£¨¨§©¦¥

,äáBhä õøàä ìò íòèålre FnM §©©©¨¨¤©¨§§©
EdkxaYW dEvi ,daFHd ux`d̈¨¤©¨§©¤¤§¨§¥
lre raFVd lr rAUYW zr lkA§¨¥¤¦§©©©©§©
Ll dPligpIW ,Kl ozPW ux`d̈¨¤¤¨©¨¤©§¦¤¨§
aEIg dPde ,DaEHn rAUze minlFrl§¨¦§¦§©¦¨§¦¥¦

:mFwn lkA z`Gd devOd`i dxez ©¦§¨©Ÿ§¨¨



awrעח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הקא־סלקא־ ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְִִִַַַַַָָָָּבׁשיעּור
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדעּת
ּכח  ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - אלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה",

חיל" יז־יח)לעׂשֹות ח, .(ּפרׁשתנּו ֲִֵַַָָָ

קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהנה,
ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבלבד,
ּכי־אם  טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה
ׁשּבחכמה  אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹול
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוׂשכל
ּביחס  מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינּה
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלעניני

החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהקא־סלקא־דעּת
ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהזה",

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה צריכה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשלכן
ּבני  "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכאֹורה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמינים",
מדּוּבר  ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי
נמצא  הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבׁשיעּור
יּתכן  ּכיצד ואם־ּכן, הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ׁשנבחרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבארץ
את  לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצלם

הזה"?! ִֶַַַהחיל
קא־סלקא־ לׁשלֹול מיּוחד ציוּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד
ּבמנין  זה ציוּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדעּת

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח  ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ È˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éäìà 'ä úà zøëæå (çé)àeä ék E §¨©§¨¤¡Ÿ¤¦
.ìéç úBNòì çk Eì ïúBpärEci ©¥§Ÿ©©£¨¦¨©

lig iWp`e mixFAB l`xUi iM¦¦§¨¥¦¦§©§¥©¦
a`fle zFix`l ElWnp iM ,dnglnl§¦§¨¨¦¦§§©£¨§¦§¥
EgSp dnglnA orpk iklnE ,sxhi¦§¨©§¥§©©§¦§¨¨¦§
igM aWgY m` ,xn` oM lr .mzF`¨©¥¨©¦©§ŸŸ¦
xMfY ,dGd ligd z` il dUr ici mvre§Ÿ¤¨¦¨¨¦¤©©¦©¤¦§Ÿ
did `le mixvOn LzF` `ivFdW mXd©¥¤¦§¦¦§©¦§Ÿ¨¨
,cFr xMfze .llM ci mvre gM mW Ll§¨Ÿ©§Ÿ¤©§¨§¦§Ÿ
zFigl Lci l`l oi` xW` xAcOA iM¦©¦§¨£¤¥§¥¨§¦§
mB oM m` ,LMxv lM Ll dUr ,mẄ¨¨§¨¨§¤¦¥©
`Ed mXd LgkA ziUr xW` dGd ligd©©¦©¤£¤¨¦¨§Ÿ£©¥
m`e .FzF` ziUr xW`M gMd Ll ozPW¤¨©§©Ÿ©©£¤¨¦¨§¦
Lx`WE LgM dlki ,mXd z` gMWY¦§©¤©¥¦§¤Ÿ£§¥§
iafFr lM iM ,md Eca` xW`M ca`ze§Ÿ©©£¤¨§¥¦¨§¥

:Elki 'd¦§
øæçå`NW ,zxg` di`x cFr `iadl §¨©§¨¦§¨¨©¤¤¤Ÿ

xn`e ,'ebe ici mvre igM aWgY(` h) ©§ŸŸ¦§Ÿ¤¨¦§¨©
miFBd iM ,iRn zn` xaC l`xUi rnW§©¦§¨¥§©¡¤¦¦¦©¦
Ki`e JOn minvre milFcB md dN`d̈¥¤¥§¦©£ª¦¦¤¨§¥
mixr mdl Wi cFre .dnglOA mgSpY§©§¥©¦§¨¨§¥¨¤¨¦
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עט awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy
ּבמנין  אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף מצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתרי"ג
הּוא  גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ְְְְִִֵֶֶַַַָּתרי"ג

הׁשם"! ְְִֵַַּביראת
ויקרא  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ידּוע ּבזה: ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוהּביאּור

ג)ּבּתחלתֹו ׁשל (א, ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
(העליֹון) אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו הּכסא, ׁשעל העליֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם

ממׁש". דהמׁשלח "ּכמֹותֹו ְְְְֵַַַַָּכמֹותֹו,
ה'לקּוטי  ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוענין

זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ב)ּתֹורה'...) נט, "מאי (ב"מ : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חיי קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד
לנצח  ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצחּוני
הקּב"ה  את אפילּו ּכי־אם) העֹולם, הנהגת את רק ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא

ּכביכֹול. ְְְִַָּבעצמֹו,
ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטעם

אלקיכם": להוי' אּתם "ּבנים ֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות ,(ראה ְְִִֵֶַַָָָָ

הּוא  ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטעם
אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה אצל - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
ּכחֹות  הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמקּבל

אפי  עדין נתגלּו ׁשלא יֹותר רז"ל נעלים ּכמאמר האב, אצל לּו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשל  ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה
- הּפנימי הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו יֹותר יפה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבן
האב". "מּכח ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשענין
מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
יפה  יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצמּותֹו
למֹוכר  - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל מּכחֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
אצל  להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוקֹונה,
ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי הידּוע: ּובלׁשֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהקֹונה.

הּכחֹות  מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּביאּור
- הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהנעלמים,
אף  האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות הינּו, האב", ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ"מּכח
ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאצל

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) (ּבּכחֹות יֹותר הּבן ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשל
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, ׁשּכאׁשר (מנחות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּכל  על ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקּב"ה

הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָקֹוץ
אֹומרים, הן מה יֹודע היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה  ּבסֹוף ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹויׁשב
רּבי  ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתׁשׁש
- דעּתֹו" נתיׁשבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר ,ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמנין
ׁשקיּבל  הראׁשֹון המקּבל היה רּבינּו מׁשה ּתמּוה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹדלכאֹורה
יּתכן  אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ּכל סֹוף עד מהקּב"ה הּתֹורה ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאת
למׁשה  ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשרּבי

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא רּבי קיּבלם מנין - ְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹרּבינּו
אצל  ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּביאּור
ׁשלא  "ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה
ּפרטי  את גילה - עקיבא רּבי ואילּו לפרטים, עדין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנתּפרט
ּבהם, נדרׁשת ׁשהּתֹורה המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהדברים

רּבינּו]. מׁשה אצל ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה

הׁשלימּות  ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא ּבאֹופן ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ[ׁשלא
ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהׁשלימּות
עמֹו ד"הוי' הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַֹואלּו
מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ּכמֹותֹו"] ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהלכה
ּבדּוגמת  נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
הנעלמים  הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא הּבן ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלתֹו

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהם  הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמציאּות
העֹולם  לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד"נצחּוני
הענין  ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכללּות

ְְִִד"נצחּוני".
ועֹוצם  ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשהּוא  מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָידי
ידי  ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנֹו
הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעׂשה

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
הנֹותן  הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציוּוי ּבא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו
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(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
òaLð-øLà Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²£¤¦§©¬

éúáàìô :äfä íBik E ©«£Ÿ¤−©¬©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הקא־סלקא־ ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְִִִַַַַַָָָָּבׁשיעּור
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדעּת
ּכח  ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - אלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה",

חיל" יז־יח)לעׂשֹות ח, .(ּפרׁשתנּו ֲִֵַַָָָ

קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהנה,
ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזֹו,
עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבלבד,
ּכי־אם  טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה
ׁשּבחכמה  אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹול
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוׂשכל
ּביחס  מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאינּה
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלעניני

החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהקא־סלקא־דעּת
ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהזה",

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה צריכה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשלכן
ּבני  "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכאֹורה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמינים",
מדּוּבר  ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי
נמצא  הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבׁשיעּור
יּתכן  ּכיצד ואם־ּכן, הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ׁשנבחרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבארץ
את  לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצלם

הזה"?! ִֶַַַהחיל
קא־סלקא־ לׁשלֹול מיּוחד ציוּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד
ּבמנין  זה ציוּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדעּת

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
C˙eÈqÏ ÏÈ„·e C˙eÈpÚÏ ÏÈ„a C˙‰·‡¬»»»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«»»

:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
:ÔÈl‡‰ ‡iÒÎƒ¿«»»ƒ≈

CÏיח  ·‰È ‡e‰ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¬≈»≈»
dÓÈ˜ ˙È ‡Ói˜Ï ÏÈ„a ÔÈÒÎ È˜ÓÏ ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»¿»≈

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ«¬»»»¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éäìà 'ä úà zøëæå (çé)àeä ék E §¨©§¨¤¡Ÿ¤¦
.ìéç úBNòì çk Eì ïúBpärEci ©¥§Ÿ©©£¨¦¨©

lig iWp`e mixFAB l`xUi iM¦¦§¨¥¦¦§©§¥©¦
a`fle zFix`l ElWnp iM ,dnglnl§¦§¨¨¦¦§§©£¨§¦§¥
EgSp dnglnA orpk iklnE ,sxhi¦§¨©§¥§©©§¦§¨¨¦§
igM aWgY m` ,xn` oM lr .mzF`¨©¥¨©¦©§ŸŸ¦
xMfY ,dGd ligd z` il dUr ici mvre§Ÿ¤¨¦¨¨¦¤©©¦©¤¦§Ÿ
did `le mixvOn LzF` `ivFdW mXd©¥¤¦§¦¦§©¦§Ÿ¨¨
,cFr xMfze .llM ci mvre gM mW Ll§¨Ÿ©§Ÿ¤©§¨§¦§Ÿ
zFigl Lci l`l oi` xW` xAcOA iM¦©¦§¨£¤¥§¥¨§¦§
mB oM m` ,LMxv lM Ll dUr ,mẄ¨¨§¨¨§¤¦¥©
`Ed mXd LgkA ziUr xW` dGd ligd©©¦©¤£¤¨¦¨§Ÿ£©¥
m`e .FzF` ziUr xW`M gMd Ll ozPW¤¨©§©Ÿ©©£¤¨¦¨§¦
Lx`WE LgM dlki ,mXd z` gMWY¦§©¤©¥¦§¤Ÿ£§¥§
iafFr lM iM ,md Eca` xW`M ca`ze§Ÿ©©£¤¨§¥¦¨§¥

:Elki 'd¦§
øæçå`NW ,zxg` di`x cFr `iadl §¨©§¨¦§¨¨©¤¤¤Ÿ

xn`e ,'ebe ici mvre igM aWgY(` h) ©§ŸŸ¦§Ÿ¤¨¦§¨©
miFBd iM ,iRn zn` xaC l`xUi rnW§©¦§¨¥§©¡¤¦¦¦©¦
Ki`e JOn minvre milFcB md dN`d̈¥¤¥§¦©£ª¦¦¤¨§¥
mixr mdl Wi cFre .dnglOA mgSpY§©§¥©¦§¨¨§¥¨¤¨¦
Ki`e ,minXd mExl zxvaE zlcB§ŸŸ§ªŸ§©¨©¦§¥
mxe lFcB mr mXW cFre .mzF` WAkY¦§¨§¤¨©¨¨¨
milBxnd on Yrci dY`W ,miwpr ipA§¥£¨¦¤©¨¨©§¨¦©§©§¦
minIn YrnW dY`e ,mzF` E`xW¤¨¨§©¨¨©§¨¦¨¦
.mdiptl mc` aSizi `NW ,mipFW`x¦¦¤Ÿ¦§©¥¨¨¦§¥¤
zrcl Ll Wi ,df lM Ll xxAzIWkE§¤¦§¨¥§¨¤¥§¨©©

d on oin`dlElkEz `l iM ,dGd mFI §©£¦¦©©¤¦Ÿ©
LaalA rcYW cr ,llM mdil` xarl©£Ÿ£¥¤§©©¤¥©¦§¨§
dlkF` W` `Ed Liptl xaFrd 'd iM¦¨¥§¨¤¥§¨
mvre gM `l ,mripkie mcinWi `Ede§©§¦¥§©§¦¥ŸŸ©§Ÿ¤
z`f dzUr 'd ci la` ,Ll ozPW ci©¤¨©§£¨©¨§¨Ÿ
xn`X dnl fnx dfe .mdAW oitiTYA©©¦¦¤¨¤§¤¤¤§©¤¨©

(`i i ryedi)mipa` mdilr KilWd 'de©¦§¦£¥¤£¨¦

mW xn` oke ,minXd on zFlcBweqt) §Ÿ¦©¨©¦§¥¨©¨
(cieixg`e eiptl `Edd mFIM did `le§Ÿ¨¨©©§¨¨§©£¨

:l`xUil mglp 'd iM 'ebe¦¦§¨§¦§¨¥
íéøòäåfnx ,o`M xiMfdW zFxEvAd §¤¨¦©§¤¦§¦¨¤¤

iptl dltPW Fgixi znFgl§©§¦¤¨§¨¦§¥
ceC xn`W Edfe .oFx`d(c cn mildz)iM ¨¨§¤¤¨©¨¦¦

`l mrFxfE ux` EWxi mAxga `lŸ§©§¨¨§¨¤§¨Ÿ
LipR xF`e LrFxfE Lpini iM FnN driWFd¦¨¨¦§¦§§£§¨¤
,mitiTYA FrFxfE mXd oini .mzivx iM¦§¦¨§¦©¥§©©¦¦
,dnglOd ibExdA ,mvxW eipR xF`e§¨¨¤¨¨©£¥©¦§¨¨
xn`W Edfe .mdilr gM mdl ozPW¤¨©¨¤Ÿ©£¥¤§¤¤¨©

cFr aEzMd(h a qenr)iYcnWd ikp`e ©¨§¨Ÿ¦¦§©§¦
mifx` DabM xW` mdipRn ixn`d z ¤̀¨¡Ÿ¦¦§¥¤£¤§Ÿ©£¨¦
FixR cinW`e mipFN`M `Ed oqge FdaB̈§§¨Ÿ¨©¦¨©§¦¦§
ixFn`d cgii ,zgYn eiWxWe lrOn¦©©§¨¨¨¦¨©¦¥¨¡¦
cinWOd `Ed mXde ,mdA mEvr didW¤¨¨¨¨¤§©¥©©§¦

:FzF`hi dxez



awrפ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑ עצּום מּמּךאּתה עצּומים  והם ,. ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn h"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â)mrhe.íòéðëé àeäå íãéîLé àeä §©©©§¦¥§©§¦¥
.mcinWi `Ede mripki `Ed FnM§©§¦¥§©§¦¥

"íòéðëé"iM zi`xd ,on ,zEltW oipr ©§¦¥¦§©¦§¦£¨¦¨¦
iptNn a`g` rpkp(hk `k `"n)f` F` , ¦§©©§¨¦§¨¨¨

lxrd maal rpMi(`n ek `xwie).mNM oke , ¦¨©§¨¨¤¨¥§¥ª¨
c`n mi`xi mdd miOrd Eid iM mrHde§©©©¦¨¨©¦¨¥§¥¦§Ÿ
dltW gExaE fbx alaE ,l`xUIn¦¦§¨¥§¥Ÿ¥§©§¥¨
mdil` mi`vFi Eid mici oFitxe§¦§¨©¦¨§¦£¥¤

xn`W FnM ,dnglOl(` d ryedi)idie ©¦§¨¨§¤¨©©§¦
ikln lke ixn`d ikln lM rnWk¦§Ÿ©¨©§¥¨¡Ÿ¦§¨©§¥
cFr ma did `le maal qOIe iprpMd©§©£¦©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨

gEx:l`xUi ipA ipRn ©¦§¥§¥¦§¨¥
ïëzéåiM"íãéîLé àeä"l` fnxi §¦¨¥¦©§¦¥¦§Ÿ¤

,minvre milFcB miFB¦§¦©£ª¦
lM mr iM ,miwpr ipA l` "mripki"e§©§¦¥¤§¥£¨¦¦¦¨
x`Xn xzFi mAl rpkp mdabe mRwŸ§¨§¨§¨¦§©¦¨¥¦§¨
la` llM dnglOl E`vi `le ,mrd̈¨§Ÿ¨§©¦§¨¨§©£¨
,zFxEvAd ixraE mixdA mi`Agp Eid̈¤§¨¦¤¨¦§¨¥©§

xn`W FnM(`k `i my)zrA rWFdi `aIe §¤¨©©¨Ÿ§ª©¨¥
on xdd on miwprd z` zxkIe `idd©¦©©§¥¤¨£¨¦¦¨¨¦

dcEdi xd lMnE apr on xaC on oFxag¤§¦§¦¦£¨¦Ÿ©§¨
mnixgd mdixr mr l`xUi xd lMnE¦Ÿ©¦§¨¥¦¨¥¤¤¡¦¨
KlIe oke .mdixrA xnFlM ,rWFdi§ª©§©§¨¥¤§¥©¥¤
EMIe oFxagA aWFId iprpMd l` dcEdi§¨¤©§©£¦©¥§¤§©©

inlY z`e onig` z`e iWW z`mihtey) ¤¥©§¤£¦©§¤©§¨
(i `:c dxez

.Eááìa øîàz ìà (ä-ã)ixg` ©Ÿ©¦§¨§©£¥
igM aWgY `NW xidfdW¤¦§¦¤Ÿ©§ŸŸ¦
iM rcYW wx ,il dUr ici mvre§Ÿ¤¨¦¨¨¦©¤¥©¦
gMd mdl ozp mXd dnglOA migESPd©¦¦©¦§¨¨©¥¨©¨¤©Ÿ©
mixrde mdAW mitiTYde ,`Edd©§©©¦¦¤¨¤§¤¨¦
FcFakA mXd ,EcMlY xW` zFxEvAd©§£¤¦§§©¥¦§
xfg ,FY`n mqxtn qpA oM mkl dUr̈¨¨¤¥§¥§ª§¨¥¦¨©
lM LOr 'd dUr iM aWgz `l xiMfde§¦§¦Ÿ©§Ÿ¦¨¨¦§¨
wx oM mkl dUr `l iM ,LzwcvA df¤§¦§¨§¦Ÿ¨¨¨¤¥©

:dN`d miFBd zrWxA§¦§©©¦¨¥¤
äpäå`le ,mdd miFBd oca`A mrh df §¦¥¤©©§¨§©©¦¨¥§Ÿ

z` l`xUi zWxA mrh mdl ozp̈©¨¤©©§¤¤¦§¨¥¤
x`aE xfg oM lr .ux`dEú÷ãöá àì ¨¨¤©¥¨©¥©Ÿ§¦§¨§

alA ENt` `le ,dUrnA wiCv didYW¤¦§¤©¦§©£¤§Ÿ£¦§¥

,Ll didW xWiíéBbä úòLøa ÷ø ¨¨¤¨¨§©§¦§©©¦
LizFa` zrEaW xEaraE ,md Eca`̈§¥©£§©£¤
LNW `hgd oi` iM ,ux`d DzF` YWxï©§¨¨¨¨¤¦¥©¥§¤§
iM LizFa`l ozPW dpYOd lHal lFkï§©¥©©¨¨¤¨©©£¤¦
l` azM i"Wxe .mdl Dpzp drEaWA¦§¨§¨¨¨¤§©¦¨©©

d zrWxe izwcv LaalA xn`YmiFB Ÿ©¦§¨§¦§¨¦§¦§©©¦
:oFkp EPpi`e .Lzwcva `l ,il dnxB̈§¨¦Ÿ§¦§¨§§¥¤¨

Léåxn` ixdW ,l`Wl l`FXd lr §¥©©¥¦§Ÿ¤£¥¨©
(g f lirl),mkz` 'd zad`n iM¦¥©£©¤§¤

`l mXde ,dlrnl miaEd` md dPde§¦¥¥£¦§©§¨§©¥Ÿ
adF`e rWx iM ,miaFHd z` wx ad`i¤¡©©¤©¦¦¨¨§¥
mzwcvA mB oM m` ,FWtp d`pU qng̈¨¨§¨©§¦¥©§¦§¨¨
mr xAci mW iM ,daEWYde .ux` EWxi¦§¨¤§©§¨¦¨§©¥¦
xFCd gikFi o`ke ,mllkA l`xUi¦§¨¥¦§¨¨§¨¦©©
mzFid mFIn 'd z` mixnn EidW `Edd©¤¨©§¦¤¦¡¨

:xAcOA©¦§¨
.øácä úà íé÷ä ïòîìe íòèåxn`W §©©§©©¨¦¤©¨¨¤¨©

zF`n rAx` mzF` EPre mEcare©£¨§¦¨©§©¥
dPd EaEWi iriax xFce ,dpWeh ziy`xa) ¨¨§§¦¦¨¥¨

(fh bi:e dxez



פי awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà ýåýé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîøLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧
éúáàì ýåýé òaLð:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−
ýåýé-íò: ¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא 'יׁשיבה'(מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.'ä úà ízôö÷ä áøçáe (ç)mcw §Ÿ¥¦§©§¤¤Ÿ¤
llM dxFYd xE`aA mdl gYtIW¤¦§©¨¤§¥©¨¨©
mdl EnxB xW` zFpFrA mzF` gikFde§¦©¨©££¤¨§¨¤
oipr mdl xiMfde ,Elgnp `le drẍ¨§Ÿ¦§£§¦§¦¨¤¦§©
x`A oM xg`e .daixn inE milBxnd©§©§¦¥§¦¨§©©¥¥¥
,mXd cEgi zWxtE zFxACd zxUr£¤¤©¦§¨¨©¦©¥
zFxdf` dxf dcFar oiprA mxidfde§¦§¦¨§¦§©£¨¨¨©§¨
xn`ie ,mllkA zFevOA xidfde ,zFAx©§¦§¦©¦§¦§¨¨§Ÿ©

mdl `aY oxEaraE zFaFh oNM odW¤¥ª¨©£¨¨Ÿ¨¤
:daFHd lM̈©¨

äzòå,zFevOd ihxtA ligzdl `A §©¨¨§©§¦¦§¨¥©¦§
hxtA odn zg` xiMfIW mcwe§Ÿ¤¤©§¦©©¥¤¦§©
mdilr cwtle mzF` gikFdl xfgi©§Ÿ§¦©¨§¦§Ÿ£¥¤
ElATW zrn EUrW mdizFpFr lM z ¤̀¨£¥¤¤¨¥¥¤¦§
EUrW zFpElYd iM ,d`lde dxFYd©¨¨¨§¨¦©§¤¨
miA mi lr ExndW dxFY oYn mcwŸ¤©©¨¤¦§©¨§©

mxiMfi `l WEl`aE dxnA EpFNIe sEq©¦§¨¨§¨Ÿ©§¦¥
Eid dxFYd ElATW zrn iM ,mdl̈¤¦¥¥¤¦§©¨¨
xW` mXd lFwA rnWl miaIg xzFi¥©¨¦¦§Ÿ§©¥£¤
o`M gzR KkitlE ,zixA mOr zxM̈©¦¨§¦§¦¨¨©¨

ízôö÷ä áøBçáemdl xiMfde §¥¦§©§¤§¦§¦¨¤
eiYWxR xakE ,lbrd dUrnal zeny) ©£¥¨¥¤§¨¥©§¦

(`:h dxez

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑ עצּום מּמּךאּתה עצּומים  והם ,. ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn h"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â)mrhe.íòéðëé àeäå íãéîLé àeä §©©©§¦¥§©§¦¥
.mcinWi `Ede mripki `Ed FnM§©§¦¥§©§¦¥

"íòéðëé"iM zi`xd ,on ,zEltW oipr ©§¦¥¦§©¦§¦£¨¦¨¦
iptNn a`g` rpkp(hk `k `"n)f` F` , ¦§©©§¨¦§¨¨¨

lxrd maal rpMi(`n ek `xwie).mNM oke , ¦¨©§¨¨¤¨¥§¥ª¨
c`n mi`xi mdd miOrd Eid iM mrHde§©©©¦¨¨©¦¨¥§¥¦§Ÿ
dltW gExaE fbx alaE ,l`xUIn¦¦§¨¥§¥Ÿ¥§©§¥¨
mdil` mi`vFi Eid mici oFitxe§¦§¨©¦¨§¦£¥¤

xn`W FnM ,dnglOl(` d ryedi)idie ©¦§¨¨§¤¨©©§¦
ikln lke ixn`d ikln lM rnWk¦§Ÿ©¨©§¥¨¡Ÿ¦§¨©§¥
cFr ma did `le maal qOIe iprpMd©§©£¦©¦©§¨¨§Ÿ¨¨¨

gEx:l`xUi ipA ipRn ©¦§¥§¥¦§¨¥
ïëzéåiM"íãéîLé àeä"l` fnxi §¦¨¥¦©§¦¥¦§Ÿ¤

,minvre milFcB miFB¦§¦©£ª¦
lM mr iM ,miwpr ipA l` "mripki"e§©§¦¥¤§¥£¨¦¦¦¨
x`Xn xzFi mAl rpkp mdabe mRwŸ§¨§¨§¨¦§©¦¨¥¦§¨
la` llM dnglOl E`vi `le ,mrd̈¨§Ÿ¨§©¦§¨¨§©£¨
,zFxEvAd ixraE mixdA mi`Agp Eid̈¤§¨¦¤¨¦§¨¥©§

xn`W FnM(`k `i my)zrA rWFdi `aIe §¤¨©©¨Ÿ§ª©¨¥
on xdd on miwprd z` zxkIe `idd©¦©©§¥¤¨£¨¦¦¨¨¦

dcEdi xd lMnE apr on xaC on oFxag¤§¦§¦¦£¨¦Ÿ©§¨
mnixgd mdixr mr l`xUi xd lMnE¦Ÿ©¦§¨¥¦¨¥¤¤¡¦¨
KlIe oke .mdixrA xnFlM ,rWFdi§ª©§©§¨¥¤§¥©¥¤
EMIe oFxagA aWFId iprpMd l` dcEdi§¨¤©§©£¦©¥§¤§©©

inlY z`e onig` z`e iWW z`mihtey) ¤¥©§¤£¦©§¤©§¨
(i `:c dxez

.Eááìa øîàz ìà (ä-ã)ixg` ©Ÿ©¦§¨§©£¥
igM aWgY `NW xidfdW¤¦§¦¤Ÿ©§ŸŸ¦
iM rcYW wx ,il dUr ici mvre§Ÿ¤¨¦¨¨¦©¤¥©¦
gMd mdl ozp mXd dnglOA migESPd©¦¦©¦§¨¨©¥¨©¨¤©Ÿ©
mixrde mdAW mitiTYde ,`Edd©§©©¦¦¤¨¤§¤¨¦
FcFakA mXd ,EcMlY xW` zFxEvAd©§£¤¦§§©¥¦§
xfg ,FY`n mqxtn qpA oM mkl dUr̈¨¨¤¥§¥§ª§¨¥¦¨©
lM LOr 'd dUr iM aWgz `l xiMfde§¦§¦Ÿ©§Ÿ¦¨¨¦§¨
wx oM mkl dUr `l iM ,LzwcvA df¤§¦§¨§¦Ÿ¨¨¨¤¥©

:dN`d miFBd zrWxA§¦§©©¦¨¥¤
äpäå`le ,mdd miFBd oca`A mrh df §¦¥¤©©§¨§©©¦¨¥§Ÿ

z` l`xUi zWxA mrh mdl ozp̈©¨¤©©§¤¤¦§¨¥¤
x`aE xfg oM lr .ux`dEú÷ãöá àì ¨¨¤©¥¨©¥©Ÿ§¦§¨§

alA ENt` `le ,dUrnA wiCv didYW¤¦§¤©¦§©£¤§Ÿ£¦§¥

,Ll didW xWiíéBbä úòLøa ÷ø ¨¨¤¨¨§©§¦§©©¦
LizFa` zrEaW xEaraE ,md Eca`̈§¥©£§©£¤
LNW `hgd oi` iM ,ux`d DzF` YWxï©§¨¨¨¨¤¦¥©¥§¤§
iM LizFa`l ozPW dpYOd lHal lFkï§©¥©©¨¨¤¨©©£¤¦
l` azM i"Wxe .mdl Dpzp drEaWA¦§¨§¨¨¨¤§©¦¨©©

d zrWxe izwcv LaalA xn`YmiFB Ÿ©¦§¨§¦§¨¦§¦§©©¦
:oFkp EPpi`e .Lzwcva `l ,il dnxB̈§¨¦Ÿ§¦§¨§§¥¤¨

Léåxn` ixdW ,l`Wl l`FXd lr §¥©©¥¦§Ÿ¤£¥¨©
(g f lirl),mkz` 'd zad`n iM¦¥©£©¤§¤

`l mXde ,dlrnl miaEd` md dPde§¦¥¥£¦§©§¨§©¥Ÿ
adF`e rWx iM ,miaFHd z` wx ad`i¤¡©©¤©¦¦¨¨§¥
mzwcvA mB oM m` ,FWtp d`pU qng̈¨¨§¨©§¦¥©§¦§¨¨
mr xAci mW iM ,daEWYde .ux` EWxi¦§¨¤§©§¨¦¨§©¥¦
xFCd gikFi o`ke ,mllkA l`xUi¦§¨¥¦§¨¨§¨¦©©
mzFid mFIn 'd z` mixnn EidW `Edd©¤¨©§¦¤¦¡¨

:xAcOA©¦§¨
.øácä úà íé÷ä ïòîìe íòèåxn`W §©©§©©¨¦¤©¨¨¤¨©

zF`n rAx` mzF` EPre mEcare©£¨§¦¨©§©¥
dPd EaEWi iriax xFce ,dpWeh ziy`xa) ¨¨§§¦¦¨¥¨

(fh bi:e dxez
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(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑""ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי (מׁשה)(אבות "נסּתּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ

להם  נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
אאחז  אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליׂשראל

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹואׁשּברם,

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈««¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïôàå (åè).øää ïî ãøàåiYWxR xaM ¨¥¤¨¥¥¦¨¨§¨¥©§¦
FnFwnA(`i my my)cxIW mcw iM ¦§¦Ÿ¤¤¨©

FzNtzaE ,mdilr lNRzd xdd on¦¨¨¦§©¥£¥¤¦§¦¨
Fl xn`p(ci my my).drxd lr 'd mgPIe ¤¡©©¦¨¤©¨¨¨

`EdW ipRn ,dYr df xiMfd `l la £̀¨Ÿ¦§¦¤©¨¦§¥¤
lFcBd gxHd dYr mdl xiCqdl dvFx¤§©§¦¨¤©¨©Ÿ©©¨
FzF` E`iad iM ,mdilr gxHW lnrde§¤¨¨¤¨©£¥¤¦¥¦
mdilr lRpzdlE zFgENd xAWl¦§Ÿ©§¦§©¥£¥¤
lNRzdlE ,dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨§¦§©¥

eilr mXd sP`zd iM oxd` lr mB©©©£Ÿ¦¦§©©©¥¨¨
ok ixg`e .c`n(hkÎdk miweqt)xiMfi §Ÿ§©£¥¥©§¦

'd ipR z` dNgW dpFW`xd dNtYd©§¦¨¨¦¨¤¦¨¤§¥
`NW FYcx mxh eidl ¡̀Ÿ¨¤¤¦§¤Ÿ

:mcinWifh dxez ©§¦¥
(æé)mrhe.úBçelä éðLa NtúàåmB §©©¨¤§Ÿ¦§¥©©

mkpFr did xn`i .zFgkFYd on df¤¦©¨Ÿ©¨¨£§¤
mkz` izF`xA iM cr ,`FUpn lFcB̈¦§©¦¦§¦¤§¤
iYlki `l lbrd iptl miwgUn§©£¦¦§¥¨¥¤Ÿ¨Ÿ§¦

Kxvde .zFgENd iYxaWe wR`zdl§¦§©¥§¨©§¦©§ª§©
mricFdl dvxIW xEarA ,df xiMfdl§©§¦¤©£¤¦§¤§¦¨

:Wxti xW`M zFIpXd zFgENd oipr¦§©©©§¦©£¤§¨¥
ïëzéådUrW daFHl cFr fnxIW §¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¤¨¨

xAWl FWtpA oMq iM ,mdOr¦¨¤¦¦¥§©§¦§Ÿ
Exn` xW`M ,mzaFhl midl`d zFgEl¨¡Ÿ¦§¨¨©£¤¨§

EpizFAx(` bn x"eny)diEptA oFCY ahEn ©¥¨¦¦§¨
:Wi` zW`a `legi dxez §Ÿ§¥¤¦
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הּלּוחֹות  היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוידּועה

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻּבידֹו,
לקנֹותם  ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו
ׁשני  גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדהּנה

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת ועוד)ל:לּוחֹות א לח, (נדרים ְֲֵֵֵַָָֻ
למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁש"וּיּתן"
הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁש"וּיּתן" הּכתּוב לׁשֹון ְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומּפׁשטּות

הּׁשנּיֹות  ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמּובן
ז"ל חכמינּו ט)אמרּו פרשתנו טֹובה (תנחומא, עין ּבהם ׁשּנהג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּלּוחֹות  ׁשהיה לֹומר יׁש על־ּדר־זה ליׂשראל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּונתנם
ליׂשראל. לּתנם רצה עין" "טֹוב ּדלהיֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונֹות,

ואׁשּברם  גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻגֹו'"
להפקיע  ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּסּור

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבּתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

dWn lW l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥¤Ÿ¤

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

הּמּוסר  ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבטעם
ְֲִַוהחסידּות:

לׁשֹון  "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹאמרּו
ּבמעׂשה  סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיחיד

לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא . . ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעגל
ּגדל  ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּדר־זה
יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל י ׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני לסּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכן
ׁשל  "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ּדמּזה  הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצּדיקים

ׁשהם  מּובן הענינים, ׁשני את ּומׁשוה מדּמה אמת' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש'ּתֹורת
ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּדֹומים

ּבת  ּגם כנם:אּלא ְְֶַָָָ
ּבּתניא  ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמרּו
הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהחּדּוׁש
על־ידי  מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק מכּפרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּדקרּבנֹות
עֹון  על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּפטירת

הּזדֹונֹות". על ּגם אף ְַַַַַהּדֹור
היתה  ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻוענין
ּבלבד  זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלמׁשה
ׁשבירת  ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהׁשּתּדל
ׁשרק  ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּלחֹות

לזה. האחראי ְֲִֶַָָהּוא

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑ »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒ

לב)ׁשּנאמר אּולי (שמות ה' אל אעלה "ועּתה : ְֱֱֶֶֶֶֶַַַָ
יֹום  ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבאֹותּה ,אכּפרה", ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָ

ּבתּמּוז,נ  ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים מצאּו ְְְְְְִִֶַָָָָ
ליׂשראל ּבֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ואמר ּבּיֹום , ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

למׁשה לד)לֹו עֹוד (שם עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְֵֶָָָֹֹ
ּבּיֹום  ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, ְְְְִִִִִַַַָָארּבעים

ּבׂשמחה  ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואמר נתרּצה , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
למׁשה יד)לֹו הקּבע (במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלמחילה
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים י)ׁשּנאמר :(דברים ְֱֲִֶֶֶַַַָָ

מה  הראׁשֹונים", ּכּימים בהר עמדּתי ְְִִִִִַַָָָָָָָֹ"ואנכי
ּברצֹון  האחרֹונים אף ּברצֹון, אמר הראׁשֹונים ; ְְֱֲִִִַַָָָָֹ

ּבכעס  היּו אמצעּיים .מעּתה, ְְִִֵֶַַַָָָ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.óàä éðtî ézøâé ék (èé)mB iYxFbi mkz` cinWdl mkilr dNgYn mXd svw xW` dngde s`d ipRn iM xn`i ¦¨Ÿ§¦¦§¥¨©Ÿ©¦¦§¥¨©§©¥¨£¤¨©©¥¦§¦¨£¥¤§©§¦¤§¤¨§¦©

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑""ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי (מׁשה)(אבות "נסּתּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ

להם  נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
אאחז  אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליׂשראל

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹואׁשּברם,

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈««¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïôàå (åè).øää ïî ãøàåiYWxR xaM ¨¥¤¨¥¥¦¨¨§¨¥©§¦
FnFwnA(`i my my)cxIW mcw iM ¦§¦Ÿ¤¤¨©

FzNtzaE ,mdilr lNRzd xdd on¦¨¨¦§©¥£¥¤¦§¦¨
Fl xn`p(ci my my).drxd lr 'd mgPIe ¤¡©©¦¨¤©¨¨¨

`EdW ipRn ,dYr df xiMfd `l la £̀¨Ÿ¦§¦¤©¨¦§¥¤
lFcBd gxHd dYr mdl xiCqdl dvFx¤§©§¦¨¤©¨©Ÿ©©¨
FzF` E`iad iM ,mdilr gxHW lnrde§¤¨¨¤¨©£¥¤¦¥¦
mdilr lRpzdlE zFgENd xAWl¦§Ÿ©§¦§©¥£¥¤
lNRzdlE ,dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨§¦§©¥

eilr mXd sP`zd iM oxd` lr mB©©©£Ÿ¦¦§©©©¥¨¨
ok ixg`e .c`n(hkÎdk miweqt)xiMfi §Ÿ§©£¥¥©§¦

'd ipR z` dNgW dpFW`xd dNtYd©§¦¨¨¦¨¤¦¨¤§¥
`NW FYcx mxh eidl ¡̀Ÿ¨¤¤¦§¤Ÿ

:mcinWifh dxez ©§¦¥
(æé)mrhe.úBçelä éðLa NtúàåmB §©©¨¤§Ÿ¦§¥©©

mkpFr did xn`i .zFgkFYd on df¤¦©¨Ÿ©¨¨£§¤
mkz` izF`xA iM cr ,`FUpn lFcB̈¦§©¦¦§¦¤§¤
iYlki `l lbrd iptl miwgUn§©£¦¦§¥¨¥¤Ÿ¨Ÿ§¦

Kxvde .zFgENd iYxaWe wR`zdl§¦§©¥§¨©§¦©§ª§©
mricFdl dvxIW xEarA ,df xiMfdl§©§¦¤©£¤¦§¤§¦¨

:Wxti xW`M zFIpXd zFgENd oipr¦§©©©§¦©£¤§¨¥
ïëzéådUrW daFHl cFr fnxIW §¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¤¨¨

xAWl FWtpA oMq iM ,mdOr¦¨¤¦¦¥§©§¦§Ÿ
Exn` xW`M ,mzaFhl midl`d zFgEl¨¡Ÿ¦§¨¨©£¤¨§

EpizFAx(` bn x"eny)diEptA oFCY ahEn ©¥¨¦¦§¨
:Wi` zW`a `legi dxez §Ÿ§¥¤¦



awrפד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע .לכם לפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ
B„ÈÓL‰Ï∑ ּבנים ּכּלּוי אֹומר,זה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…

ּתפּלתי  מחצה והֹועילה ׁשנים לכּפר ּומתּו ונׁשארּו, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cinWdl mkilr Wi oicr iM ,dYr©¨¦£©¦¥£¥¤§©§¦
lr s` `Edd lFcBd svTd on mkz ¤̀§¤¦©¤¤©¨©©©
xW` drxd lr mXd mgp xaMW iR¦¤§¨¦©©¥©¨¨¨£¤
iYxfg oM lr .FOrl zFUrl xAC¦¤©£§©©¥¨©§¦
mFi mirAx` mkilr iYlRpzde§¦§©©§¦£¥¤©§¨¦

r ,dlil mirAx`emB il` rnXW c §©§¨¦©§¨©¤¨©¥©©
mrRA rnW xW`M `idd mrRA©©©©¦©£¤¨©©©©
crA mbe .iYcxIW mcw dpFW`xd̈¦¨Ÿ¤¤¨©§¦§©§©
iYxfgW z`Gd mrRA iYlNRzd oxd ©̀£Ÿ¦§©©§¦©©©©Ÿ¤¨©§¦
`l lbrd z` xraiW cr iM .mẄ¦©¤§©¥¤¨¥¤Ÿ
z` zigWdn Fzng aiWdl wx giBWd¦§¦©©§¨¦£¨¥©§¦¤

:rbxM mrdk dxez ¨¨§¨©
(àë)xn`eìà Bøôò úà CìLàå §¨©¨©§¦¤£¨¤

.øää ïî ãøiä ìçpäiM xiMfd `le ©©©©Ÿ¥¦¨¨§Ÿ¦§¦¦
dvx `NW ,mcFaM KxC mzF` EdwWd¦§¨¨¤¤§¨¤Ÿ¨¨
dUrn mda dUrW mdl xn`l¥Ÿ¨¤¤¨¨¨¤©£¤

:zFhFQdak dxez ©
(ãë-áë)mrh iM mdxa` iAx xn`e§¨©©¦©§¨¨¦©©

.äqîáe äøòáúáexEarA §©§¥¨§©¨©£
mippF`znM mrd Eid dxrazA iM¦§©§¥¨¨¨¨§¦§§¦
iM mdl xiMfd ,zFp`FzA mXd miQpn§©¦©¥§¥¦§¦¨¤¦
xW` oFiQpA mXd z` mitivwn mziid¡¦¤©§¦¦¤©¥§¦¨£¤
xaM mziUr xW`M ,dxrazA mziQp¦¦¤§©§¥¨©£¤£¦¤§¨
.xqEn mYgwl `le ,dQnA zxg` mrR©©©¤¤§©¨§Ÿ¨©§¤¨

:WxR dtie§¨¤¥¥
äpäå`hg `Ed mXd z` zFQpl `hgd §¦¥©¥§§©¤©¥¥§

EPOn xidfd xW`M ,dAx dnW`e lFcB̈§©§¨©¨©£¤¦§¦¦¤
(fh e lirl)mkidl` 'd z` EQpz `lŸ§©¤¡Ÿ¥¤

xifgd oM lr ,dQOA mziQp xW`M©£¤¦¦¤©©¨©¥¤¡¦
mrR xiMfd Kke .o`kA mdl FzF`¨¤§¨§¨¦§¦©©
xEarA ,dxvwA milBxnd `hg zxg ©̀¤¤¥§©§©§¦¦§¨¨©£

milWi Fa iM ,lFcBd oFrdíéøîî ¤¨©¨¦©§¦©§¦
.'ä íò íúééäxn`eézòc íBiî ¡¦¤¦§¨©¦©§¦

,íëúàoYn mcw mdizFpElY lr fnxl ¤§¤¦§Ÿ©§¥¤Ÿ¤©©
:dxFYdk dxez ¨

.'ä éðôì ìtðúàå (äë)iM xn`i ¨¤§©©¦§¥Ÿ©¦
mkilr lRpzdl iYkxvdª§©§¦§¦§©¥£¥¤
`hgd lr dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨©©¥§
'd xn` dNgYn iM ,dGd lFcBd©¨©¤¦¦§¦¨¨©



פה awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåé éðãà øîàåýåýúçLz-ìà ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn 'k iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑לי ארּבעים לסֹוף נתרּצה יֹום »≈«ƒְְְִִִַַָָ

ארֹון", ל "ועׂשית :ואחרּֿכ ,"ּפסלֿל" לי: ְְְְְְֲִִַַַָָָָָואמר
ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ארֹון עׂשיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיכן

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'd l` lNRz`W cr ,mkz` cinWdl§©§¦¤§¤©¤¤§©¥¤
iM ,Lzlgpe LOr zgWY l` xnF`ë©©©§¥©§§©£¨§¦
,xdd on FYcx mcw FzNtY dzid z`fŸ¨§¨§¦¨Ÿ¤¦§¦¨¨
xW` drxd lr 'd mgPIeA dprp dPOnE¦¤¨©£¨§©¦¨¤©¨¨¨£¤

FOrl zFUrl xAC(ci al zeny): ¦¤©£§©
àìåmFi mirAx`d zNtY xiMfd §Ÿ¦§¦§¦©¨©§¨¦

dkEx` iM ,dlil mirAx`e§©§¨¦©§¨¦£¨
mrhe .mi iPn dagxE DCn ux`n¥¤¤¦¨§¨¨¦¦¨§©©
c"Ei z"lC s"l`A miaEzMd zFnXd©¥©§¦§¨¤¨¤

eiYWxR `"d(ck b lirl):ek dxez ¥©§¦
ìà íàéáäì 'ä úìëé éìaî (çë)¦§¦§Ÿ¤©£¦¨¤

.íäì øac øLà õøàäxn` ¨¨¤£¤¦¤¨¤¨©
milBxnA(fh ci xacna)'d zlki iYlAn ©§©§¦¦¦§¦§Ÿ¤

xW` ux`d l` dGd mrd z` `iadl§¨¦¤¨¨©¤¤¨¨¤£¤
xnFlM ,xAcOA mhgWIe mdl rAWp¦§©¨¤©¦§¨¥©¦§¨§©
miaFxw Eide E`A xW`M iM Exn`iŸ§¦©£¤¨§¨§¦

cbpM FciA zlFki oi`W d`xe ux`l̈¨¤§¨¨¤¥§¤§¨§¤¤
o`kA la` ,xAcOA mhgW mdd miOrd̈©¦¨¥¨£¨©¦§¨£¨§¨

xn`íàéöBä íúBà BúàðOîe ¨©¦¦§¨¨¦¨
,øaãîa íúéîäìd`pVd dzid iM ©£¦¨©¦§¨¦¨§¨©¦§¨

m`ivFdW mxh mixvnA mdA z`Gd©Ÿ¨¤§¦§©¦¤¤¤¦¨
:mXn¦¨

íòhäålbrd dUrnA EidW xEarA §©©©©£¤¨§©£¥¨¥¤
mixvnl miaFxw oicr£©¦§¦§¦§©¦
mB iM Exn`i ,orpM ux`n miwFgx§¦¥¤¤§©©Ÿ§¦©
zlFki oi`W d`x mixvnA mzFidA¦§¨§¦§©¦¨¨¤¥§¤
xAC xW` ux`d l` m`iadl FciA§¨©£¦¨¤¨¨¤£¤¦¤
,m`pU oM lre miIxvOd ipf`A mdl̈¤§¨§¥©¦§¦¦§©¥¨§¨
rcFp xW` miFBd ipirl lgd iYlal[E]§¦§¦¥¥§¥¥©¦£¤©

mdipirl mdil`mixvOn m`ivFd(e) £¥¤§¥¥¤§¦¨¦¦§©¦
n rcEi `NW mFwnA xAcOA mzindld ©£¦¨©¦§¨§¨¤Ÿ¦¨©¤

bxdl m`ivFd drxA Edfe .mdl did̈¨¨¤§¤§¨¨¦¨©£Ÿ

mixdA mzF`(ai al zeny)mdilr aWgW , ¨¤¨¦¤¨©£¥¤
m`ivFdW ,E`vIW mxh drx daWgn©£¨¨¨¨¤¤¤¨§¤¦¨
oiA mzF` bxdl mixvn mr KFYn¦©¦§©¦©£Ÿ¨¥
Wi` FA xari `l xW` mFwn mixdd¤¨¦¨£¤Ÿ©£Ÿ¦
,zFprHA dpEMde .mW mc` aWi `le§Ÿ¨©¨¨¨§©©¨¨©§¨
l`xUi idl` 'dA ExAci miFBd iM¦©¦§©§©¡Ÿ¥¦§¨¥
,zFvx`d iiFB idl`M eilr xn`l¥Ÿ¨¨¥Ÿ¥¥¨£¨

xn`PW oiprkE(k i l`ipc)aEW` dYre §¦§©¤¤¡©§©¨¨
on iYxMfd xakE ,qxR xU mr mgNdl§¦¨¥¦©¨¨§¨¦§©§¦¦

:dfd oiprdhk dxez ¨¦§©©¤
ìñt éìà 'ä øîà àéää úòa (â-à)¨¥©¦¨©¥©§¨

.Eì'd iptl iYlRpzdW xg` §©©¤¦§©©§¦¦§¥
mirAx` z`e mFId mirAx` z ¤̀©§¨¦©§¤©§¨¦
zFgEl aYkIW il` dSxzp ,dliNd©©§¨¦§©¤¥©¤¦§Ÿ
dUrn zFpFW`xd Eid la` ,zFIpW§¦£¨¨¨¦©£¥
EN`aE ,midl` aYkn aYkOde midl ¡̀Ÿ¦§©¦§¨¦§©¡Ÿ¦§¥

awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע .לכם לפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ
B„ÈÓL‰Ï∑ ּבנים ּכּלּוי אֹומר,זה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…

ּתפּלתי  מחצה והֹועילה ׁשנים לכּפר ּומתּו ונׁשארּו, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cinWdl mkilr Wi oicr iM ,dYr©¨¦£©¦¥£¥¤§©§¦
lr s` `Edd lFcBd svTd on mkz ¤̀§¤¦©¤¤©¨©©©
xW` drxd lr mXd mgp xaMW iR¦¤§¨¦©©¥©¨¨¨£¤
iYxfg oM lr .FOrl zFUrl xAC¦¤©£§©©¥¨©§¦
mFi mirAx` mkilr iYlRpzde§¦§©©§¦£¥¤©§¨¦

r ,dlil mirAx`emB il` rnXW c §©§¨¦©§¨©¤¨©¥©©
mrRA rnW xW`M `idd mrRA©©©©¦©£¤¨©©©©
crA mbe .iYcxIW mcw dpFW`xd̈¦¨Ÿ¤¤¨©§¦§©§©
iYxfgW z`Gd mrRA iYlNRzd oxd ©̀£Ÿ¦§©©§¦©©©©Ÿ¤¨©§¦
`l lbrd z` xraiW cr iM .mẄ¦©¤§©¥¤¨¥¤Ÿ
z` zigWdn Fzng aiWdl wx giBWd¦§¦©©§¨¦£¨¥©§¦¤

:rbxM mrdk dxez ¨¨§¨©
(àë)xn`eìà Bøôò úà CìLàå §¨©¨©§¦¤£¨¤

.øää ïî ãøiä ìçpäiM xiMfd `le ©©©©Ÿ¥¦¨¨§Ÿ¦§¦¦
dvx `NW ,mcFaM KxC mzF` EdwWd¦§¨¨¤¤§¨¤Ÿ¨¨
dUrn mda dUrW mdl xn`l¥Ÿ¨¤¤¨¨¨¤©£¤

:zFhFQdak dxez ©
(ãë-áë)mrh iM mdxa` iAx xn`e§¨©©¦©§¨¨¦©©

.äqîáe äøòáúáexEarA §©§¥¨§©¨©£
mippF`znM mrd Eid dxrazA iM¦§©§¥¨¨¨¨§¦§§¦
iM mdl xiMfd ,zFp`FzA mXd miQpn§©¦©¥§¥¦§¦¨¤¦
xW` oFiQpA mXd z` mitivwn mziid¡¦¤©§¦¦¤©¥§¦¨£¤
xaM mziUr xW`M ,dxrazA mziQp¦¦¤§©§¥¨©£¤£¦¤§¨
.xqEn mYgwl `le ,dQnA zxg` mrR©©©¤¤§©¨§Ÿ¨©§¤¨

:WxR dtie§¨¤¥¥
äpäå`hg `Ed mXd z` zFQpl `hgd §¦¥©¥§§©¤©¥¥§

EPOn xidfd xW`M ,dAx dnW`e lFcB̈§©§¨©¨©£¤¦§¦¦¤
(fh e lirl)mkidl` 'd z` EQpz `lŸ§©¤¡Ÿ¥¤

xifgd oM lr ,dQOA mziQp xW`M©£¤¦¦¤©©¨©¥¤¡¦
mrR xiMfd Kke .o`kA mdl FzF`¨¤§¨§¨¦§¦©©
xEarA ,dxvwA milBxnd `hg zxg ©̀¤¤¥§©§©§¦¦§¨¨©£

milWi Fa iM ,lFcBd oFrdíéøîî ¤¨©¨¦©§¦©§¦
.'ä íò íúééäxn`eézòc íBiî ¡¦¤¦§¨©¦©§¦

,íëúàoYn mcw mdizFpElY lr fnxl ¤§¤¦§Ÿ©§¥¤Ÿ¤©©
:dxFYdk dxez ¨

.'ä éðôì ìtðúàå (äë)iM xn`i ¨¤§©©¦§¥Ÿ©¦
mkilr lRpzdl iYkxvdª§©§¦§¦§©¥£¥¤
`hgd lr dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨©©¥§
'd xn` dNgYn iM ,dGd lFcBd©¨©¤¦¦§¦¨¨©
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הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשהרי
הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
וכלים  ארֹון ואחרּֿכ ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה .ּובצלאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

עּמהם  יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא
למלחמה  יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה.

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון ל א)ועׂשית עּמהם (י, יֹוצא ׁשהיה זהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ
'רּוח (רש"י)לּמלחמה נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

וקׁשה  יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּטמאה'
ועל  לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיֹותר
ּׁשּנמצא  מי זֹו. ּבאוירה להּלחם צריכים וׁשעל צעד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
עליו  ועקרּבים'. נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו ע ּמֹו יֹוצא זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוארֹון
ּבּמלחמה  לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָּבהצלחה

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aYkOde ici avgn EidIW izF` dEv¦¨¦¤¦§©£¨¨©§©¦§¨
:midl` rAv`A oFW`xd aYkOM didi¦§¤©¦§¨¨¦§¤§©¡Ÿ¦

.õò ïBøà Eì úéNòå íòèåmiUYW §©©§¨¦¨§£¥¤¨¦
.cxYW zrA FkFzA zFgENd©§§¥¤¥¥
dqkOde `Ed ur FNM dGd oFx`d dide§¨¨¨¨©¤ª¥§©¦§¤
lkA bdpOM dlrnNn eilr xW £̀¤¨¨¦§©§¨©¦§¨§¨
dUrPW cr mW zFgENd Eide ,zFpFx`d̈£§¨©¨©¤©£¨
adf dRvnd oFx`d EUr f`e ,oMWOd©¦§¨§¨¨¨¨©§ª¤¨¨
`le .xFdh adf eilr xW` zxFRMde§©©¤£¤¨¨¨¨¨§Ÿ
itl ,zFpFW`xd zFgENA ok Fl xn`̈©¥©¨¦§¦

:mxAWiW eiptl iElb didW¤¨¨¨§¨¨¤§©§¥
'ä éðeö øLàk íL eéäiå íòèåweqt) §©©©¦§¨©£¤¦©¦

(ddUrPW cr mW EidW ,¤¨¨©¤©£¨
ipESW ,oMWOd(`k dk zeny)z` Yzpe ©¦§¨¤¦©¦§¨©¨¤

l`e dlrnln oFx`d lr zxFRMd©©¤©¨¨¦§¨§¨§¤
oY` xW` zEcrd z` oYY oFx`d̈¨¦¥¤¨¥£¤¤¥
miwEqRA xWIde aFHd Edfe .Lil ¥̀¤§¤©§©¨¨©§¦

:dN`d̈¥¤
áúëådUrW oFx` Edf `le i"Wx §¨©©¦§Ÿ¤¨¤¨¨

Ewqrzp `l ixdW ,l`lvA§©§¥¤£¥Ÿ¦§©§
iM ,mixERMd mFi xg`l `N` oMWOA©¦§¨¤¨§©©©¦¦¦
zk`ln lr mdl dEv xdd on FYcxA§¦§¦¨¨¦¨¨¤©§¤¤
xg`e oMWOd dUr l`lvaE ,oMWOd©¦§¨§©§¥¨¨©¦§¨§©©
.did xg` df `vnp ,milke oFx` KM̈¨§¥¦¦§¨¤©¥¨¨
,dnglnl mdOr `vFi didW Edfe§¤¤¨¨¥¦¨¤§¦§¨¨
`vi `l l`lvA dUrW FzF`e§¤¨¨§©§¥Ÿ¨¨
eilr EWprpe ,ilr iniA `N` dnglnA§¦§¨¨¤¨¦¥¥¦§¤¤§¨¨
md dcB` ixace .axd oFWl df .dAWpe§¦§¨¤¨¨©§¦§¥©¨¨¥

:`nEgpzA aEzM `vOW¤¨¨¨§©§¨
LéåmXn `ivFdW xg`e l`Wl §¥¦§Ÿ§©©¤¦¦¨

dUrW oFx`A mpzpE zFgENd©§¨¨¨¨¤¨¨
`vFi `Ed dnle ,dfA did dn l`lvA§©§¥¤¨¨¨¤§¨¨¥
ixaXW mixnF`e .dnglnl mdOr¦¨¤§¦§¨¨§§¦¤¦§¥
ixaC la` .dcB`A oke ,mW Eid zFgENd©¨¨§¥¨©¨¨£¨¦§¥

milwW zkQnA EpipW KMW ,md cigï¦¥¤¨¨¦§©¤¤§¨¦
(`"d e"t inlyexi)iAxA dcEdi iAx `ipY©§¨©¦§¨§©¦

mr Eid zFpFx` iYW xnF` i`rl ¦̀§¨¦¥§¥£¨¦
ixaW EidW cg` ,xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨¤¨¤¨¦§¥
ixn` opAxe ,'eke FA oigPn zFgENd©ª¨¦§©¨¨©§¥
ilr iniA `vi zg` mrtE did cg ¤̀¨¨¨©©©©¨¨¦¥¥¦

:dAWpe§¦§¨
úòãåcEnlYA mFwn lkA EpizFAx §©©©¥§¨¨©©§

(.hv zegpn ,:ci a"a ,:g zekxa),ok Fpi ¥̀¥
migPn zFgEl ixaWe zFgEl `N ¤̀¨§¦§¥ª¨¦
mr dGd oFx`d cnri dp` cFre .oFx`Ä¨§¨¨©£Ÿ¨¨©¤¦
iM ,xAcOd ini lM zFpFW`xd zFgENd©¨¦¨§¥©¦§¨¦
xg`l miWcTd iWcw ziaA oMWOA©¦§¨§¥¨§¥©¢¨¦§©©
oke .zFpFx` iYW mW oi` zkFxRd©¨¤¥¨§¥£§¥
miWcTd iWcw zial qipkd `l dnlW§ŸŸŸ¦§¦§¥¨§¥©¢¨¦

cg` oFx` `N`(hÎe g `"n)oFx`d la` . ¤¨¨¤¨£¨¨¨
lW FpFx` dUrPWM ,dWn lW dGd©¤¤¤§¤©£¨£¤
:dXcw iWinWY oicM EdEfpB ,l`lvA§©§¥¨§§¦©§¦¥§ª¨

eäæålr iM ,EpizFAx zrC lr oFkPd §¤©¨©©©©¥¦©
iM okYi hWRd KxCEì úéNòå ¤¤©§¨¦¨¥¦§¨¦¨§

õò ïBøà.l`lvA dUrW oFx`l fnxi £¥¦§Ÿ¨¨¤¨¨§©§¥
lr dWn dEhvp dNgYn iM ,dfe§¤¦¦§¦¨¦§©¨¤©
devOd dzide ,eilke oMWOd©¦§¨§¥¨§¨§¨©¦§¨

miHW ivr oFx` EUre dpFW`xdzeny) ¨¦¨§¨££¥¦¦
(i dkoMWOd lkA dpEMd xTr `id iM ,¦¦¦©©©¨¨§¨©¦§¨

ok ixg`e .miaExMd aWFi mXd zFidl¦§©¥¥©§¦§©£¥¥
mXd dSxzp xW`ke ,lbrd z` EUr̈¤¨¥¤§©£¤¦§©¨©¥
zFgENd lr aYkIW Fl xn`e dWnl§¤§¨©¤¦§Ÿ©©
dxvwA EdEv oFW`xd aYkOM EN`d̈¥©¦§¨¨¦¦¨¦§¨¨
`id ,ur oFx` dN`d zFgENl dUrIW¤©£¤©¨¥¤£¥¦
dPde .zFpFW`xd zFgENl Fl dEvnd©§ª¨©¨¦§¦¥

Od Fl xiMfdoiprAW dpFW`xd dev ¦§¦©¦§¨¨¦¨¤§¦§©
cnl dGnE ,Da iElY lMdWe oMWOd©¦§¨§¤©Ÿ¨¨¦¤¨©
xW`M eilke oMWOd zFUrl dWn¤©£©¦§¨§¥¨©£¤

WExR didie .dNgYn dEhvpíL eéäiå ¦§©¨¦§¦¨§¦§¤¥©¦§¨
,'ä éðeö øLàk,mlFrl crl mW EidW ©£¤¦©¦¤¨¨¨©§¨

dNgYn 'd EdEv xW`M(akÎ`k my my) ©£¤¦¨¦§¦¨
oY` xW` zEcrd z` oYY oFx`d l`e§¤¨¨¦¥¤¨¥£¤¤¥
LY` iYxAce mW Ll iYcrFpe Lil ¥̀¤§©§¦§¨§¦©§¦¦§

:'ebe
äpäåld`A zFgENd giPd FYcxA §¦¥§¦§¦¦©©§Ÿ¤

oFx`d dUrIW cr crFn¥©¤©£¤¨¨
zFgENd xaW `l EN` iM ,oMWOde§©¦§¨¦¦Ÿ¨©©
zFUr cr Eidi crFn ld`A zFpFW`xd̈¦§Ÿ¤¥¦§©£
lr zFgENd ixaW oke .oFx`d l`lvA§©§¥¨¨§¥¦§¥©©
FOr mxifgd `l iM ,Eid mW EpgxM̈§¥¨¨¦Ÿ¤¡¦¨¦
Ff dWn xiMfd `NW ,dfl di`xE .xdl̈¨§¨¨¨¤¤Ÿ¦§¦¤
xiMfd mW iM ,`Vz iM xcqA d`ESd©©¨¨§¥¤¦¦¨¦¨¦§¦
xiMfd `l o`ke ,WExtA l`lvA oFx £̀§©§¥§¥§¨Ÿ¦§¦
,FzF` mi`Fxd md iM eilke oMWOd©¦§¨§¥¨¦¥¨¦

:dxvwA df xiMfd KkitlE§¦¨¦§¦¤¦§¨¨
ìàåxn`W LipirA dWwiïBøà Nòàå §©¦§¤§¥¤¤¨©¨©©£

úçì éðL ìñôàå íéhL éöò£¥¦¦¨¤§Ÿ§¥ªŸ
,íéðáà,cg`M oFx`d oipr milWd iM £¨¦¦¦§¦¦§©¨¨§¤¨

mXd EdEv dPd iMéìà äìòå Eì ìñt ¦¦¥¦¨©¥§¨§©£¥¥©
,õò ïBøà Eì úéNòå äøäädlrIW ¨¨¨§¨¦¨§£¥¤©£¤

oFx` dUri ok ixg`e zFgENA dNgY§¦¨©§©£¥¥©£¤£
xnFl Kix`d la` ,urìò ázëàå ¥£¨¤¡¦©¨¤§Ÿ©

ìò eéä øLà íéøácä úà úçlä©ªŸ¤©§¨¦£¤¨©
zøaL øLà íéðBLàøä úçlä©ªŸ¨¦¦£¤¦©§¨

ïBøàa ízîNåzFpFW`xM EidIW xnFl §©§¨¨¨©¤¦§¨¦
devOd oFx`A EidIW iE`xe ,aYkOA©¦§¨§¨¤¦§©£©¦§¨
l`xUi ipal dOW crE`W zFpFW`xM̈¦¤¦¨¥¨¨¦§¥¦§¨¥

milWd KklE .icFakA WCwpeNòàå §¦§©¦§¦§¨¦§¦¨©©
,ïBøàdUrOde devOd milWdl £§©§¦©¦§¨§©©£¤

Kix`dl aW ok ixg`e ,dxvwA¦§¨¨§©£¥¥¨§©£¦
.mCwOAc dxez ©ª§¨
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(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeíL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»
‰¯ÒBÓ∑ מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ≈»ְְְְְִִִֵֶָָָ

ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, נסעּו ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹּבניֿיעקן
ׁשּנאמר לג)לבניֿיעקן, מּמסרֹות (במדבר "וּיסעּו : ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מת? ההר ּבהר והלא אהרן, מת ׁשם ועֹוד, ְְְֲֲֵֵַַָָָֹֹֹוגֹו'"?
מּסעֹות  ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, להר צא מּמֹוסרֹות ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹ

עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ְֲִִֶֶַַָָָָָֹההר.

ׁשנה  ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת
מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָונסּתּלקּו
וחזרּתם  למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹערד
ּומּׁשם  ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחֹוריכם
מּכם  והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה.
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ä)mrheíNàå øää ïî ãøàå ïôàå §©©¨¥¤¨¥¥¦¨¨¨¨¦
,éúéNò øLà ïBøàa úçlä úà¤©ªŸ¨¨£¤¨¦¦

,iYcxA eiziUrW,íL eéäiåcrl ¤£¦¦§¦§¦©¦§¨¨©
,'ä éðeö øLàkokFW FcFaM zFidl ©£¤¦©¦¦§§¥

:l`xUi ipA KFzAe dxez §§¥¦§¨¥
éða úBøàaî eòñð ìàøNé éðáe (å)§¥¦§¨¥¨§¦§¥§¥

.äøñBî ï÷òé.o`kl df oipr dn ©£¨¥¨©¦§©¤§¨
Erqp owri ipA zFx`An ike cFre§§¦¦§¥§¥©£¨¨§
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הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשהרי
הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
וכלים  ארֹון ואחרּֿכ ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה .ּובצלאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

עּמהם  יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא
למלחמה  יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה.

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון ל א)ועׂשית עּמהם (י, יֹוצא ׁשהיה זהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ
'רּוח (רש"י)לּמלחמה נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

וקׁשה  יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּטמאה'
ועל  לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיֹותר
ּׁשּנמצא  מי זֹו. ּבאוירה להּלחם צריכים וׁשעל צעד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
עליו  ועקרּבים'. נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו ע ּמֹו יֹוצא זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוארֹון
ּבּמלחמה  לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָּבהצלחה
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אהרן  מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל ְְְֲִֵֵֵַָָָֹּֽובני
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקׁשה

ז)הּלּוחֹות י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ַ
צּדיקים  ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני
וׁשלׁש ועׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ׁשנה", ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹועׂשרים

ְִִָּבפטירתֹו?
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּגם
רׁש"י  ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּלּוחֹות

ועוד) א. הלכה א, פרק יומא ּכׁשבירת (ירושלמי הּוא ְִִַַָהּלׁשֹון
ַהּלּוחֹות?

מּתרץ  הּלּוחֹות", ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו "יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָויׁש
הּוא  צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻרׁש"י

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה מיתתן, לפי ּביֹום הּוא א, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹום

הּלּוחֹות. ַּבֹו
הּקׁשי  מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימּתק
לׁשבירת  ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"יֹום
ׁשּלמרֹות  ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
מּמעׂשה  ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשבירת
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַהּלּוחֹות.

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ
ונדמה  זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד

מ  ּכאּלּו לׁשבירת לכם זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לפני  צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות,

הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְִֶַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולהֹודיע

העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, .לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FWiAld xW`M eia` zOWM xfrl ¤̀§¨¨§¤¥¨¦©£¤¦§¦
.micbaA dAxn did cIn iM ,micbAd©§¨¦¦¦¨¨¨§ª¤¦§¨¦
ENt` milFcBd mipdMd hRWn dfe§¤¦§©©Ÿ£¦©§¦£¦

:zFxFcl§
äàøpäålFcB xdd xd iM ,ipirA §©¦§¤§¥©¦Ÿ¨¨¨

zF`qxR Kx`e mixdAW¤§¨¦§¨Ÿ©§¨
"xd" `xTi `Ed iM ,gikFn FnWE .zFAx©§¦©¦¦¨¥Ÿ
Kke .FMx`e Flcbl "xdd" Fl Exn`ie§Ÿ§¨¨§¨§§¨§§¨

EpizFAx Exn`(fh hi x"acna)xd didW ¨§©¥¤¨¨¨
lEaB cr xdd sFq dide .xd iAB lr©©¥¨§¨¨¨¨©§
,dpFnWgl aFxw FW`xe mFc` ux ¤̀¤¡§Ÿ¨§©§¨
mixr xdd xd iptl xW` xFWiOA Eide§¨©¦£¤¦§¥Ÿ¨¨¨¦
ipaE zFxqFn mi`xwPd zFnFwn F`§©¦§¨¦¥§¥
dpFxare dzahie cBcBd xge owri©£¨§Ÿ©¦§¨§¨§¨¨§¤§¨
oi` zFnFwOd EN`e ,Wcwe xaB oFivre§¤§¨¤§¨¥§¥©§¥

d dpgOd iM ,ax wgxn mdipiAlFcB ¥¥¤¤§©©¦©©£¤©¨
dqxR FnM mikNdn cg` mFiA `Edd©§¤¨§©§¦§©§¨
EpgIe WcTn Erqpe .o`Mn zFgR F`¨¦¨§¨§¦¨¥©©£
ltW mFwnA Fa EqpkPW ,xdd xdA§Ÿ¨¨¤¦§§§¨¨¥
'd dEv f`e ,xdd ilbxA did xW £̀¤¨¨§©§¥¨¨§¨¦¨

dWnl(dk k xacna),xdd xd mzF` lrde §¤§©©¨Ÿ¨¨
zNgY `Ed FW`x l` dlrnl dlrIW¤©£¤§©§¨¤Ÿ§¦©
xd lW FW`x l` Elr dPde ,xdd̈¨§¦¥¨¤Ÿ¤©
,mW oxd` znE zFxqFn cbpM EriBde§¦¦§¤¤¥¥©£Ÿ¨

xn`PW `Ede(gk weqt my)oxd` znIe §¤¤¡©©¨¨©£Ÿ
:dxqFnA Fzzin dPde ,xdd W`xA mẄ§Ÿ¨¨§¦¥¦¨§¥¨

øLôàåmnWA dN`d zFnFwOd EidW §¤§¨¤¨©§¨¥¤¦§¨
`xTie ,Fnvr xdA miaWgp¤§¨¦¨¨©§§¦¨¥
,zFxqFn xFWiOA FCbpkE xdd W`xŸ¨¨§¤§©¦¥
dxqFn Exn`IW ,dxqFn cg` lM mWe§¥¨¤¨¥¨¤Ÿ§¥¨
Eide .dltXA xW` dxqFnE xdA xW £̀¤¨¨¥¨£¤©§¥¨§¨
,dcVA zFx`A dpFnWg `xwPd mFwOA©¨©¦§¨©§¨§¥©¨¤
iWp` iM ,owri ipA zFx`A ozF` E`xwi¦§§¨§¥§¥©£¨¦©§¥
,mp`v zFwWdl mW mi`A owri ipA§¥©£¨¨¦¨§©§Ÿ¨
.miIg min E`vn mW iM ,mE`Ur mde§¥£¨¦¨¨§©¦©¦
Erqp mWnE ,dxqFnl Erqp mXnE¦¨¨§§¥¨¦¨¨§
ipaA EpgIe zFxqFOn ErqIe .zFxqFnl§¥©¦§¦¥©©£¦§¥
xRqe .FnW df `Edd mFwOdW ,owri©£¨¤©¨©¤§§¦¥
onE dcBcBd Erqp mXn aEzMd©¨¦¨¨§©ª§Ÿ¨¦
,min ilgp ux` dzahi dcBcBd©ª§Ÿ¨¨§¨¨¤¤©£¥¨¦
xEarA mini mW EcnrW ricFdl§¦©¤¨§¨¨¦©£
x`A xaMW ,mdirqnA xSwe .milgPd©§¨¦§¦¥§©§¥¤¤§¨¥¥
dxqFOn mXn iM xn` la` ,mzF`¨£¨¨©¦¦¨¦¥¨
`idW ,dzahi l`e dcBcBd l` Erqp̈§¤©ª§Ÿ¨§¤¨§¨¨¤¦
cre cBcB on iM ,min ilgp ux` DNMª¨¤¤©£¥©¦¦¦ª§Ÿ§©

:dwWn DNM dzahï§¨¨ª¨©§¤
ïëzéådlr xW`M iM xn`PW cFr §¦¨¥¤Ÿ©¦©£¤¨¨

znIe xdd W`x l` oxd ©̀£Ÿ¤Ÿ¨¨©¨¨

dxqFnA F` zFxqFn cbpM xdd W`xA§Ÿ¨¨§¤¤¥§¥¨
l` l`xUi Exfg ,mW xaTIe Dnvr©§¨©¦¨¥¨¨§¦§¨¥¤
Wi` xaw lr cRqle zFMal zFxqFn¥¦§§¦§Ÿ©¤¤¦
miWlXd lkA mdilFcB Eide ,midl`d̈¡Ÿ¦§¨§¥¤§¨©§¦
mictFqe xdd W`x l` milFr mFi¦¤Ÿ¨¨§§¦
,dxqFnA dpgOd l` EaEWie 'd WFcwl¦§§¨¤©©£¤§¥¨

WlXd xg`el` dxqFOn Erqp mFi mi §©©©§¦¨§¦¥¨¤
dYr iM ,dzahi dcBcBd onE cBcBd xgŸ©¦§¨¦©ª§Ÿ¨¨§¨¨¦©¨
c`n oFkp xaC dfe .dxdn Ekld maEWA§¨¨§§¥¨§¤¨¨¨§Ÿ

:opt` lr zF`xwOd aEXiA§¦©¦§¨©¨§¨
øékæäå,dzahi mFwOd mW did iM §¦§¦¦¨¨¥©¨¨§¨¨

iM ,aFh mFwn didW xEarA©£¤¨¨¨¦
dIv ux` xAcOd x`WE ,min ilgp mẄ©£¥©¦§¨©¦§¨¤¤¦¨

:min mW oi` xW` oF`Ove§¦¨£¤¥¨¨¦
íòèåmFwOA dYr oxd` zzin FxiMfd §©©©§¦¦©©£Ÿ©¨©¨

xn` iM ,dGd(k h lirl)lNRz`e ©¤¦¨©¨¤§©¥
FriBd `le .`idd zrA oxd` crA mB©§©©£Ÿ¨¥©¦§Ÿ¦¦
iM ,FrxfA `le FtEbA `l cnWd WprŸ¤©§¥Ÿ§§Ÿ§©§¦
owf didW mirAx`d zpW cr zn `lŸ¥©§©¨©§¨¦¤¨¨¨¥
xn`e .eiYgY FpA odkie mini raUE§©¨¦©§©¥§©§¨§¨©

,eòñð ìàøNé éðáe"mY`e" xn` `le §¥¦§¨¥¨§§Ÿ¨©§©¤
xAci zFgkFzA iM ,dWxRd lM KxcM§¤¤¨©¨¨¨¦§¨§©¥
xRqi dfA la` ,mzF` gikFdl mdOr¦¨¤§¦©¨£¨¨¤§©¥

:l`xUi ipA irqnAf dxez §©§¥§¥¦§¨¥



פט awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מּוסב »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הראׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הבּדילם  טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ּוטעיתם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּמצרים,
ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו לא ּבזה ׁשאף ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹומר
‡˙ÔB¯‡Œ.ּבאמּונתם  ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ∑ והּוא הּכהנים, ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת ְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑,מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְֵַַ

ּבהר  עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹהאחרֹונֹות,
ּבּה והתחיל חזר זֹו, אחרֹונה ÌÈÓik.ּבעלּיה ְְֲֲִִִַַַָָָָ«»ƒ

ÌÈL‡¯‰∑ הראׁשֹונֹות לּוחֹות ּברצֹון,ׁשל הם מה : »ƒ…ƒְִֵֶַָָ
ׁשם  ׁשעמדּתי האמצעּיים אבל ּברצֹון, אּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאף

ּבכעס  היּו עליכם .להתּפּלל ְְְֲִֵֵֶַַַָ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

èáL úà 'ä ìécáä àéää úòa (ç)¨¥©¦¦§¦¤¥¤
.éålä,oFW`x oiprl aqEnúòa ©¥¦©§¦§©¦¨¥

,àéäämz`vIW dpFW`xd dpXA ©¦©¨¨¨¦¨¤¨¨¤
`l iel ipaE lbrA mzirhe mixvOn¦¦§©¦§¨¦¤¨¥¤§¥¥¦Ÿ
.i"Wx oFWl ,mMn mFwOd mliCad ,Erḧ¦§¦¨©¨¦¤¨©¦
ElCaEd `idd zrd on iM xn`i ,oM m`e§¦¥Ÿ©¦¦¨¥©¦§§
dUrnA mliCad `l iM ,KxAzi eiptl§¨¨¦§¨©¦Ÿ¦§¦¨§©£¤
fnxi F` .ipXd WcgA zipXd dpXd cr©©¨¨©¥¦©Ÿ¤©¥¦¦§Ÿ

mdl xn`X dnl(hk al zeny)E`Nn §©¤¨©¨¤¦§
`ENn mkl df didi iM ,'dl mFId mkci¤§¤©©¦¦§¤¤¨¤¦

:dIelE dPdM zcFarA micï©¦©£©§ª¨§¦¨
ïBëpäåiM ipirA"àéää úòa"ipXd §©¨§¥©¦¨¥©¦©¥¦

oFW`xM(` weqt lirl)zrA iM , ¨¦¦§¥
mipa` zgl ipW Ll lqR Fl xn`W¤¨©§¨§§¥ªŸ£¨¦

(` cl zeny)lr dEhvpe l`xUil dSxzp ,¦§©¨§¦§¨¥§¦§©¨©
dEhvpe oxd`l mB dSxzp f`e ,oMWOd©¦§¨§¨¦§©¨©§©£Ÿ§¦§©¨

(c gk my)Lig` oxd`l Wcw icba EUre§¨¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ¨¦
EdEve ,il Fpdkl FWcwl eipalE§¨¨§©§§©£¦§¦¨
odM xfrl` iM xn` KklE ,mi`ENnA§¦¦§¨¨©¦¤§¨¨¦¥
mzgWn mda dzidW ,eia` zgY©©¨¦¤¨§¨¨¤¨§¨¨
zlCad dUre .mzFxFcl mlFr zPdkl¦§ª©¨§¨§¨¨©§¨©

`Edd mFId on iM ,cg` oipr haXd lM̈©¥¤¦§©¤¨¦¦©©
mipEzp mipEzp FhaW EidIW eiptl did̈¨§¨¨¤¦§¦§§¦§¦

:oMWOd zcFar carl Fl©£Ÿ£©©¦§¨
BàzrA lCap ieNd haW iM ,xn`iŸ©¦¥¤©¥¦¦§©¨¥

mB iM ,mdn mipdMd zFidl `idd©¦¦§©Ÿ£¦¥¤¦©
l` DpYIe oke ,oFx`d mi`UFp md¥§¦¨¨§¥©¦§¨¤
oFx` z` mi`UFPd iel ipA mipdMd©Ÿ£¦§¥¥¦©§¦¤£

'd zixA(h `l oldl)mXl EzxWiW mde , §¦§¥¤§¨§©¥
mrhe .FnWA Ekxaie,äfä íBiä ãò ¦¨§¦§§©©©©©¤

f` xnF`M ,xfrl` zPdM xEarA©£§ª©¤§¨¨§¥¨
mFId cr ok idie ,FzxWl mliCad¦§¦¨§¨§©§¦¥©©

:dGdh dxez ©¤
(è)mrhe.éåìì äéä àì ïk ìò`Ed §©©©¥Ÿ¨¨§¥¦

mixfFre mizxWn mNMW xEarA©£¤ª¨§¨§¦§§¦
xaC lM iM ,mzcFarA mipdMd z ¤̀©Ÿ£¦©£¨¨¦¨§©
xn` oke .zFpAxTd xEarA WCwOd©¦§¨©£©¨§¨§¥¨©

(a gi xacna)haW iel dHn Lig` z` mbe§©¤©¤©¥¥¦¥¤
Lilr EeNie KY` axwd Lia`̈¦©§¥¦¨§¦¨¨¤

:LEzxWiei dxez ¦¨§
.øäá ézãîò éëðàå (é)zrC lr §¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©©©

EpizFAx(e mler xcq)cnrW xn`i ©¥Ÿ©¤¨©

FciA zgNd ipWE mW dlrWM xdÄ¨§¤¨¨¨§¥©ªŸ§¨
zFpFW`xd zgl lW mipFW`xd minIM©¨¦¨¦¦¤ªŸ¨¦
rnWIe ,dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦¨§¨©¦§©
xar iM .ziWilXd mrRA mB il` 'd¥©©©©©©§¦¦¦¨©
'ebe mEgx l` 'd 'd `xwIe eipR lr 'd©¨¨©¦§¨¥©

(e cl zeny)EPOn WTaE ,(h my my)Yglqe ¦¥¦¤§¨©§¨
dprpe ,EpYlgpE Epz`HglE Epperl©£Ÿ¥§©¨¥§©§¨§©£¨

Qnl Kl mEw xn`eE`aie mrd iptl r §¨©¥§©©¦§¥¨¨§¨Ÿ
mrd lk d`xe Edfe ,ux`d z` EWxiie§¦§¤¨¨¤§¤§¨¨¨¨¨
iM 'd dUrn z` FAxwa dY` xW £̀¤©¨§¦§¤©£¥¦

KOr dUFr ip` xW` `Ed `xFpmy my) ¨£¤£¦¤¦¨
(i:

.EúéçLä 'ä äáà àì íòèå`NW §©©Ÿ¨¨©§¦¤¤Ÿ
z` EWxize E`az `NW dvẍ¨¤Ÿ¨Ÿ§¦§¤
xAcOA FgiPdl cFr sqie mrhM ,ux`d̈¨¤§©©§¨©§©¦©¦§¨

dGd mrd lkl mYgWe(eh al xacna)lre . §¦©¤§¨¨¨©¤§©
zgWn didYW dvx `l zn`d KxC¤¤¨¡¤Ÿ¨¨¤¦§¤ª§¨
,LOr lFcBd FnW didi `NW EPOn¦¤¤Ÿ¦§¤§©¨¦§
iM xcqA oiprd df iYfnx xakE§¨¨©§¦¤¨¦§©§¥¤¦

:`Vz`i dxez ¦¨

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן  מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל ְְְֲִֵֵֵַָָָֹּֽובני
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקׁשה

ז)הּלּוחֹות י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ַ
צּדיקים  ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני
וׁשלׁש ועׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ׁשנה", ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹועׂשרים

ְִִָּבפטירתֹו?
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּגם
רׁש"י  ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּלּוחֹות

ועוד) א. הלכה א, פרק יומא ּכׁשבירת (ירושלמי הּוא ְִִַַָהּלׁשֹון
ַהּלּוחֹות?

מּתרץ  הּלּוחֹות", ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו "יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָויׁש
הּוא  צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻרׁש"י

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה מיתתן, לפי ּביֹום הּוא א, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹום

הּלּוחֹות. ַּבֹו
הּקׁשי  מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימּתק
לׁשבירת  ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"יֹום
ׁשּלמרֹות  ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
מּמעׂשה  ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשבירת
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַהּלּוחֹות.

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ
ונדמה  זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד

מ  ּכאּלּו לׁשבירת לכם זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לפני  צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות,

הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְִֶַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולהֹודיע

העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, .לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FWiAld xW`M eia` zOWM xfrl ¤̀§¨¨§¤¥¨¦©£¤¦§¦
.micbaA dAxn did cIn iM ,micbAd©§¨¦¦¦¨¨¨§ª¤¦§¨¦
ENt` milFcBd mipdMd hRWn dfe§¤¦§©©Ÿ£¦©§¦£¦

:zFxFcl§
äàøpäålFcB xdd xd iM ,ipirA §©¦§¤§¥©¦Ÿ¨¨¨

zF`qxR Kx`e mixdAW¤§¨¦§¨Ÿ©§¨
"xd" `xTi `Ed iM ,gikFn FnWE .zFAx©§¦©¦¦¨¥Ÿ
Kke .FMx`e Flcbl "xdd" Fl Exn`ie§Ÿ§¨¨§¨§§¨§§¨

EpizFAx Exn`(fh hi x"acna)xd didW ¨§©¥¤¨¨¨
lEaB cr xdd sFq dide .xd iAB lr©©¥¨§¨¨¨¨©§
,dpFnWgl aFxw FW`xe mFc` ux ¤̀¤¡§Ÿ¨§©§¨
mixr xdd xd iptl xW` xFWiOA Eide§¨©¦£¤¦§¥Ÿ¨¨¨¦
ipaE zFxqFn mi`xwPd zFnFwn F`§©¦§¨¦¥§¥
dpFxare dzahie cBcBd xge owri©£¨§Ÿ©¦§¨§¨§¨¨§¤§¨
oi` zFnFwOd EN`e ,Wcwe xaB oFivre§¤§¨¤§¨¥§¥©§¥

d dpgOd iM ,ax wgxn mdipiAlFcB ¥¥¤¤§©©¦©©£¤©¨
dqxR FnM mikNdn cg` mFiA `Edd©§¤¨§©§¦§©§¨
EpgIe WcTn Erqpe .o`Mn zFgR F`¨¦¨§¨§¦¨¥©©£
ltW mFwnA Fa EqpkPW ,xdd xdA§Ÿ¨¨¤¦§§§¨¨¥
'd dEv f`e ,xdd ilbxA did xW £̀¤¨¨§©§¥¨¨§¨¦¨

dWnl(dk k xacna),xdd xd mzF` lrde §¤§©©¨Ÿ¨¨
zNgY `Ed FW`x l` dlrnl dlrIW¤©£¤§©§¨¤Ÿ§¦©
xd lW FW`x l` Elr dPde ,xdd̈¨§¦¥¨¤Ÿ¤©
,mW oxd` znE zFxqFn cbpM EriBde§¦¦§¤¤¥¥©£Ÿ¨

xn`PW `Ede(gk weqt my)oxd` znIe §¤¤¡©©¨¨©£Ÿ
:dxqFnA Fzzin dPde ,xdd W`xA mẄ§Ÿ¨¨§¦¥¦¨§¥¨

øLôàåmnWA dN`d zFnFwOd EidW §¤§¨¤¨©§¨¥¤¦§¨
`xTie ,Fnvr xdA miaWgp¤§¨¦¨¨©§§¦¨¥
,zFxqFn xFWiOA FCbpkE xdd W`xŸ¨¨§¤§©¦¥
dxqFn Exn`IW ,dxqFn cg` lM mWe§¥¨¤¨¥¨¤Ÿ§¥¨
Eide .dltXA xW` dxqFnE xdA xW £̀¤¨¨¥¨£¤©§¥¨§¨
,dcVA zFx`A dpFnWg `xwPd mFwOA©¨©¦§¨©§¨§¥©¨¤
iWp` iM ,owri ipA zFx`A ozF` E`xwi¦§§¨§¥§¥©£¨¦©§¥
,mp`v zFwWdl mW mi`A owri ipA§¥©£¨¨¦¨§©§Ÿ¨
.miIg min E`vn mW iM ,mE`Ur mde§¥£¨¦¨¨§©¦©¦
Erqp mWnE ,dxqFnl Erqp mXnE¦¨¨§§¥¨¦¨¨§
ipaA EpgIe zFxqFOn ErqIe .zFxqFnl§¥©¦§¦¥©©£¦§¥
xRqe .FnW df `Edd mFwOdW ,owri©£¨¤©¨©¤§§¦¥
onE dcBcBd Erqp mXn aEzMd©¨¦¨¨§©ª§Ÿ¨¦
,min ilgp ux` dzahi dcBcBd©ª§Ÿ¨¨§¨¨¤¤©£¥¨¦
xEarA mini mW EcnrW ricFdl§¦©¤¨§¨¨¦©£
x`A xaMW ,mdirqnA xSwe .milgPd©§¨¦§¦¥§©§¥¤¤§¨¥¥
dxqFOn mXn iM xn` la` ,mzF`¨£¨¨©¦¦¨¦¥¨
`idW ,dzahi l`e dcBcBd l` Erqp̈§¤©ª§Ÿ¨§¤¨§¨¨¤¦
cre cBcB on iM ,min ilgp ux` DNMª¨¤¤©£¥©¦¦¦ª§Ÿ§©

:dwWn DNM dzahï§¨¨ª¨©§¤
ïëzéådlr xW`M iM xn`PW cFr §¦¨¥¤Ÿ©¦©£¤¨¨

znIe xdd W`x l` oxd ©̀£Ÿ¤Ÿ¨¨©¨¨

dxqFnA F` zFxqFn cbpM xdd W`xA§Ÿ¨¨§¤¤¥§¥¨
l` l`xUi Exfg ,mW xaTIe Dnvr©§¨©¦¨¥¨¨§¦§¨¥¤
Wi` xaw lr cRqle zFMal zFxqFn¥¦§§¦§Ÿ©¤¤¦
miWlXd lkA mdilFcB Eide ,midl`d̈¡Ÿ¦§¨§¥¤§¨©§¦
mictFqe xdd W`x l` milFr mFi¦¤Ÿ¨¨§§¦
,dxqFnA dpgOd l` EaEWie 'd WFcwl¦§§¨¤©©£¤§¥¨

WlXd xg`el` dxqFOn Erqp mFi mi §©©©§¦¨§¦¥¨¤
dYr iM ,dzahi dcBcBd onE cBcBd xgŸ©¦§¨¦©ª§Ÿ¨¨§¨¨¦©¨
c`n oFkp xaC dfe .dxdn Ekld maEWA§¨¨§§¥¨§¤¨¨¨§Ÿ

:opt` lr zF`xwOd aEXiA§¦©¦§¨©¨§¨
øékæäå,dzahi mFwOd mW did iM §¦§¦¦¨¨¥©¨¨§¨¨

iM ,aFh mFwn didW xEarA©£¤¨¨¨¦
dIv ux` xAcOd x`WE ,min ilgp mẄ©£¥©¦§¨©¦§¨¤¤¦¨

:min mW oi` xW` oF`Ove§¦¨£¤¥¨¨¦
íòèåmFwOA dYr oxd` zzin FxiMfd §©©©§¦¦©©£Ÿ©¨©¨

xn` iM ,dGd(k h lirl)lNRz`e ©¤¦¨©¨¤§©¥
FriBd `le .`idd zrA oxd` crA mB©§©©£Ÿ¨¥©¦§Ÿ¦¦
iM ,FrxfA `le FtEbA `l cnWd WprŸ¤©§¥Ÿ§§Ÿ§©§¦
owf didW mirAx`d zpW cr zn `lŸ¥©§©¨©§¨¦¤¨¨¨¥
xn`e .eiYgY FpA odkie mini raUE§©¨¦©§©¥§©§¨§¨©

,eòñð ìàøNé éðáe"mY`e" xn` `le §¥¦§¨¥¨§§Ÿ¨©§©¤
xAci zFgkFzA iM ,dWxRd lM KxcM§¤¤¨©¨¨¨¦§¨§©¥
xRqi dfA la` ,mzF` gikFdl mdOr¦¨¤§¦©¨£¨¨¤§©¥

:l`xUi ipA irqnAf dxez §©§¥§¥¦§¨¥
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(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מאחריו ׁשּסרּתם ליאףֿעלּֿפי אמר ּבעגל, לב)ּוטעיתם העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn `"k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,זאת ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ
ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹודּנּו

מּכם  ׁשֹואל אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

מּכאן לג) ּדרׁשּו ׁשמים,רּבֹותינּו ּבידי 'הּכל חּוץ : ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים' .מּיראת ְִִִַַָ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
Cì áBèì íBiä Eeöî: §©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ לחּנם לא היא ׂשכר ואף ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: ,. ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑ הּכל ,הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éäìà 'ä äî (åè-áé).Cnòî ìàL E ¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨
xn`i .Kl aFhl l` KWnp¦§©¤§¨Ÿ©
FMxvl didIW xaC LOrn l`FW EPpi ¥̀¤¥¥¦§¨¨¤¦§¤§¨§
oYY dn Ywcv m` mrhM ,Lkxvl `N ¤̀¨§¨§§§©©¦¨©§¨©¦¤

Fl(f dl aei`)`Ed lMd wx ,.Cì áBèì ©©Ÿ§¨
iM mrHd xn`eéäìà 'äìíéîMä E §¨©©©©¦©¡Ÿ¤©¨©¦

,da øLà ìëå õøàä íéîMä éîLe§¥©¨¨¦¨¨¤§¨£¤¨
Kixv EPpi` ,FnWl cFaM mipzFp mNke§ª¨§¦¨¦§¥¤¨¦

.KléúBáàa ÷øíòøæa øçáiå ÷Lç E ¨©©£¤¨©©¦§©§©§¨
íëa ,íénòä ìkî íäéøçàmY`W ©£¥¤¦¨¨©¦¨¤¤©¤

`le l`rnWiA `le ,mrxf xgan¦§©©§¨§Ÿ§¦§¨¥§Ÿ
.eUrA§¥¨

,äfä íBik íòèålkA didi ok iM §©©©©¤¦¥¦§¤§¨
iYWxR xakE .mlFrl mrxf©§¨§¨§¨¥©§¦

(f f lirl)inW WExtE .dxigAde wWgd©¥¤§©§¦¨¥§¥
mdW zFcFqi drAx` iNBlB .minXd©¨¨¦©§©¥©§¨¨§¤¥

ux`d oiprM ,mdn dHnl minXd gkA§Ÿ©©¨©¦§©¨¥¤§¦§©¨¨¤
dilr xW` lke(e h dingp)xn` oke . §¨£¤¨¤¨§¥¨©

minXd on 'd z` Elld xFnfnA§¦§©§¤¦©¨©¦
minFxOA EdElld(gnw mildz)xiMfde , ©§©§¦§¦§¦

iakFMe gxie WnWe ei`avE eik`ln©§¨¨§¨¨§¤¤§¨¥©§§¥
inW EdElld KM xg`e ,xF`§©©¨©§§¥

:minXdfh dxez ©¨¨¦



צי awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑ ּגבּורה ,הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּותֹו מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Â‡‰·.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï ¯b∑ זה הּוא חׁשּוב ,ודבר ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ללּבׁש ּובגד לאכל ."לחם ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

וׂשמלה לחם לֹו לתת ּגר יח)ואֹוהב .(י, ּתֹורה זֹו לחם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טּלית זֹו ׂשמלה קכג). רמז שמעוני הּנפׁשּגר(ילקוט היינּו – ְְִִֵֶֶַַַָ

וכּמבאר  לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
הּפסּוק על א)ּבחסידּות מט, ּבקרּב,(ּבחּקֹותי אׁשר הּגר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

הּגּוף. את הּמחּיה האלקי לּנּצֹוץ היינּולחםׁשהּכּונה – ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפנימי. אֹור ׁשהיא הּתֹורה, קּיּום ׂשמלהלּמּוד היינּו – ְְְִִִִִִֶַַָָ
ּבתניא וכּמבאר מּקיף. אֹור פ"ה)הּמצוֹות, היא (סֹוף ׁשּתֹורה , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ט)ּבחינת מ, אֹור (תהילים , ְְְְְִֵַַָָָָָ
מּקיף. אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ְְְְְִִִִִִַַַָָָּפנימי;

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íëááì úìøò úà ízìîe (çé-æè)©§¤¥¨§©§©§¤
zrcl gEzR mkaal didIW¤¦§¤§©§¤¨©¨©©
,mFId cr mziUr xW`M `l ,zn`d̈¡¤Ÿ©£¤£¦¤©©
mipire zrcl al mkl 'd ozp `NW¤Ÿ¨©¨¤¥¨©©§¥©¦

:rnWl mipf`e zF`xl¦§§¨§©¦¦§Ÿ
,ãBò eL÷ú àì íëtøòåEidz `NW §¨§§¤Ÿ©§¤Ÿ¦§

,dxFnE xxFq xFC mkizFa`M©£¥¤¥¤
,mdiUrn EcnlIe mixvOd mr EaWIW¤¨§¦©¦§¦©¦§§©£¥¤
z` EUrW FnM ,mMxC afrl miWw mde§¥¨¦©£Ÿ©§¨§¤¨¤

mW m`xwE lbrd(h al zeny)iWw mr ¨¥¤§¨¨¨©§¥
qpkPW zErHd on EaEWi `NW ,sxrŸ¤¤Ÿ¨¦©¨¤¦§©
zcFarA zlrFY WIW aWgl mAlA§¦¨©£Ÿ¤¥¤¤©£©
mY` la` .minXd `av F` mik`lOd©©§¨¦§¨©¨©¦£¨©¤

Epin`ze EliMUze ErcY'ä ék ¥§§©§¦§©£¦¦
éðBãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦©£¥

íéäìàä éäìà ,íéðBãàäik`ln md ¨£¦¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦¥©§£¥

,dlrníéðBãàä éðBãàå`av lM ©§¨©£¥¨£¦¨§¨
,miltWA dlWnn mdl xW` minXd©¨©¦£¤¨¤¤§¨¨©§¥¦
mxhWn mdl mU xW` oFc`d `Ed iM¦¨¨£¤¨¨¤¦§¨¨
`xFp `Ede dxEabde dNcbd Fle ,ux`Ä¨¤§©§ª¨§©§¨§¨

,FGr zx`tzA,íéðô àOé àì øLà §¦§¤¤ª£¤Ÿ¦¨¨¦
lr obdl mipFc`de midl`d on cg`l§¤¨¦¨¡Ÿ¦§¨£¦§¨¥©

,mdicaFr,ãçL çwé àìå.mc` cIn §¥¤§Ÿ¦©Ÿ©¦©¨¨
xEnB ciqg ENt`W ,cgWA EWxtE¥§§Ÿ©¤£¦¨¦¨
devn EPOn gTi `l dxar xarIW¤©£Ÿ£¥¨Ÿ¦©¦¤¦§¨
la` ,Fl xRkl cgWA eizevOn¦¦§Ÿ¨§Ÿ©§©¥£¨
lkM Fl lnbie ei`hg lr EdWipri©£¦¥©£¨¨§¦§Ÿ§¨

:eizFaFh¨
ñeì÷ðeàåaqn idFncw zilC mBxY §§§¦§¥§¥¨¨¦¦©

`lAwl `l s`e oiR ©̀¦§©¨§©¨¨
igaXn `EdW Wxtl oEMzi ,`cgFW£¨¦§©¥§¨¥¤¦¦§¥

aEzMd xn`i ,KxAzi `xFAA zElilXd©§¦©¥¦§¨©Ÿ©©¨
`l iM ,mipt `VIW oiprA mXd oi`W¤¥©¥§¦§©¤¦¨¨¦¦Ÿ
FCbp oi`M lMde ige mc`d EP`xi¦§¤¨¨¨¨©§©Ÿ§©¦¤§
oiprA `le ,Fl EaWgp Edze qt`nE¥¤¤¨Ÿ¤§§§Ÿ§¦§©

c`n oFnnE cgW gTIWmiklnM m ¤¦©Ÿ©¨¥¨¨¦§¨¦
:ux`d ihtFWe§§¥¨¨¤

ïBëpäåxn`IW ipirAàOé àì øLà §©¨§¥©¤Ÿ©£¤Ÿ¦¨
íéðômaixA mc` ipA ilFcbl ¨¦¦§¥§¥¨¨§¦¨

,mdiPhw mrãçL çwé àìåmdixiWrn ¦§©¥¤§Ÿ¦©Ÿ©¥£¦¥¤
hRWn dUFr `Ed iM ,lC mr maixA§¦¨¦©¦¤¦§©
z` rawe ,milFcBd on dpnl`e mFzï§©§¨¨¦©§¦§¨©¤
mgl Fl zzl xB adF`e ,Wtp mdiraFw§¥¤¤¤§¥¥¨¥¤¤
dPde ,mc`d ikxv lM mde ,dlnUe§¦§¨§¥¨¨§¥¨¨¨§¦¥
mdl oi` xW` miIprd qpxti `Ed§©§¥¨£¦¦£¤¥¨¤

:rxe adF`hi dxez ¥¨¥©

awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ מאחריו ׁשּסרּתם ליאףֿעלּֿפי אמר ּבעגל, לב)ּוטעיתם העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn `"k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,זאת ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ
ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹודּנּו

מּכם  ׁשֹואל אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

מּכאן לג) ּדרׁשּו ׁשמים,רּבֹותינּו ּבידי 'הּכל חּוץ : ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים' .מּיראת ְִִִַַָ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
Cì áBèì íBiä Eeöî: §©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ לחּנם לא היא ׂשכר ואף ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: ,. ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑ הּכל ,הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éäìà 'ä äî (åè-áé).Cnòî ìàL E ¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨
xn`i .Kl aFhl l` KWnp¦§©¤§¨Ÿ©
FMxvl didIW xaC LOrn l`FW EPpi ¥̀¤¥¥¦§¨¨¤¦§¤§¨§
oYY dn Ywcv m` mrhM ,Lkxvl `N ¤̀¨§¨§§§©©¦¨©§¨©¦¤

Fl(f dl aei`)`Ed lMd wx ,.Cì áBèì ©©Ÿ§¨
iM mrHd xn`eéäìà 'äìíéîMä E §¨©©©©¦©¡Ÿ¤©¨©¦

,da øLà ìëå õøàä íéîMä éîLe§¥©¨¨¦¨¨¤§¨£¤¨
Kixv EPpi` ,FnWl cFaM mipzFp mNke§ª¨§¦¨¦§¥¤¨¦

.KléúBáàa ÷øíòøæa øçáiå ÷Lç E ¨©©£¤¨©©¦§©§©§¨
íëa ,íénòä ìkî íäéøçàmY`W ©£¥¤¦¨¨©¦¨¤¤©¤

`le l`rnWiA `le ,mrxf xgan¦§©©§¨§Ÿ§¦§¨¥§Ÿ
.eUrA§¥¨

,äfä íBik íòèålkA didi ok iM §©©©©¤¦¥¦§¤§¨
iYWxR xakE .mlFrl mrxf©§¨§¨§¨¥©§¦

(f f lirl)inW WExtE .dxigAde wWgd©¥¤§©§¦¨¥§¥
mdW zFcFqi drAx` iNBlB .minXd©¨¨¦©§©¥©§¨¨§¤¥

ux`d oiprM ,mdn dHnl minXd gkA§Ÿ©©¨©¦§©¨¥¤§¦§©¨¨¤
dilr xW` lke(e h dingp)xn` oke . §¨£¤¨¤¨§¥¨©

minXd on 'd z` Elld xFnfnA§¦§©§¤¦©¨©¦
minFxOA EdElld(gnw mildz)xiMfde , ©§©§¦§¦§¦

iakFMe gxie WnWe ei`avE eik`ln©§¨¨§¨¨§¤¤§¨¥©§§¥
inW EdElld KM xg`e ,xF`§©©¨©§§¥

:minXdfh dxez ©¨¨¦



awrצב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע"ותעבד "ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ּתֹוכחּתי לב ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ עכׁשו מדּבר ׁשּיּוכלּואני , ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéøöî õøàa íúééä íéøâ ék (èé)¦¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦
,Kxagl xn`Y l` KAW mEn¤¨©Ÿ©§©§¨
dN`e xcqA iYWxR xakE .i"Wx oFWl̈©¦§¨¥©§¦§¥¤§¥¤

mihRWOd(k ak zeny):k dxez ©¦§¨¦
(àë)mrheàeäå Eúläú àeä §©©§¦¨§§

éäìà.E,LzNdz didi `Ed ¡Ÿ¤¦§¤§¦¨§
lNdY FzF` ,eil` LzNdY lM oYYW¤¦¥¨§¦¨§¥¨§©¥
FzNdzE oYz `l xg`l FcFakE cinŸ¦§§©¥Ÿ¦¥§¦¨
mipFc`de midl`d l` `le ,miliqRl©§¦¦§Ÿ¤¨¡Ÿ¦§¨£¦

xn`i F` .mixMfPd,Eúläú àeäFAW ©¦§¨¦Ÿ©§¦¨§¤
iM oFWNM ,miOrd lM lr lNdn dY ©̀¨§ª¨©¨¨©¦¦§¦

dY` FnGr zx`tz(gi ht mildz)iGr 'd , ¦§¤¤ª¨¨¨ª¦
iGrnE(hi fh dinxi): ¨ª¦

éäìà àeäå,EdidYW Lilr FnW cgIW §¡Ÿ¤¤¦¥§¨¤¤¦§¤
,midl`l Ll didi `Ede mrl Fl§¨§¦§¤§¥Ÿ¦

mdl `Ed xW` zFO`d x`WM `le§Ÿ¦§¨¨ª£¤¨¤
FnM ,mdl wlg xW` midl`d idl ¡̀Ÿ¥¨¡Ÿ¦£¤¨©¨¤§

iYWxRW(dk gi `xwie)LOr dUr iM , ¤¥©§¦¦¨¨¦§
iM xiMY mdOW ,zF`xFPde zFlFcBd©§§©¨¤¥¤©¦¦
Lilr cinY eipire Fzlgpe Flag dY ©̀¨¤§§©£¨§¥¨¨¦¨¤

:aFhlak dxez §
.BzøîLî zøîLå (à)FzF` d`xil §¨©§¨¦§©§§¦§¨

WYWxg` iM ,eiptl `Fhgn xn ¤¦§Ÿ¥£§¨¨¦©©
dEvie ,d`xiA dEvi dad`A dEviW¤§©¤§©£¨§©¤§¦§¨¦©¤
F` .zFevnaE mihRWnaE miTgA§ª¦§¦§¨¦§¦§

,BzøîLî zøîLåmXdX dn xnWYW §¨©§¨¦§©§¤¦§Ÿ©¤©¥
opFge mixBd z` xnFW `EdW ,xnFW¥¤¥¤©¥¦§¥
mFzi hRWn dUFre mipFia`e miNC©¦§¤§¦§¤¦§©¨
xg` mFwnA xn`PW oiprkE .dpnl`e§©§¨¨§¦§©¤¤¡©§¨©¥

(b a `"n)Lidl` 'd zxnWn z` xnWl¦§Ÿ¤¦§¤¤¡Ÿ¤

Exn`e ,eikxcA zkll(:blw zay)`Ed dn ¨¤¤¦§¨¨§¨§©
mEgxe oEPg did dY` s` mEgxe oEPg©§©©©¨¡¥©§©

:'ekea dxez

BòBøæe ä÷æçä Bãé úà Bìãb úà (á)¤¨§¤¨©£¨¨§
.äéeèpämdxa` iAx xn` ©§¨¨©©¦©§¨¨

zFzF`de ,mixvOn mkz` `ivFdl§¦¤§¤¦¦§©¦§¨
dUr xW`e ,drxtl dUrW miztFOde§©§¦¤¨¨§©§Ÿ©£¤¨¨
oFkp EPpi`e .oOd xacA ,xAcOA mkl̈¤©¦§¨¦§©©¨§¥¤¨
xqEOA wx xAci `l dYr iM ,ipirA§¥©¦©¨Ÿ§©¥©©¨

.FpFvx ixaFrl mXd FA xqii xW`úà £¤¦¥©¥§§¥§¤
,Bìãbxn`l lCBznE mnFxzn didW ¨§¤¨¨¦§¥¦§©¥¥Ÿ

ilr x`Rzd(d g zeny)didi xgnl ,my) ¦§¨¥¨©§¨¨¦§¤
(hi weqtzct iYnUe ,(my)rcY ornl , §©§¦§ª§©©¥©

ux`d 'dl iM(hk h my).,ä÷æçä Bãé úàå ¦©¨¨¤§¤¨©£¨¨
mixvn z` iziMde ici z` iYglWe§¨©§¦¤¨¦§¦¥¦¤¦§©¦



צג awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם
ּכבר  'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר יהּודה. רּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר ולא (במדבר ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכלֿ "ּבקרב מקּים אני 'ּומה לֹו: אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה'?

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכמׁשּפ,יׂשראל"'? ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד  ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכל

הּבקיעה  Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆
רגליו  על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממ ֹונֹו .זה ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ ּכיֿאם וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אׁשר  וגֹו'עּמכם הראת .""עיניכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(k b my)'d dUr xW` dlcBd cId z` ,¤©¨©§Ÿ¨£¤¨¨
(`l ci my)mdl ozp `NW ,diEhPd FrFxfE .§©§¨¤Ÿ¨©¨¤

diEhp Fci dzid f`n dlSde gEx¤©§©¨¨¥¨¨§¨¨§¨
cr rNAn Fci aiWd `le mdilr£¥¤§Ÿ¥¦¨¦©¥©©

xAcOA mkl dUr xW`e .mcA`Wweqt) ¤¦§¨©£¤¨¨¨¤©¦§¨
(ddxraY W`e lbrA mkz` sbp xW` ,£¤¨©¤§¤¨¥¤§¥©§¥¨

de`Yd zFxawe mitxVd miWgpde§©§¨¦©§¨¦§¦§©©£¨
,milBxnd zxfbE miHXd ztBnE©¥©©¦¦§¥©©§©§¦

A cr 'd ci mda dzidWmFwOd l` m`F ¤¨§¨¨¤©©¨¤©¨
m`e .mdl dUrW zEprxRA xSwe ,dGd©¤§¦¥©ª§¨¤¨¨¨¤§¦
ornl ,devOd lM z` mYxnWE ,oM¥§©§¤¤¨©¦§¨§©©
ixnFW zwGgn dwfgd Fci iM ,EwfgY¤¤§¦¨©£¨¨§©¤¤§¥

:mirxn ciA wifgi `le ,eizFvnb dxez ¦§¨§Ÿ©£¦§©§¥¦

éöä øLà (ã)'åâå óeñ íé éî úà ó £¤¥¦¤¥©
.äfä íBiä ãò 'ä íãaàéå`l ©§©§¥©©©¤Ÿ

mrh izFpiad,"äfä íBiä ãò"lM iM £¦¦©©©©©¤¦¨
.micaF` md mlFr oCa` mIA mizOd©¥¦©¨¨§©¨¥§¦
,FAkxlE eiqEql xfFg `EdW okYie§¦¨¥¤¥§¨§¦§
xFCd lkA mixvOn akxe qEq cA`W¤¦¥§¤¤¦¦§©¦§¨©
xW` WxR lke akxe qEq lM iM ,`Edd©¦¨§¤¤§¨¨¨£¤
,mNk Eca`e FOr `ivFd mixvnA§¦§©¦¦¦§¨§ª¨
qEqe akx `lA dltW dklnn dzide§¨§¨©§¨¨§¥¨§Ÿ¤¤¨

:fEGre lige§©¦§¦
øîàåcFr Enw `NW mdxa` iAx §¨©©¦©§¨¨¤Ÿ¨

.mdFnM zFidl mYgY mdipA§¥¤©§¨¦§§¤
mitcFxd cA` mXd iM xnFl FpFvx§©¦©¥¦¥¨§¦

x`Wp `le ,mrxf mixvnA cA`e mIA©¨§¦¥§¦§©¦©§¨§Ÿ¦§©
xzFi EriWxd md iM ,x`WE mW mdl̈¤¥§¥¦¥¦§¦¥
,mXd ilE`B ixg` sCxl mixvn lMn¦¨¦§©¦¦§Ÿ©£¥§¥©¥

:dxFYA xMfp `l df la`d dxez £¨¤Ÿ¦§©©¨
(å)xiMfdeïúãì äNò øLàå §¦§¦©£¤¨¨§¨¨

.íøéáàìågxw xiMfd `le §©£¦¨§Ÿ¦§¦Ÿ©
lk`Ye 'd iptNn W` d`vIW Fzcre©£¨¤¨§¨¥¦¦§¥©Ÿ©
axTd xf Wi` iM xEarA ,mzF`¨©£¦¦¨©¨¥
dxFYd ie`Nn `Ed zxhw xihwdl§©§¦§Ÿ¤¦©¥©¨

(d fi xacna)zFxFcl Wprp `Ed mlFrlE ,§¨¤¡©§
EdIGrl mB dxw xW`M(hi ek a"idc)lr , ©£¤¨¨©§ª¦¨©

:xAcOd zFzF`A F`pn `l oMf dxez ¥Ÿ¨§§©¦§¨

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע"ותעבד "ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ּתֹוכחּתי לב ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ עכׁשו מדּבר ׁשּיּוכלּואני , ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéøöî õøàa íúééä íéøâ ék (èé)¦¥¦¡¦¤§¤¤¦§¨¦
,Kxagl xn`Y l` KAW mEn¤¨©Ÿ©§©§¨
dN`e xcqA iYWxR xakE .i"Wx oFWl̈©¦§¨¥©§¦§¥¤§¥¤

mihRWOd(k ak zeny):k dxez ©¦§¨¦
(àë)mrheàeäå Eúläú àeä §©©§¦¨§§

éäìà.E,LzNdz didi `Ed ¡Ÿ¤¦§¤§¦¨§
lNdY FzF` ,eil` LzNdY lM oYYW¤¦¥¨§¦¨§¥¨§©¥
FzNdzE oYz `l xg`l FcFakE cinŸ¦§§©¥Ÿ¦¥§¦¨
mipFc`de midl`d l` `le ,miliqRl©§¦¦§Ÿ¤¨¡Ÿ¦§¨£¦

xn`i F` .mixMfPd,Eúläú àeäFAW ©¦§¨¦Ÿ©§¦¨§¤
iM oFWNM ,miOrd lM lr lNdn dY ©̀¨§ª¨©¨¨©¦¦§¦

dY` FnGr zx`tz(gi ht mildz)iGr 'd , ¦§¤¤ª¨¨¨ª¦
iGrnE(hi fh dinxi): ¨ª¦

éäìà àeäå,EdidYW Lilr FnW cgIW §¡Ÿ¤¤¦¥§¨¤¤¦§¤
,midl`l Ll didi `Ede mrl Fl§¨§¦§¤§¥Ÿ¦

mdl `Ed xW` zFO`d x`WM `le§Ÿ¦§¨¨ª£¤¨¤
FnM ,mdl wlg xW` midl`d idl ¡̀Ÿ¥¨¡Ÿ¦£¤¨©¨¤§

iYWxRW(dk gi `xwie)LOr dUr iM , ¤¥©§¦¦¨¨¦§
iM xiMY mdOW ,zF`xFPde zFlFcBd©§§©¨¤¥¤©¦¦
Lilr cinY eipire Fzlgpe Flag dY ©̀¨¤§§©£¨§¥¨¨¦¨¤

:aFhlak dxez §
.BzøîLî zøîLå (à)FzF` d`xil §¨©§¨¦§©§§¦§¨

WYWxg` iM ,eiptl `Fhgn xn ¤¦§Ÿ¥£§¨¨¦©©
dEvie ,d`xiA dEvi dad`A dEviW¤§©¤§©£¨§©¤§¦§¨¦©¤
F` .zFevnaE mihRWnaE miTgA§ª¦§¦§¨¦§¦§

,BzøîLî zøîLåmXdX dn xnWYW §¨©§¨¦§©§¤¦§Ÿ©¤©¥
opFge mixBd z` xnFW `EdW ,xnFW¥¤¥¤©¥¦§¥
mFzi hRWn dUFre mipFia`e miNC©¦§¤§¦§¤¦§©¨
xg` mFwnA xn`PW oiprkE .dpnl`e§©§¨¨§¦§©¤¤¡©§¨©¥

(b a `"n)Lidl` 'd zxnWn z` xnWl¦§Ÿ¤¦§¤¤¡Ÿ¤

Exn`e ,eikxcA zkll(:blw zay)`Ed dn ¨¤¤¦§¨¨§¨§©
mEgxe oEPg did dY` s` mEgxe oEPg©§©©©¨¡¥©§©

:'ekea dxez

BòBøæe ä÷æçä Bãé úà Bìãb úà (á)¤¨§¤¨©£¨¨§
.äéeèpämdxa` iAx xn` ©§¨¨©©¦©§¨¨

zFzF`de ,mixvOn mkz` `ivFdl§¦¤§¤¦¦§©¦§¨
dUr xW`e ,drxtl dUrW miztFOde§©§¦¤¨¨§©§Ÿ©£¤¨¨
oFkp EPpi`e .oOd xacA ,xAcOA mkl̈¤©¦§¨¦§©©¨§¥¤¨
xqEOA wx xAci `l dYr iM ,ipirA§¥©¦©¨Ÿ§©¥©©¨

.FpFvx ixaFrl mXd FA xqii xW`úà £¤¦¥©¥§§¥§¤
,Bìãbxn`l lCBznE mnFxzn didW ¨§¤¨¨¦§¥¦§©¥¥Ÿ

ilr x`Rzd(d g zeny)didi xgnl ,my) ¦§¨¥¨©§¨¨¦§¤
(hi weqtzct iYnUe ,(my)rcY ornl , §©§¦§ª§©©¥©

ux`d 'dl iM(hk h my).,ä÷æçä Bãé úàå ¦©¨¨¤§¤¨©£¨¨
mixvn z` iziMde ici z` iYglWe§¨©§¦¤¨¦§¦¥¦¤¦§©¦



awrצד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn a"k iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑,הימּנה טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

ליׂשראל  זֹו הבטחה מּמצרים,ונאמרה ּביציאתם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ויפה  טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא אֹומרים: ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

מדּבר (ספרי)ּכזֹו'. הּכתּוב - ּבגנּותּה אמר יכל וכ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
הימּנה'? רעה אּלא היא, מצרים כארץ 'לא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהם:

יג)ּתלמּודֿלֹומר: נבנתה (במדבר ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְִִֶֶַַַָָ
ּבנֹו,וגֹו'" למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, אחד אדם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

הּנאה  את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ לכנען, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוחברֹון
הּכעּור את ּבֹונה הּגרּוע)ואחרּֿכ אחרים: ׁשּפ(ספרים סלּתֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

החביב  מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àéä íéøöî õøàë àì (é)daFh `N` Ÿ§¤¤¦§©¦¦¤¨¨
Ff dghad dxn`pe ,dPnid¥¤¨§¤¤§¨©§¨¨
EidW mixvOn mz`iviA l`xUil§¦§¨¥¦¦¨¨¦¦§©¦¤¨
daFh ux` l` `Fap `l `OW mixnF`§¦¤¨Ÿ¨¤¤¤¨
xAcn aEzMd DzEpbA lFki .z`fM dtie§¨¨¨Ÿ¨¦§¨©¨§©¥

,mdl xn` Kkeàéä íéøöî õøàë àì §¨¨©¨¤Ÿ§¤¤¦§©¦¦
x `N`oFxage xnFl cEnlY ,dPnid dr ¤¨¨¨¥¤¨©§©§¤§

dzpap mipW raW(ak bi xacna)mc` , ¤©¨¦¦§§¨¨¨
z` dpFA mc` ux` KxC ,o`pA cg ¤̀¨§¨¨¤¤¤¤¨¨¤¤
oFWl ,'eke rExBd z` KM xg`e d`Pd©¨¤§©©¨¤©¨©¨

ixtQn i"Wx(`i awr)dn `iad cFre . ©¦¦¦§¦§¥¦©
zFAzM zkQnA `xnbA EWxCX(.aiw) ¤¨§¦§¨¨§©¤¤§ª

Fpal ziA dpFA mc` xWt` ,xg` oiprA§¦§©©¥¤§¨¨¨¤©¦¦§
dpEaOW `N` ,lFcB Fpal KM xg`e ohẅ¨§©©¨¦§¨¤¨¤§¤

:orFvA draXn cg ¤̀¨¦¦§¨§©
BèeLôezFxdf`d KxcA `xwn lW §¤¦§¨§¤¤¨©§¨

mYxnWE mdl xn`W ,xn`p¤¡©¤¨©¨¤§©§¤
alg zaf ux` mYWxie devOd lM z ¤̀¨©¦§¨¦¦§¤¤¤¨©¨¨
FYrA mkvx` xhn oYi 'd iM WacE§©¦¦¥§©©§§¤§¦
mkl ErC la` ,dlEai oYY ux`de§¨¨¤¦¥§¨£¨§¨¤
DzF` zFwWdl mixvn ux`M Dpi`W¤¥¨§¤¤¦§©¦§©§¨
obM miOb`d onE mixF`id on lbxÄ¤¤¦©§¦¦¨£©¦§©

zFrwaE mixd ux` `id wx ,wxId©¨¨©¦¤¤¨¦§¨
oipra `l min dYWY minXd xhnl¦§©©¨©¦¦§¤©¦Ÿ§¦§©
cinY DzF` 'd WxcIW dkixvE ,xg ©̀¥§¦¨¤¦§¨¨¦
c`n d`nv ux` `id iM ,xhnA§¨¨¦¦¤¤§¥¨§Ÿ
ExarY m`e ,dpXd lM xhn dkixvE§¦¨¨¨¨©¨¨§¦©©§
inWbA DzF` Wxci `le 'd oFvx lr©§§Ÿ¦§¨§¦§¥
rxGz `l c`n drx `id dPd ,oFvẍ¦¥¦¨¨§ŸŸ¦¨©
aUr lM Da dlri `le ginvz `le§Ÿ©§¦©§Ÿ©£¤¨¨¥¤

:dixdA§¨¤¨
øæçéådIpXd dWxRA df lM Wxtie §©£Ÿ¦¨¥¨¤©¨¨¨©§¦¨

(fiÎbi miweqt oldl)rnW m` iM ,¦¦¨Ÿ©
mkvx` xhn iYzpe izFvn l` ErnWY¦§§¤¦§©§¨©¦§©©§§¤
`l m`e ,cinY WFwlnE dxFi FYrA§¦¤©§¨¦§¦Ÿ
mYca`e 'ebe minXd z` xvre ErnWz¦§§§¨©¤©¨©¦©£©§¤
`NW ,daFHd ux`d lrn arxA dxdn§¥¨¨¨¨¥©¨¨¤©¨¤Ÿ

:xhn `lA dA zFigl ElkEz§¦§¨§Ÿ¨¨
äpäålW FbdpnA xidfY FGd dWxRd §¦¥©¨¨¨©©§¦§¦§¨¤

lr s` iM cnlp dPOnE ,mlFr¨¦¤¨¦§©¦©©
KxAzi 'd ipirA lwpe FzEWxA lMdW iR¦¤©Ÿ¦§§¨¥§¥¥¦§¨©
WiaFdlE mixvn ux` iaWFi cia`dl§©£¦§¥¤¤¦§©¦§¦
orpM ux` la` ,mdixF`ie mzFxdp©£¨¦¥¤£¨¤¤§©©

xzFi ca`YzFxhn DA oYi `NW dxdn Ÿ©¥§¥¨¤Ÿ¦¥¨¦§

dNtzE zEkf Kixv dlFgd .FGrª©¤¨¦§§¦¨
`NW `ixAd on xzFi mXd Ed`RxiW¤§©§¥©¥¥¦©¨¦¤Ÿ
iprA dCOd Kke ,ilgd eilr `Ä¨¨©Ÿ¦§¨©¦¨§¨¦

:'d mdipW ipir xi`nE xiWraE§¨¦¥¦¥¥§¥¤
éðtîexn`W(ai weqt)'ä øLà õøà ¦§¥¤¨©¤¤£¤

éäìà.dúà Løc EiE`xe ¡Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¨§¨
min dYWY minXd xhnle xn`IW¤Ÿ©§¦§©©¨©¦¦§¤©¦
didi ,DzF` Wxci Lidl` 'd xW`M©£¤¡Ÿ¤¦§¨¦§¤

EpizFAx Wxcn(ai awr ixtq),aEzMA fnxp ¦§©©¥¦§©©¨
xn`PW ,Wxc `Ed zFvx`d lM `lde©£Ÿ¨¨£¨Ÿ¥¤¤¡©

(ek gl aei`),Wi` `l ux` lr xihndl§©§¦©¤¤Ÿ¦
ici lre ,DzF` `N` WxC Fpi` lFkiaM¦§¨¥Ÿ¥¤¨¨§©§¥
lM WxC DzF` WxCW dWixC dzF`¨§¦¨¤Ÿ¥¨Ÿ¥¨

:zFvx`d̈£¨
éäìà 'ä éðéò ãéîz,da Edn zF`xl ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¦§©

zFxfB DA WCglE ,dkixv `id¦§¦¨§©¥¨§¥
,'ek drxl miYre daFhl miYr¦¦§¨§¦¦§¨¨

dpXd W`x zkQnA `zi`cM(:fi)Wie . ¦§¦¨§©¤¤Ÿ©¨¨§¥
zWxcp z`Gd ux`d iM ,wFnr cFq FA¨¦¨¨¤©Ÿ¦§¤¤
zFvx`d lke ,lMd `ide lMA©Ÿ§¦©Ÿ§¨¨£¨

:zn`A dPOn zFqpxRzn`i dxez ¦§©§§¦¤¨¤¡¤



צה awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
ּומצרים  מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹודם.

ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת ה'(בראשית "ּכגן : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָֻ
וצע  מצרים", ׁשהיתה ּכארץ היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

אֹומר הּוא ׁשּכן מלכּות, ל)מקֹום ּבצען (ישעיה היּו "ּכי : ְְְִֵֵֶַַָֹ
לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָׂשריו",
יפה  היא ואףֿעלּֿפיֿכן מתים, לקבּורת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָהקצּוה

ּוב'כתּוּבֹות' קיב)מּצען. אחר (דף ּבענין אפׁשר ּדרׁשּו : ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּגדֹול? לבנֹו ואחרּֿכ הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָאדם

ׁשּמבּנה  ּבצען אּלא מּׁשבעה אחד Ì˙‡ˆÈ.על ¯L‡ ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֻ¬∆¿»∆
ÌMÓ∑ רעמסס ארץ והיא אפּלּו ּבּה, יׁשבּתם אׁשר ƒ»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשּנאמר מצרים, ארץ מז)ּבמיטב "ּבמיטב (בראשית : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
יׂשראל  ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", È˜L‰Â˙.הארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ¿ƒ¿ƒ»

EÏ‚¯·∑ מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿«¿¿ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ
לנדד  אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" ְְְְְְְִִִִַַַָָָֹמּנילּוס:
ואּתה  הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹֹמּׁשנת
"למטר  זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים ְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹמעלה
,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשמים
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכאחת  ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑,ּבגׁשמים לֹו ּדי ׁשאין ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ
ּובכתף  ּברגל אֹותֹו .ּומׁשקין ְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e jxk zegiy ihewl)

הּׁשמים  למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהארץ
מים י־יא)ּתׁשּתה והּנילּוס ּב(יא, ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

לא  ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. את ּומׁשקה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹולה
ׁשהקב"ה  לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹמרּגיׁשים
מצרים  מל ּפרעה ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני ג אמר כט, (יחזקאל ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

שם) מצרים,וברש"י ׁשל זרה' ה'עבֹודה הּנילּוס היה ולכן .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח מׁשקה (מדרש וזה הֹואיל ְְְֲִֶֶַַָ

לעּמת  יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻׂשדֹותינּו
לגׁשם  ׁשּזקּוק ּומי מים", ּתׁשּתה הּׁשמים "למטר הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזאת,
ּתלּוי  הּוא ׁשהרי רב, ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא

ׁשמים. ְְִֵַַָּבחסדי

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑.הּמיׁשֹור מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְִִַָָָֻ
ההר, אבל ּכֹור. זֹורע אּתה כֹור ּבבית ְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהּמיׁשֹור,

מארּבע  ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, ּכֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּבבית
ּבראׁשֹו ואחד מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ׁשּפּועיו, .הן ְְִֶָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéñ :äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«

i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ ּכל והלא ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ
ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא לח)הארצֹות "להמטיר (איוב : ְְֱֲִֵֶֶַַָָ

אּלא  ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא לאֿאיׁש"? ְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעלֿארץ
א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל ת אֹותּה, ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

עּמּה הארצֹות da.ּכל EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ֲִָָָָ»ƒ≈≈¡…∆»

ּבה  ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות ּגזרֹות: ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
וכּו' לרעה ועּתים הּׁשנה"לטֹובה ּב"ראׁש ּכדאיתא , ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

‰M‰.(יז) ˙ÈL¯Ó∑(ח מה (שם נּדֹון מראׁשֿהּׁשנה ≈≈ƒ«»»ִֵַַָָֹ
ּבסֹופּה .יהא ְְֵָ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמּור על מּוסב והיה" ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר  מים"למעלה: ּתׁשּתה ‡Ì.הּׁשמים ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן (סוכה ּתׁשמע ּתׁשמע ,אם »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחדׁש, אם (דברים ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íëLôð ìëáe íëááì ìëa (âé)`lde §¨§©§¤§¨©§§¤©£Ÿ
,LWtp lkaE Laal lkA xiMfd xaM§¨¦§¦§¨§¨§§¨©§§
,xEAvl dxdf`e cigil dxdf` `N ¤̀¨©§¨¨§¨¦§©§¨¨§¦

ixtQn i"Wx oFWl(bi awr)oiprd xE`aE . ¨©¦¦¦§¦¥¨¦§¨
zzl ,cinY miQPd dUri `l mXd iM¦©¥Ÿ©£¤©¦¦¨¦¨¥
WFwlnE dxFi zr lkA ux`d xhn§©¨¨¤§¨¥¤©§

xdviaE WFxizaE obcA siqFdlE§¦§¨¨§¦§¦§¨
F` dndal dcVA aUrd mB zFAxdlE§©§©¨¥¤©¨¤¦§¥¨
dUrn lr wx ,FWAiie minXd xvrIW¤©£Ÿ©¨©¦¦©§©©©£¤

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn a"k iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑,הימּנה טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

ליׂשראל  זֹו הבטחה מּמצרים,ונאמרה ּביציאתם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ויפה  טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא אֹומרים: ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

מדּבר (ספרי)ּכזֹו'. הּכתּוב - ּבגנּותּה אמר יכל וכ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
הימּנה'? רעה אּלא היא, מצרים כארץ 'לא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהם:

יג)ּתלמּודֿלֹומר: נבנתה (במדבר ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְִִֶֶַַַָָ
ּבנֹו,וגֹו'" למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, אחד אדם , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

הּנאה  את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ לכנען, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוחברֹון
הּכעּור את ּבֹונה הּגרּוע)ואחרּֿכ אחרים: ׁשּפ(ספרים סלּתֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

החביב  מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ְִִִֵֵֶֶַָָָׁשל

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.àéä íéøöî õøàë àì (é)daFh `N` Ÿ§¤¤¦§©¦¦¤¨¨
Ff dghad dxn`pe ,dPnid¥¤¨§¤¤§¨©§¨¨
EidW mixvOn mz`iviA l`xUil§¦§¨¥¦¦¨¨¦¦§©¦¤¨
daFh ux` l` `Fap `l `OW mixnF`§¦¤¨Ÿ¨¤¤¤¨
xAcn aEzMd DzEpbA lFki .z`fM dtie§¨¨¨Ÿ¨¦§¨©¨§©¥

,mdl xn` Kkeàéä íéøöî õøàë àì §¨¨©¨¤Ÿ§¤¤¦§©¦¦
x `N`oFxage xnFl cEnlY ,dPnid dr ¤¨¨¨¥¤¨©§©§¤§

dzpap mipW raW(ak bi xacna)mc` , ¤©¨¦¦§§¨¨¨
z` dpFA mc` ux` KxC ,o`pA cg ¤̀¨§¨¨¤¤¤¤¨¨¤¤
oFWl ,'eke rExBd z` KM xg`e d`Pd©¨¤§©©¨¤©¨©¨

ixtQn i"Wx(`i awr)dn `iad cFre . ©¦¦¦§¦§¥¦©
zFAzM zkQnA `xnbA EWxCX(.aiw) ¤¨§¦§¨¨§©¤¤§ª

Fpal ziA dpFA mc` xWt` ,xg` oiprA§¦§©©¥¤§¨¨¨¤©¦¦§
dpEaOW `N` ,lFcB Fpal KM xg`e ohẅ¨§©©¨¦§¨¤¨¤§¤

:orFvA draXn cg ¤̀¨¦¦§¨§©
BèeLôezFxdf`d KxcA `xwn lW §¤¦§¨§¤¤¨©§¨

mYxnWE mdl xn`W ,xn`p¤¡©¤¨©¨¤§©§¤
alg zaf ux` mYWxie devOd lM z ¤̀¨©¦§¨¦¦§¤¤¤¨©¨¨
FYrA mkvx` xhn oYi 'd iM WacE§©¦¦¥§©©§§¤§¦
mkl ErC la` ,dlEai oYY ux`de§¨¨¤¦¥§¨£¨§¨¤
DzF` zFwWdl mixvn ux`M Dpi`W¤¥¨§¤¤¦§©¦§©§¨
obM miOb`d onE mixF`id on lbxÄ¤¤¦©§¦¦¨£©¦§©

zFrwaE mixd ux` `id wx ,wxId©¨¨©¦¤¤¨¦§¨
oipra `l min dYWY minXd xhnl¦§©©¨©¦¦§¤©¦Ÿ§¦§©
cinY DzF` 'd WxcIW dkixvE ,xg ©̀¥§¦¨¤¦§¨¨¦
c`n d`nv ux` `id iM ,xhnA§¨¨¦¦¤¤§¥¨§Ÿ
ExarY m`e ,dpXd lM xhn dkixvE§¦¨¨¨¨©¨¨§¦©©§
inWbA DzF` Wxci `le 'd oFvx lr©§§Ÿ¦§¨§¦§¥
rxGz `l c`n drx `id dPd ,oFvẍ¦¥¦¨¨§ŸŸ¦¨©
aUr lM Da dlri `le ginvz `le§Ÿ©§¦©§Ÿ©£¤¨¨¥¤

:dixdA§¨¤¨
øæçéådIpXd dWxRA df lM Wxtie §©£Ÿ¦¨¥¨¤©¨¨¨©§¦¨

(fiÎbi miweqt oldl)rnW m` iM ,¦¦¨Ÿ©
mkvx` xhn iYzpe izFvn l` ErnWY¦§§¤¦§©§¨©¦§©©§§¤
`l m`e ,cinY WFwlnE dxFi FYrA§¦¤©§¨¦§¦Ÿ
mYca`e 'ebe minXd z` xvre ErnWz¦§§§¨©¤©¨©¦©£©§¤
`NW ,daFHd ux`d lrn arxA dxdn§¥¨¨¨¨¥©¨¨¤©¨¤Ÿ

:xhn `lA dA zFigl ElkEz§¦§¨§Ÿ¨¨
äpäålW FbdpnA xidfY FGd dWxRd §¦¥©¨¨¨©©§¦§¦§¨¤

lr s` iM cnlp dPOnE ,mlFr¨¦¤¨¦§©¦©©
KxAzi 'd ipirA lwpe FzEWxA lMdW iR¦¤©Ÿ¦§§¨¥§¥¥¦§¨©
WiaFdlE mixvn ux` iaWFi cia`dl§©£¦§¥¤¤¦§©¦§¦
orpM ux` la` ,mdixF`ie mzFxdp©£¨¦¥¤£¨¤¤§©©

xzFi ca`YzFxhn DA oYi `NW dxdn Ÿ©¥§¥¨¤Ÿ¦¥¨¦§

dNtzE zEkf Kixv dlFgd .FGrª©¤¨¦§§¦¨
`NW `ixAd on xzFi mXd Ed`RxiW¤§©§¥©¥¥¦©¨¦¤Ÿ
iprA dCOd Kke ,ilgd eilr `Ä¨¨©Ÿ¦§¨©¦¨§¨¦

:'d mdipW ipir xi`nE xiWraE§¨¦¥¦¥¥§¥¤
éðtîexn`W(ai weqt)'ä øLà õøà ¦§¥¤¨©¤¤£¤

éäìà.dúà Løc EiE`xe ¡Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¨§¨
min dYWY minXd xhnle xn`IW¤Ÿ©§¦§©©¨©¦¦§¤©¦
didi ,DzF` Wxci Lidl` 'd xW`M©£¤¡Ÿ¤¦§¨¦§¤

EpizFAx Wxcn(ai awr ixtq),aEzMA fnxp ¦§©©¥¦§©©¨
xn`PW ,Wxc `Ed zFvx`d lM `lde©£Ÿ¨¨£¨Ÿ¥¤¤¡©

(ek gl aei`),Wi` `l ux` lr xihndl§©§¦©¤¤Ÿ¦
ici lre ,DzF` `N` WxC Fpi` lFkiaM¦§¨¥Ÿ¥¤¨¨§©§¥
lM WxC DzF` WxCW dWixC dzF`¨§¦¨¤Ÿ¥¨Ÿ¥¨

:zFvx`d̈£¨
éäìà 'ä éðéò ãéîz,da Edn zF`xl ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¦§©

zFxfB DA WCglE ,dkixv `id¦§¦¨§©¥¨§¥
,'ek drxl miYre daFhl miYr¦¦§¨§¦¦§¨¨

dpXd W`x zkQnA `zi`cM(:fi)Wie . ¦§¦¨§©¤¤Ÿ©¨¨§¥
zWxcp z`Gd ux`d iM ,wFnr cFq FA¨¦¨¨¤©Ÿ¦§¤¤
zFvx`d lke ,lMd `ide lMA©Ÿ§¦©Ÿ§¨¨£¨

:zn`A dPOn zFqpxRzn`i dxez ¦§©§§¦¤¨¤¡¤
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ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחלּת

אעזבּךּבמגּלה  יֹומים יֹום, ּתעזבני אם :.‰eˆÓ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹום ּבֹו ‰·‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ
ׁשאּקרא  ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָאני
- ּׁשּתעׂשּו מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָרב,

מאהבה  לבא ,עׂשּו הּכבֹוד ŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe ְֲֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»
ÌÎ··Ï∑,ּתפּלה היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה ¿«¿∆ְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ּדי ו)(דניאלׁשהּתפּלה אלה" : ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָ
אּלא  ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה ּפלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאנּת

ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה לּה(שם)על ּפתיחן "וכּוין : ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹומר הּוא ּבדוד וכן קמא)וגֹו'", ּתפּלתי (תהלים "ּתּכֹון : ְְְְִִִִֵֵָָ

"לפני ÌÎLÙŒÏÎ·e.קטרת ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ ְְֶֶָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆
הזהיר ּכבר ו)והלא נפׁש",(דברים ּובכל לבב "ּבכל : ְְְְְְְְֲִִַַָָָָֹ

לצּבּור  אזהרה ליחיד, אזהרה .אּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּבכל־לבבכם  ּולעבדֹו . . ּתׁשמעּו אם־ׁשמע ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹוהיה
ְְְֶַָּֽובכל־נפׁשכם:

ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּולעבדֹו
עבֹודה קרּויה רש"י)ׁשהּתפּלה ובפירוש יג. .(יא, ְְֲִֶַָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק אּלא (ריש להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּמעזריטׁש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד תורה מּתֹו (אור ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

עומדין) אין המתחיל' ּכבד 'דבור מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹראׁש
ּכל  ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכבידּות
ׁשל  ּכבד היינּו ראׁש' 'ּכֹובד . . עּזֹו ּבׁשכינת לה ׁשּפיע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּכּונתֹו

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָריׁשא

ׁשהרי  צרי־עּיּון, על־ּפי ולכאֹורה הּתפּלה ּגדר הפ זהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּדוקא האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה תפלה הלכה, הלכות (רמב"ם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה א ?פרק
ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
לגמרי  ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם
להּׁשם־ ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ועד ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקּמיּה

.ְִֵָיתּבר
וכל  לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּובמילא
רצֹון  ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמבּקׁשֹו
ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָ"ריׁשא

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי) מה עׂשיתם ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ,ּׁשעליכם  מה אעׂשה אני ּבּלילֹות,∑BzÚa.אף ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר ּדבר  אתכם. יטריחּו ּבלילי (שם)ׁשּלא "ּבעּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבבּתיהם ׁשּבתֹות  מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר הּנֹופלת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה
הּזרעים  סמּוLB˜ÏÓe∑.ואת הּיֹורדת רביעה ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבקּׁשיה, הּתבּואה למּלאֹות ּולׁשֹון (שם)לּקציר, ְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכדמתר ּגמינן: הּמאחר, ּדבר ל)'מלקֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ
נקראת  לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעטּופים

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת הּקּׁשין מלקֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס אֹויביאּתה ולא הּבית אל ּכענין פּנּו , ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב)ׁשּנאמר מאספיו (ישעיה ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ּכענין ולא ו)יאכלהּו", זרע (שופטים אם "והיה : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וגֹו' ."יׂשראל ְְִֵָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי)ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ
ּגֹוזז להֹוליכּה ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ימֹות ּכל ּתבּואת,ּבהמּת לפני ּומׁשלי הּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואּתה

מּדגנּה zÚ·NÂ.ּפֹוחתת zÏÎ‡Â∑ ּברכה זֹו הרי ְִֶֶָָ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵָָ
הּמעים.אחרת  ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא : ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וׂשבעּת .""ואכלּת ְְְְַָָָָָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

digi FzEkfA `Ed cigId la` ,mrd axŸ¨¨£¨©¨¦¦§¦§¤
iM xn` dPde .zEni FpFrA `Ede§©£¨§¦¥¨©¦
dnlW dad`n zFevOd lM mzFUrA©£¨¨©¦§¥©£¨§¥¨
dN`d miQPd lM z` mdOr dUri©£¤¦¨¤¤¨©¦¦¨¥¤

dxf dcFar mcarA iM xn`e ,daFhl§¨§¨©¦§¨§¨£¨¨¨
:drxl zF` mdOr dUri©£¤¦¨¤§¨¨

òãåF` daFhl EUri `l miQPd iM §©¦©¦¦Ÿ¥¨§¨
F` mixEnB miwiCvl wx drxl§¨¨©§©¦¦§¦

KxcM mipFpiAd la` ,mixEnB mirWxl¦§¨¦§¦£¨©¥¦§¤¤
F` daFh mda dUri mlFr lW Fbdpn¦§¨¤¨¥¨¤¨¤¨

:mzFlilrke mMxcM drxci dxez ¨¨§©§¨§©£¦¨
.zòáNå zìëàå (åè)dkxA Ff ixd §¨©§¨§¨¨§¨£¥§¨¨
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(æè)øñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMäízãáòå íz ¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑,ּוׂשבעים אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְִִִֵֵֶָ
מֹורד  אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהּׁשמרּו
ׁשּנאמר  ׂשביעה, מּתֹו אּלא ְְֱִִֶֶֶַַָָָָּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ח) ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן :ְְְְְְְְִֶַָָָָֹֹֻ
וׁשכחּת" לבב "ורם אחריו? אֹומר הּוא .מה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָ

Ìz¯ÒÂ∑ הּתֹורה מן "ועבדּתם ,לפרׁש :ּכ ּומּתֹו ¿«¿∆ְְֲִִִֶַַַָָֹ
הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלהים

אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק שמואלֿא הֹול) ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
לכו) לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני :ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹ

מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹעבד
ּכֹוכבים  עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, .מּלעסק ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי) לעֹובדיהם אחרים ,ׁשהם ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֶֶ
ּכנכרי  לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו .צֹועק ְְְְִִֵֵֵֵָָָָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑לּה מֹוביל ּׁשאּתה מה ּכענין אף , ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ
א)ׁשּנאמר מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל מן על אתכם אגלה ¿≈»ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לחטא  לכם ׁשּגרמה ׁשּׁשלח (ספרי).האדמה למי מׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּתאכל  אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, לבית ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹּבנֹו
הּבן  הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיֹותר

ּכל  את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָההּוא,
אחֹורי  ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָּבני

ואם (שם)∑Ó‰¯‰.ּפלטרין  ארּכה, לכם נֹותן איני ְִֵַ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ארּכה  נּתנה והלא ׁשּנאמר ּתאמרּו: הּמּבּול, לדֹור ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

ו) הּמּבּול (בראשית ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו :ְְְִֵֶַַָָָָָָ
ללמד  מּמי להם היה ללמד לא מּמי לכם יׁש ואּתם ,. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי) לאחר ׁשּתגלּו,אף ¿«¿∆∆¿»«ְְִֶַַַ

ּבמצות: מצּינים ּכדי היּו מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם יהיּו (ירמיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

צּינים לא) ל "הּציבי :". ִִִִַָֻ

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zRA diEvn dkxA `dYW ,zxg ©̀¤¤¤§¥§¨¨§¨©©
Lirn KFzAW,zòáNå zìëàåoFWl ¤§¥¤§¨©§¨§¨¨§¨¨

xn` mdxa` iAxe .i"Wxzìëàå" ©¦§©¦©§¨¨¨©§¨©§¨
"zòáNå,Lxdvie LWFxiz LpbC l` aW §¨¨§¨¨¤§¨¤¦§§¦§¨¤

."LcUA aUr" `EdW aFxTd l` `lŸ¤©¨¤¥¤§¨§
,lMd l` aW `EdW ipirA oFkPde§©¨§¥©¤¨¤©Ÿ

zòáNå zìëàåmbe xdvie WFxize obC §¨©§¨§¨¨§¨¨¨§¦§¦§¨§©
:xwaE o`v ipA§¥Ÿ¨¨

éøôñáe(eh awr),zòáNå zìëàå §¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨
zraFUe zlkF` LYndAWM§¤§¤§§¤¤§©©

xnF` `Ed oke ,dnc`d zcaFrci ilyn) ¤¤¨£¨¨§¥¥
(cxg` xaC .xFW gkA zF`EaY axe§¨§§Ÿ©¨¨©¥

di`x oi`W iR lr s` ,zFcled on¦©§¨©©¦¤¥§¨¨
xn`PW ,xaCl xkf xaCl(`i `l dinxi) ©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

aEh l` Exdpe oFIv mFxna EpPxe E`aE¨§¦§¦§¦§¨£¤

lre xdvi lre WxiY lre obC lr 'd©¨¨§©¦§©¦§¨§©
:oFkPd Edfe ,'ebe xwaE o`v ipAfh dxez §¥Ÿ¨¨§¤©¨
.älà éøác úà ízîNå (çé)xg`l s` §©§¤¤§¨©¥¤©§©©

EgiPd ,zFvOA oipIvn Eid ElBYW¤¦§¡§ª¨¦©¦§©¦
mkilr Edi `NW icM ,dfEfn EUr oiNtY§¦¦£§¨§¥¤Ÿ§£¥¤

xnF` `Ed oke ,ExfgYWM miWcgmy) £¨¦§¤©§§§¥¥
(k myxakE .i"Wx oFWl ,mipIv Kl iaiSd©¦¦¨¦ª¦¨©¦§¨

dN`d zFevOd iM ,oiprd WExR iYazM̈©§¦¥¨¦§¨¦©¦§¨¥¤
FnM mFwn lkA mpice ,md sEBd zaFg©©¥§¦¨§¨¨§
cFq dGd WxcOA FA Wi la` ,ux`Ä¨¤£¨¥©¦§¨©¤

x xakE wFnrEPOn iYfn(dk gi `xwie): ¨§¨¨©§¦¦¤
äpäåoiNtY dN`d zFevOA xifgd §¦¥¤¡¦©¦§¨¥¤§¦¦

mrR o`M dfEfnE dxFz ixace§¦§¥¨§¨¨©©
miaIg didPW dGd WTdA fnxl ,zipW¥¦¦§Ÿ¨¤¥©¤¤¦§¤©¨¦
,ux`l dvEgA zElBd xg`l mdÄ¤§©©©¨§¨¨¨¤

zaFg odW zFevOd lkl cnlp mdnE¥¤¦§©§¨©¦§¤¥©
didPWe ,mFwn lkA oaEIgW sEBd©¤¦¨§¨¨§¤¦§¤
rwxTd zaFgn ux`l dvEgA oixEhR§¦§¨¨¨¤¥©©©§©
Wxcp `Ed KM ,zFxUrnE dnExY oFbM§§¨©©§¨¦§©

ixtqA(fi awr)ipRn ,WxcOd zpEke . §¦§¦§©¨©©¦§¨¦§¥
xTr la` .mYca`e l` mYnUe KnQW¤¨©§©§¤¤©£©§¤£¨¦©

aizkC ,ux`A aEzMd(`k weqt)ornl ©¨¨¨¤¦§¦§©©
.dnc`d lr mkipa inie mkini EAxi¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨
EaEWYW ,"mkini EAxi ornl" xn`i F`Ÿ©§©©¦§§¥¤¤¨

:mlFrl mini DA Ekix`ze§©£¦¨¨¦§¨
ïëzéåo`kA siqFdl `AW hWRd KxcA §¦¨¥§¤¤©§¨¤¨§¦§¨

,ía øaãìmW iM(f e lirl)dEv §©¥¨¦¨¦¨
o`ke ,LziaA LYaWA mA dY` YxAce§¦©§¨©¨¨§¦§§§¥¤§¨
cr EpipA z` mzF` cOlPW xn`̈©¤§©¥¨¤¨¥©
oke .drW lkA mipAd mA ExAcIW¤§©§¨©¨¦§¨¨¨§¥

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחלּת

אעזבּךּבמגּלה  יֹומים יֹום, ּתעזבני אם :.‰eˆÓ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆
ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ

‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹום ּבֹו ‰·‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ
ׁשאּקרא  ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָאני
- ּׁשּתעׂשּו מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָרב,

מאהבה  לבא ,עׂשּו הּכבֹוד ŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe ְֲֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»
ÌÎ··Ï∑,ּתפּלה היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה ¿«¿∆ְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ּדי ו)(דניאלׁשהּתפּלה אלה" : ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָָָָ
אּלא  ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה ּפלח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאנּת

ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה לּה(שם)על ּפתיחן "וכּוין : ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אֹומר הּוא ּבדוד וכן קמא)וגֹו'", ּתפּלתי (תהלים "ּתּכֹון : ְְְְִִִִֵֵָָ

"לפני ÌÎLÙŒÏÎ·e.קטרת ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ ְְֶֶָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆
הזהיר ּכבר ו)והלא נפׁש",(דברים ּובכל לבב "ּבכל : ְְְְְְְְֲִִַַָָָָֹ

לצּבּור  אזהרה ליחיד, אזהרה .אּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּבכל־לבבכם  ּולעבדֹו . . ּתׁשמעּו אם־ׁשמע ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹוהיה
ְְְֶַָּֽובכל־נפׁשכם:

ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּולעבדֹו
עבֹודה קרּויה רש"י)ׁשהּתפּלה ובפירוש יג. .(יא, ְְֲִֶַָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק אּלא (ריש להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּמעזריטׁש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד תורה מּתֹו (אור ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

עומדין) אין המתחיל' ּכבד 'דבור מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹראׁש
ּכל  ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכבידּות
ׁשל  ּכבד היינּו ראׁש' 'ּכֹובד . . עּזֹו ּבׁשכינת לה ׁשּפיע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֻּכּונתֹו

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָריׁשא

ׁשהרי  צרי־עּיּון, על־ּפי ולכאֹורה הּתפּלה ּגדר הפ זהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּדוקא האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה תפלה הלכה, הלכות (רמב"ם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה א ?פרק
ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
לגמרי  ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם
להּׁשם־ ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ועד ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקּמיּה

.ְִֵָיתּבר
וכל  לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּובמילא
רצֹון  ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמבּקׁשֹו
ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָ"ריׁשא

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי) מה עׂשיתם ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ,ּׁשעליכם  מה אעׂשה אני ּבּלילֹות,∑BzÚa.אף ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר ּדבר  אתכם. יטריחּו ּבלילי (שם)ׁשּלא "ּבעּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבבּתיהם ׁשּבתֹות  מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר הּנֹופלת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה
הּזרעים  סמּוLB˜ÏÓe∑.ואת הּיֹורדת רביעה ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבקּׁשיה, הּתבּואה למּלאֹות ּולׁשֹון (שם)לּקציר, ְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכדמתר ּגמינן: הּמאחר, ּדבר ל)'מלקֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ
נקראת  לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעטּופים

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת הּקּׁשין מלקֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס אֹויביאּתה ולא הּבית אל ּכענין פּנּו , ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב)ׁשּנאמר מאספיו (ישעיה ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ּכענין ולא ו)יאכלהּו", זרע (שופטים אם "והיה : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וגֹו' ."יׂשראל ְְִֵָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי)ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ
ּגֹוזז להֹוליכּה ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ימֹות ּכל ּתבּואת,ּבהמּת לפני ּומׁשלי הּגׁשמים ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואּתה

מּדגנּה zÚ·NÂ.ּפֹוחתת zÏÎ‡Â∑ ּברכה זֹו הרי ְִֶֶָָ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵָָ
הּמעים.אחרת  ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא : ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וׂשבעּת .""ואכלּת ְְְְַָָָָָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

digi FzEkfA `Ed cigId la` ,mrd axŸ¨¨£¨©¨¦¦§¦§¤
iM xn` dPde .zEni FpFrA `Ede§©£¨§¦¥¨©¦
dnlW dad`n zFevOd lM mzFUrA©£¨¨©¦§¥©£¨§¥¨
dN`d miQPd lM z` mdOr dUri©£¤¦¨¤¤¨©¦¦¨¥¤

dxf dcFar mcarA iM xn`e ,daFhl§¨§¨©¦§¨§¨£¨¨¨
:drxl zF` mdOr dUri©£¤¦¨¤§¨¨

òãåF` daFhl EUri `l miQPd iM §©¦©¦¦Ÿ¥¨§¨
F` mixEnB miwiCvl wx drxl§¨¨©§©¦¦§¦

KxcM mipFpiAd la` ,mixEnB mirWxl¦§¨¦§¦£¨©¥¦§¤¤
F` daFh mda dUri mlFr lW Fbdpn¦§¨¤¨¥¨¤¨¤¨

:mzFlilrke mMxcM drxci dxez ¨¨§©§¨§©£¦¨
.zòáNå zìëàå (åè)dkxA Ff ixd §¨©§¨§¨¨§¨£¥§¨¨



awrצח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי),לדּבר יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
לּמּוד  זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלּמדהּו:
אביו  לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּורֹו,

לא  ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמׂשיח
"ולּמדּתם  ׁשּנאמר: קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשה

אתּֿבניכם  וגֹו'אתם ּבם ."לדּבר ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

icinY aEig - miclid KEpig¦©§¨¦¦§¦¦

ּבם  לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּפרׁשתנּו
"ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית יט).ּבׁשבּת (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

"ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדר
אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי
ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא
ּבניכם  את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹבּדר
ילדיו  ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ּבם", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלדּבר

וׁשעה. עת ְְֵָָָּבכל
ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומּכאן,
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָחֹוׁשב

להיֹות  צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכל
לֹו אסּור ,"בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ועֹוסק ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלׁשּכֹוח
הנה  לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכֹות  "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר
קם  ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותיו
לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטתֹו

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם על להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבראׁש

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hi jxk awr zegiy ihewl)

אּלה: ּבימינּו ּבמיחד מזּוזה", ּב"מבצע הּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּזכּות
ׁשעֹוזרּה זאבים, ׁשבעים ּבין אחת ּככבׂשה הּוא יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשרֹואים  לאחר ּובמיחד וׁשֹומרּה...", ׁשּמּצּלּה ה"רֹועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
ׁשּבבּתיהם  לאחרֹונה, ׁשארעּו ׁשֹונים מארעֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבמּוחׁשּיּות,

הּסֹובלים ׁשהּׁשם ׁשל ּכגֹון מזּוזה, מצות ּבקּיּום ּפגם היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁש־ד־י, ׁשם הּמזּוזה, גלילת לאחר ׁשּיראה ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנכּתב
אצלם. חסר היה יׂשראל', ּדלתֹות 'ׁשֹומר ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָראׁשי־ּתבֹות

להׁשּתּדל צרי מזּוזֹות ּביֹותר הרי ּתהיינה יהּודי ּבית ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפתחים על קב ּכל וׁשּיהיּו ּבמזּוזה, לפי החּיבים ּועים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ֲַָָההלכה.
נׁשים  אצל והן אנׁשים, אצל הן זה ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׁש
הּגמרא: ּכהסּבר ּבמיחד ּכאנׁשים, ּבדּיּוק ּבמזּוזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהחּיבֹות

לחיֹות, צריכים [=ּגברים חּיי"? ּבעי לא נׁשי חּיי, ּבעי ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ּגברי
הּבית", "עקרת ּבהיֹותּה ועֹוד: לחיֹות?]. צריכֹות אינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנׁשים
ּכֹולל  הּבית, לעניני לדאג מיחדת חֹובה האּׁשה על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּטלת

"מזּוזֹות על־ידי ...".ּביתׁשמירתֹו ְְְִֵֵֶַָ
ּבֹו. הּנמצא ּכל ועל הּבית, על הּׁשמירה חּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
"הוי' ׁשל ּבאפן ּבזהר, ּכמּובא היא, הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־ּכן:

הּבית.צאתיׁשמר מן ּביציאה ּגם - עֹולם" ועד מעּתה ּובֹוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי  אחת", "קֹומה וכּלם ּבזה, זה ערבים יׂשראל ׁשּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיון

ׁשל מזּוזה ּבמצות ׁשּׁשּפּור יחיד מּובן, חדר החּיב ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל, ּכל ׁשל ּכּלּה הּקֹומה ּבׁשמירת מֹוסיף ּכל ּבמזּוזה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל וטף, נׁשים אנׁשים ְְֲִִִֶַָָָָָיהּודי,
עֹולם". ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר "הוי' הּכתּוב: ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּובלׁשֹון

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

o`kA siqFd,íúà ízãîìåiM ¦§¨§¦©§¤Ÿ¨¦
o`ke ,zFevOd mdl xRqiW "mYpPWe"§¦©§¨¤§©¥¨¤©¦§§¨
mzF` Epiaie mErcie mzF` EcnlIW cr©¤¦§§¨§¥§§¨¦¨

.miYrd lkA LOr mA xAcl mdinrhe§©£¥¤§©¥¨¦§§¨¨¦¦
o`M siqFd okeìò íéîMä éîék §¥¦¨¦¥©¨©¦©

,õøàämd F` .mixFC xFcl `EdW ¨¨¤¤§¦¥

,mlFr inie mipFW`xd ux`de minXd©¨©¦§¨¨¤¨¦¦¦¥¨
:oiai liMUOdehi dxez §©©§¦¨¦



צט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ֲִִֶ

נדרׁשין  ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֹּכן,
לאו  הן, ּומּכלל הן, לאו, Ì‰Ï.מּכלל ˙˙Ï∑(ספרי) ְְִִֵֵַַָָ»≈»∆

מּכאן  להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ'לתת
הּמתים  ּתחּית למדים הּתֹורה מצינּו .מן ְְִִִִִֵֵַַַָָ

ß a`Îmgpn b"k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑,הרּבה ׁשמירֹות אזהרת »…ƒ¿¿ְְְִֵַַַָ

יׁשּתּכח  ׁשּלא ּבתלמּודֹו ÂÈÎ¯cŒÏÎa.להּזהר ˙ÎÏÏ∑ ְְְְִִֵֶַַַָֹ»∆∆¿»¿»»
חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום. ּתהא ואּתה רחּום, ְְֲִֵֵַַַָָהּוא

חסדים  ּגֹומל ּכן,∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה לֹומר אפׁשר ְֲִֵַָָ¿»¿»ְֵֶַָ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא"? אֹוכלה "אׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוהלא

ּבֹו נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעׂשה? יעׂשה אדם ׁשל ׁשדיּבּורֹו אפׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי
ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב כב)ּבפרׁשתנּו ,(יא, ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ

המקֹום. ּבדרּכי ללכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשנצטוינּו
ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהנה

העֹולם. את ּברא ְִֶַָָָָּבלבד
ׁשגם  מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּכיון

מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוּתלּוי
ללב  נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא.
ׁשיהא  צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהׁשֹומע

חז"ל ּכמאמר ׁשמים, יראת ב)ּבֹו ו, ׁשיׁש(ברכות אדם "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
נׁשמעים". דבריו ׁשמים, יראת ְְְִִִִַַָָָָּבֹו

מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז
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i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑ ּׁשעליכם מה אני ,עׂשיתם אף ¿ƒֲֲֲִִֵֶֶֶַַ
ּׁשעלי  מה ÌkÓ.אעׂשה ÌÈÓˆÚÂ∑ ּגּבֹורים אּתם ֱֶֶֶַַָ«¬Àƒƒ∆ִִֶַ

מה  ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, ּגּבֹורים ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם

ׁשּמׁשּב ההּוא לֹומר:הּׁשבח האמֹורּיים, את ח ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ה'עֹובדי  מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא מּכם"? ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"ועצמים

מּכם  ּגּבֹורים והם .ּכֹוכבים', ְִִִִֵֶָ
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i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי),לדּבר יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
לּמּוד  זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלּמדהּו:
אביו  לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּורֹו,

לא  ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמׂשיח
"ולּמדּתם  ׁשּנאמר: קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשה

אתּֿבניכם  וגֹו'אתם ּבם ."לדּבר ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

icinY aEig - miclid KEpig¦©§¨¦¦§¦¦

ּבם  לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּפרׁשתנּו
"ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית יט).ּבׁשבּת (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

"ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדר
אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי
ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא
ּבניכם  את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹבּדר
ילדיו  ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ּבם", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלדּבר

וׁשעה. עת ְְֵָָָּבכל
ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומּכאן,
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָחֹוׁשב

להיֹות  צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכל
לֹו אסּור ,"בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ועֹוסק ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלׁשּכֹוח
הנה  לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
צריכֹות  "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר
קם  ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותיו
לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטתֹו

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם על להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבראׁש

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
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אּלה: ּבימינּו ּבמיחד מזּוזה", ּב"מבצע הּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּזכּות
ׁשעֹוזרּה זאבים, ׁשבעים ּבין אחת ּככבׂשה הּוא יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשרֹואים  לאחר ּובמיחד וׁשֹומרּה...", ׁשּמּצּלּה ה"רֹועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
ׁשּבבּתיהם  לאחרֹונה, ׁשארעּו ׁשֹונים מארעֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבמּוחׁשּיּות,

הּסֹובלים ׁשהּׁשם ׁשל ּכגֹון מזּוזה, מצות ּבקּיּום ּפגם היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁש־ד־י, ׁשם הּמזּוזה, גלילת לאחר ׁשּיראה ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנכּתב
אצלם. חסר היה יׂשראל', ּדלתֹות 'ׁשֹומר ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָראׁשי־ּתבֹות

להׁשּתּדל צרי מזּוזֹות ּביֹותר הרי ּתהיינה יהּודי ּבית ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפתחים על קב ּכל וׁשּיהיּו ּבמזּוזה, לפי החּיבים ּועים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ֲַָָההלכה.
נׁשים  אצל והן אנׁשים, אצל הן זה ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׁש
הּגמרא: ּכהסּבר ּבמיחד ּכאנׁשים, ּבדּיּוק ּבמזּוזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהחּיבֹות

לחיֹות, צריכים [=ּגברים חּיי"? ּבעי לא נׁשי חּיי, ּבעי ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ּגברי
הּבית", "עקרת ּבהיֹותּה ועֹוד: לחיֹות?]. צריכֹות אינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנׁשים
ּכֹולל  הּבית, לעניני לדאג מיחדת חֹובה האּׁשה על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּטלת

"מזּוזֹות על־ידי ...".ּביתׁשמירתֹו ְְְִֵֵֶַָ
ּבֹו. הּנמצא ּכל ועל הּבית, על הּׁשמירה חּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
"הוי' ׁשל ּבאפן ּבזהר, ּכמּובא היא, הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־ּכן:

הּבית.צאתיׁשמר מן ּביציאה ּגם - עֹולם" ועד מעּתה ּובֹוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי  אחת", "קֹומה וכּלם ּבזה, זה ערבים יׂשראל ׁשּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיון

ׁשל מזּוזה ּבמצות ׁשּׁשּפּור יחיד מּובן, חדר החּיב ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל, ּכל ׁשל ּכּלּה הּקֹומה ּבׁשמירת מֹוסיף ּכל ּבמזּוזה, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל וטף, נׁשים אנׁשים ְְֲִִִֶַָָָָָיהּודי,
עֹולם". ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר "הוי' הּכתּוב: ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּובלׁשֹון

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

o`kA siqFd,íúà ízãîìåiM ¦§¨§¦©§¤Ÿ¨¦
o`ke ,zFevOd mdl xRqiW "mYpPWe"§¦©§¨¤§©¥¨¤©¦§§¨
mzF` Epiaie mErcie mzF` EcnlIW cr©¤¦§§¨§¥§§¨¦¨

.miYrd lkA LOr mA xAcl mdinrhe§©£¥¤§©¥¨¦§§¨¨¦¦
o`M siqFd okeìò íéîMä éîék §¥¦¨¦¥©¨©¦©

,õøàämd F` .mixFC xFcl `EdW ¨¨¤¤§¦¥

,mlFr inie mipFW`xd ux`de minXd©¨©¦§¨¨¤¨¦¦¦¥¨
:oiai liMUOdehi dxez §©©§¦¨¦



awrק zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה (יא, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
א־ב) יׂשראל,(לד, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים אּלא הּיםעד האחרֹון, ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ויׁשהּיֹום הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

רֹומז  יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

ארץ  ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
לּנקּדה  עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל
ּגדרי  ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרֹונה
ׁשּתתּפּׁשט  יׂשראל ארץ עתידה לעתיד־לבֹוא ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם,

הארצֹות. ְֲָָָבכל

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאּמה
מּכלֿמקֹום  יתיּצב", ּתלמּודֿ"לא מה ּכן, אם . ְְִִִֵֵַַַָָֹ

ּכעֹוג  אפּלּו "איׁש"? הּבׁשן לֹומר: מל.ÌÎcÁt ְֲִִֶֶַַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡¯BÓe∑ ּפחּדכם אּלא, מֹורא? הּוא ּפחד והלא «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרחֹוקים  על - ּומֹוראכם הּקרֹובים, על -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת ּדאגה ∑BÓ¯‡.לׁשֹון מּימים לׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.רּבים  ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וגֹו' לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

å øåáéöì äøèôääú"åîùìáôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ók Cøãz øLà íB÷nä ìk (ãë)¨©¨£¤¦§Ÿ©
ïî äéäé íëì Ba íëìâø©§§¤¨¤¦§¤¦

.'åâå øaãnädPd EpizFAx zrC lr ©¦§¨©©©©¥¦¥
xW` mFwn lMW ,zFghad iYW md¥§¥©§¨¤¨¨£¤

rpW ux`A WAkl EvxixEX` ux`e x ¦§¦§§¤¤¦§¨§¤¤©
oNM zFevOde ,mdNW didi mzlEfe§¨¨¦§¤¤¨¤§©¦§ª¨
onE ,l`xUi ux` lMd iM ,mdA zFbdFp£¨¤¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¦
didi oFxg`d mId cre oFpaNde xAcOd©¦§¨§©§¨§©©¨¨©£¦§¤
cA`lE FWakl miaIg mY`W ,mklEab§§¤¤©¤©¨¦§¨§§©¥

o`M xn`W FnM ,miOrd mXn(bk weqt) ¦¨¨©¦§¤¨©¨
,íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤¦§Ÿ¦©£ª¦¦¤

FnM ,diWOWnE dxf dcFar xwrle§©£Ÿ£¨¨¨§©§¤¨§
dlrnl xiMfdW(dk d f)`l iM gihade . ¤¦§¦§©§¨§¦§¦©¦Ÿ

zxMfPd ux`A oiA ,mkiptA Wi` aSizi¦§©¥¦¦§¥¤¥¨¨¤©¦§¤¤
mklbx sM KxcY xW` mFwn lkA oiA¥§¨¨£¤¦§Ÿ©©§§¤

:FA
ïàkîeEpizFAxl `vi(f"n c"t dlg) ¦¨¨¨§©¥

oixFTW `ixEqA zwlgOd©©§Ÿ¤§§¨¤¦
WaM ceC iM mrHde .cigi WEAM DzF`¨¦¨¦§©©©¦¨¦¨©
mixE`A l`W `NW ,FWtp oFvxA DzF`¨¦§©§¤Ÿ¨©¨¦
did iM ,oixcdpQA Klnp `le minEze§¦§Ÿ¦§©©©§¤§¦¦¨¨
dNgYA miFBd zraW lM WixFdl aIg©¨§¦¨¦§©©¦©§¦¨

zxg` ux` l` Kli dvxi m` ok ixg`e§©£¥¥¦¦§¤¥¥¤¤¤©¤¤
`NW ipRnE .o`kA mXd gihad xW`M©£¤¦§¦©©¥§¨¦§¥¤Ÿ
,dxFYd zevnM `Edd WEAMd dUrp©£¨©¦©§¦§©©¨
Fpice WEAM DinW `l mzvwn Exn`̈§¦§¨¨Ÿ§¥¦§¦
`id Kke ,ux`l dvEg oicM zFevnA§¦§§¦¨¨¨¤§¨¦

ixtqA diEpW(ck awr)Exn`i mzvwnE . §¨§¦§¦¦§¨¨Ÿ§
cEnlYA(.`k f"r)s` iM ,WEAM DinWC ©©§¦§¥¦¦©

KldW oeiM ,xcQM dUrp `NW iR lr©¦¤Ÿ©£¨©¥¤¥¨¤¨©
ux`e ,didi mkl FA mIwzp DWake mẄ§¨§¨¦§©¥¨¤¦§¤§¤¤

:`id l`xUidk dxez ¦§¨¥¦

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה (יא, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
א־ב) יׂשראל,(לד, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים אּלא הּיםעד האחרֹון, ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ויׁשהּיֹום הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

רֹומז  יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

ארץ  ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
לּנקּדה  עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל
ּגדרי  ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרֹונה
ׁשּתתּפּׁשט  יׂשראל ארץ עתידה לעתיד־לבֹוא ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם,

הארצֹות. ְֲָָָבכל

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאּמה
מּכלֿמקֹום  יתיּצב", ּתלמּודֿ"לא מה ּכן, אם . ְְִִִֵֵַַַָָֹ

ּכעֹוג  אפּלּו "איׁש"? הּבׁשן לֹומר: מל.ÌÎcÁt ְֲִִֶֶַַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡¯BÓe∑ ּפחּדכם אּלא, מֹורא? הּוא ּפחד והלא «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרחֹוקים  על - ּומֹוראכם הּקרֹובים, על -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת ּדאגה ∑BÓ¯‡.לׁשֹון מּימים לׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.רּבים  ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וגֹו' לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿

å øåáéöì äøèôääú"åîùìáôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ók Cøãz øLà íB÷nä ìk (ãë)¨©¨£¤¦§Ÿ©
ïî äéäé íëì Ba íëìâø©§§¤¨¤¦§¤¦

.'åâå øaãnädPd EpizFAx zrC lr ©¦§¨©©©©¥¦¥
xW` mFwn lMW ,zFghad iYW md¥§¥©§¨¤¨¨£¤

rpW ux`A WAkl EvxixEX` ux`e x ¦§¦§§¤¤¦§¨§¤¤©
oNM zFevOde ,mdNW didi mzlEfe§¨¨¦§¤¤¨¤§©¦§ª¨
onE ,l`xUi ux` lMd iM ,mdA zFbdFp£¨¤¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¦
didi oFxg`d mId cre oFpaNde xAcOd©¦§¨§©§¨§©©¨¨©£¦§¤
cA`lE FWakl miaIg mY`W ,mklEab§§¤¤©¤©¨¦§¨§§©¥

o`M xn`W FnM ,miOrd mXn(bk weqt) ¦¨¨©¦§¤¨©¨
,íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤¦§Ÿ¦©£ª¦¦¤

FnM ,diWOWnE dxf dcFar xwrle§©£Ÿ£¨¨¨§©§¤¨§
dlrnl xiMfdW(dk d f)`l iM gihade . ¤¦§¦§©§¨§¦§¦©¦Ÿ

zxMfPd ux`A oiA ,mkiptA Wi` aSizi¦§©¥¦¦§¥¤¥¨¨¤©¦§¤¤
mklbx sM KxcY xW` mFwn lkA oiA¥§¨¨£¤¦§Ÿ©©§§¤

:FA
ïàkîeEpizFAxl `vi(f"n c"t dlg) ¦¨¨¨§©¥

oixFTW `ixEqA zwlgOd©©§Ÿ¤§§¨¤¦
WaM ceC iM mrHde .cigi WEAM DzF`¨¦¨¦§©©©¦¨¦¨©
mixE`A l`W `NW ,FWtp oFvxA DzF`¨¦§©§¤Ÿ¨©¨¦
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זה שכל אחד מישראל, גם קל שבקלים, מוסר נפשו על קידוש השם, הוא לא מצד הרגש האהבה . . אלא מפני שאינו יכול להיפרד 
חס-ושלום מאחדותו יתברך.

ממאמר שבת פרשת עקב, ה'תשכ"ח



קי

יום ראשון - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' מנחם־אב
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח מנחם־אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב מנחם־אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג מנחם־אב
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת עקב שיעורי תהלים 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה (יא, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
א־ב) יׂשראל,(לד, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים אּלא הּיםעד האחרֹון, ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ויׁשהּיֹום הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

רֹומז  יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

ארץ  ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
לּנקּדה  עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל
ּגדרי  ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרֹונה
ׁשּתתּפּׁשט  יׂשראל ארץ עתידה לעתיד־לבֹוא ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם,

הארצֹות. ְֲָָָבכל

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם),איׁש אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ִִֵֶָ

ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻאּמה
מּכלֿמקֹום  יתיּצב", ּתלמּודֿ"לא מה ּכן, אם . ְְִִִֵֵַַַָָֹ

ּכעֹוג  אפּלּו "איׁש"? הּבׁשן לֹומר: מל.ÌÎcÁt ְֲִִֶֶַַָָ«¿¿∆
ÌÎ‡¯BÓe∑ ּפחּדכם אּלא, מֹורא? הּוא ּפחד והלא «¬∆ְְֲֶֶַַַַָָֹ

הרחֹוקים  על - ּומֹוראכם הּקרֹובים, על -.„Át∑ ְְֲִִֶַַַַָ««
ּפתאם  ּבעיתת ּדאגה ∑BÓ¯‡.לׁשֹון מּימים לׁשֹון ְְְִִַֹ»ְְִִָָָ

ÌÎÏ.רּבים  ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן (שמות ִַ«¬∆ƒ∆»∆ְִֵֵָ
וגֹו' לפני אׁשּלח אימתי ":"את ְְֲִֵֶֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת

daכד  ÔBÎÏ‚¯ ˙Ò¯t CB¯„˙ Èc ‡¯˙‡ Ïk»«¿»ƒƒ¿«¿««¿¿≈
¯‰ ‡¯‰ ÔÓ Ô·ÏÂ ‡¯a„Ó ÔÓ È‰È ÔBÎÏ„ƒ¿¿≈ƒ«¿¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»¿«

:ÔBÎÓeÁ˙ È‰È ‡·¯ÚÓ ‡nÈ „ÚÂ ˙¯t¿»¿««»««¿»¿≈¿¿

ÔBÎ˙ÏÁcכה  ÔBÎÈÓ„˜ L‡ „zÚ˙È ‡Ï»ƒ¿««¡»√»≈«¬»¿
‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈ ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈»¿ƒ≈¿»¡»¬««≈»«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎÏ ÏÈlÓ Èc ‡Ók da ÔeÎ¯„˙ Ècƒƒ¿¿«¿»ƒ«ƒ¿
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a`Îmgpnקב f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî æ"é ïåùàø íåé
אגרת ה  ,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,gw 'nr cr.ì"ðëå ò"ç 'éçáî

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa Cà©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` cvik okÎm`e
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi ,uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd
yie zrce dnkg ilra
,zewl`a drici mdl
zeize` zeiniptn mi`a

okly ,"dnkg"n `a df lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd
eli`e ;zewl`a dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd
leaqle lawl elkeiy ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd
`l` ,zeize`d ly zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z`
zeize` ly sebde xnegdn mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d
,sebdn `a dfy ,mc`a xacdy enk ,lynÎjxcÎlr) xeaicd
mb jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn
okl ,(zeize`d sebne dlrnly laddn `a df ixd dlrnl
ze`a `xap `edy ,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne`
oeylae .lirl xaqedy itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d

:owfd epaxáì éîëç ìëì òeãé äpä16úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨
áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå17Léä" : §©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§¤¨£¥

,"åéãeãâì øtñî,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekd - ¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`yãeãâe ìëéä ìëáeenk xtqn xak yi mda ± §¨¥¨§

aezky18± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j`ïááø àBaøå ïéôìà óìà¤¤£¨¦§¦¦§¨

íéëàìî19ïëå ,zeillk zebixcn yng oda yiy ,zenypa ± ©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp lyod ,dcigi ,äiç-äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨©¨

äãéçé,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãîuw oi`l zebixcn opyiy - §¦¨©§¥§¥¥
dbixcna cr ,"gex" zpigae zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" lyéeaøî úBìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨¥¦

äøéöé äàéøa úeìéöàaL úBìëéäzenler mlek ody ± ¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨
dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex
`edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle
mb m`Îik ,inybd dfd mlerl wx `l oeekn ,"diyr"d mler
diyrd mler z` llek

- ipgexdíééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦
ãò éeaø øçà éeaø ,elà¥¦©©¦©

,Lnî õ÷ ïéàyiy - ¥¥©¨
daxd jk lk mda
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnly-íb©
ãò íéaø íéôeøöì ïk¥§¥¦©¦©

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà- ¥¥§©§¦©¨
mitexivl seq oi`e uw oi`
zeize` a"kn mixvepd

,dlrnly xeaicdBîk§
äøéöé øôña áeúkL20: ¤¨§¥¤§¦¨

äòáL21,íéza íéòaøàå íéôìà úLîç úBðBa íéðáà- ¦§¨£¨¦£¥¤£¨¦§©§¨¦¨¦
,"miza" - milnde ,"mipa`" zeize`d ze`xwp 'dxivi xtq'a
rayne ,mipa`n sxhvny zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd
,zepey miln mirax`e mitl` zyng sxvl xyt` zeize`

'eë øaãì ìBëé ätä ïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî- ¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥©¤¨§©¥
zeiexyt`d od daxd jk lk - renyl dleki ofe`d oi`e
zeize` ray cr .zeize`d a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl
,zeize` izyn mixvepd mitexivd xtqn 'dxivi xtq'a dpen

ze` rayn dlrnl eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly,zei
mb jk ,leab ila mdy zeax jk lk od mitexivd zeiexyt`
sxvl milekiy mitexivd ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a
ieaix mi`a mitexivd ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapdúBìòîa LiL íâäå©£©¤¥§©£
úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîemik`ln daxd wx `l ± ©§¥©©§¨¦§¨

mb `l` ,zenypeúB÷eìç úBâøãîe úBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£©§¥£
dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàìdbixcndn dlrnl - zg` dbixcn - §¥¥¨©©¨©

lk m`e .xzeia zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd
`ed lcadd - dlrnly xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix
lcadd ,zeidl jixv did `l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx

,- deab lr deab zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oiaìkä äpä¦¥©Ÿ
,deab lr deab mb ,zebixcnd zewlgzd ±éôelç éôì CLîð¦§¨§¦¦¥
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ùã÷ä úøâà
êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá

úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
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קג a`Îmgpn g"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ç"é éðù íåé
,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåòä êà,216 'nr cr:äéùòá úðð÷î

íéôeøvämitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc - ©¥¦
,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde

'eë L"a ú"àa úBøeîzäå,"z"iaÎs"l`"d ly xg`d xcqa - §©§§©©
ztlgen (dpey`xd ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a z"`" ly xcqd

ze`d) e"iz ze`a
z"ia ze`de ,(dpexg`d
ztlgen (dipyd ze`d)
dipyd ze`d) o"iy ze`a
.'eke (dpexg`d iptly
÷øôa øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¤¤

.(áécegid xry"a ±
"dpen`de22epyiy zexnl ,ixd ."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd

,uw oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix,ììk Cøc Cà©¤¤§¨
,úòãå äîëç éìòa ílk äpäzrce dnkgd oipr `ed mpipr - ¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©

,zewl`aúeiîéðtî íúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥¡©¨¦§¦¦
úBëLîpä úBiúBàäzekynp zeize`d zeinipt ±úðéçaî ¨¦©¦§¨¦§¦©

,äàlò äîëçdnkg" - ¨§¨¦¨¨
dpeilr,".ìéòì økæpëå± §©¦§¨§¥

lk lr mixne` okl
mya millkpd mi`xapd
mdy ,"`ad mler" illkd
mzeig oky ,c"eia e`xap
xe`ne zeiniptn d`a

.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly xeaicd zeize`

ìéëäî ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨¥¨¦
,ïúeiîéðôe úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦§¦¦¨

øéàäì,ea xi`i ,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¨¦
L Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìe,zeize`d zeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦
,íéëàìîe úBîLðì- ¦§¨©§¨¦

df mik`lne zenypl
yeald ila rityne xi`n
sebe xneg ly xzqdde
deedznd zeize`d

laddn23,äøàää ÷ø©©¤¨¨
äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§

úBiúBàä,íúeéðBöéçå ¨¦§¦¦¨
àeäLzeipevig ± ¤

`id ,zeize`dúðéça§¦©
,ìáääÎjxcÎlr enk - ©¤¤

sebe zeipevig lyn
`ede ,aldn `ad laddn mieedznd mc`a xeaicd zeize`

,inyb ladì ÷lçúnäúìä÷aL íéìáä äòáL24weqta - ©¦§©¥§¦§¨£¨¦¤§Ÿ¤¤
"zldw"a25xn` milad lad" :lad ly mipipr dray mixkfen

oeyl "milad" ,zg` mrt "lad" ,"lad lkd milad lad ,zldw
aey ,"milad lad" mrtd cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax
."lad" minrt ray cgiae ,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly

íäéìòL,miladd dray lr ±ìBòäáeúkL Bîk ,ãîBò í ¤£¥¤¨¨¥§¤¨
LBãwä øäfa26.xn`c milad lr `l` miiwz` `l `nlr" ± ©Ÿ©©¨

xn`y miladd lr `l` miiwzn epi` mlerd ± "`kln dnly
,mixen`d miladd zray mdy ,jlnd dnlyét àöBî" àeäå§¨¦

åéàáö ìëå äfä íìBòa Laìúnä "'ämleray mi`xapd lk ± ©¦§©¥¨¨©¤§¨§¨¨
,dfd,íúBéçäì,'d it `ven ,'d itn `ad ladd dfy -BëBúáe §©£¨§

,'d it `venae lada ±
úøeö úðéça úLaìî§ª¤¤§¦©©
øeacä úBiúBà¦©¦

,äáLçnäå,dlrnly - §©©£¨¨
- d`adåéúBcnî¦¦¨

BðBöøe úBLBãwä©§§
,'eëå Búîëçåenk - §¨§¨§

zeize`y ,lynl mc`a
daygnd zeize`e xeaicd
eizecnn ieliba ixd ze`a
dad` el yiy iptny -
,miieqn xacl dweyze
xacne ayeg `ed okl
zecnde ,xac eze` zece`
eznkge epevxn ze`a
dlrnly daygnde xeaicd zeize` ze`a dlrnl mb jk ,'eke

,'eke eznkge epevxne zeyecwd zecndn ,zelbzdaúBãçéîä©§ª¨
zecge`n ,(zexitqd) eznkge epevxe ,zeyecwd ± eizecn ±

úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàazexevny xe`dy ixd - §¥¨§©§¦
- dnkge oevxne zeyecwd eizecnn `ad xe` `edy ,zeize`d
z` digne deednd "'d it `ven" ly zeinipta ,ekeza wx `vnp
zeedzdd d`a okidne .jk xacd oi` ieliba eli`e ,dfd mlerd
,zeize`d sebe zeipevign df ixd - ?dfd mlerd ly zeigde
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îëå) 'åë ù"á ú"àá úåøåîúäå íéôåøéöä éôåìéç
úòãå äîëç éìòá íìåë äðä ììë êøã êà (á"éôá
úåéúåàä úåéîéðôî íúåéç úåéä éðôî íàøåá úà íéòãåéå

.ì"ðëå ò"ç 'éçáî úåëùîðä

ìôùä äæä íìåòä êà
úåéçå øåà ìåáñìå ìéëäî ïè÷ åëåúáù úåéçä íò
åá òéôùäìå øéàäì ïúåéîéðôå úåéúåàä úøåö úðéçáî
úåîùðì úåòéôùîå úåøéàîù åîë øúñäå ùåáì éìá
æ"äåòì òôùðå äàá äòôùääå äøàää ÷ø íéëàìîå
úðéçá àåäù íúåéðåöéçå úåéúåàä óåâå øîåç úðéçáî
íìåòä íäéìòù úìä÷áù íéìáä 'æì ÷ìçúîä ìáää
íìåòá ùáìúîä 'ä éô àöåî àåäå ÷"äåæá ù"îë ãîåò
úðéçá úùáåìî åëåúáå íúåéçäì åéàáö ìëå äæä
úåùåã÷ä åéúåãîî äáùçîäå øåáãä úåéúåà úøåö
úéìëúá ä"á ñ"àá úåãçåéîä 'åëå åúîëçå åðåöøå
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נקבה. לשון "בונות", להלן שאומר כמו נקבה, לשון "שבע", לומר צריכים שאולי אפשר", בדרך ותיקונים ב"הערות ‰Ú¯˙22.מציין
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשעי"ז"„¯ÂÈמשא"כ – כו' דהארה הארה כו', שתחתיו לגבוה ביותר פחות ·˘ÈÂÈמגבוה דאינו בלבד הצירוף

˘ËÈÏ"‡:23.במעלה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מסתיר ואינו בו להמלובש בטל ˘ËÈÏ"‡:24."שהוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עייג"כ"
עה"פ". א.25.באוה"ת ב.26.א, קמו, ח"א

a`Îmgpn f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî æ"é ïåùàø íåé
אגרת ה  ,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,gw 'nr cr.ì"ðëå ò"ç 'éçáî

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa Cà©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` cvik okÎm`e
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi ,uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd
yie zrce dnkg ilra
,zewl`a drici mdl
zeize` zeiniptn mi`a

okly ,"dnkg"n `a df lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd
eli`e ;zewl`a dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd
leaqle lawl elkeiy ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd
`l` ,zeize`d ly zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z`
zeize` ly sebde xnegdn mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d
,sebdn `a dfy ,mc`a xacdy enk ,lynÎjxcÎlr) xeaicd
mb jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn
okl ,(zeize`d sebne dlrnly laddn `a df ixd dlrnl
ze`a `xap `edy ,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne`
oeylae .lirl xaqedy itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d

:owfd epaxáì éîëç ìëì òeãé äpä16úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨
áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå17Léä" : §©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§¤¨£¥

,"åéãeãâì øtñî,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekd - ¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`yãeãâe ìëéä ìëáeenk xtqn xak yi mda ± §¨¥¨§

aezky18± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j`ïááø àBaøå ïéôìà óìà¤¤£¨¦§¦¦§¨

íéëàìî19ïëå ,zeillk zebixcn yng oda yiy ,zenypa ± ©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp lyod ,dcigi ,äiç-äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨©¨

äãéçé,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãîuw oi`l zebixcn opyiy - §¦¨©§¥§¥¥
dbixcna cr ,"gex" zpigae zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" lyéeaøî úBìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨¥¦

äøéöé äàéøa úeìéöàaL úBìëéäzenler mlek ody ± ¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨
dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex
`edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle
mb m`Îik ,inybd dfd mlerl wx `l oeekn ,"diyr"d mler
diyrd mler z` llek

- ipgexdíééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦
ãò éeaø øçà éeaø ,elà¥¦©©¦©

,Lnî õ÷ ïéàyiy - ¥¥©¨
daxd jk lk mda
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnly-íb©
ãò íéaø íéôeøöì ïk¥§¥¦©¦©

,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà- ¥¥§©§¦©¨
mitexivl seq oi`e uw oi`
zeize` a"kn mixvepd

,dlrnly xeaicdBîk§
äøéöé øôña áeúkL20: ¤¨§¥¤§¦¨

äòáL21,íéza íéòaøàå íéôìà úLîç úBðBa íéðáà- ¦§¨£¨¦£¥¤£¨¦§©§¨¦¨¦
,"miza" - milnde ,"mipa`" zeize`d ze`xwp 'dxivi xtq'a
rayne ,mipa`n sxhvny zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd
,zepey miln mirax`e mitl` zyng sxvl xyt` zeize`

'eë øaãì ìBëé ätä ïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî- ¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥©¤¨§©¥
zeiexyt`d od daxd jk lk - renyl dleki ofe`d oi`e
zeize` ray cr .zeize`d a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl
,zeize` izyn mixvepd mitexivd xtqn 'dxivi xtq'a dpen

ze` rayn dlrnl eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly,zei
mb jk ,leab ila mdy zeax jk lk od mitexivd zeiexyt`
sxvl milekiy mitexivd ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a
ieaix mi`a mitexivd ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapdúBìòîa LiL íâäå©£©¤¥§©£
úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîemik`ln daxd wx `l ± ©§¥©©§¨¦§¨

mb `l` ,zenypeúB÷eìç úBâøãîe úBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£©§¥£
dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàìdbixcndn dlrnl - zg` dbixcn - §¥¥¨©©¨©

lk m`e .xzeia zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd
`ed lcadd - dlrnly xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix
lcadd ,zeidl jixv did `l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx

,- deab lr deab zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oiaìkä äpä¦¥©Ÿ
,deab lr deab mb ,zebixcnd zewlgzd ±éôelç éôì CLîð¦§¨§¦¦¥

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

ùã÷ä úøâà
êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá

úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
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a`Îmgpnקד h"i iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî è"é éùéìù íåé
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàá äðäå,216 'nr cr.'åë íäøáàì

.dlrnly xeaicd "lad"-BðBøëæ é"øàä áúkL eäæå)§¤¤¨©¨£¦¦§
äëøáì27,úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéç úðéçaL , ¦§¨¨¤§¦©¦¦©¥¦§©§©£¦

,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä"d`zz 'd" - ©§ª¨§¤¥£¨¨¨
,zeklnd zxitq `idyíìBòì äîLð eNòðå eãøé íä¥¨§§©£§¨¨§¨

áeúk ïëå .(äiNòä̈£¦¨§¥¨
'íéðewz'a28ipewiz"a - ©¦¦

,"xdefã"eiäLmy ly ± ¤©
,'iedàeä,xi`n ±

,'eë úeìéöàa'd"e - ©£¦
mlera ± "d`lir
mlera ± "e"e" ,"d`ixa"d

,"dxivi"dúðp÷î äàzz 'äå,dxi`ne ±:äiNòarax` - §©¨¨§©¤¤©£¦¨
zenlerd ly zewl`d od 'ied my ly zeize`d29ielibd :

my ly c"ei) "dnkg"d zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny
,xzeia dlrpd epte`a lehia ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied
d"dbda xne` owfd epaxy itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly
"dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga) d"l wxtay

mler ipipr lkay ,"zeliv`"d mler zellka dxi`n ef
"d`ixa"d mlera ;xen`d lehiad ote` xxey "zeliv`"d
df mler ly mi`xapd lke 'dpia'd zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n
;zewl`a dlecb dbyd ilra md (mik`ln mbe zenyp mb)
zexi`n "dxivi"d mlera
zceare ,zecnd yy
,df mleray mi`xapd
,"zecn"d oipra `id
dad` ly zelrtzd
mlerae ;zewl`a d`xie
'd" dxi`n "diyr"d
,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq ,"d`zz
ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw jezn dyrne
zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler
zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d sebe xnega mlrda
- xeaicd zeize` zeipevign wx md ,envr mlerd zeige

.ixnege inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg
,xeaicd "lad" ,'ied my
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl

dwcvay ixd .cqge dwcv dyer dhnl mc`y cqgd ici lr
ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed ,dhnl icedi ly cqge
lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg" - 'ied my
epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed dwcv ici

:owfdìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨
úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð ìékNäì§©§¦¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§

ãçà,zg` ±äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî ¤¨¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨

øúéå ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä Búîëçì äìBãb§¨§¨§¨©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨§¤¤
øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî¦¤§¥¥¨¨¦§¨¨¨¨©£¤¦§©
ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð íéîL 'ä¨©¦©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨

àéä ,"íàáö,`ed "'d xac" ±ä"éåä íL ìL 'ä úBà §¨¨¦¤¥£¨¨
,àeä-Ceøa`idy - ¨

,"àìél÷ àúà"ze` - ¨¨©¦¨
cala ef `l - ,"dlw"
mb `id ,zg` ze` `idy
,"`lilw `z`" z`xwp
da oi`y "dlw" ze`

.ynn:áeúkL Bîk§¤¨
'äa" ¯ "íàøaäa"§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -30: §¨¨
eyxc jk lre ,"m`xada"

l"f epinkg31,"m`xa 'da" :
,mze` `xa `ed 'd ze`a

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z`àéä± ¦
`id ,'d ze`dïBLàø øîànî eëLîðL úBøîàî 'èä øB÷î§©©£¨¤¦§§¦©£©¦

úéLàøaéîð"c`ed mby ±"àeä øîàî32,"ziy`xa" lr - §¥¦§¨¥©£¨
mixn`nd x`y enk "xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne`
iy`xd xn`nd `edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday

zexn`nd x`yl xewnde33,úàø÷pä äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨©¦§¥
."úéLàø"'h xewn ,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ¥¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìéöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéç úðéçáù ì"æ é"øàä ù"æå)
äîùð åùòðå åãøé íä ä"á 'éåä íù ìù 'äá úåæîåøîä
'åë 'éöàá àåä ã"åéäù íéðå÷úá ë"ëå (äéùòä íìåòì

:äéùòá úðð÷î äàúú 'äå

äðäåìåãâ íëç àåäù éî ìùîì ïåúçúä íãàá
åìëù íöîöîå äîëç úåàìôð ìéëùäì
íåöîö àåä äæ äðä åøåáãî ãçà úåàá åúáùçîå
î"ãò ùîî äëë äàìôðä åúîëçì äìåãâ äãéøéå íåöò
øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
åëùîðù úåøîàî 'èä øå÷î àéä íàøá 'äá íàøáäá
úðéçá àéä àåä øîàî éîðã úéùàøá ïåùàø øîàîî
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ובכ"מ.27. פ "ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.28.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:29.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בח"א "עפמשנת"ל 
ד.30.פל"ט". ב, ב.31.בראשית כט, א.32.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:33.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם "צע"ג

–È¯Á‡Ïהמאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן גו'!



קה a`Îmgpn 'k iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî 'ë éòéáø íåé
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øçà êà,218 'nr cr:åðéáé íéìéëùîäå

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln" ,xeaicl ,zexn`ndæà Cà©¨
,d`ixad zligza ±äúéä̈§¨

Bæ äãéøéå äëLîä± ©§¨¨¦¦¨
± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd
ék"34ãáòì ïéà íãà ¦¨¨©¦©£Ÿ
"'eë35,f` did `l ixd -

,dhnln zexxerzdd z` dyrie ceariy mc`dõôç ék" ÷ø©¦¨¥

"àeä ãñç36,,cqg utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixad - ¤¤
"äðaé ãñç íìBò"å37. §¨¤¤¦¨¤

¯ "íàøaäa" eäæå§¤§¦¨§¨
"íäøáàa"38,dn df - §©§¨¨

lr mixne` l"f epinkgy
dfy "m`xada" weqtd

,"mdxa`a" zeize`ék39 ¦
'eë "íäøáàì ãñç"40.± ¤¤§©§¨¨

,cqg zpiga `ed mdxa`
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada" edfe

íãàä úàéøa øçà Cà`ed epipry ±,"'eë dãáòì"- ©©©§¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekynd jiyndleìk éæà£©¨

òúààìéòìc àúeødlrnlny zexxerzd lk ±úcî øøBòì ¦§¨¨¦§¥¨§¥¦©
,àzúìc àúeøòúàa àeä ,ïBéìò ãñçzexxerzdd ici lr - ¤¤¤§§¦§¨¨¦§©¨

mc`d ly dcearde
xxern `edy ,dhnl
cqgd z` jiynne

,oeilrdãñçå ä÷ãöa41 ¦§¨¨¨¤¤
íìBòa ïéNBò ìàøNiL¤¦§¨¥¦¨¨

.äfädwcv ici lr ,ixd ± ©¤
dyer icediy cqge
jiynn `ed ,dhnl
± 'ied my ly c"eidn
my ly 'dl ± "dnkg"n
ixd - ,"zekln" ± 'ied
jiynne "dyer" `edy

.'ied my z`eøîà ïëì̈¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì42øîBàä ìk : ¦§¨¨¨¨¥
éìa äøBz àlà Bì ïéà¥¤¨¨§¦
elôà ,íéãñç úeìéîb§¦£¨¦£¦

àlà ,Bì ïéà äøBzjixv.íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòì ¨¥¤¨¨¦©£Ÿ©¨¦§¦£¨¦
ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék43,dxezy zexnl - ¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©

,"dnkg"n d`aàîìò íi÷úî àúéøBàáe44,dxez ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨
,mlerd miiwznda ïàòìc ïeðéàáe45,dl` ici lre - §¦§¨¨¨

,(dxeza) da mixacne miwqeryíøeaãa ék,dxez ixeaic ± ¦§¦¨
úBòtLäå úBøàä íéëéLîîúBàøLäå :øçà çqð)äîëç ( ©§¦¦¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ±øeacä úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î ¦¨¨§©¨¦§¦©¦©¦
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL46: ¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

éða éø÷z ìà"àlà C ©¦§¥¨©¦¤¨
éðBa"Cminkg icinlz ± ¨¦

,dxeza miwqerd mdy
mipad ,"jipa" wx `l md
,"jipea" mb md `l` ,jly
z` miniiwne mipea md
mcenil ici lr mlerd

- dxezBæ äëLîä éøä± £¥©§¨¨
zeize`l "dnkg"n

,xeaicdúðéça àéä¦§¦©
éøö äæìå ,äìBãb äãéøéC §¦¨§¨§¨¤¨¦

,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§
íénk CLîpärah ± ©¦§¨©©¦

mikynp mdy mind
,jenp mewnl deab mewnn
oeilrd cqgd jynp mb jk

,minl lynpyíB÷nî¦¨
,Ceîð íB÷îì dBábmewnl mideab dbixcne mewnn - ¨©§¨¨

jynp df cqge ,mikenp dbixcnle,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda,äàzz ãñçå ä÷ãöadwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨

,zeinyba dhnl miyrpd cqgeíéëéLînL,mipzepe ±íéiç ¤©§¦¦©¦

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç

.'åë íäøáàì ãñç éë

äãáòì íãàä úàéøá øçà êà
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה
'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. ה.ÏÏÎ."'.35אין ד, יח.36.בראשית ז, ג.37.מיכה פט, ט.38.תהלים פי"ב, מיכה 39.ב"ר

כ. ˘ËÈÏ"‡:40.ז, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, חכ'"Â‡ÏÙ˙"ג"פ
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם -ıÙÁ(במשל (שבתענוג חסד

כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ),
) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" "˘Í˘Óבאות בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. זה Â‰ÊÂונותן) רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה בורא‰Â‡באתגליא. - עולם Í˘Á(בריאה ראשונה, - (
חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה אחרונה".חסד ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' Î"˜41.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת
ב.42. קט, ובכ"מ.43.יבמות א. קכא, ובכ"מ.44.זח"ב א. ר, ועוד.45.זח"ב א. מז, א.46.זח"א סד, ברכות

a`Îmgpn h"i iyily mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî è"é éùéìù íåé
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàá äðäå,216 'nr cr.'åë íäøáàì

.dlrnly xeaicd "lad"-BðBøëæ é"øàä áúkL eäæå)§¤¤¨©¨£¦¦§
äëøáì27,úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéç úðéçaL , ¦§¨¨¤§¦©¦¦©¥¦§©§©£¦

,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL 'äa úBænøîä"d`zz 'd" - ©§ª¨§¤¥£¨¨¨
,zeklnd zxitq `idyíìBòì äîLð eNòðå eãøé íä¥¨§§©£§¨¨§¨

áeúk ïëå .(äiNòä̈£¦¨§¥¨
'íéðewz'a28ipewiz"a - ©¦¦

,"xdefã"eiäLmy ly ± ¤©
,'iedàeä,xi`n ±

,'eë úeìéöàa'd"e - ©£¦
mlera ± "d`lir
mlera ± "e"e" ,"d`ixa"d

,"dxivi"dúðp÷î äàzz 'äå,dxi`ne ±:äiNòarax` - §©¨¨§©¤¤©£¦¨
zenlerd ly zewl`d od 'ied my ly zeize`d29ielibd :

my ly c"ei) "dnkg"d zxitq `ed "zeliv`d" mlera xi`ny
,xzeia dlrpd epte`a lehia ly oiprd ixd `id "dnkg"e ,('ied
d"dbda xne` owfd epaxy itk) "ezlef oi`e ecal `ed" ly
"dnkg" ixd ,(("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga) d"l wxtay

mler ipipr lkay ,"zeliv`"d mler zellka dxi`n ef
"d`ixa"d mlera ;xen`d lehiad ote` xxey "zeliv`"d
df mler ly mi`xapd lke 'dpia'd zxitq ,"d`lir 'd" dxi`n
;zewl`a dlecb dbyd ilra md (mik`ln mbe zenyp mb)
zexi`n "dxivi"d mlera
zceare ,zecnd yy
,df mleray mi`xapd
,"zecn"d oipra `id
dad` ly zelrtzd
mlerae ;zewl`a d`xie
'd" dxi`n "diyr"d
,dyrnd mler `ed - df mlere ,"zekln"d zxitq ,"d`zz
ly dnypd edf ,mxa .miny zekln ler zlaw jezn dyrne
zyaelnd xeaicd zeize` itexiv zeiniptn d`ad ,df mler
zeedzd eli`e ,"lad"d `edy zeize`d sebe xnega mlrda
- xeaicd zeize` zeipevign wx md ,envr mlerd zeige

.ixnege inyb mler `ed df mler okle ,"lad"dn

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
dlrnly xeaicd zeize` zcixi ,oky .'ied my z` "miyer"

df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
ly mevnvd yalzn
ly "d`zz 'd"a dnkg
,xeaicd "lad" ,'ied my
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl

dwcvay ixd .cqge dwcv dyer dhnl mc`y cqgd ici lr
ly c"eidn dkyndd z` "lret" `ed ,dhnl icedi ly cqge
lry ixd - ,"zekln" - 'ied my ly 'dl - "dnkg" - 'ied my
epax ly epeylae .'ied my z` jiynne "dyer" `ed dwcv ici

:owfdìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä íãàa ,äpäå§¦¥¨¨¨©©§§¨¨¦¤¨¨¨
úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç úBàìôð ìékNäì§©§¦¦§§¨§¨§©§¥¦§©£©§§

ãçà,zg` ±äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî ¤¨¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨

øúéå ,ìLî-Cøc-ìò Lnî äëk ¯ äàìôpä Búîëçì äìBãb§¨§¨§¨©¦§¨¨¨¨©¨©¤¤¨¨§¤¤
øáãa" øLàk ,áøå íeöò ìBãb íeöîö äéä ,õ÷ ïéàì äfî¦¤§¥¥¨¨¦§¨¨¨¨©£¤¦§©
ìk åét çeøáe" ,úéLàøa éîé úLLa ,"eNòð íéîL 'ä¨©¦©£§¥¤§¥§¥¦§©¦¨

àéä ,"íàáö,`ed "'d xac" ±ä"éåä íL ìL 'ä úBà §¨¨¦¤¥£¨¨
,àeä-Ceøa`idy - ¨

,"àìél÷ àúà"ze` - ¨¨©¦¨
cala ef `l - ,"dlw"
mb `id ,zg` ze` `idy
,"`lilw `z`" z`xwp
da oi`y "dlw" ze`

.ynn:áeúkL Bîk§¤¨
'äa" ¯ "íàøaäa"§¦¨§¨§

,"íàøaaezky enk -30: §¨¨
eyxc jk lre ,"m`xada"

l"f epinkg31,"m`xa 'da" :
,mze` `xa `ed 'd ze`a

,"m`xada" aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z`àéä± ¦
`id ,'d ze`dïBLàø øîànî eëLîðL úBøîàî 'èä øB÷î§©©£¨¤¦§§¦©£©¦

úéLàøaéîð"c`ed mby ±"àeä øîàî32,"ziy`xa" lr - §¥¦§¨¥©£¨
mixn`nd x`y enk "xn`n" `ed mby l"f epinkg mixne`
iy`xd xn`nd `edy `l` ,"xn`ie" oeyld aezk mday

zexn`nd x`yl xewnde33,úàø÷pä äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨©¦§¥
."úéLàø"'h xewn ,"dnkg"n dcixid ,ixd ,"dnkg ziy`x" ± ¥¦
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øùàë áøå íåöò ìåãâ íåöîö 'éä õ÷ ïéàì äæî øúéå

á"îé úùùá åùòð íéîù 'ä øáãáíàáö ìë åéô çåøáå
ù"îë àìéì÷ àúà ä"á 'éåä íù ìù 'ä úåà àéä
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a`Îmgpnקו 'k iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦
cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy
mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick ,dlrnly

.mi`xapd lk xewn ody xeaicd zeize`l ± jenpeäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,

:ote`a likyny miiqne
ãñç äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤¤¤

,"'eëz` milldny ixd -
dyer `idyk "dnkg"d
'd f`y ,cqg zlrete

,cqg dyerãñçä ék± ¦©¤¤
jiynne dyer mc`dy
,dlrnly cqgd z`

dyer 'd ip`"y± "cqg
,diyrayéLînä àeäC ©©§¦

,ähîì äîëçä éiç- ©¥©¨§¨§©¨
jynei xeaicd zeize`ay
dfy ick ,mi`xapd xewn

.dhnl jyneiåàì íàå± §¦¨
,cqgd ziiyr dxqg m`
dnkg ly oiprd wx epyie
,cala dxezd cenil ly ±
"Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨

,Bcáìl`" aezkk - §©
± "eznkga mkg lldzi

,ely dnkgaéìa§¦
äpnî íéiç úëLîä,dlrnly "dnkg"d ±.íBìLå-ñç ©§¨©©¦¦¤¨©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî éðL LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥§¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ
,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

."Bì ïéà äøBz elôà"Ldxez `l` el oi`y xne` `ed m` ± ¤£¦¨¥
xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez mb ,micqg zelinb ila
?odini lk dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d

àlàel` zenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨
,e"g micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn

,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l`íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤

àzúìc íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa± ¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnly mzexxerzdn "dlert"d,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§

éLîäì,äàlò äîëça Laìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C- §©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨

`idy ,"dpeilr dnkg"a,íäéôaL 'ä úøBz øB÷îmxeaica - §©¤§¦¤
md ,`eti` ,okid ,dxez ixac- ?z`f mikiynníìBòì ÷ø àeä©§¨

aL úBîLpäd mleräàéøamy mikiynn mdy ±÷ñò éãé-ìò ©§¨¤©§¦¨©§¥¥¤
,ãeîìzäly `ixheÎ`lwyde minrhd zllekd `xnb - ©©§

jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

L íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé-ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt51,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
Îlre ,dtÎlray dxez ly

.mik`lnle zenypl zeig mikiynn md dfÎiciéLîäì CàC ©§©§¦
äàzz 'ä ïBéìòä ìáä úðéçaî úeiçå äøàä ãéøBäìely ± §¦¤¨¨§©¦§¦©¤¤¨¤§©¨¨

,'ied myæò øúéa ìBãb íeöîö àeäL ,ìôMä äfä íìBòì̈¨©¤©¨¨¤¦§¨§¤¤Ÿ
mlera jynei xe`dy ick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ±

,ltydéc àì52àzúìc àúeøòúàa,"dhnln zexxerzd" ± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨
ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦§¥¤¦§¨¨

à ,íéãñç úeìéîâeàúeøòúà éãé-ìò àl,zexxerzd ± §¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨
íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä úBöî éìòác§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtqa ±à ÷ìça §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦§¥¤
.(ãì ÷øtozep `edy ,dwcv zpizp ici lry ,xne` `ed my ± ¤¤

ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala yneg
cqgd z` ,"`pini `rexc"d z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi

,dlrnlyeàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ±"àúéøBà éëîz"53, §¨¥¦§§¨§¥©§¨
md `l` ,dxez icnela wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md -
xe`dy mikiynn md ,oky .dnvr dxezd z` miknez

,dhnl xi`i dxezd xewne yxeynyúBâøãîe úBðéça ïäå§¥§¦©§§
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ùã÷ä úøâà
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç
ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå .å"ç äðîî íééç úëùîä
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
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קז a`Îmgpn `"k iying mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî à"ë éùéîç íåé
אגרת ו  ,218 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ .å,220 'nr cr.'åë åðòùé

,ãBäå çöð"oiwey oixz" md cede gvp -54"miiwey"d enk , ¤©§
dxezd z` mikiynn md jk ,ux`d lr mc`d cner mdilry

,df mlera dhnlïúBéäìmdy iptn ±äøBzä øBà ïéëéLîî ¦§¨©§¦¦©¨
ïáeé äæáe .äiNòä íìBòì ähîì55íLa ä÷ãvä àø÷ð änì §©¨§¨¨£¦¨¨¤¨¨¨¦§¨©§¨¨§¥

áeúkL Bîk ,"äNòî"56: ©£¤§¤¨
ä÷ãvä äNòî äéäå"§¨¨©£¥©§¨¨

,"íBìL`edy ixd - ¨
mya dwcvl `xew

,"dyrn"íL ìò©¥
éLîäì dúlòtLøBà C ¤§ª¨¨§©§¦

eäæå .äiNòä íìBòì 'ä§¨¨£¦¨§¤
ì ÷ec÷cøäæ ïBL ¦§§Ÿ©

ãéáòc ïàî" :LBãwä57 ©¨©§¨¦
"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨

,yecwd myd z` dyery
,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨

,weica `id "ciar"ék¦
àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzda"

äàzz ãñçå ä÷ãöa,dhnl o`k cqge dwcv ziiyra ±øøBòî ¦§¨¨§¤¤©¨¨§¥
,ïBéìò ãñç,dlrnly cqgd -éLîäìóBñ-ïéà øBà C ¤¤¤§§©§¦¥

äàlò äîëç úðéçaî`idy "dpeilr dnkg" ±,íL ìL ã"eé ¦§¦©¨§¨¦¨¨¤¥
,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -,Cøaúé åét çeøå øeacä úðéça ©¤¥§¦©©¦§©¦¦§¨¥

íìBòì òétLäì éãk§¥§©§¦©§¨
.äiNòäoeyld weic edf ± ¨£¦¨

xdefd oeyla "ciar"
,"dyer" oeyld mewna
dyrn ici lr ,oky .diyr
xe` jiynn `ed dwcvd
,"diyr"d mlera seqÎoi`

ìLî Cøc ìòå58ìécáäì , §©¤¤¨¨§©§¦
Bîk ,õ÷ ïéà úBìcáä©§¨¥¥§
àlà øaãî Bðéà íãàL¤¨¨¥§©¥¤¨
àeäLk àìå) íéøçàì©£¥¦§Ÿ§¤
æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa¥§¥©§§¨
BzáLçîe BìëN íöîöî§©§¥¦§©£©§
.íäéìà Bøeaãa§¦£¥¤

:eðéáé íéìékNnäå§©©§¦¦¨¦

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny

el mipzepy xkydy `l ,yxtl mda mb ixd mileki ,"melyz"
izin` `ed lawn `edy xkydy `l` ,zn`d zcn `ed
o`k dpeekdy ,"yexit" owfd epax xne` okl ;gvpl miiwzne

`ed ± dwcvd zrixf lr lawn `edy xkydy ,`idzcn
,dlrnln el mipzepy zn`dáéúëe3,"á÷òéì úîà ïzz" : §¦¦¥¡¤§©£Ÿ

,`l` .zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy ,ixd -
,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit itly
"zn`"d zghady
,awril d"awd gihady
,'eke eipal dze` `lni
,myn di`x oi` ixd
zcn dlrnln mipzepy
epax xne` okl ,zn`d

:owfd-àLã÷c àçáLå§¦§¨§ª§¨
éøaàéáð øcñî àeä-C §¦§©¥¨¦

,'eë,d"awd ly egay o`k xcqn `iapd -øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
LBãwä4,`edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y - ©¨

.awril "zn`" ozepLeøtixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå

òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö
úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
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ובכ"מ. ס"ט. אליהו").54.סרנ"א ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:55.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(סי"ב (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו "לכאורה
שם)". בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ יז.56.ויומתק לב, ˘ËÈÏ"‡:57.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דצ"ל פשוט "לכאורה

ב)". (קיב. שם זח"ג וראה ˘ËÈÏ"‡:58."עביד". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"יבינו "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:
מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? -ÏÏÎלענין הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘ של

עד ‰˜·"‰ אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו ההכרח הוא וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא דישנו ÂÓ˘Âשלנבה"ע מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין ˆÌÂˆÓבינו Ï"ˆ˘(רק) ומח' שישנו ·„Â¯Â·È"שכלו אליהם",
"ÂÈ·- עצמו" -·לבין ששם ואיך) (כ"ז , יבינו  והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו  ענינים  '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין יח.Â·È„·.".1¯כמו ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ח"ג

a`Îmgpn 'k iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦
cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy
mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick ,dlrnly

.mi`xapd lk xewn ody xeaicd zeize`l ± jenpeäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,

:ote`a likyny miiqne
ãñç äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤¤¤

,"'eëz` milldny ixd -
dyer `idyk "dnkg"d
'd f`y ,cqg zlrete

,cqg dyerãñçä ék± ¦©¤¤
jiynne dyer mc`dy
,dlrnly cqgd z`

dyer 'd ip`"y± "cqg
,diyrayéLînä àeäC ©©§¦

,ähîì äîëçä éiç- ©¥©¨§¨§©¨
jynei xeaicd zeize`ay
dfy ick ,mi`xapd xewn

.dhnl jyneiåàì íàå± §¦¨
,cqgd ziiyr dxqg m`
dnkg ly oiprd wx epyie
,cala dxezd cenil ly ±
"Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨

,Bcáìl`" aezkk - §©
± "eznkga mkg lldzi

,ely dnkgaéìa§¦
äpnî íéiç úëLîä,dlrnly "dnkg"d ±.íBìLå-ñç ©§¨©©¦¦¤¨©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî éðL LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥§¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ
,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

."Bì ïéà äøBz elôà"Ldxez `l` el oi`y xne` `ed m` ± ¤£¦¨¥
xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez mb ,micqg zelinb ila
?odini lk dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d

àlàel` zenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨
,e"g micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn

,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l`íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤

àzúìc íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa± ¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnly mzexxerzdn "dlert"d,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§

éLîäì,äàlò äîëça Laìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C- §©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨

`idy ,"dpeilr dnkg"a,íäéôaL 'ä úøBz øB÷îmxeaica - §©¤§¦¤
md ,`eti` ,okid ,dxez ixac- ?z`f mikiynníìBòì ÷ø àeä©§¨

aL úBîLpäd mleräàéøamy mikiynn mdy ±÷ñò éãé-ìò ©§¨¤©§¦¨©§¥¥¤
,ãeîìzäly `ixheÎ`lwyde minrhd zllekd `xnb - ©©§

jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

L íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé-ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt51,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
Îlre ,dtÎlray dxez ly

.mik`lnle zenypl zeig mikiynn md dfÎiciéLîäì CàC ©§©§¦
äàzz 'ä ïBéìòä ìáä úðéçaî úeiçå äøàä ãéøBäìely ± §¦¤¨¨§©¦§¦©¤¤¨¤§©¨¨

,'ied myæò øúéa ìBãb íeöîö àeäL ,ìôMä äfä íìBòì̈¨©¤©¨¨¤¦§¨§¤¤Ÿ
mlera jynei xe`dy ick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ±

,ltydéc àì52àzúìc àúeøòúàa,"dhnln zexxerzd" ± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨
ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦§¥¤¦§¨¨

à ,íéãñç úeìéîâeàúeøòúà éãé-ìò àl,zexxerzd ± §¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨
íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä úBöî éìòác§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtqa ±à ÷ìça §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦§¥¤
.(ãì ÷øtozep `edy ,dwcv zpizp ici lry ,xne` `ed my ± ¤¤

ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala yneg
cqgd z` ,"`pini `rexc"d z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi

,dlrnlyeàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ±"àúéøBà éëîz"53, §¨¥¦§§¨§¥©§¨
md `l` ,dxez icnela wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md -
xe`dy mikiynn md ,oky .dnvr dxezd z` miknez

,dhnl xi`i dxezd xewne yxeynyúBâøãîe úBðéça ïäå§¥§¦©§§

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

ùã÷ä úøâà
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç
ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå .å"ç äðîî íééç úëùîä
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
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יב.47. ט, ˘ËÈÏ"‡:48.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".49˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ‡„ÂÓ"¯50.לע"ע ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."ימיהם כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר אליהו").51."וכל ("פתח בהקדמה ‡„ÂÓ"¯52.תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."ויצירה בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת יו"ד 53."אבל שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי ע"פ



a`Îmgpnקח `"k iying mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miiwn `edy zeidl lekiz`dghaddgihady) zn` ly
z` awril ozep `edy `le ,(awrilzcnxne` okl ± zn`d

:`id dpeekdy owfd epaxïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥
éøöå .á÷òéì úîà úcîá÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C ¦©¡¤§©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ
ãò íBìLå-ñç©§¨©
ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥

:äìòîlî Bì¦§©§¨
úàæ úòãeî äpä Cà5,- ©¦¥©©Ÿ

,reci ixdá÷òé úcîc§¦©©£Ÿ
,úeðîçø úcî àéä- ¦¦©©£¨

,cqgd zcn `ed mdxa`
,dxeabd zcn ± wgvi
± zx`tzd zcn ± awrie
,zepngx ± mingx
úcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©

úeðîçødceard ± ©£¨
icedi ly eytpa ziniptd
myk ,zepngxd zcna
ly ziniptd dceardy
oipr `id cqgd zcn
dcearde ,dad`d
dxeabd zcn ly ziniptd
`id jk ,d`xi `id
ly ziniptd dceard

,zepngxd zcnàéä¦
úeøøBòúäî äàaä©¨¨¥¦§§
íãàä áìa íéaø íéîçø©£¦©¦§¥¨¨¨
úe÷ìà õBöéð ìò©¦¡Ÿ

ä÷Bçøä ,BLôðaL± ¤§©§¨§¨
,dwegx ely ytpdøBàî¥

íìBò éìáä CLça CìBä øLàk 'ä éðtdwegx eytp f`y ± §¥©£¤¥§Ÿ¤©§¥¨
xxern `edy mingx zexxerzda 'd zcear ef ixd ,'d ipt xe`n

.`ed eznyp lräðeázäî äàa àéä Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨¦¨¨¥©§¨
,'ä úlãâa úòcäåezrc z` winrne oian `edy dn - §©©©¦§ª©

,eilry dlecbd zepngxa yge yibxn `ed f`y ± 'd zlecba
`id zeppeazdde ,'d ipt xe`n wegx `edy lréàelôàL C ¥¤£¦

õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì íéðBéìòä úBîìBòä,md mb ± ¨¨¨¤§¦§©§¨©§¨©¥¥
,dén÷ éáéLç Lnî àìkiabl ynn melkk miaygp md - §¨©¨£¦¥©¥

.d"awdíúeiçå íòôL ìk ék,mixen`d zenlerd ly ±Bðéà ¦¨¦§¨§©¨¥
ãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø,zg` ±úé BîMî,Cøa ©¦¦§¤¨¨¥¤¨¦§¦§¨¥

øîàîk6::l"f epinkg -."'eë àaä íìBò àøáð ã"eéa"± §©£©§¦§¨¨©¨
mler" illkd mya millkpd ,mipeilrd zenlerd mby ,ixd
.'ied my ly (c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad
BîMî úeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©¦§

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé,`wec dfa -LiL àeä ¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦¤¥
àøáð äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤¦§¨

'äa,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - §§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
± "dnkg" zpigany
,'ied my ly c"ei ze`d
mipeilr oia lcaddy ixd
exewn mipezgzl
enyn zeigd zehytzda
eif `ed df lk ,j` .jxazi
zpigan cala dx`de
envrlyk "my") myd
enk ,dx`d ly oipr `ed
epi` mydy mc`a lynl
wx rbep `ede mvrd
eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBò ìëaL íéèøtä©§¨¦¤§¨¨

íìBòålr xaec lirl ± §¨
,zenlerd ly llkd
mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerde
epax xne` o`k eli`e
mihxta ipeydy ,owfd
zenlera mb ,mler lkay
zenlera mbe mipeilrd

mipezgzdéôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepL¦¥¥¥¨¦

,e`xap mdny -ïëå§¥
øáòa íépîfä ééepL¦¥©§©¦§¨¨

ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepLå ,ãéúòå äåä± Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ
,`aïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMî,zeize`d itexiv ±ïä ¦¦¥¥¥¨¦¤¥¥

øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä úëLîä©§¨©©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥
'íéøîà éèewì'a,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øtzecndn zkynpd zeigd zkynday ± ¤¤
miiepiyd lk mikiiy dfa ± xeaicd zeize` ici lr dhnl d`ae

,cizre ded ,xar ,onfd iiepiye zeigd lyBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦

,d`ixad ixg`ll d`ixad iptl oia jxazi ea iepiyïéa¥
ìzLää ééepL úðéçáaúBìònä íeøî úeìL,zebixcnde ± ¦§¦©¦¥©¦§©§§¥©©£

,ähî ähîì ãòzenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©§©¨©¨
;xzeia mipezgzda éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ± ¤§¤¦§¨¥¨¨

a äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìòzenler ±íéðBzçz ¤§¦¨©¨§¨¤©©§¦
'íéøîà éèewì'a øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtq ±à ÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

,(àð ÷øtzenlerd oia lcad mey oi` ,envr d"awd iably - ¤¤
zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
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eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
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áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦
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:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
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àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
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a`Îmgpnקי a"k iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî á"ë éùéù íåé
,220 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî éðL Léc §¦¥©©Ÿ§¥§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mibeq ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd
dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
ìò øçà íB÷îa§¨©¥©

÷eñt13äðzî úãBáò" : ¨£©©¨¨
,"íëúpäk úà ïzà¤¥¤§ª©§¤

àéäL`id ,mkzpedk - ¤¦
,äáäà úcîjk lre - ¦©©£¨

ote` epyiy weqtd xne`
`edy dad` ly df
dpzn jxca ,dpzn zcear

,dlrnlnàeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk-íbdpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idy d`xia dbixcnéàcå ,äpäå- §¦¥©©

- y ,xacdúBðBLàøä ïéa ììk CBøò ïéàmibeqd oia - ¥£§¨¥¨¦
,dad`e d`xia mipey`xdéaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäL¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥

úBðBøçàä,dad`e d`xia mipexg`d mibeqd oial -ïäL- ¨©£¤¥
,dpzn ly jxca,BîL Cøaúé àøBaäîjxr mey oi`y myk - ¥©¥¦§¨¥§

dad` ly oey`xd beqd oia jxr mey oi` jk ,`xeal `xap oia
beqd oial (elky zervn`a) `xapd ici lr xvepy d`xie

.`xeadn `ay d`xie dad` ly oexg`dïä ïëìåd`xid - §¨¥¥
,zepexg`d dad`deBîúBç" ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦¨

"úîà àeä-Ceøa-LBãwä ìL14ìëå ,ézîàä úîà àeäL , ¤©¨¨¡¤¤¡¤¨£¦¦§¨
íéàøápaL úîàä.dén÷ éáéLç àìkmelkk zaygp - ¨¡¤¤©¦§¨¦§¨£¦¥©¥

dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid ,okl .jxazi eiptl

."zn`" mya ze`xwp ,`xeadníãàä äkæiL Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨
,"'ä úîà"ì"zn`" ody dad`e d`xil mc`d dkfiy - §¡¤

,d"awd ly "zn`"d zpiganøøBòiL éãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥¤§¥
àéäL ,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì íéaø íéîçøzcn - ©£¦©¦¦§¥©©¦¤§©§¤¦

`id ,mingxdìL Búcî¦¨¤
äöwäî çéøáî ,á÷òé©£Ÿ©§¦©¥©¨¤

eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§
,xnelkúBìònä íeøî¥©©£

,zebixcnde -ähîì ãò©§©¨
,ähîzxaer - ©¨

mingxd zcn zxfzyne
- jky oeeikne ,awri ly

dgeka yiéLîäìC §©§¦
íìBòì "'ä úîà"¡¤¨¨
,CeLçä äfä ìôMä©¨¨©¤¤¨

áeúkL Bîëe15ék" : §¤¨¦
CLça áLàly - ¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd."éì øBà 'ä¦
eäæåaezky dn -16:ék" §¤¦

."'eë Bcñç eðéìò øáb- ¨©¨¥©§
lr xabzn 'd cqgy
ytpae ,dfd mlerd jyeg
- seba z`vnpd mc`d
,ixd .'dn xe` ielib xi`n
jxcdy ,miptÎlkÎlr
`id ,"'d zn`" zkyndl
mingx zexxerzd ici lr

.miaxúeøøBòúä Cà©¦§§
¯ 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥
ïk-íb úBéäì äëéøö§¦¨¦§©¥

éà ¯ BlL úîàa àeäLk íâå ,úîàaúîà éãé-ìò ìëeé C ¤¡¤§©§¤¨¡¤¤¥©©§¥¡¤
?"'ä úîà"î íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL,xen`ky oeeik - ¤§¥©£¦¤§¦¥¡¤

.d"awd ly zn`d iabl "`l"k `id `xap ly zn` lkCà©
ìò íéîçøä úcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä̈¥¨¨¤¦¦©©§¨¨¤¦¦©¨©£¦©

déîøbî déì úéìc ïàî,melk envrn el oi`y inl - ©§¥¥¦©§¥
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôL çeø úBéçäì- §©£©§¨¦§¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny zexxerzda",àìéòìc àúeøòúàd`a - ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnln zexxerzd"íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø úðéça,íéîìòpädpiy - §¦©©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md dncxze
mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk mc`a
"mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde 'miax

uiwne xxern d"awd mze`e ,"mincxp"eìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤
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ùã÷ä úøâà
úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
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קטן.12. חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים



קיי a`Îmgpn b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî â"ë ùãå÷ úáù íåé

אגרת ז 
,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaø äøàäå éelbä©¦§¤¨¨©¨¥§©©¦¡¤
ì eäæå ."íìBòì,ä÷ãöa øîàpä äòéøæ ïBLrxef" enk - §¨§¤§§¦¨©¤¡©¦§¨¨

"dwcvl mkl erxf" e` ,zxb`d zligzay "dwcv17,çéîöäì§©§¦©
,drixfd ly ielibd `idy dginv enk ,zelble -úîà¡¤

."'ä úîà" ,ïBéìòä̈¤§¡¤
ãñçå ä÷ãöa ,èøôáe¦§¨¦§¨¨¨¤¤
íò íéNBòL úîà ìL¤¡¤¤¦¦
äðaz Lãwä õøà¤¤©Ÿ¤¦¨¤
eðéîéa äøäîa ïðBkúå§¦¥¦§¥¨§¨¥
äî íi÷ì ,ïîà̈¥§©¥©

áeúkL18õøàî úîà" : ¤¨¡¤¥¤¤
,"çîözdf dhnl - ¦§¨

dlrnle ,"l`xyi ux`"
"zekln"d zxitq df
,"ux`" mya z`xwpd

,da ä÷ãvä úòéøæ éãé-ìò,l`xyi ux`a -íéîçøå ãñçå ©§¥§¦©©§¨¨¨§¤¤§©£¦

ïk-íb íéøøBòî íä ,dëBúì íéè÷ìðå íéôñàpä íéaø©¦©¤¡¨¦§¦§¨¦§¨¥§§¦©¥
íéîìòðå íéðeôvä íéðBéìò íéãñç(da :øçà çqða)Bîk , £¨¦¤§¦©§¦§¤§¨¦§ª¨©¥¨§

áeúkL19:jaeh ax dn" -dððBëì ¯ "'eë zðôö øLà" ¤¨£¤¨©§¨§§¨
.dîé÷äìåux`d z`e ,l`xyi ux` dhnly ux`d z` - §©£¦¨

zekln" dlrnly
zeidl zcxeid ,"zeliv`c
zenlerle mi`xapl xewn
mlern dhnly
dniwdl yie ,"zeliv`"d

,dzelrdleeäæå§¤
áeúkL20ä÷ãöa" : ¤¨¦§¨¨

:"éððBkzlr aqend - ¦¨¦
dhnly l`xyi zqpk
zekln" - dlrnlye
z`xwpd "zeliv`c

."l`xyi zqpk"

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d"awd ly xywle
dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed aeh

"wlg" miiehiad .epzyexi
miqgiizn "lxeb"e
ziwl`d zelbzdl

aezky enke ,icedil1:'ä"
."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî§¨¤§¦§¦§

okn xg`le)2(:aezk
."'Bâå éì eìôð íéìáç"- £¨¦¨§¦§

lxeba miwlg3'ek il eltp
miiqn `edy itk)
miwlgdy ,"minirpa"
minirp ,lxeba il eltpy
ixd `ed ok iptl ,oky .il

il didiy ,ilxeb jnez ,d"awd ,dz` ,"ilxeb jinez dz`" xn`
lr ,lxeb lr "wlg" oeyld ep` mi`veny ixd .(aehd wlgd

.icedi ly eznypa dxi`nd zewl`dì ïéáäì"eð÷ìç" ïBL §¨¦§¤§¥
"eðìøBâ"å,icedi ly dnypa dxi`nd ,zewl`d z`xwp recn - §¨¥

wlgy zeidl dleki "wlg" ly ezernyn ,"lxeb"e "wlg" mya
on `vei `edy wlg ernyn "lxeb" eli`e ,ipyl dey cg`
,lxeba dkefy inl didi df wlgy rawp lxeb it lr wxe ,llkd

éøöì áèéä øàáì CøeâMä ïBL4-íðBøëæ eðéúBaø éøîàîa ¨¦§¨¥¥¥¨©¨§©£¨¥©¥¦§¨
äøBàëìc íâä ék ,"ìàøNé éäìàa ÷ìç Bì ïéà" :äëøáì¦§¨¨¥¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©§¦§¨

iL àìì C÷lçúî BðéàL ,Cøaúé úe÷ìàa ììk "÷ìç" ïBL Ÿ©¨§¥¤§¨¨¡Ÿ¦§¨¥¤¥¦§©¥
.íBìLå-ñç íé÷ìçìzilkza heyt ixd `ed d"awd - ©£¨¦©§¨

`id zehiyte ,zehiytd
`ly ixd - miwlgn jtid
oeyld zewl`a jiiy
z`f lkae ,"wlg"
l"f epinkg miynzyn
,zewl`a "wlg" iehiaa
,oiadl epilr o`kn
`id zewl`y zexnly
j` ,zehiyt ly oipr
zcxeie dxi`nd zewl`a
jiiy - l`xyi zenypl
`id ,oky ."wlg" oeyld

zcxeiitk ,miwlg ly zelbzda.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà- ©¨¦§¨
,`edá÷òéa áeúkL Bîk5,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" : §¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

Leøt(` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta ,oky - ¥
o`k eli`e ,"awri" mya ef dyxta miynzyn ,df weqtl cr

(iwl` lÎ`)" xn`pl`xyiaezky dnl zekiiyd `id dn (a ."
iwl` lÎ`" oipra yecigd dn (b ."gafn my avie" df iptl

:`ed weqta "yexit"dy ,owfd epax xiaqn jk lr ."l`xyiék¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù
íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
:éððåëú ä÷ãöá ù"æå äîé÷äìå

åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî
íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
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ח.17. סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ה.1.ישעי' טז, ו.2.תהלים ‰¯·3È.שם,
‡"ËÈÏ˘,"מישראל שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סוף "אין איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין

המובן". והשכל הדעת מן למעלה ˘ËÈÏ"‡:4."שהיא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע
לא  וגם נוכח ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות

וק"ל". רבים. כ.5.ל' לג, בראשית

a`Îmgpn a"k iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî á"ë éùéù íåé
,220 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî éðL Léc §¦¥©©Ÿ§¥§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mibeq ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd
dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
ìò øçà íB÷îa§¨©¥©

÷eñt13äðzî úãBáò" : ¨£©©¨¨
,"íëúpäk úà ïzà¤¥¤§ª©§¤

àéäL`id ,mkzpedk - ¤¦
,äáäà úcîjk lre - ¦©©£¨

ote` epyiy weqtd xne`
`edy dad` ly df
dpzn jxca ,dpzn zcear

,dlrnlnàeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk-íbdpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idy d`xia dbixcnéàcå ,äpäå- §¦¥©©

- y ,xacdúBðBLàøä ïéa ììk CBøò ïéàmibeqd oia - ¥£§¨¥¨¦
,dad`e d`xia mipey`xdéaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäL¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥

úBðBøçàä,dad`e d`xia mipexg`d mibeqd oial -ïäL- ¨©£¤¥
,dpzn ly jxca,BîL Cøaúé àøBaäîjxr mey oi`y myk - ¥©¥¦§¨¥§

dad` ly oey`xd beqd oia jxr mey oi` jk ,`xeal `xap oia
beqd oial (elky zervn`a) `xapd ici lr xvepy d`xie

.`xeadn `ay d`xie dad` ly oexg`dïä ïëìåd`xid - §¨¥¥
,zepexg`d dad`deBîúBç" ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦¨

"úîà àeä-Ceøa-LBãwä ìL14ìëå ,ézîàä úîà àeäL , ¤©¨¨¡¤¤¡¤¨£¦¦§¨
íéàøápaL úîàä.dén÷ éáéLç àìkmelkk zaygp - ¨¡¤¤©¦§¨¦§¨£¦¥©¥

dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid ,okl .jxazi eiptl

."zn`" mya ze`xwp ,`xeadníãàä äkæiL Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨
,"'ä úîà"ì"zn`" ody dad`e d`xil mc`d dkfiy - §¡¤

,d"awd ly "zn`"d zpiganøøBòiL éãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥¤§¥
àéäL ,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì íéaø íéîçøzcn - ©£¦©¦¦§¥©©¦¤§©§¤¦

`id ,mingxdìL Búcî¦¨¤
äöwäî çéøáî ,á÷òé©£Ÿ©§¦©¥©¨¤

eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§
,xnelkúBìònä íeøî¥©©£

,zebixcnde -ähîì ãò©§©¨
,ähîzxaer - ©¨

mingxd zcn zxfzyne
- jky oeeikne ,awri ly

dgeka yiéLîäìC §©§¦
íìBòì "'ä úîà"¡¤¨¨
,CeLçä äfä ìôMä©¨¨©¤¤¨

áeúkL Bîëe15ék" : §¤¨¦
CLça áLàly - ¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd."éì øBà 'ä¦
eäæåaezky dn -16:ék" §¤¦

."'eë Bcñç eðéìò øáb- ¨©¨¥©§
lr xabzn 'd cqgy
ytpae ,dfd mlerd jyeg
- seba z`vnpd mc`d
,ixd .'dn xe` ielib xi`n
jxcdy ,miptÎlkÎlr
`id ,"'d zn`" zkyndl
mingx zexxerzd ici lr

.miaxúeøøBòúä Cà©¦§§
¯ 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥
ïk-íb úBéäì äëéøö§¦¨¦§©¥

éà ¯ BlL úîàa àeäLk íâå ,úîàaúîà éãé-ìò ìëeé C ¤¡¤§©§¤¨¡¤¤¥©©§¥¡¤
?"'ä úîà"î íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL,xen`ky oeeik - ¤§¥©£¦¤§¦¥¡¤

.d"awd ly zn`d iabl "`l"k `id `xap ly zn` lkCà©
ìò íéîçøä úcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä̈¥¨¨¤¦¦©©§¨¨¤¦¦©¨©£¦©

déîøbî déì úéìc ïàî,melk envrn el oi`y inl - ©§¥¥¦©§¥
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôL çeø úBéçäì- §©£©§¨¦§¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny zexxerzda",àìéòìc àúeøòúàd`a - ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnln zexxerzd"íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø úðéça,íéîìòpädpiy - §¦©©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md dncxze
mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk mc`a
"mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde 'miax

uiwne xxern d"awd mze`e ,"mincxp"eìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤
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ùã÷ä úøâà
úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
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קטן.12. חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים



a`Îmgpnקיב b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä úîàa äpä`edy ,`ed - ¦¥¤¡¤©¨¨¦§¥
jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne lcaen ,"yecw"
df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln dkxa) dlbzne
:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpe xzqp ,"`ed"

àlîî" eäéàc óà ék¦©§¦§©¥
íéðBéìò "ïéîìò ìk̈¨§¦¤§¦

íéðBzçúåzexnl - §©§¦
lk z` `lnn `edy
mipeilrd ,zenlerd

,mipezgzdeíeøî¥
úBìònä,zebixcnde - ©©£

Bælä õøàì úçzî ãò©¦©©¨¨¤©¥
,úéøîçä`lnn - ©¨§¦

`vnpe mlek z` d"awd
oky ,deeya mewn lka
`lnn"a dpeekd oi` o`k
xaqeny itk "oinlr lk
xywda llk jxca
zewl`a dbixcnl
mler lka znvnevnd
ezlrnl m`zda

`l` ,ezbixcnleo`k
,zenlerd lka `vnpe `lnn d"awdy dnl `id dpeekdBîk§

áeúkL6"éðà" ¯ "àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥£¦
,ãáì BãBák àìå ìBëéák Búeîöòå Búeäî eðééäc ,Lnî- ©¨§©§¨§©§¦§¨§Ÿ§§©

xg` mewna aezky itk7xaecn my ,"eceak ux`d lk `ln" :
"d zece`aezky ,o`k eli`e ,jxazi ez`n dx`dde ely "ceak

"ip`zexnl ,ixd .jxazi ezedne ezenvrl dpeekd - "`ln
,zenlerd lka `vnpe `lnn ezenvre ezedna d"awdy-óà©

,íéðBzçúå íéðBéìòî ìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìòwx `l - ©¦¥¨ª§¨¥¤§¦§©§¦
zenlerdn mb `l` - mipezgzd mi`xapde zenlerdn

,mipeilrdíBìLå-ñç íëBúa ììk ñtúð Bðéàåzenlerdy - §¥¦§¨§¨§¨©§¨
,mdn rtyen didiy ea elrtiBôeâa íãàä úîLð úñéôúk¦§¦©¦§©¨¨¨§

,ìLî-Cøc-ìòmiiepiydn zrtyen ,seba zqtzpd dnypd - ©¤¤¨¨
mdl didzy ,zenlera qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay

,eilr drtyd melyeÎqgøçà íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨©¥
úeëéøàa8úàæìe .lcaene yecw d"awdy oeeik ,okle - ©£¦§Ÿ

,zenlern ixnbl dlrnleíúeiç ìa÷ì íéìBëé eéä àìŸ¨§¦§©¥©¨
úeiçä úeèMtúä ÷ø ,ìBëéák Bcáì Búeîöòå Búeänî¦¨§©§§©¦§¨©¦§©§©©

,àeä íéðBzçúå íéðBéìò äiçî àeä-Ceøa-LBãwä øLà£¤©¨¨§©¤¤§¦§©§¦
,Cøaúé BîMî äøéàî äøàä Bîk ,ìLî-Cøc-ìòmydy - ©¤¤¨¨§¤¨¨§¦¨¦§¦§¨¥

,dx`d dxi`ne zpxew mydne ,cala dx`d ok mb `ed envr
,ãçà BîLe àeäLz` zeigdl enyn dx`d geka yi okly - ¤§¤¨

,zenlerd lkBîëe§
áeúkL9BîL ábNð ék" : ¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby - §©
"ecal"dlrnl -

,mlerdnBãBä"å Båéæ ÷ø©¦§
,myd ly -õøà ìò©¤¤
."'Bâå íéîLåzeigd - §¨¨¦§

ced `id ,minye ux` ly
,enyn dx`d - cala eife
envrlyk myd ,xen`ky

mb `ed,cala dx`d ok
zeig dyrnly jk
`id mi`xapde zenlerd

.dx`dn dx`däøàäå- §¤¨¨
dx`dnúLaìúî Bæ¦§©¤¤

íéðBéìòa Lnî©¨¨¤§¦
,íúBéçäì íéðBzçúå- §©§¦§©£¨

lr xaecn xak o`k
zeyalzdynnzeyalzd `l` ,mda z`vnp `idy wx `l .

,mlerd zbixcnl m`zda zn`zene znvnevn zeigdy
,mlerd mr zcg`zneíéòvîî éãé-ìò íëBúa úñtúðå§¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦

,íéaødpeilr dbixcn oia "mirvenn" enk ody zebixcn - ©¦
mbe zepeilrd zebixcnl mb zekiiy odl yi ,oky .dpezgze
zcixil "mirvenn" od zeynyn okle ,zepezgzd zebixcnl
,dpezgzd dbixcnl dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd

íéaø íéîeöîöålk iciÎlry ,zenka miax minevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv,íéîeöòåminevnv - ©£¦

`l `ed ,mevnvd ixg`l ,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay
xe`d xy`n xe` ly xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx

,mevnvd iptlyìzLäaúBâøãnä úeìL,zenlerd ly - §¦§©§§©©§¥
.'eëå ìeìòå älò Cøcly xcq yi envr cg` mleray - ¤¤¦¨§¨§

dlir `id zg` dbixcn ,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir"
ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy dpezgzd dbixcnl daiqe
ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide minevnvd lk

.mda qtzp `edy
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íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
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íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
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כד.6. כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א יג.9.בלק"א קמח, תהלים



קיג היום יום . . . 

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ֶ שׁש ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאשׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁש ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ֶ שׁש ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ֶ שׁש ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ֶ שׁש ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ָ שׁש

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

. ֶפשׁש ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ֵ שׁש ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

ל רֹאשׁש  ֶ ין שׁש ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ֶ ין שׁש ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ִ ְדַרשׁש
ּגֹו'"  ַמע  ְ א, ְוקֹוְרִאים "שׁש א ַרּבָ ָ ּמּושׁש ִ שׁש ּדְ ל רֹאשׁש  ֶ ין שׁש ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ִ ַרשׁש ּדְ ל רֹאשׁש  ֶ שׁש
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  . ְוַהְמַהּדְ ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדשׁש ּנֶ ֶ ִפי שׁש ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ְ ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "שׁש לֹא ּבְ ם' – ּבְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ ִ רּושׁש ַרשׁש ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ְ ִמשׁש ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ֶ שׁש ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  שׁש  "ַקּדֶ ת  ַ ָרשׁש ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאשׁש ּדְ ֶ ין שׁש ִפּלִ ם', ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ל רֹאשׁש ּדְ ֶ ין שׁש ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁש ַ ָרשׁש "י – ִמּפָ ִ רּושׁש ַרשׁש שׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ַ ָרשׁש ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְ ְוקֹוִרים "שׁש

ה ב' ְוכּו'. ָ ָרשׁש יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ֵ ַעד שׁש
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היום יום . . . קיד

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א, "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ ישׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאשׁש ּוַבּזְ ל, ֵישׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ָ ֶרְך ָמשׁש ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ֶ ם שׁש ֵ שׁש ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ֶ שׁש ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ֶ שׁש ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאשׁש  ל  ֶ שׁש
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, שׁש ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
שׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ּו  שׁש ֻיְרּגְ ר  ֶ ֲאשׁש הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ִ שׁש ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ֶ ְלַבד שׁש ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ , ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגשׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ שׁש ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ֶ שׁש עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ְ שׁש ּיִ ֶ שׁש
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁש י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ָ ִיְרַאת שׁש ְרַאת ָהֹעֶנשׁש ּבְ שׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ָ ַמֲחשׁש ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶ ֶרֶגשׁש שׁש ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ֲעָסָקיו, ַיְחשׁש ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁש ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ֶ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאשׁש קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁש ֵ הּוא ֵמַאְנשׁש ֶ הּוא ּפֹוֵגשׁש ִמי שׁש ֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכשׁש ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ ִ י ָיבֹוא ֶאל שׁש ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִ ִאישׁש ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ַ שׁש ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ַ ]ָהַרשׁש י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁש ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קטו היום יום . . . 

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁש "ְוֶנֶפשׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ַ ]ָהַרשׁש י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֶ ֲאשׁש ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
" ֵהם  שׁש ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ", ִהְסּבִ שׁש ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ְ שׁש ּגַ ּבַ ֶ ִמּיּות שׁש ְ שׁש ֳארֹו ּגַ " ּתָ שׁש רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֶ ֳארֹו רּוָחִנּיּות שׁש ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ְ שׁש ּגַ ּבַ ֶ ִמּיּות שׁש ְ ַגשׁש רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ֶ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות שׁש ֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, שׁש ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפשׁש ַהּשׁש

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zeaezk(iying meil)

cearyd legi `l` ,oiqexi`d zra miz`nde dpnd lr dceary
xhya dl eazki f`y ,`ypzyk ,daezkd xhy zaizk zra wx

.ztqezd z` mbe xwird z` mb
:`xnbd ddnzéëä àðeä áø øîà éîeax xn` jky okzi ike - ¦¨©©¨¨¦

lrad xkny miqkpn s` dy`d daeb miz`ne dpn aeigy ,`ped
,oiqexi` zryn,øîzàäåe dyxbzdy dy`åéìò äàéöBälr-] §¨¦§©¦¨¨¨

[dlraíéúàî ìL úçà ,úBaeúk ézLdaezk aeig xwir edfy ,fef §¥§©©¤¨©¦
,dlezalìL ìL úçàåúBàî Lze`n yly ea aezky xhyde ,fef §©©¤§Ÿ¥

,miz`n wx ea aezky oey`xd xhyd zaizk onf xg`l azkp
onfdn m`d ,micareyn miqkpn dabz onf dfi`n `ed oecipde

,ipyd xhya aezkd onfdn wx e` ,oey`xd xhya aezkdøîàå§¨©
,àðeä áømdn dfi`ae ,zexhyd cg`a zeabl dy`d dleki ©¨

,df xhya wlge df xhya wlg zeabl dleki dpi` j` ,dvxzy
m` ,okleäúàady`dúBaâìwxíéúàî,fefäáBbs` mze`ïîfî ¨¨¦§¨©¦¨¦§©
xhy ly,ïBLàøeiqkp dl ecarzyp daezkd xwir lr ixdy ¦

m`e .ipyd xhyay mitqepd d`nd z` daeb dpi`e ,`edd onfdn
zeabl d`a `idìLäáBb ,úBàî Lwxïîfîxhy ly,éðLdpi` f`e §Ÿ¥¨¦§©¥¦

miaezkd miz`nd z` `l s`e ,oey`xd xhyd onfn melk daeb
xhyd ceary lr zlgen `id ipyd xhyd zngny oeik ,ea

:dziiyew z` `xnbd zniiqn .oey`xdàúéà íàåxaeq ok` m` - §¦¦¨
,oiqexi` zryn miz`n e` dpn daeb daezk lkay `ped ax
dpnd ceary lr zlgen dpi`y gkene ,oi`eyp zryn ztqeze

oi`eypd zryay s`e ,oiqexi`d onfa legl miie`xy miz`nde
mb ok m` ,ztqezde xwird lr daezk xhy dlra dl azek
ze`n yly ly xhy eixg`e miz`n ly xhy dl azky ote`a
xhyay cearyd zlignl daiq epi` ipyd xhydy xn`p

okle ,mcew onfn `edy ,oey`xdïîfî íéúàî éaâézxhy,ïBLàø ¦§¥¨©¦¦§©¦
äàîeztqez lyïîfîxhy.éðL,`ped ax ok xn` `ly jkne ¥¨¦§©¥¦

lr dy`d zlgen ipyd xhyd zngny xaeq `edy gken
.oey`xd cearyd

:`iyewd xwir z` dgec `xnbdéîòèìeC,[oywnd] jzhiyle - §©§¥
dy`d oi` `ped axl m` ,xzei dlecb `iyew zeywdl jl did

,oey`xd cearyd lr zlgen,ílek úBàî Lîç éaâézmiaezkd ¦§¥£¥¥¨
,cgi zexhyd ipya,ïBLàø ïîfî íéúàîcereàî úìzäyly-] ¨©¦¦§©¦§©¥¨

[ze`nàlà ,éðL ïîfî,jixacl s`àéáb àì àîòè éàî úBàî Lîç ¦§©¥¦¤¨£¥¥©©§¨Ÿ©§¨
,ze`n yng daeb dpi` recn -úéôéñBàå éúéáö' dì áúk àìc ïåék¥¨§Ÿ¨©¨¨¦¦§¦¦

'íéúànà äàî úìz Cìizivx' ipyd xhya dl azk `ly itl - ¨§¨§¨©¨©¦
aiig iziid xaky miz`nd lr sqep fef ze`n yely jl iztqede
miyxtn ep`e ,fef ze`n yly dl eidiy mzq dl azk `l` ,'jl

cdì øîà÷ éëä,ipyd xhyd zaizka ezpeek dzid jky -ïîfî éà ¨¦¨¨©¨¦¦§©
zàéáb ïBLàø,oey`xd xhyd onfn zeabl ivxz m` -àéábwx ¦§¦©§©§¨

íéúàîe ,ipyd xhya llk daeb dpi`e ,ea miaezkdéðL ïîfî éà ¨©¦¦¦§©¥¦
zàéáb,ipy onfn iabz m`e -äàî úìz àéáb,ipyd xhya aezkk §¦©§©§¨§¨§¨

.ipyd xhya d`n `l` dl siqedl `a epi`e
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המשך ביאור למס' כתובות ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zeaezk(iyily meil)

qpe` eilr siqen ,qpwe [wfp-] mbte zyea ozep dztnd ,drax`
:el` miaeig minleyn inl zx`an dpynd .xrvd z` ozepy

dñð÷e dîâôe dúLBa ,äúztúpL äøòðixd ,mda aiig dztndy ©£¨¤¦§©§¨§¨§¨¨§¨¨
mdå ,äéáà ìLmelyzøòvämdilr sqepyäñeôúadqep`a -s` , ¤¨¦¨§©©©¦§¨

.dia`l ozip `ed
el`ae ,eiyxeil e` a`l qpwd jiiy mipte` el`a zx`an dpynd

:zal jiiy qpwd mipte`äãîòdxrpdàlL ãò ïécay mcew -úî ¨§¨©¦©¤Ÿ¥
,áàä,qpwd z` mlyl dztnd e` qpe`d z` oic zia eaiigeéøä ¨¨£¥

ïä[qpwd inc-],áà ìLz` el dzkf dxezdy x`azdy enke ¥¤¨
m` okle ,qpwdáàä úî,okn xg`lìL ïä éøädïéçà,dxrpd ly ¥¨¨£¥¥¤©¦

qpwd zekf zkiiy oicd wqtpy xg`ly oeik ,a`d iyxei mdy
.eipal ef zekf yixen `ede ,el enliy `l oiicry s` ,a`l

ä÷étñä àìdxrpd,áàä únL ãò ïéca ãBîòìeaiig ezzin xg`le Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¥¨¨
,qpwd z` mlyl dztnd e` qpe`d z` oic zia,dîöò ìL ïä éøä£¥¥¤©§¨

dcnrd mcew qpw aeig oi` ixdy ,eiiga dia` mda dkf `ly oeik
.oica
äãîòdxrpd,äøâa àlL ãò ïécae` qpe`d z` oic zia eaiige ¨§¨©¦©¤Ÿ¨§¨

qpwd z` mlyl dztnd,,áà ìL ïä éøäel dzkf dxezdy £¥¥¤¨
m`e ,df melyzáàä úîokn xg`l,ïéçà ìL ïä éøäxaky oeik ¥¨¨£¥¥¤©¦

eipa dzre ,[eiiga el enliy `l oiicry s`] eiiga a`d mda dkf
.eiqkp x`y z` enk eze` miyxei

ä÷étñä àìdxrpd,äøâaL ãò ïéca ãBîòìoica dzr dcnre Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¨§¨
,dia` zeyxn d`vie dxbay xg`l,dîöò ìL ïä éøäly `le £¥¥¤©§¨

,oica dcnrd mcew qpw aeig oi`y itl ,ig `ed m` s` ,dia`
.qpwa zekfl dnvr zeyxa zcnere zxbea `id aeigd zrae

ïBòîL éaøe wleg,øîBàlkn ,a`d iiga oica dcnr m` elit` ©¦¦§¥
mewnúBaâì ä÷étñä àì íàqpwd inelyz z`éøä ,áàä únL ãò ¦Ÿ¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥

dîöò ìL ïä.eiiga a`d mda dkf `ly oeik ¥¤©§¨
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á"ôùú'ä áà íçðî æ"é ïåùàø íåé חמץ  לבדיקת טהרה בדיקת בין

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïé÷ãBa ïéà¥§¦
.änçáe ,äðáì úéìèî éab ìò àlà ícä©¨¤¨©©¥©§¦§¨¨©©¨

הרמ "א  כתב ס"ד):וכן קצו סי' לאור(יור"ד תהיה  "הבדיקה 

הנר". לאור ולא היום 

לתמוה : יש  ולכאורה

חמץ בדיקת לענין מדוע  הנר, אור  על עדיף  היום  אור  אם 

ב)אמרו  ז, הנר(פסחים לאור  אלא  החמה  לאור בודקים  שאין 

אכסדרה  ואפילו  לבדיקה, יפה  הנר  שאור רק מפני לו שיש (חדר

מחיצות) י"ד שלוש בליל לכתחילה  בה  בודקים  מאוד, רב  שאורה 

הנר ס"א)לאור  תלג סי' א"ח ?(שו"ע

השלמים ' ה 'תורת  סק"ט)מבאר  קצו סי' :(יור"ד

שאין במקום  ובסדקים, בחורים  להיות  צריכה  חמץ  בדיקת 

שם ולמצוא  לחפש  יוכל הנר לאור  ורק  בו שולט  היום  אור 

את או  המטלית  את להביא  אפשר הדם  בבדיקת  ואילו  חמץ,

היום . לאור לבדוק  יותר  טוב ולכן גלוי למקום  החלוק

מאשר היום  באור יותר  ניכר  הצבע  הדם , בבדיקת  ועוד:

ממשות את  מחפשים חמץ  בבדיקת  ואילו  הנר , לאור  בלילה

צבעו. את  בודקים ולא  החמץ 

הרמ"א  עוד  :(שם)וכתב 

ה 'צמח  ומוסיף  הנר . לאור  הדם  בדיקת  מועילה בדיעבד

שם)צדק ' יור"ד דינים שבעה(פסקי מספירת  חלק  היא  הבדיקה  :

וודאי ולכן  meiaנקיים , zeidl `id dkixvשלכתחילה אלא ,

אך  החמה, לאור  לבדוק כדי  החמה  הנץ עד  להמתין  צריך

שבדקה או  הנר  לאור החמה  הנץ  קודם בדקה  אם בדיעבד

הועיל. זה  הרי – הנר  לאור  אפל בבית ביום

á"ôùú'ä áà íçðî ç"é éðù íåé הדם  וטומאת האשה טומאת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úòáL äøôñ̈§¨¦§©
,úìáBè Bæ éøä Y íc úàø Ck øçàå ,äìáè àìå íéi÷ð éîé§¥§¦¦§Ÿ¨§¨§©©¨¨¨¨£¥¤¤
àìå äcðì àì úBéeàø ïðéà øäè éîé ìkL ;ãiî dìòáì úøzîeª¤¤§©£¨¦¨¤¨§¥Ÿ©¥¨§Ÿ§¦¨§Ÿ
ãò ,äcpä íc ïéãk ànèîe àîè Y íc ìL Bîöò ìáà .äáéæì§¦¨£¨©§¤¨¨¥§©¥§¦©©¦¨©

.ìaèzL¤¦§Ÿ
שבוע למשך לידה ' 'טומאת היולדת  על  חלה  זכר בלידת 

לאחר שבועיים. טמאה  היא  הרי נקבה ובלידת  הלידה , מיום 

שלושים הנמשכת  טוהר ' 'ימי  של  תקופה מתחילה  מכן

לאחר ימים  וששה וששים  זכר , לידת לאחר ימים  ושלושה

דין בו ואין טהור  הוא אלה  בימים  שרואה  והדם  נקבה , לידת 

נידה . טומאת 

עליה בלידה, עליה  שחלה מהטומאה  להיטהר  כדי  אמנם,

הטומאה  ימי סיום  לאחר לנקיבה)לטבול ושבועיים לזכר וכל (שבוע ,

הדם בדין תנאים  ונחלקו בטומאתה . היא  הרי טבלה לא עוד

לדעת שטבלה . קודם  טוהר ' ה 'ימי  תקופת  במהלך  שתראה 

טהור , הוא  הרי טוהר  בימי  הופיע  והדם  מאחר  שמאי, בית 

אע "פ ולכן האשה , מדין נובע  הדם  דין הלל בית  לדעת  ואילו 

עדיין והאשה  מאחר  טוהר , זמן הוא  הופיע  שבו שהזמן 

טמא . ממנה היוצא  הדם  טמאה ,

סוברים  יש  הלל . בית  בדעת  ראשונים  במאירי ונחלקו  (הובאו

א) לד, ביציאתו,נדה נטמאת  האשה  גם טמא , זה  ודם  מאחר  כי

שבעה למנות עליה ולכן  האשה , את  המטמא  נידה  דם ככל

אומרים יש  אולם תטבול . כך ואחר  זו  מראייה  נקיים  ימים

לאשה טומאה  גורם הוא  אין  טמא , עצמו שהדם  (ראה שאע "פ 

שם) נדה ורשב"א "טובלת מאירי שכתב : הרמב"ם  דעת  וכן  (כדי ,

הלידה) מטומאת אינןלהיטהר טוהר  ימי שכל מיד, לבעלה  ומותרת 

טמא דם  של עצמו אבל לזיבה , ולא  לנדה  לא  ראויות 

ומטמא".

האשה את המטמא  נדה  לדם  זה  דם  בין  ההבדל ומה 

טמא ? עצמו והוא  מאחר ביציאתו ,

הוא שהרי  עצמו מצד טמא  אינו  זה  דם  כי מבארים , יש 

טמא שהוא  אלא  טוהר, בימי  dy`dמופיע  z`nehn d`vezk,

ממנה , היוצא  הדם את  מטמאה  היא  הרי טמאה והיא  שמאחר 

עצמו מצד הדם – הפוך תהליך  חל שבו נידה  מדם  בשונה

האשה  את  מטמא  והוא  ב)טמא לה, נדה טוהר פני .(ראה

á"ôùú'ä áà íçðî è"é éùéìù íåé הרגשה  ללא דם כתם ראיית

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰éøácîe¦¦§¥
óà Y äéãâa ìò Bà døNa ìò íc íúk äàBøä ìkL ,íéøôBñ§¦¤¨¨¨¤¤¨©§¨¨©§¨¤¨©
íc äàöî àìå dîöò ä÷ãaL ét ìò óàå ,äLébøä àlL ét ìò©¦¤Ÿ¦§¦¨§©©¦¤¨§¨©§¨§Ÿ¨§¨¨
Bæ äàîèå ;døNáa íéðôì íc äàöî elàëe ,äàîè Bæ éøä Y£¥§¥¨§¦¨§¨¨¦§¦¦§¨¨§ª§¨

.àa øãçä ícî äæ íúk ànL ,÷ôña§¨¥¤¨¤¤¤¦©©¤¤¨
משנה ': ה 'כסף והקשה 

דם  כתם  ראיית  על טומאה  חכמים  גזרו  שאשה מדוע  (מבלי

'ספקהרגישה) כאן יש  הרי בבשרה", לפנים  דם  מצאה  "כאילו 

אם ואף מגופה, שלא ספק  מגופה הדם בא ספק  – ספיקא'

ה 'עליה ' מן שבא ספק  וטמאה , מהמקור  בא  ספק  מגופה , בא 

מהמקור) אינו להקל?(והדם ספיקא ' 'ספק  ודין  – טמאה , ואינה

ותירץ :

חמור  נידה  איסור  כרת)א . חכמים .(עונשו בו החמירו ולכן

החמירו הכתם , את  בו  לתלות  שאפשר  דבר  ואין היות ב .

מגופה , וודאי בא  הדם אלא ספק כאן שאין  ואמרו חכמים 

ה 'עליה '. מן  או המקור  מן  בא האם  – אחד ספק  רק  ונותר 

קצסק"ב)וה 'פלתי ' סי' ראיה (יור"ד השני)הביא  מדברי(לתירוץ

א)הגמרא  ג, לחשוש(נדה שאין  שמאי בית  לשיטת  שגם 

שלא כיון  מטמא , הכתם  – הרגישה  לא  כשהאשה  דם  לראיית 

שאינה כך  קצבים , של  בשוק  עברה ולא  שחוטה  בצפור עסקה 
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ומשמעות בהמה . לדם  או הצפור  לדם  הכתם  את  לייחס  יכולה 

אחר , ממקור  בא  שהכתם  לתלות  אפשר  אי  שאם  היא הדברים 

מגופה . שבא  ודאי  זה  הרי 

שם)והט"ז ביאר :(יור"ד

שרוב  מאחר  כי  ספקות , שני  כאן  היוצאיםmincאין

מכה)מאשה לה את(שאין כלל להחשיב  אין המקור, מן  הם

אחד, ספק  רק שיש  ונמצא ה'עליה', מן  הוא  הדם  שמא  הספק 

כתבו זה וכעין  מגופה . שלא  או מגופה הוא  הדם  האם

ואי)התוספות ד"ה א ט, הוא(כתובות שבספק אחד  צד שכאשר 

כספק המיעוט שהוא  הצד את  להחשיב  אין – הרוב  במציאות 

הרוב . צד  נגד  שקול

á"ôùú'ä áà íçðî 'ë éòéáø íåé הזה  ובזמן הבית בזמן גירות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äfä ïîfáe©§©©¤
éøö ,ïaø÷ íL ïéàL,Lc÷nä úéa äðaiLëe ;äìéáèe äìéî C ¤¥¨¨§¨¨¦¦¨§¦¨§¤¦¨¤¥©¦§¨

.Bðaø÷ àéáé̈¦¨§¨
ממנה נעדר  שהרי בחסר  לוקה  הזה  בזמן  הגירות לכאורה ,

שאין ואע "פ  הגירות , את  הפועלים  המרכיבים  משלושת אחד 

אין מקום  מכל אך בימינו ) להתגייר  אפשר (ולכן מעכב זה

מושלמת . הגירות

מילה צריך קרבן  שם  שאין הזה "ובזמן הרמב "ם  מלשון 

במהותווטבילה שונה  הזה  בזמן הגירות  שתהליך משמע  "

שהוסיף ומה בלבד. וטבילה  מילה ידי  על ונעשה  הבית מזמן 

תהליך  כהשלמת  זה אין קרבן" יביא המקדש  בית  "וכשיבנה 

עצמו. בפני כחיוב אלא  הגירות 

הדברים : ביאור 

מילה ידי  על  נעשית  הבית , בזמן גם  לברית , הכניסה  עצם 

קרבן, להביא  הגר על חיוב חל לכך שבנוסף אלא  וטבילה ,

הרמב "ם כדברי הגירות , שלימות  את  מעכב החיוב  ואי ֿקיום 

ה"ב) פ"א כפרה מחוסרי קרבן(הל' הביא  לא  ועדיין  וטבל שמל שגר

גמור", גר  להיות עכבו ש "קרבנו משום  בקדשים אוכל אינו

המכניסים הדברים  אחד  הוא שהקרבן  משום  זה  אין  אך

שלימות את  מעכב  שאיֿקיומו עצמו בפני חיוב אלא לברית,

את מל לא או  בעצמו  נימול שאינו מי לדבר: (דוגמא הגירות 

פסח). קרבן באכילת  אסור  בנו ,

וממילא קרבנות  להקריב  אפשרות אין הזה  ובזמן  ומאחר 

הבאת שונה  ובכך  הגירות . את  המעכב דבר  כאן אין חיוב , אין 

או לטבול יכול שאינו שמי בעוד  כי וטבילה , ממילה הקרבן

מהדברים אינו הקרבן  חיוב  הרי  להתגייר , יוכל  לא  למול

מניעה . אין  ממילא  חיוב  אין ואם  לברית , המכניסים 

יוכלו בימינו שהתגיירו הגרים  כי לחדש  יש  זה  ולפי 

את שיביאו  קודם עוד  המקדש , בית  כשיבנה  קדשים לאכול 

לפני בקדשים  לאכול לגר  אסור הבית  שבזמן  ואע"פ  קרבנם.

קרבן חיוב  שיש  בזמן  היא  הגירות  כאשר כי  הקרבן, הבאת 

באכילת ואסור  הגירות  שלימות  את מעכב  החיוב  קיום  אי הרי 

להביא חיוב  חל ולא  הזה בזמן  נעשתה  כשהגירות  אך קדשים ,

חלה וכבר  ומאחר  הגירות , את  מעכבת  אינה אי ֿהבאתו  קרבן ,

בקרבן כשיתחייב וגם ישראל , כשאר  הוא  הרי הגירות 

מאחר הגירות  את  מעכב  החיוב  קיום  אין  המקדש , כשיבנה 

הושלמה . שכבר

(160 'nr ,ek zegiy ihewl)

á"ôùú'ä áà íçðî à"ë éùéîç íåé 'גרמא' בדרך איסור פעולת

:·È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒ‡ ˙ÂÎÏ‰ïéøwò ä÷Lnä©©§¤¦¨¦
ì Bà ,íãàì.åéìò ïé÷Bì ïéàå ,øeñà äæ éøä ,Bñøñì éãk ,íéðéî øàL §¨¨¦§¨¦¦§¥§¨§£¥¤¨§¥¦¨¨

בגמרא  ב)נאמר  קכ, בדרך (שבת בשבת  מלאכה  שעשיית 

כדי הדליקה בפני מים  של  חביות שמעמיד כגון עקיפה,

"לא  שנאמר התורה , מן  אסורה  אינה  – dyrzשתכבה 
מחיקת באיסור  וכן  מותרת . ו 'גרמא ' אסורה  עשייה מלאכה ",

"לא  נאמר בידיים ,oeyrzהשם  מעשה  – אלוקיכם " לה ' כן 

במים לטבול לו  מותר  בשרו על השם  שם שכתוב  מי ולכן

כך. ידי על ימחק  שהשם  אע "פ 

"המשקה כאן הרמב"ם  דברי את  המפרשים  יש  זה  ולפי 

תורה שמדין עליו ", לוקין  ואין  אסור , זה  הרי לאדם ... עיקרין

עשייה בלשון  נאמר  סירוס איסור  שגם משום איסור  כאן אין 

"ובארצכם  –eyrz `lאלא אינה  המעקר  הסם  והשקאת  ,"

מדרבנן  אסור  מקום ומכל כך, על לוקין אין  ולכן (שו"ת גרמא ,

ארזים) עצי בשם כ סי' אהע"ז .חת"ס

איסור בזה  יש  כי  הרמב "ם מלשון  שלמדו  יש  אך

`ziixe`cn על עובר  שאינו אע"פ  כי מלקות , עליו שאין אלא 

יוכל  שלא כיון ורביה  פריה  מצות  מבטל הרי סירוס , איסור 

לא למעשה  כי נעשה  הדבר אופן  באיזה  חילוק  ואין להוליד,

אך  מדאורייתא  אסור  זה  הרי  ולכן  המצוה , את  לקיים  יוכל 

עשה  מצות  ביטול על  מלקות  שאין משום  לוקין (חידושי אין 

ספר) קרית ב, קי, שבת זיס .הר"מק

עצם מצד דאורייתא לאיסור הרמב "ם  שכוונת  אומרים  ויש 

ורביה)הסירוס  פריה ביטול מחמת השם(ולא מחיקת  שלגבי ואע "פ  ,

דווקא  זהו  גרמא , בדרך dwignlהתירו oeekzn epi`ykכגון ,

עיקר אם  אך נמחק , השם  כך ואגב לטבול כדי  למים  הנכנס 

באופן גם  אסור  זה  הרי  – התורה  ציווי כנגד  לפעול כוונתו

גרמא , לאדם של עקרין  "המשקה הרמב "ם שהדגיש  ickוזהו 
eqxql" אסור זה  הרי  רק – הוא מלקות חיוב כי לוקה אינו מקום (ומכל

גמורה) בעשייה עבירה .על

למרות גרמא  בדרך  הדליקה  את לכבות הותר  שבת ולגבי

על  התורה  הקפידה  לא  שבת  באיסורי כי לכיבוי , שמתכוון 

ziyrpd d`vezd בדרך ומלאכה  שישבות , האדם  על אלא 

סירוס באיסור אך  האדם , שביתת את  סותרת  אינה גרמא 

לכך  לגרום  אסור  ולכן התוצאה  תיעשה  שלא  התורה הקפידה 

גרמא  בדרך אפילו יג)במתכוון  יב, סי' ח"א אליעזר רבי .(תשובות

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä áà íçðî æ"é ïåùàø íåé חמץ  לבדיקת טהרה בדיקת בין

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïé÷ãBa ïéà¥§¦
.änçáe ,äðáì úéìèî éab ìò àlà ícä©¨¤¨©©¥©§¦§¨¨©©¨

הרמ "א  כתב ס"ד):וכן קצו סי' לאור(יור"ד תהיה  "הבדיקה 

הנר". לאור ולא היום 

לתמוה : יש  ולכאורה

חמץ בדיקת לענין מדוע  הנר, אור  על עדיף  היום  אור  אם 

ב)אמרו  ז, הנר(פסחים לאור  אלא  החמה  לאור בודקים  שאין 

אכסדרה  ואפילו  לבדיקה, יפה  הנר  שאור רק מפני לו שיש (חדר

מחיצות) י"ד שלוש בליל לכתחילה  בה  בודקים  מאוד, רב  שאורה 

הנר ס"א)לאור  תלג סי' א"ח ?(שו"ע

השלמים ' ה 'תורת  סק"ט)מבאר  קצו סי' :(יור"ד

שאין במקום  ובסדקים, בחורים  להיות  צריכה  חמץ  בדיקת 

שם ולמצוא  לחפש  יוכל הנר לאור  ורק  בו שולט  היום  אור 

את או  המטלית  את להביא  אפשר הדם  בבדיקת  ואילו  חמץ,

היום . לאור לבדוק  יותר  טוב ולכן גלוי למקום  החלוק

מאשר היום  באור יותר  ניכר  הצבע  הדם , בבדיקת  ועוד:

ממשות את  מחפשים חמץ  בבדיקת  ואילו  הנר , לאור  בלילה

צבעו. את  בודקים ולא  החמץ 

הרמ"א  עוד  :(שם)וכתב 

ה 'צמח  ומוסיף  הנר . לאור  הדם  בדיקת  מועילה בדיעבד

שם)צדק ' יור"ד דינים שבעה(פסקי מספירת  חלק  היא  הבדיקה  :

וודאי ולכן  meiaנקיים , zeidl `id dkixvשלכתחילה אלא ,

אך  החמה, לאור  לבדוק כדי  החמה  הנץ עד  להמתין  צריך

שבדקה או  הנר  לאור החמה  הנץ  קודם בדקה  אם בדיעבד

הועיל. זה  הרי – הנר  לאור  אפל בבית ביום

á"ôùú'ä áà íçðî ç"é éðù íåé הדם  וטומאת האשה טומאת

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úòáL äøôñ̈§¨¦§©
,úìáBè Bæ éøä Y íc úàø Ck øçàå ,äìáè àìå íéi÷ð éîé§¥§¦¦§Ÿ¨§¨§©©¨¨¨¨£¥¤¤
àìå äcðì àì úBéeàø ïðéà øäè éîé ìkL ;ãiî dìòáì úøzîeª¤¤§©£¨¦¨¤¨§¥Ÿ©¥¨§Ÿ§¦¨§Ÿ
ãò ,äcpä íc ïéãk ànèîe àîè Y íc ìL Bîöò ìáà .äáéæì§¦¨£¨©§¤¨¨¥§©¥§¦©©¦¨©

.ìaèzL¤¦§Ÿ
שבוע למשך לידה ' 'טומאת היולדת  על  חלה  זכר בלידת 

לאחר שבועיים. טמאה  היא  הרי נקבה ובלידת  הלידה , מיום 

שלושים הנמשכת  טוהר ' 'ימי  של  תקופה מתחילה  מכן

לאחר ימים  וששה וששים  זכר , לידת לאחר ימים  ושלושה

דין בו ואין טהור  הוא אלה  בימים  שרואה  והדם  נקבה , לידת 

נידה . טומאת 

עליה בלידה, עליה  שחלה מהטומאה  להיטהר  כדי  אמנם,

הטומאה  ימי סיום  לאחר לנקיבה)לטבול ושבועיים לזכר וכל (שבוע ,

הדם בדין תנאים  ונחלקו בטומאתה . היא  הרי טבלה לא עוד

לדעת שטבלה . קודם  טוהר ' ה 'ימי  תקופת  במהלך  שתראה 

טהור , הוא  הרי טוהר  בימי  הופיע  והדם  מאחר  שמאי, בית 

אע "פ ולכן האשה , מדין נובע  הדם  דין הלל בית  לדעת  ואילו 

עדיין והאשה  מאחר  טוהר , זמן הוא  הופיע  שבו שהזמן 

טמא . ממנה היוצא  הדם  טמאה ,

סוברים  יש  הלל . בית  בדעת  ראשונים  במאירי ונחלקו  (הובאו

א) לד, ביציאתו,נדה נטמאת  האשה  גם טמא , זה  ודם  מאחר  כי

שבעה למנות עליה ולכן  האשה , את  המטמא  נידה  דם ככל

אומרים יש  אולם תטבול . כך ואחר  זו  מראייה  נקיים  ימים

לאשה טומאה  גורם הוא  אין  טמא , עצמו שהדם  (ראה שאע "פ 

שם) נדה ורשב"א "טובלת מאירי שכתב : הרמב"ם  דעת  וכן  (כדי ,

הלידה) מטומאת אינןלהיטהר טוהר  ימי שכל מיד, לבעלה  ומותרת 

טמא דם  של עצמו אבל לזיבה , ולא  לנדה  לא  ראויות 

ומטמא".

האשה את המטמא  נדה  לדם  זה  דם  בין  ההבדל ומה 

טמא ? עצמו והוא  מאחר ביציאתו ,

הוא שהרי  עצמו מצד טמא  אינו  זה  דם  כי מבארים , יש 

טמא שהוא  אלא  טוהר, בימי  dy`dמופיע  z`nehn d`vezk,

ממנה , היוצא  הדם את  מטמאה  היא  הרי טמאה והיא  שמאחר 

עצמו מצד הדם – הפוך תהליך  חל שבו נידה  מדם  בשונה

האשה  את  מטמא  והוא  ב)טמא לה, נדה טוהר פני .(ראה

á"ôùú'ä áà íçðî è"é éùéìù íåé הרגשה  ללא דם כתם ראיית

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰éøácîe¦¦§¥
óà Y äéãâa ìò Bà døNa ìò íc íúk äàBøä ìkL ,íéøôBñ§¦¤¨¨¨¤¤¨©§¨¨©§¨¤¨©
íc äàöî àìå dîöò ä÷ãaL ét ìò óàå ,äLébøä àlL ét ìò©¦¤Ÿ¦§¦¨§©©¦¤¨§¨©§¨§Ÿ¨§¨¨
Bæ äàîèå ;døNáa íéðôì íc äàöî elàëe ,äàîè Bæ éøä Y£¥§¥¨§¦¨§¨¨¦§¦¦§¨¨§ª§¨

.àa øãçä ícî äæ íúk ànL ,÷ôña§¨¥¤¨¤¤¤¦©©¤¤¨
משנה ': ה 'כסף והקשה 

דם  כתם  ראיית  על טומאה  חכמים  גזרו  שאשה מדוע  (מבלי

'ספקהרגישה) כאן יש  הרי בבשרה", לפנים  דם  מצאה  "כאילו 

אם ואף מגופה, שלא ספק  מגופה הדם בא ספק  – ספיקא'

ה 'עליה ' מן שבא ספק  וטמאה , מהמקור  בא  ספק  מגופה , בא 

מהמקור) אינו להקל?(והדם ספיקא ' 'ספק  ודין  – טמאה , ואינה

ותירץ :

חמור  נידה  איסור  כרת)א . חכמים .(עונשו בו החמירו ולכן

החמירו הכתם , את  בו  לתלות  שאפשר  דבר  ואין היות ב .

מגופה , וודאי בא  הדם אלא ספק כאן שאין  ואמרו חכמים 

ה 'עליה '. מן  או המקור  מן  בא האם  – אחד ספק  רק  ונותר 

קצסק"ב)וה 'פלתי ' סי' ראיה (יור"ד השני)הביא  מדברי(לתירוץ

א)הגמרא  ג, לחשוש(נדה שאין  שמאי בית  לשיטת  שגם 

שלא כיון  מטמא , הכתם  – הרגישה  לא  כשהאשה  דם  לראיית 

שאינה כך  קצבים , של  בשוק  עברה ולא  שחוטה  בצפור עסקה 



v"ndqeקיח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä áà íçðî á"ë éùéù íåé דינם? מה חזקה' 'כהני

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íéðäkä ìk̈©Ÿ£¦
éLã÷a àlà ïéìëBà ïðéàå ,íéðäk íä ä÷æça Y äfä ïîfaL¤©§©©¤©£¨¨¥Ÿ£¦§¥¨§¦¤¨§¨§¥

ìeábä(תרומה)íäéøác ìL äîeøz äéäzL àeäå(הזה בזמן ,(תרומה ©§§¤¦§¤§¨¤¦§¥¤
äøBz ìL äîeøz ìáà(הבית בזמן àlà(תרומה dúBà ìëBà ïéà ... £¨§¨¤¨¥¥¨¤¨

.ñçéî ïäkŸ¥§ª¨
יחוסם על  גמורה  עדות  שאין  חזקה ' 'כהני הרמב "ם  לדעת

תורה . של  בתרומה  לא  אבל מדרבנן, בתרומה  אוכלים 

אחרונים כה,וכתבו  כתובות סופר חתם פה, סי' ח"א מהרי"ט (שו"ת

:ב)

תורה , של לתרומה  אף מוחזקים  חזקה' 'כהני  תורה מדין 

יבואו תורה  של תרומה יאכלו אם  כי החמירו, שמדרבנן  אלא

תרומה אוכל  אותו  יראו  אם  כלומר , ליוחסין . להעלותם 

בעבודת ויעבוד  מיוחס  ככהן יחזיקוהו  כהן , שהוא  בחזקת 

חזקה'),המזבח ל'כהן ולא מיוחס' ל'כהן רק באכילת(המותרת אבל

מדרבנן  תורה)תרומה  של כבתרומה מיתה עוון בה חששו(שאין לא

אחרים , תורה  דיני  לענין  החמירו לא  וכן ליוחסין. שיעלו

כפיהם  ולשאת  לדוכן  לעלות יכולים  חזקה ' אסור ו'כהני  שזר (אף

התורה) מן בכור .בה בן ולפדות 

יעקב' ה 'שבות  צג)אך סי' אינם(ח"א חזקה ' ש 'כהני סובר 

להם שאין  כיון  כי הדין, מעיקר  תורה  של תרומה  אוכלים 

ורק כהנים  ספק  אלא  ואינם חזקתם  הורעה  יוחסין, כתב

גם כפים  נשיאת  לענין  אמנם לאכול. יכולים  דרבנן תרומה 

באיסור עובר  כפיו  הנושא  שזר  ואף  כפיו, נושא  כהן  ספק

ב)'עשה ' כה, ישא(כתובות ולא  כהן הוא  אם  גיסא  לאידך  הרי  –

תיקנו ולכן  עשה , מצוות  שלוש  על  לעבור  הוא  יכול כפיו

כפיו. שישא  חכמים 

צדק ' זֿח)וה 'צמח ס"ק יא סי' אהע"ז שיטת(שו"ת על  הסתמך

בענין ובדיון  – גמורים  כהנים  אינם  חזקה ' ש 'כהני הרמב "ם

הוא אם רק  כהן שאינו למי שנישאת  היא  שההלכה  כהן , בת 

חכם ס"ח)תלמיד ב סי' לה(אהע"ז ולהתיר  להקל שיש  כתב ,

אינו שמא  לחשוש  ואין אחת  מסכת  רק  שלמד למי  להינשא 

חזקתם . הורעה הזה  בזמן שכהנים  כיון כראוי, חכם  תלמיד

á"ôùú'ä áà íçðî â"ë ùãå÷ úáù באכילה  האסורה 'שסועה'

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰äîäa§¥¨
ézLe ïéaâ éðL dì LiL äiøa ,da àöîpL Bà ,äãìiL äøBäè§¨¤¨§¨¤¦§¨¨§¦¨¤¥¨§¥©¦§¥

îàpL "äòeñM"ä àéä Bæå ;äìéëàa äøeñà Y úBøãL,äøBza äø §¨£¨©£¦¨§¦©§¨¤¤¤§¨©¨
äãìBpL äiøa øîBìk ,"äòeñMä ...eìëàú àì äæ úà" :øîàpL¤¤¡©¤¤ŸŸ§©§¨§©§¦¨¤§¨

ì äòeñL.úBîäá ézL §¨¦§¥§¥
השסועה " תאכלו... לא  זה  את  "אך  הכתוב  את  דרשו חז "ל

ז) יד, ושתי(דברים גבין  שני  לה  שיש  "בריה  היא שה 'שסועה ' –

א)שדראות " כד, אין(נדה רב  לדעת בדבר : אמוראים  ונחלקו .

שדראות ' ושתי  גבין 'שני לה  שיש  כזו  שזו בריה  חי בעל (היינו,

חיצורתו) לבעל מכוון  בתורה האמור  ה'שסועה' ואיסור ,

שכל  ואף  שנשחטה. טהורה בהמה  במעי שנמצא  זו  בצורה

בשחיטת ניתרת  אינה  ה 'שסועה ' – אמו  בשחיטת  ניתר עובר 

כזו  בריה  יש  שמואל  ולדעת  אסרה('שסועה')אמה . והתורה 

הרי – שנשחטה  טהורה  בהמה  במעי נמצאה  אם אך אותה ,

אמה  בשחיטת  מותרת  עובר)היא  .(ככל

משנה ': ה 'כסף והקשה 

טהורה בהמה  במעי  הנמצאת  ש 'שסועה ' כרב  שהלכה  כיון 

הרמב "ם כתב כן אם  מדוע  אמה , בשחיטת  ניתרת אינה

טהורה  "בהמה  זו הריdcliyבהלכה – בריה " בה שנמצא  או 

זו ? בצורה  חי  בעל  בעולם  אין רב לדעת 

המשנה ': ה 'מרכבת  מבאר

זו בריה  רב , לדעת  בהמה('שסועה')גם  במעי הנמצאת

חולק שרב  אלא  העולם, לאויר  ולצאת  להיוולד יכולה  טהורה 

'שסועה '. הנקרא  חי בעל מין בעולם  שאין  וסובר  שמואל על 

נמצאה אם  אך כזה, חי בעל  מין  שאין  הרמב "ם  דעת  גם  וזו

וגם אמה  בשחיטת ניתרת  היא  אין  הבהמה , במעי כזו בריה 

באכילה . אסורה  היא  הרי  העולם, לאויר  ויצאה נולדה  אם 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zeaezk(oey`x meil)

:dy`l ezqep` z` miiwln xeht qpe`dy mipte` d`ian dpynd
äåøò øác da àöîðz`yipy xg`l dzpify oebk ,eilr dxqe`d ¦§¨¨§©¤§¨

,enräéeàø dðéàL Bàllka àáìldwdîéi÷ì éàMø Bðéà ,ìàøNé ¤¥¨§¨¨Ÿ¦¦§¨¥¥©©§©§¨
,dy`løîàpL(my mixac),'äMàì äéäú Bìå'ay miyxeceäMà ¤¤¡©§¦§¤§¦¨¦¨

Bì äéeàøäopi`e eilr zexeq`y el` e`vi ,aezkd xaic oi`eyipl ¨§¨
.df llka

* * *

àøîâ
zl`ey .xrvd z` ozep qpe`dy epipyy dn z` zxxan `xnbd

:`xnbdéàîc øòödaiyn .ez`iaa dqep`l yi xrv dfi` - ©©§©
:`xnbdò÷ø÷ éab ìò dèáçL øòö ,ìàeîLc deáà øîàick ¨©£©¦§¥©©¤£¨¨©©¥©§©

.dqpe`l
:`xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,àøéæ éaø dì óm` ,jixac itl - ©§¦¨©¦¥¨¤¨¥©¨

y rxi`ïéàøéL éab ìò dèáç,mixrvn mpi`y ,iyn icba -énð éëä £¨¨©©¥¦¨¦¨¦©¦
øeèôc.xrv inelyzn xeht `di m`d -énð éëä àîéz éëåm`e - §¨§¦¥¨¨¦©¦

,xeht dfk ote`a ok`y xn`zåepi` xrvdy `ziixan gken ixd ©
c ,rwxw iab lr dhagy zngnøîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúä̈©§¨©¦¦§¤§¨¥

,ïBòîL éaø íeMîdñðBàdxrpd z`ílLî Bðéàdia`l,øòvä úà ¦©¦¦§¥¥§©¥¤©©©
éðtî¦§¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

המשך ביאור למס' כתובות ליום ראשון עמ' א



קיט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn f"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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á"ôùú'ä à"ðî æ"é 'à íåé

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.‡‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.·‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä áà íçðî á"ë éùéù íåé דינם? מה חזקה' 'כהני

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íéðäkä ìk̈©Ÿ£¦
éLã÷a àlà ïéìëBà ïðéàå ,íéðäk íä ä÷æça Y äfä ïîfaL¤©§©©¤©£¨¨¥Ÿ£¦§¥¨§¦¤¨§¨§¥

ìeábä(תרומה)íäéøác ìL äîeøz äéäzL àeäå(הזה בזמן ,(תרומה ©§§¤¦§¤§¨¤¦§¥¤
äøBz ìL äîeøz ìáà(הבית בזמן àlà(תרומה dúBà ìëBà ïéà ... £¨§¨¤¨¥¥¨¤¨

.ñçéî ïäkŸ¥§ª¨
יחוסם על  גמורה  עדות  שאין  חזקה ' 'כהני הרמב "ם  לדעת

תורה . של  בתרומה  לא  אבל מדרבנן, בתרומה  אוכלים 

אחרונים כה,וכתבו  כתובות סופר חתם פה, סי' ח"א מהרי"ט (שו"ת

:ב)

תורה , של לתרומה  אף מוחזקים  חזקה' 'כהני  תורה מדין 

יבואו תורה  של תרומה יאכלו אם  כי החמירו, שמדרבנן  אלא

תרומה אוכל  אותו  יראו  אם  כלומר , ליוחסין . להעלותם 

בעבודת ויעבוד  מיוחס  ככהן יחזיקוהו  כהן , שהוא  בחזקת 

חזקה'),המזבח ל'כהן ולא מיוחס' ל'כהן רק באכילת(המותרת אבל

מדרבנן  תורה)תרומה  של כבתרומה מיתה עוון בה חששו(שאין לא

אחרים , תורה  דיני  לענין  החמירו לא  וכן ליוחסין. שיעלו

כפיהם  ולשאת  לדוכן  לעלות יכולים  חזקה ' אסור ו'כהני  שזר (אף

התורה) מן בכור .בה בן ולפדות 

יעקב' ה 'שבות  צג)אך סי' אינם(ח"א חזקה ' ש 'כהני סובר 

להם שאין  כיון  כי הדין, מעיקר  תורה  של תרומה  אוכלים 

ורק כהנים  ספק  אלא  ואינם חזקתם  הורעה  יוחסין, כתב

גם כפים  נשיאת  לענין  אמנם לאכול. יכולים  דרבנן תרומה 

באיסור עובר  כפיו  הנושא  שזר  ואף  כפיו, נושא  כהן  ספק

ב)'עשה ' כה, ישא(כתובות ולא  כהן הוא  אם  גיסא  לאידך  הרי  –

תיקנו ולכן  עשה , מצוות  שלוש  על  לעבור  הוא  יכול כפיו

כפיו. שישא  חכמים 

צדק ' זֿח)וה 'צמח ס"ק יא סי' אהע"ז שיטת(שו"ת על  הסתמך

בענין ובדיון  – גמורים  כהנים  אינם  חזקה ' ש 'כהני הרמב "ם

הוא אם רק  כהן שאינו למי שנישאת  היא  שההלכה  כהן , בת 

חכם ס"ח)תלמיד ב סי' לה(אהע"ז ולהתיר  להקל שיש  כתב ,

אינו שמא  לחשוש  ואין אחת  מסכת  רק  שלמד למי  להינשא 

חזקתם . הורעה הזה  בזמן שכהנים  כיון כראוי, חכם  תלמיד

á"ôùú'ä áà íçðî â"ë ùãå÷ úáù באכילה  האסורה 'שסועה'

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰äîäa§¥¨
ézLe ïéaâ éðL dì LiL äiøa ,da àöîpL Bà ,äãìiL äøBäè§¨¤¨§¨¤¦§¨¨§¦¨¤¥¨§¥©¦§¥

îàpL "äòeñM"ä àéä Bæå ;äìéëàa äøeñà Y úBøãL,äøBza äø §¨£¨©£¦¨§¦©§¨¤¤¤§¨©¨
äãìBpL äiøa øîBìk ,"äòeñMä ...eìëàú àì äæ úà" :øîàpL¤¤¡©¤¤ŸŸ§©§¨§©§¦¨¤§¨

ì äòeñL.úBîäá ézL §¨¦§¥§¥
השסועה " תאכלו... לא  זה  את  "אך  הכתוב  את  דרשו חז "ל

ז) יד, ושתי(דברים גבין  שני  לה  שיש  "בריה  היא שה 'שסועה ' –

א)שדראות " כד, אין(נדה רב  לדעת בדבר : אמוראים  ונחלקו .

שדראות ' ושתי  גבין 'שני לה  שיש  כזו  שזו בריה  חי בעל (היינו,

חיצורתו) לבעל מכוון  בתורה האמור  ה'שסועה' ואיסור ,

שכל  ואף  שנשחטה. טהורה בהמה  במעי שנמצא  זו  בצורה

בשחיטת ניתרת  אינה  ה 'שסועה ' – אמו  בשחיטת  ניתר עובר 

כזו  בריה  יש  שמואל  ולדעת  אסרה('שסועה')אמה . והתורה 

הרי – שנשחטה  טהורה  בהמה  במעי נמצאה  אם אך אותה ,

אמה  בשחיטת  מותרת  עובר)היא  .(ככל

משנה ': ה 'כסף והקשה 

טהורה בהמה  במעי  הנמצאת  ש 'שסועה ' כרב  שהלכה  כיון 

הרמב "ם כתב כן אם  מדוע  אמה , בשחיטת  ניתרת אינה

טהורה  "בהמה  זו הריdcliyבהלכה – בריה " בה שנמצא  או 

זו ? בצורה  חי  בעל  בעולם  אין רב לדעת 

המשנה ': ה 'מרכבת  מבאר

זו בריה  רב , לדעת  בהמה('שסועה')גם  במעי הנמצאת

חולק שרב  אלא  העולם, לאויר  ולצאת  להיוולד יכולה  טהורה 

'שסועה '. הנקרא  חי בעל מין בעולם  שאין  וסובר  שמואל על 

נמצאה אם  אך כזה, חי בעל  מין  שאין  הרמב "ם  דעת  גם  וזו

וגם אמה  בשחיטת ניתרת  היא  אין  הבהמה , במעי כזו בריה 

באכילה . אסורה  היא  הרי  העולם, לאויר  ויצאה נולדה  אם 
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.Â‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור

שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה
הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.·È·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.„È˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
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‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆
‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆

„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»
ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»

˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.ÂË- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xEhR - Fz`iA xnb `le dtExg dgtWA dxrOd."'Ek ©©£¤§¦§¨£¨§Ÿ¨©¦¨¨

בין  ביאתו, הגומר ואחד המערה אחד חייב בעריות, אבל
ברצונה. שלא ובין לרצונה בין כדרכה, שלא ובין כדרכה
גמר  לא אם חרופה בשפחה הפטור שטעם לומר ויש
שחיוב  היינו תהיה", "ביקורת שנאמר לפי הוא ביאתו,
כל  ונמצא מלקות, חייבת כשהיא רק הוא שלו הקרבן
בה  הפעולה גם להיות צריכה לכן בה, רק תלוי האיסור
שהחיוב  בעריות כן שאין מה וברצונה. בשלימות (הביאה)

שיהיה. אופן בכל חייב ולכן עליה, שהוא כשם עליו
.65 dxrde 240 cenr f"i wlg zegiy ihewl

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

,dwFl `id - dtExg dgtW lr `AW cg` mFie mipW rWY oA¤¥©¨¦§¤¨¤¨©¦§¨£¨¦¨
oAxw `ian `Ede."'Ek §¥¦¨§¨

עונשין, בר קטן מצינו שלא שיבוש "זה הראב"ד והשיג
מקשו  דהא פטורה כן כמו והיא הוא, העונשין מן זה וקרבן

בכריתות". איתא והכי אהדדי,
אבל  עונשין, בר לא הקטן אמנם בזה: הביאור לומר ויש
מקבלת  מצוה, שמכשירה שפעולה מקומות בכמה מצינו

לדבר: רבות ודוגמאות מצוה, של וחשיבות תוקף
לדעת  עליהם השבת את שמחללין מילה מצות מכשירי

המילה. ממצות חלק אינן עצמם שהם אף ר"א,
שאינה  אף הירושלמי, לדעת עליה שמברכין סוכה בניית

ועוד. בסוכה, הישיבה ממצות חלק
רק  לא חשיבות המקבלים דברים גם מצינו מכך למעלה
עצמם  שהם אלא המצוה אפשרות את שגורמים מצד
על  הוא החיוב שאמנם הקטן, חינוך ולדוגמא, לחיוב. הפכו

רק אינו הבן אבל אלא צעי אמ האב, האב חיוב לקיום
מלשון  כמוכח האישי, חיובו הוא ידו על המצוה שקיום
להתעטף  שיודע קטן שכל . . " - מקומות בכמה הרמב"ם

הקטניםחייב  . . " במצוות". לחנכו כדי חייבין בציצית
"קטן  במצוות". לחנכן כדי סופרים מדברי המזון בברכת

כו' לאמו צריך לחנכו חייבשאינו כדי מד"ס בסוכה
לנענע היודע קטן . . " כדי חייבבמצוות". מד"ס בלולב

במצוות". לחנכו
שנתגייר  "גר ברמב"ם ההלכה להסביר אפשר זה דרך על
שני  בין שהגדיל קטן וכן שני, לפסח ראשון פסח בין
בראשון  עליו שחטו ואם שני, פסח לעשות חייבין פסחים
עליו  ששחטו למה משמעות לכאורה שאין והגם פטור".
כיון  מקום מכל כלל, חיוב בר היה לא שהרי בראשון,
קרבן  על מהמנויים להיות יכול שהקטן אמרה שהתורה

נמצא האב, על התורה מצוות שמצד הרי הקטן הפסח,
פסח. קרבן ב"גדר"

שפחה  על הבא קטן של הדין להסבר גם נבוא ומכאן
שלו  הקרבן חיוב תלתה שהתורה בזה קרבן; שחייב חרופה
וחשיבות  תוקף נתנה ולהיפך, שלה המלקות בחיוב
אף  על קרבן חייב ולכן מלקות, חיוב הגורם ככזה למעשהו

מצוות. חיוב עליו שאין קטן היותו
.232 cenr f"i wlg zegiy ihewl

שראוי 59) אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
שפחה  גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב. חרופה

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn f"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור

שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה
הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.·È·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.„È˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
דיבורֿ א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין

- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.·elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
ואףֿעלֿ עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.ÂÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.ÊÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
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ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.È‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי א.40)שלא כב, נתינת 41)כתובות
אני". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי ועתה נדה, להיות הייתי סבורה אמרתי,
זו  הרי אני, שטמאה אמרתי כח תשות מחמת שאמרה:

מיימוני). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡È·k44˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק שהיא מכיוון
ס"ו, קפה סי' יורהֿדעה רמ"א ראה אנוסה. היא הרי מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב'פתחי "כי א: יח, שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.·ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡¯Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב. סג,

.‚È¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL49˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL e¯·Ú»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

·¯ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ Á¯ÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa C¯c˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי 52) תבדוק בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק שזהו לפרש יש או לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק ונוח שחוק פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי שם כמבואר ורך, נקי צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסףֿמשנה). אפילו או שחוק שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע, שהוא אלא

.ÊË˙BÚev‰55e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿
- ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆

˜c·zL „Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡56˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¬»¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆
ÌÈ„Ú ÈLa57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58¯Á‡Ï „Á‡Â , ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««
LÈÓLz‰59‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»

Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»
ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz ¯Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.‡˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
דיבורֿ א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין

- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.·elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
ואףֿעלֿ עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.ÂÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.ÊÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
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‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.‡Î‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.·Î‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
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('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור
(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול

בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה
נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס.2) ב.3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ, בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.·ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ.7) הדם יצא שלא ואפילו ב:8)שם. מא, שם
שם). (רש"י הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי

השיניים.10) מבין לחוץ ביצא רק מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב.11) יז, שם

.„BÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי
קיב:).

.‰¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L14¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta16‰Ê È¯‰ - «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ"ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב.14) פ"ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ"ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי 18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י

חוץ. לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.ÂÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23- Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי. ירוק וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט, שם

.ÊÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ"ו). פ"ב שם לרבינו, המשנה (פירוש כט)" לד, (שמות

.Á„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡¯ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
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‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.‡Î‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.·Î‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
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‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ
L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆

,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.·È‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
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שתיםֿ של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני
נערות. מימי עלֿידי 69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -71,‰ÏÈl·e ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡¯75.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב.71)שהגיע סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב - ב סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡76Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ -77,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי"ט.76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב.77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.·ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי"ט.79) למעלה כמבואר שם.

.‚Î?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.„ÎLÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.‰ÎdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

á"ôùú'ä à"ðî ç"é 'á íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn f"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ
L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆

,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.·È‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
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d`iaקכח ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn g"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;
נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.·‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈

B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
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קכט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn g"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»
.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.„È‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»

dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»
˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈

L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»
dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»

.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ- ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ -21Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn g"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;
נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.·‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈

B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
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המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.·Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם

וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
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ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ

- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.Â˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.ÁCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20- ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë21‰È‰z - ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜ ˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
- ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.·ÈEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני
זיבה. זיבה.31)ימי ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה
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המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.·Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם

וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
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.‚Èe¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.„È¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה

ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ
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פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ. ביום נגמרים הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום
צח.80) ביום וגומר צב, ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט ביום המתחיל
קיב. ביום בֿקיט.83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי  ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי בשבוע אחד, שבוע משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי

.‡Î- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.·ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»

dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»
ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»

ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ
d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆
d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»

e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»»»¿»

.‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn g"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚Èe¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.„È¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה

ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ
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B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ
.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.·˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»

Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«
‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, תשעה14ֿ)שם ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל
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.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי
זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.·È‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.‚È¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»

Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«
Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»

‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰¯B‰Ë46¯B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.ÂËdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»
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B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ
.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.·˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»

Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«
‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, תשעה14ֿ)שם ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל
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שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.ËÈ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.‡Î- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

á"ôùú'ä à"ðî è"é 'â íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;

מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם
להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף
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מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
- ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.Ê- ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰·LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ ¯BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19- Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰·LÈÂ Ú˜¯w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰¯B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰„ÓÚLk Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï·‡ ;Ô·Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈBÚ·ˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚ·ˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס כלי לשום 19)שאין ראוי שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz d¯Oa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰t¯z ˙È·a Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË - d·˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙·È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒ¯t«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È¯‰ - ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚¯Ï Ï‚¯ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË - dÏ‚¯ Ï„eb L‡¯ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚¯ ÏÚ ¯„Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË - Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

È¯L˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË - ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒ¯t ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎ¯È‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰¯B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.¯Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆ¯k C¯‡ ‡e‰L d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C¯‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯ ‰È‰L B‡ ,dÎ¯È ·Á…̄«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È¯‰ - ‰t¯z ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï - Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
Ba ÔÈ¯ÈÓÁÓ - el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי ספק 27)על טמא ספק בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe d¯B‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏe d¯B‚ÁÓ ,‰‡ÓË -¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË - ‰t¯z ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk - »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk - dlL ¯BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי 31)ואפילו מפני
שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב

.·È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙L·BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
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שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.ËÈ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.‡Î- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

á"ôùú'ä à"ðî è"é 'â íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;

מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם
להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף
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d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»
¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ

ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«
ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ

ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»
„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆

‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„È¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈

·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
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Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .¯ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡ - Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡¯Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a¯‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙L·BÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz - ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡ - ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz - Bc·Ï ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰¯·Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯·Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Bc·Ï ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

- ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰¯·Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק

.ÁÎÌÈ¯ÈÊÁ da LiL ¯ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„·BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
B˙B‡ ‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»

‰˜È„a Ì„˜55- Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È¯‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»
‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰L·lL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»

dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«
ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙·Ï57Ï·‡ .da ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»

¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»
‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰ÏB„‚ ‰·ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL - Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡ - Ì˙k‰ ÏÚ ˙·LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,
בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„·e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezL·Ïe dz¯·ÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰ - dÏ ez¯ÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È¯‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚ·a ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰¯ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰L·lL ‰k¯‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË -61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ

‰¯B‰Ë - Â‡Ï62.‡e‰ ‰¯ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.·Ï¯Á‡Â BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eL·lL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙B¯B‰Ë ÌÈzL‰ È¯‰ - ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz - ˙B¯B‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡¯Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡¯‰Â ,‰¯B‰Ë ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙¯aÚÓ‰ - ˙¯aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙¯aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙¯aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰¯B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
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d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»
¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ

ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«
ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ

ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»
„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆

‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„È¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈

·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
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- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·Lƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«

¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««
.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
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נדה, של חומר וגם נדה. ימי הם אלה כי זכר, חומרת בלי
ימי  לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ"א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב.12)אם כד, נדה

.‚?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb -14·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa - ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò ‰¯BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

¯ÈÚOiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
יוםֿ וב'תוספות ברש"י שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ"ז). פ"ו (נגעים זבוב"15)טוב' "עיני כלומר, שם.
(ר' הזבוב" שמשליך טיפין כשתי מפרשים, "ויש (רש"י).

ה"ד). פ"ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי המעכב,18)של דבר "שיש
(רש"י). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י). בראשו"

.„‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡ - ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ :¯Ó‡pL ;‰¯‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙Ú¯ÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú - ¯ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ¯‰ C¯„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È¯‰ - ÔÙc‰ C¯c „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙e·ÈÊ25‰c B‡26‡ÓË - ÔÙc‰ C¯„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙Â¯Ú C¯„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי שישוסע "והוא א: מ, שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי היא שם: זבה כלומר, בזוב".
זיבה  מטומאת הקושי דם התורה שטיהרה מה כי וטמאה,
(רש"י  לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב. טומאת נטמא בו נגע מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואףֿעלֿפי טמא".
מפני  במגע, מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י טמא מקומו ומקור במקור, נגע שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב אשר ואיש "שנאמר
דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח) כ, (ויקרא

ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»

¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â ˜BM‰30- «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆
BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…

Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»
·¯ ‡ˆzMÓ - Bk¯„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«

.Ck ¯Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח, הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת א . כט, שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח, שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב ואיזהו ראשו, רוב שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי ש"רוב" מפרש:

(כסףֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

e¯Ó‡L BÓk ,Ba¯ B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;¯ÎÊÏ ·Lz - ¯ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡ Ì‡Â ;‰·˜Ï ·Lz ‰·˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»
¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‰·˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚¯Â È„È ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„ÈÂ ,38È¯‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ - ‰·˜ B‡ ¯ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב.37)שם כג, ידי 38)שם תימן: בכת"י
ורגליו. אדם

.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙¯eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈ·b‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï·‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn h"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·Lƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«

¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««
.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
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.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È¯‰ - ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ - ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב. כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב ועוף, חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום בהם שאין ועוף
חֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני הצורה כל שתהא
משנה'. וב'מגיד הראב"ד' 'השגת ראה (כסףֿמשנה).

ב.42)שם.41) כג, שהרי.43)שם תימן: בכת"י
אמו.44) תימן: ובכת"י רומי, יסופק 45)בדפוס "ולא

שזכרתי, מה כל אדם שילד הטבע מצד נמנע שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב על הולכים

פ"ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).

אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה
רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz -68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב.64) כד, א.65)שם כו, ב.66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
אחר  דהאי מהרש"ק, בשם כתב למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י
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.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰È¯Á‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dk¯c ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡¯‰70ÔÈBÓ - ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ
ÔBL‡¯‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי רוב ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי,72)לטמא בדפוס

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי ל"ט

.ÊË‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין

שני.76) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
¯‰Ë77¯ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L ¯·„ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
L·È ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰·Ê B‡ ‰c BÊ È¯‰ - Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ -79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק
למעלה 78) כמבואר דם, בלי הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰·˜Ï ·Lz - ÌÈÓB‡z ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰·˜ ˙Á‡‰ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰·˜Ï ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„·Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ¯ÎÊ.‰·˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב.80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח,81)ואין שם

ספק  והאנדרוגינוס "שהטומטום ההלכה בסוף כמבואר א.
נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.

ונקבה  זכר ילדה הרי זכר, הוא האנדרוגינוס או הטומטום
ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
¯‰a ‰¯·ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»

BÊ È¯‰ - ‰iÁ ez¯¯‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,¯B·Ï ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈
„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï·‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»

‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰85‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י שרוב מפני א. כט, שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף, חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk - ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
- ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡¯‰ ‰Ú·L .‰·˜ ˙„ÏBÈk87‰Ú·M‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈB¯Á‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

¯ÎÊ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú90Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,¯‰Ë Ì„ BÈ‡ - ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa¯‡‰ ¯Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰·Èf‰93e¯‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„·Ïa ÌÈBÓLe95˙Ú·L ·L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«
˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰·˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ

e¯‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ ¯Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק, טוהר,91)מפני דם וספק

נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ"ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק

ימי 93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק זיבה, דם ספק זה הרי וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי כאן, אין נדות ספק אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י 95)ימי הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
ראשונה  בראיה נדה ודאי היא זכר, ילדה אם גם שהרי
הי"ב, ופ"ז ה"ו בפ"ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק כאן כתב ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב*). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע"פ  רבינו ומשמיענו פ"א. ביום ראתה ושוב יום,
פ"א  יום חל המחזור חשבון ולפי אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף כמנומק נדה, ספק זו הרי זיבה, בימי
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי ילדה", נקבה
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.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È¯‰ - ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ - ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב. כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב ועוף, חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום בהם שאין ועוף
חֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני הצורה כל שתהא
משנה'. וב'מגיד הראב"ד' 'השגת ראה (כסףֿמשנה).

ב.42)שם.41) כג, שהרי.43)שם תימן: בכת"י
אמו.44) תימן: ובכת"י רומי, יסופק 45)בדפוס "ולא

שזכרתי, מה כל אדם שילד הטבע מצד נמנע שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב על הולכים

פ"ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).

אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה
רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz -68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב.64) כד, א.65)שם כו, ב.66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
אחר  דהאי מהרש"ק, בשם כתב למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י
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יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ"ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק. נדה

.‡Î‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה

תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא
נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«
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‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡¯17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ"ד תימן:16)למעלה ובכת"י רומי, בדפוס
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי שבעת אחרי

ו. הלכה ו פרק למעלה כמבורק זיבה, ימי עשר אחד

.‚ÈÓÈ·e18‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡¯a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙e·ÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י רומי בדפוס
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ"ב, (שבועות, הרי"ף

. בקיאי (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי יכולים) היו (ולא יכלי הוו ולא . .
נשי  ידעי דלא גם) (וראו נמי וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
·BÊa28e¯‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÎÈ¯ˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30¯ÚLa31È·v‰ ı¯‡·e32„¯ÙÒ·e ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«

·¯Ún·e33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙqL ¯Á‡ ‰˙‡¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ‰Ï·ËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
- ¯‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי זבה, ונעשית
קמ"ל  דיבורֿהמתחיל לח. נדה רש"י (ראה בזוב יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ"ז שנתפשט.30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי נקראים

ו). יב, (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈae¯Êb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ¯‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ BÈ‡ - ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡¯zL Ìc Ï·‡ ;ÌÈi˜ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ˙·LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ¯‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ¯‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י

תלמוד.37) תימן: ובכת"י רומי, פ"ז 38)בדפוס למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ¯‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙Ù¯ˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡¯Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê ¯·„Â .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

התלמוד.39) תימן: ובכת"י רומי, קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .L¯BÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa - ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡¯zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ"ה 41) (למעלה משנה' 'כסף ראה הגאונים. בימי נאסר
בבית 42)הי"ח). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא

פ"ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי"ח),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי"ט). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë¯˙È44- ‰˙ˆ¯Â ‡Op‰Ï ‰eÚ·zL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z46‰˙‡¯ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»
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יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ"ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק. נדה

.‡Î‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה

תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא
נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«
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‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»
‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»

.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï - ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51¯tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL ¯Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י רומי, מפני 49)בדפוס כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב.51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסףֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב"ד. אליה.54)השגת

.‡Èe¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
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‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ
Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני כיום אצלה, זה יום הרי
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :¯·c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב.76) יג, אליה.77)שבת יתקרב לא שם.78)כלומר,
הראב"ד.79) השגת ראה הט"ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של

(מגידֿמשנה). מותר מים ב.83)של סד, שבת

á"ôùú'ä à"ðî 'ë 'ã íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„·BÚÏ ‰ÏÚ·pL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ C¯c »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - ˙eLÈ‡ C¯c ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰5B·Ï Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L „Á‡ .E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·eƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê ¯eq‡a ˙Bn‡6‡¯ÊÚ È„È ÏÚ L¯ÙÓ ÔÎÂ .7¯L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈ·Ï¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף
איסטניס  אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות
ולפני  האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני".
שישבו  האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ
אין  כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה
הזכיר  לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים

.·ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙e˙Á C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙eÊ C¯c ˙È˙ek‰8È¯·cÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡·È ‡nL ‰¯Êb .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ -10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯˜Ó ˙‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰È¯·cÓ el‡ ÔÈ·eiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי 10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡¯OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï·‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚ··e12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ,‰˜BÏ „·Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
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‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»
‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»

.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï - ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51¯tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL ¯Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י רומי, מפני 49)בדפוס כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב.51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסףֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב"ד. אליה.54)השגת

.‡Èe¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה

מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á C¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xzi F` l`xVIn dxVr ipirl lraIW `Ede." §¤¦§©§¥¥£¨¨¦¦§¨¥¨¥

המשך  ב: מיותרות. יתר" "או המילים א: קשה ולכאורה
לדבר  וראיה הוא, מסיני למשה הלכה זה "ודבר ההלכה
מסיני  למשה הלכה של גדרה הרי בזמרי", פנחס מעשה
בפרשה  הדבר נכתב כאן והלא בכתוב, רמז לה שאין הוא
מעשה  והלא מסיני, למשה הלכה צריך מה לשם ג: שלמה.

רב. מעשה הוא פנחס
בפני  הבועל על היא מסיני למשה ההלכה בזה: והביאור
יותר  היו בפנחס כי רב, מעשה אין זה ועל מישראל, עשרה
צריך  עשרה על כי יתר" או "עשרה כתב ולכן מעשרה,
שמה  ועוד, רב. מעשה יש מעשרה יתר ועל הלל"מ,
ביאור  גם הוא בזמרי" פנחס מעשה לדבר "ראיה שמזכיר
בשעת  אלא בהן לפגוע רשאי הקנאי "ואין שאח"כ להלכה

כבזמרי". מעשה
.245 cenr b"i wlg zegiy ihewl

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"LipirA lw idi l` ,oiC ziA zzin FA oi`W iR lr s` ,df oFr̈¤©©¦¤¥¦©¥¦©§¦©§¥¤
."'Ek

ענין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
להוליד  יכול ר"ל מום בעל אב גם שלכן הגלויים, מהכוחות
נמשכת  ההולדה כי הנפש, כוחות עשר כל בו שיש בן
את  לוקחים אסורה ביאה ידי שעל ונמצא הנפש. מעצם
החטא  הוא מזה חמור ר"ל. הקליפה למקום הנפש  עצם
העריות  בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" "בועל של
לכלל  מחוץ נפשו עצם את האדם מוציא בו כי כמותו"
בכל  חייב ממזר ואפילו מהערווה שנולד בן כי ישראל,
ויוצא  יהודי שאינו בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות,

ישראל. לגבולות חוץ
.154 cenr 'g wlg zegiy ihewl

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…
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.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.·È‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ ÔaÏ Ì¯B‚ ‰Ê ÌbL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OiÓ BÈ‡Â „·Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È¯‰ .ÌÈ„·Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ Ú¯ÊÏ Ì¯B‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb¯˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע

.„È‰¯·Ú ˙ÚL·e ‡ÈÒ‰¯Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -39C¯„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰Ï·hL ˙ÚnL .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È¯‰ - ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡¯OÈ „ÏÂ ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„·Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ¯¯ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk - „·Ú ÏL42˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡·Ï ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
חורין. בן וחצי עבד בחצי כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,
השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È¯‰ - ˙Ba ˙B·B¯Úz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„·Ú ˜ÙÒ „Ïe‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡¯OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ -45ÏÎÂ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙¯Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿

‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bib ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,¯·c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ ¯eq‡ Ô¯eq‡ - ·‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙B·˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .¯ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

·‡Bn‰Â ¯Îf‰¯Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï·‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ¯‡Lk „iÓ ˙¯zÓ ˙È·‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני "כך
מואבית". ולא מואבי עמונית,
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ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה

מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á C¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xzi F` l`xVIn dxVr ipirl lraIW `Ede." §¤¦§©§¥¥£¨¨¦¦§¨¥¨¥

המשך  ב: מיותרות. יתר" "או המילים א: קשה ולכאורה
לדבר  וראיה הוא, מסיני למשה הלכה זה "ודבר ההלכה
מסיני  למשה הלכה של גדרה הרי בזמרי", פנחס מעשה
בפרשה  הדבר נכתב כאן והלא בכתוב, רמז לה שאין הוא
מעשה  והלא מסיני, למשה הלכה צריך מה לשם ג: שלמה.

רב. מעשה הוא פנחס
בפני  הבועל על היא מסיני למשה ההלכה בזה: והביאור
יותר  היו בפנחס כי רב, מעשה אין זה ועל מישראל, עשרה
צריך  עשרה על כי יתר" או "עשרה כתב ולכן מעשרה,
שמה  ועוד, רב. מעשה יש מעשרה יתר ועל הלל"מ,
ביאור  גם הוא בזמרי" פנחס מעשה לדבר "ראיה שמזכיר
בשעת  אלא בהן לפגוע רשאי הקנאי "ואין שאח"כ להלכה

כבזמרי". מעשה
.245 cenr b"i wlg zegiy ihewl

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"LipirA lw idi l` ,oiC ziA zzin FA oi`W iR lr s` ,df oFr̈¤©©¦¤¥¦©¥¦©§¦©§¥¤
."'Ek

ענין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
להוליד  יכול ר"ל מום בעל אב גם שלכן הגלויים, מהכוחות
נמשכת  ההולדה כי הנפש, כוחות עשר כל בו שיש בן
את  לוקחים אסורה ביאה ידי שעל ונמצא הנפש. מעצם
החטא  הוא מזה חמור ר"ל. הקליפה למקום הנפש  עצם
העריות  בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" "בועל של
לכלל  מחוץ נפשו עצם את האדם מוציא בו כי כמותו"
בכל  חייב ממזר ואפילו מהערווה שנולד בן כי ישראל,
ויוצא  יהודי שאינו בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות,

ישראל. לגבולות חוץ
.154 cenr 'g wlg zegiy ihewl

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…
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.ËÈ¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.·ÎÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«

.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À

el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dliahE dlinA :zixal l`xVi Eqpkp mixac dWlWA¦§¨§¨¦¦§§¦§¨¥©§¦§¦¨§¦¨
oAxwe." §¨§¨

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא המקדש בית וכשיבנה וטבילה מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה ידי על גמור גר שנעשה

קרבן. להביא המקדש בית לכשיבנה חיוב עליו
לא  לקדשים "רק הרגצו'בי: הגאון כתב הדבר ובביאור
לכל  כישראל הווה דברים לשאר אבל גמור, גר עדין מקרי
וצריך  הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה בזמן וא"כ דבר,
הזה, בזמן שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין,
הוא  הבית בזמן קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ
ישראל  דין עליו ואין גמור, ישראל עדין מקרי שלא כיון
אינה  הזה בזמן הגירות גם וא"כ לקדשים, נח בן כמו ומקרי
כל  על לומר יתכן ואיך ב"נ, מקרי קרבן לענין כי בשלימות
עליהם  שאין המקדש בית שחרב מאז שהתגיירו הגרים

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הידועה הרמב"ם תשובת פי על ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
ל"מי  מתייחסים שהגרים כיון ויעקב, יצחק לאברהם
הרי  הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה שאמר
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לענין הם
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
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וכד' לעודד בכדי רק אמת", ל"תורת מכוון שאינו דבר ח"ו
הגר. עובדיה ר' את

לברית, ישראל נכנסו דברים שבשלושה הגם בזה: והביאור
הם  וטבילה שמילה קרבן, ובין וטבילה מילה בין הבדל יש
קרבן  אבל בברית, הכניסה את הפועלים חיוביים ענינים
מנת  שעל כמו הכניסה, את והמעכב המניעה הסרת הוא
הכניסה  את המעכב הדבר להסיר צריך לבית, להיכנס
הזה  בזמן וממילא, עלי'", דרביע הוא "ארי' בבחינת שהוא
ידי  ועל מעכב, הדבר אין תורה פי שעל הרי קרבן כשאין
מחסר  לא הרגצו'בי (ובלשון גמור גר נעשה וטבילה מילה
גר  להיות עיכבו "שקרבנו הרמב"ם מלשון ומדוייק כלל).
או  גמור" גר אותו "עושה - חיוב בלשון נקט ולא גמור"

בזה. וכיוצא "מגיירו"
.'` oniq dyecw xtq zekln xac

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.·‰ÏÈÓ4,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea¯7˙È¯a eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰ÏÈÓ8:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.e¯ˆÈ E˙È¯·e¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ"א). ס"א,

.‚:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ¯a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa¯˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡¯OÈ Èa È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ10.Ìe·È¯˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "xAcOA dzid dliahE. .xgnE mFId mYWCwe :xn`PW §¦¨¨§¨©¦§¨¤¤¡©§¦©§¨©¨¨
mzlnV EqAke." §¦§¦§Ÿ¨

של  הקס"ד רק היה זה מפסוק הלימוד הלא להבין: צריך
בלא  הזאה ש"שאין מזה נלמד למסקנה אבל הגמרא,

טבילה".

רק  היא הגמרא שכוונת פירש רסח) סי' (לטויו"ד ובב"ח
היתה  אולי כי לטבילה, שהכוונה זה מכתוב להוכיח שאין
מהטעם  טבילה שהיתה המסקנה לאחר אבל לנקיות.
כוונת  שגם מוכח טבילה", בלא הזאה "ואין הזאה שהוזכרה

טבילה. לענין הוא שמלותם" ב"וכבסו הכתוב
.4 dxrde 26 cenr bl wlg zegiy ihewl

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה  ב: מו, יבמות
יכבס  כתב ולא במים, ורחץ דכתיב . . . קרי ("בעל כיבוס
(בקיבול  כיבוס שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי

.„‰ ‰ˆ¯iLk ,˙B¯B„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙È¯aÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈ¯ˆ -12˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰·˜ Ì‡Â .Ôa¯˜13‡È‰14:¯Ó‡pL .Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ë - »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - Ìz‡ ‰Ó .¯bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa - ˙B¯B„Ï ¯b‰ Û‡15.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי"ד.11) להלן א.12)כמבואר ט, יבמות 13)כריתות
ב. צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י מילה

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?¯b‰ Ôa¯˜ e‰Óe16ÌÈ¯B˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓf·e . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa¯˜ ‡È·È Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב.16) ח, א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט, שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י

.Â,¯‚ BÈ‡ - ÏÓ ‡ÏÂ Ï·Ë B‡ Ï·Ë ‡ÏÂ ÏnL ¯b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
·BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26¯‚ ‰Ê È¯‰ -27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב: מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט

(רש"י). משלשה פחות משפט ואין טז) זה 23)טו, והרי
הי"ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ"א ביוםֿטוב" אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח, סי' (יו"ד ט"ז ראה הי"ז). יוםֿטוב

סנהדרין 25) מהל' (פ"ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
דמי,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה

יבמות). מס' (רשב"א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ÔË˜ ¯b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈ¯ˆ da ÔÈ‡ - ‰Ï·ËÂ ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈ·Ë29Ï·Ë .30¯ib˙Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa31ÔÈ·Ï BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈
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.ËÈ¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.·ÎÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«

.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À

el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dliahE dlinA :zixal l`xVi Eqpkp mixac dWlWA¦§¨§¨¦¦§§¦§¨¥©§¦§¦¨§¦¨
oAxwe." §¨§¨

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא המקדש בית וכשיבנה וטבילה מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה ידי על גמור גר שנעשה

קרבן. להביא המקדש בית לכשיבנה חיוב עליו
לא  לקדשים "רק הרגצו'בי: הגאון כתב הדבר ובביאור
לכל  כישראל הווה דברים לשאר אבל גמור, גר עדין מקרי
וצריך  הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה בזמן וא"כ דבר,
הזה, בזמן שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין,
הוא  הבית בזמן קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ
ישראל  דין עליו ואין גמור, ישראל עדין מקרי שלא כיון
אינה  הזה בזמן הגירות גם וא"כ לקדשים, נח בן כמו ומקרי
כל  על לומר יתכן ואיך ב"נ, מקרי קרבן לענין כי בשלימות
עליהם  שאין המקדש בית שחרב מאז שהתגיירו הגרים

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הידועה הרמב"ם תשובת פי על ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
ל"מי  מתייחסים שהגרים כיון ויעקב, יצחק לאברהם
הרי  הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה שאמר
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לענין הם
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
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ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח, מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק היה לא דאם . . . גר הוי לא
מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני
המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה (הי"ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת
כט). סי' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ"ב דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט).33)ה"י). להלן כמבואר לגוי, והוחזק הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35¯ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·a Ï·BËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני 36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי' יו"ד בב"ח ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח.

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,

אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).

כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿
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(מגידֿמשנה).54) ובכת"י 55)מדרבנן רומי, בדפוס
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·eƒ¿À¿»ƒ

ב.56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL e‡O60Ck ¯·c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ -63LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י ווינציא, שונצין קושטא, רומי, בדפוס
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי  בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י

כה). יב, מהל'60)(שמואלֿב פי"א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב.61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈

˜„v‰ È¯bÓ66‰a¯‰ ÌÈ¯‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈ¯ib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««
ÌB˜Ó ÏkÓ eÏ·hL69‰‡¯zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆

.Ì˙È¯Á‡«¬ƒ»

ב.65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי דיבורֿהמתחיל א.67)ב'תוספות' עט, שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי אופן, בכל

.ÊË¯ib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ¯ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈ·La ‡l‡ el‡ e¯ÊÁ ‡lL Úe„È ¯·c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,¯·c70·e˙k‰ Ô·LÁ - Ìe¯ib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ô¯eq‡·e ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„·BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï e·e ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k ·e˙k‰73‰ÓÏL ‰·È Ê‡ :¯Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב.73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈ¯Á‡ e˜„a ‡lL ¯b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa Ï·ËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,¯ib˙Ó ‡e‰ ¯·c ÏÈ·LaL Ú„B elÙ‡ .¯‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74¯ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ¯‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
¯ÓeÓ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77¯Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡¯OÈk ‰OÚ - Ï·hL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט"ז. למעלה 75)כמבואר שכתב למה נמשך [זה

אמנם  (כסףֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר

להאריך]. ב.76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב. ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני

כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן "סורן", להכתב שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈ¯b Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚k Ï‡¯OÈÏ80¯·c ÏÈ·La ÔÈ¯ÊBÁ Ôa¯L .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

¯Á‡ Ì‰Ó L¯ÙÏ ¯·c‰ ‰L˜Â ,Ï‡¯OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa ¯a„na Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .e¯ib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆

˙BBÈÒp‰ ·¯ ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B¯·˜·e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»

ב.80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב:82)איזה
כב). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי רב.83)וינסו ערב

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ואם 1) תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡B·iLk ?˜„v‰ È¯b ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2¯ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜c·ÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…
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ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח, מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק היה לא דאם . . . גר הוי לא
מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני
המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה (הי"ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת
כט). סי' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ"ב דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט).33)ה"י). להלן כמבואר לגוי, והוחזק הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35¯ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·a Ï·BËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני 36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי' יו"ד בב"ח ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח.

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,

אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).

כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿
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BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י רומי, כמבואר 3)בדפוס
הי"ד. פי"ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י). ומי 6)וכפויין" בצרתם, להשתתף ראוי "ואיני
(רש"י). לכך" ואזכה יתן

.·ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â7¯·ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL ¯OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ -ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ -«»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈk¯Â14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰·‰‡ ˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע כדי בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב ולגר לעני . . . תלקט לא קצירך ולקט כב) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ"א ושכח "המעמר
יט) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף לעניים קמה מעט יניח
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי  נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון

"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא
הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆
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˙È¯a Ì„25‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב.23)נופלין פ"א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי ב: מז,
מהל'25)מצוה). פ"א משנה' 'כסף ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י). המכה" חולי את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL - ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙B·ÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙·LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס הוא טבילה "עלֿידי שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב.32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ"י

.ÁÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב"ד. השגת ראה א. כט, ערכין
שאינן  מצוות שבע עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
אחד". דקדוק ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú‰36ÔÈ‡ - »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡¯OÈ È„·Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿̄¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈ¯Lk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ -38È¯wÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,Ô¯ÎOe ÔLÚÂ ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»

,¯‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .¯b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk40B¯ÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿
Ôk ÏÚ ¯˙BÈ BÓi˜Ï ¯eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈

‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»
·LBz ¯‚ ‰È‰È42¯‚ ‡e‰Lk B˙„B·Úa BÓi˜Ï ¯zÓ - ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈

Ï·Bi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „·Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי
א. "אותו".38)מח, תימן: ובכת"י רומי, יש 39)בדפוס

(פ"ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב.40)הי"ב). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח, בני מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰Â¯Ú ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

¯‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰·e ,¯ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46- ˙BÈ¯Ú ¯‡L Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן יֿטו, בהלכות רבינו דברי להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע: והן כלל, קורבה מצד
ב) מנדה. חוץ לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע: והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע: והן קרובים, נשי ד) נח. לבני מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב, מֿדרגה שתים א, מֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מֿדרגה הארבע כל ובגרים: ג. מֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מֿשלש העריות יתר נדה. ואף התורה
הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה
שהיו  אלו אם: צד רק בהן שיש והעריות מגוי, קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי רבנן, גזרו לא האב, שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע כי בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע: הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
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BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י רומי, כמבואר 3)בדפוס
הי"ד. פי"ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י). ומי 6)וכפויין" בצרתם, להשתתף ראוי "ואיני
(רש"י). לכך" ואזכה יתן

.·ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â7¯·ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL ¯OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ -ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ -«»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈk¯Â14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰·‰‡ ˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע כדי בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב ולגר לעני . . . תלקט לא קצירך ולקט כב) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ"א ושכח "המעמר
יט) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף לעניים קמה מעט יניח
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי  נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון

"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא
הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆
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d`iaקנו ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn 'k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב.45)מאמו. נח, ה"ה.46)סנהדרין פ"ט

.‡È¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ47„·ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
¯¯ÁzLpL48¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L ¯Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

·iÁ BÈ‡ -49.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב, ב.48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.·È‰¯Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

e¯Ò‡52‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰¯eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ - d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב, לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י
ס"א. רסט סי' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני ה"י.54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡60¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם
שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
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מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה
גזרו. לא בעבד

.ÁÈ- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚¯‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע, – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ"ט הבהמה את הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈ¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡¯OÈÏ ‡l‡85ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï·‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„·ÚÏ88ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡¯OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב"י מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי מי וכל ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי. על 87)של הבא ישראל אבל חייב. עליה הבא שגוי

לאשת  פרט רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי, אשת
כן  גם - גוי אשת על הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים"

(הי"ז). למעלה כמבואר גוי מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב אשת
על 91) הבא גוי אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב. - עבד אשת
ועכו"ם.

á"ôùú'ä à"ðî à"ë 'ä íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר

ומי  שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי
הבא  וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים מיני שלושה
אם  האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰Â¯ÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»

Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈
¯ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈

„Á‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
¯Bc Ìb :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,¯ÓBÏk .È¯ÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי  בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.·‡OpL ÈÏ‡¯OÈ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OpL ¯ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ - ÔÈLecw‰ ¯Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙¯ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡ - Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙e¯ÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰ .¯‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

¯Lk „Ïe‰ -11.‰Â¯Ú dÈ‡ È¯‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
בלי  קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי  פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;¯Lk „Ïe‰ -«»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ˙¯ÊÓn‰12˙„·BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¯ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
¯ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈ¯b ¯‡Lk ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ -¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„·Ú ¯‡Lk ,¯Lk „Ïe‰ - B¯¯ÁL .„·Ú „Ïe‰ -«»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡¯OÈ ˙·a ¯zÓe ,ÔÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני
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בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב.45)מאמו. נח, ה"ה.46)סנהדרין פ"ט

.‡È¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ47„·ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
¯¯ÁzLpL48¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L ¯Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

·iÁ BÈ‡ -49.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב, ב.48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.·È‰¯Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

e¯Ò‡52‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰¯eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ - d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב, לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י
ס"א. רסט סי' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני ה"י.54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡60¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם
שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
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.„„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.‰„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו
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.ÂË‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

BÓk ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÈÒe¯‡Ó ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ‰˜c·ƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:·‡‰ ¯Ó‡ .·‡‰ ‡l‡ ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙e¯Lk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
¯Lk „Ïe‰ È¯‰ - Èz¯aÚ˙ „·ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ ¯aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È¯·„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49) ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
¯zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa ·¯L ,Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ - dÓˆÚ ‡È‰ Ï·‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡ - ÈcÓ ¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰È·Ï52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡B·Ï ¯zÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
¯eÒ‡ È‡cÂ ¯ÊÓÓ - ÈÈ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡B·Ï»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡B·Ï ˙B˜Ùq‰ Ì‚ e¯Ò‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
¯ÊÓÓ Ï·‡ ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - È‡cÂ ¯ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡¯OÈ ˙a ‡OÏ ¯eÒ‡ - ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.·Î¯eÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙¯ÊÓÓ elÙ‡Â .˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
¯ÊÓÓ ÈM‰Â ¯ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰¯eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - Ì‰È¯·c ÏL ¯ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙B˜Ùq‰ ¯‡L ÔÎÂ .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לספק

.‚Î- ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï - e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿

Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B·‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈
‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈ¯b‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

.Ìe‚t‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על ואף
לאווין. אשה.55)בחייבי לשאת

.„ÎB‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ¯¯ÁLÓe ¯‚ B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰ - ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
·B¯ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚¯‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ -57. ≈∆¡»»»
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.„„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.‰„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו
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על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
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e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ï¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt2Ï‡¯OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚ·e3˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL4.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â5˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe6‰È˙ elÙ‡Â .7B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡8.BÏ ˙¯zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי 3)כלומר לאוין חייבי בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.·e¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰¯eÒ‡ È¯‰L ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰¯Bz‰ ÔÓ9. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
דכא  שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏL·e .BlL „Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈa·e ,„Èba :¯Îf‰ ÏÒtiL ¯LÙ‡ ÔÈ¯·È‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈ·M·e«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Cc B‡ el‡10. ≈ƒ«¬≈∆»

חכמת 10) שיחייב ממה הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל
פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע

.„‰¯ËÚ‰ ˙¯ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
B‡11‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ12L‡¯Ó ˙¯Î Ì‡Â .ÏeÒt - ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…

ÛwÓ ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ ¯izLÂ ‰¯ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
„Èb‰ ÏÎÏ13‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙¯Î .¯Lk - ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

ÒBÓÏ˜k14·Ê¯Ók B‡15.¯Lk - ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם אבל

(רש"י).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון שנחקק

(רש"י). צינור" כמין באמצע

.‰‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt -»ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰¯ËÚÓ16;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙·kÚÓ dlk ‰¯ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚ¯Ê ˙·ÎL ˙B‡¯Ï ¯ÊÁÂ ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·L ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba ÔÈzLnL ÏÈ·MÓ17. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙¯Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰¯ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰Ó18B‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙¯Î .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰·wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ¯‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÏÈ·LÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ ·wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈ·MÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·MÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk - ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ ·Ïk B‡ Ì„‡ B˙¯kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙e¯k „ÏB Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ¯·‡ epnÓ eÏË·e BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡B·Ï ¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,Ú¯Ê È¯·È‡ „ÈÒÙ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈ¯B‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
¯·cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :·e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
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על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
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Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.‡È¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa19. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו ודעת
פטור. כתב:

.·ÈÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰20È„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ21- ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי 21)סמים נגע שלא כיון
מסתרס. ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה

בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה
פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה

ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
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‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿
.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב.20) כט, לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25¯Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ e¯Ê‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח, של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני
פ"א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח. פ"א למעלה ביאורנו ראה ה"ב). שבת מהל'

שדומה 24) מפני אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס"ק ז, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור דמי" כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה  כנס שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡30ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈ¯·c ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

ב.30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע"י  כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור

אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Le¯b ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡·e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - Ck ¯Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙¯zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף, שבאיסור מפני
מלקיות.36) ארבע למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙¯Ò‡Â ¯eq‡ da ÛÒB - ‰Le¯b ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37¯eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»

.‰Óe¯˙a ˙¯Ò‡ È¯‰L ,¯eq‡ da ÛÒB - ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ d¯ÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB - ÔBˆ¯a38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck ¯Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Le¯b‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

- ‰Ê ¯„Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט.37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואףֿעלֿפי

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף. איסור 39)איסור אחרי שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע, זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף, איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰L¯b˙ B‡ ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰¯eÒ‡ -41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט, יבמות

.·ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe¯‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰Ó·È BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
¯Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ËBÈ„‰46Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÒe¯‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח". מעמיו א.43)בתולה  כ, מה 44)שם "ומפני

וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי בהן תופסין
ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי שניה, פעם
יבום  מהל' (פ"ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף קידושי
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ"א). פ"ב, יבמות יוםֿטוב', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ"ב מפני 47)הביאה" שם.
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Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.‡È¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa19. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו ודעת
פטור. כתב:

.·ÈÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰20È„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ21- ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי 21)סמים נגע שלא כיון
מסתרס. ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה

בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה
פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה

ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
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גדול. לכהן שנתמנה לפני אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט, מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
¯b·zMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··51‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dlEzA dxrp `VIW lFcB odM lr dVr zevn." ¦§©£¥©Ÿ¥¨¤¦¨©£¨§¨

לכמה  הנה בתולה נערה שישא כה"ג על עשה שמצות אף
שאינה  מי לשאת שאסור עשה מכלל הבא לאו זהו דעות
לפי  גם לח. מ"ע בסהמ"צ שכתב ממה משמע וכן בתולה.
שזוהי  פשוט הרי ועשה קום שהוא כאן דבריו משמעות
לעבודה, שייכת ואינה הכה"ג על המוטלת צדדית מ"ע
ובחינוך  ביוה"כ. אלא נשוי להיות שיתחייב מצינו לא שהרי

שמינוהו "כ"ג הבתולה ועבד כתב: על מצווין כולן . .
באלמנה. ואסורין

.5 'rd f"i wlg zegiy ihewl

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dlEzA dxrp `VIW lFcB odM lr dVr zevn." ¦§©£¥©Ÿ¥¨¤¦¨©£¨§¨

כהן  שכל ב.) קמ"ה, (ח"ג הזהר שכתב מה על שהעירו יש
הדין  ביוה"כ בכה"ג רק והרי בעבודה אסור זוג בת לו שאין
כהן") ("כל הלשון שאין אף כך הכוונה בזהר גם ואולי כן.

ש  וכמו כן, דכה"ג.משמע מקרא ראיה מביא
כיון  בכה"ג שמדבר לדחוק היה אפשר הנ"ל בזהר אם ואף
ב  ה, בזח"ג כן לומר אפשר אי דכה"ג, בקרא שמסתייע
(ועייג"כ  ביוה"כ לא וגם ואביהו, נדב אודות מדבר שם

א.). רלט, זח"א
הלשון  מקומות בכמה שמצינו מה פי על לתרץ ונלפענ"ד
כללי  חמד שדה וראה חסידות. מדת אלא שאינו אסור,
א. יא, תענית תוס' מפירוש דוגמאות שהביא הפוסקים
דסנהדרין  ספ"ז נמוק"י רעבון), בשני (לשמש אסור ד"ה
שכנים  הלכות משנה מגיד העכו"ם) עם שותפות (לעשות
(לאכול  פ"ז עשין סמ"ג רעהו) בשדה (לעמוד הט"ז פ"ב

ועוד. לבהמתו) שיאכיל קודם
אברהם  מגן גם ועיין חסידות, למדת הכוונה כאן בזהר וגם

סקס"ד. סקכ"ה לאו"ח
שאני. המילואים דימי י"ל במיתה ואביהו נדב שנענשו ומה
עם  מדקדק הקב"ה וגם ב. ה, בזח"ג המשל שם ועיין

כו'. הצדיקים
.319 cenr f wlg zegiy ihewl

א.49) נט, בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני ולא אחד בית
ולא  אחת יקח", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי את לפרש ונדחק א. נט, יבמות במס' מסוגיא
שהקשה  הראב"ד, בהשגת וראה עיי"ש. רש"י, כפירוש שלא
נשים  יהוידע לו "וישא ג) כד, הימיםֿב, (דברי מהכתוב
הראב"ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי ליואש השיא שיהוידע שם, הפירוש שהרי

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
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‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…
‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה הט"ז:67)הקטנה פי"א,
כמי  זו הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל

קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב.שם69)החולץ לה,

.ËÈ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz -73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני 73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני, הכהן שלגבי

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .78- ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ"ט כמבואר בביתֿדין, הוחזק והקול
כמגורשת.75)הכ"ב. לכהן פט,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. בבית78ֿ)פ"י, הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰¯e¯a ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"Dl oiWWFg oi` - xirA dPfn mW Dl `vi."'Ek ¨¨¨¥§©¨¨¦¥§¦¨

של  וגדולתה ישראל, בת של מעלתה מודגשת זו בהלכה
למצב  בהגיעה שאפילו ישראל, ואחדות ישראל אהבת
אפילו  לה חוששין אין אעפ"כ בעיר" מזנה שם לה ש"יצא
רחל  רבקה שרה בת ישראל, שבת כיון לכהונה. בנוגע
שלומית  בענין חז"ל ובלשון כשרות, בחזקת לעולם ולאה,
אלא  בהם נמצא שלא ישראל של שבחן "להודיע דברי בת
"אפילו  חז"ל אמרו הרי להוסיף: ויש הכתוב". ופרסמה זו,
שהתורה  יתכן ואיך הכתוב", דיבר לא טמאה בהמה בגנות
בת  שלומית אמו "ושם ישראל בת של בגנותה תדבר

שבזכותה  הגדול שבחה שזה אלא הכתוב. פרסמה - דברי"
לומר  ויש הכתוב, ופרסמה היתה "אחת שרק לכל, נודע
של  "שבחן שיתפרסם כדי בכוונה נעשו אלו שמעשיה
עד  הכתוב" ופרסמה זו אלא בהם נמצא שלא ישראל
ובשעה  העולם, אומות בקרב גם הדבר שהתפרסם
היו  בגופם "ואם בפרך ישראל את העבידו שמצרים
ובאותו  שהש"ר) המדרש (לשון בנשותיהם" ק"ו שולטים,

כלה". אחותי נעול "גן הקב"ה אמר ממש זמן
כך, כדי עד זכות לימוד היתכן דהו, מאן יתמה ואם
שלטובה  עצים במקושש דוגמתו מצינו הרי לו: אומרים
מיתה  באיזו ישראל שידעו שכדי בתוס' ומבואר נתכוון,
שימות  כדי השבת את וחילל עמד השבת, מחלל את דנין

השבת. מחלל של דינו ישראל כל וידעו זו במיתה
היתה  שכוונתה דברי, בת בשלומית לומר יש זה דרך על
זכתה  זה ובזכות ישראל, של שבחן ולהודיע שמים לשם
המשניות  בפירוש בעצמך, והגע בתורה. שמה ונתפרש
כוש  חם "ובני הפסוקים בין הפרש ש"אין הרמב"ם כתב
פלגש" היתה "ותמנע מהיטבאל" אשתו "ושם ומצרים"
הכל  כי ישראל" ו"שמע אלוקיך" הוי' "אנכי הפסוקים ובין
תורה, מתן קודם המדברים פסוקים הרי והם הגבורה" מפי
הפסוקים  וכמה כמה אחת על העולם. לאומות ובנוגע
נוספו  ידם שעל עצים ובמקושש ישראל בבת המדברים
שבחן  ופרסום שבת בהלכות בירור בתורה, חדשים ענינים

ישראל. של
.f"q oniq (oyid) zekln oii

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק שם,82)שם.81)אפילו
אלא  משפחה בפסולי פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי

(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת
ה"יב.84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר

ה"ט.87)שזנתה.86)הט"ו. פי"ח להלן כמבואר

á"ôùú'ä à"ðî á"ë 'å íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר

אשה  (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה
אם  נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קידשתי
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡¯OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚ·pL Ï‡¯OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ ¯eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
ÏÏÁÏ ‰ÏÚ·pL B‡5‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈
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גדול. לכהן שנתמנה לפני אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט, מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
¯b·zMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··51‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dlEzA dxrp `VIW lFcB odM lr dVr zevn." ¦§©£¥©Ÿ¥¨¤¦¨©£¨§¨

לכמה  הנה בתולה נערה שישא כה"ג על עשה שמצות אף
שאינה  מי לשאת שאסור עשה מכלל הבא לאו זהו דעות
לפי  גם לח. מ"ע בסהמ"צ שכתב ממה משמע וכן בתולה.
שזוהי  פשוט הרי ועשה קום שהוא כאן דבריו משמעות
לעבודה, שייכת ואינה הכה"ג על המוטלת צדדית מ"ע
ובחינוך  ביוה"כ. אלא נשוי להיות שיתחייב מצינו לא שהרי

שמינוהו "כ"ג הבתולה ועבד כתב: על מצווין כולן . .
באלמנה. ואסורין

.5 'rd f"i wlg zegiy ihewl

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dlEzA dxrp `VIW lFcB odM lr dVr zevn." ¦§©£¥©Ÿ¥¨¤¦¨©£¨§¨

כהן  שכל ב.) קמ"ה, (ח"ג הזהר שכתב מה על שהעירו יש
הדין  ביוה"כ בכה"ג רק והרי בעבודה אסור זוג בת לו שאין
כהן") ("כל הלשון שאין אף כך הכוונה בזהר גם ואולי כן.

ש  וכמו כן, דכה"ג.משמע מקרא ראיה מביא
כיון  בכה"ג שמדבר לדחוק היה אפשר הנ"ל בזהר אם ואף
ב  ה, בזח"ג כן לומר אפשר אי דכה"ג, בקרא שמסתייע
(ועייג"כ  ביוה"כ לא וגם ואביהו, נדב אודות מדבר שם

א.). רלט, זח"א
הלשון  מקומות בכמה שמצינו מה פי על לתרץ ונלפענ"ד
כללי  חמד שדה וראה חסידות. מדת אלא שאינו אסור,
א. יא, תענית תוס' מפירוש דוגמאות שהביא הפוסקים
דסנהדרין  ספ"ז נמוק"י רעבון), בשני (לשמש אסור ד"ה
שכנים  הלכות משנה מגיד העכו"ם) עם שותפות (לעשות
(לאכול  פ"ז עשין סמ"ג רעהו) בשדה (לעמוד הט"ז פ"ב

ועוד. לבהמתו) שיאכיל קודם
אברהם  מגן גם ועיין חסידות, למדת הכוונה כאן בזהר וגם

סקס"ד. סקכ"ה לאו"ח
שאני. המילואים דימי י"ל במיתה ואביהו נדב שנענשו ומה
עם  מדקדק הקב"ה וגם ב. ה, בזח"ג המשל שם ועיין

כו'. הצדיקים
.319 cenr f wlg zegiy ihewl

א.49) נט, בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני ולא אחד בית
ולא  אחת יקח", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי את לפרש ונדחק א. נט, יבמות במס' מסוגיא
שהקשה  הראב"ד, בהשגת וראה עיי"ש. רש"י, כפירוש שלא
נשים  יהוידע לו "וישא ג) כד, הימיםֿב, (דברי מהכתוב
הראב"ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי ליואש השיא שיהוידע שם, הפירוש שהרי

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
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BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.·‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.‚‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר
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.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.ÈÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.·È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא

רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא
המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו

שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין
האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚Èe¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.ÂË¯ÈÚa ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯42elÙ‡ ,¯ÈÚa ‰¯aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „·ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk - Úe·w‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ· ¯LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר
אבל  בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב
אל  או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא  למי לשם, שהלך
מכיוון  הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט,
קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
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BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.·‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.‚‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר
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יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה
לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.ÊËÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz - Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈ¯Lk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.ËÈ‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.·Î˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
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‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆
ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.‡ÔÎÂ .‰p‰k ¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙2. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.·ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL3 ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL4, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»
‰ÏÚÓÂ5. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«

B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆
‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈

ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆
ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈

‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»
‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ12‡Ï - ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ13. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי
יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ14d˙B‡ ‰OÚ - «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ15‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .e¯‡aL BÓk ,16, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ17‡aL Ô‰k ,18Ì·ÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,¯Lk „Ïe‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈

‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k È¯eq‡Ó19‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»
ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ

.‰p‰k È¯eq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי  לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי זה שאין מפני לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי כהונה, שניה 17)מאיסורי שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי שהרי

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ - ˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ20, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰ - ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â ¯Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ
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יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה
לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.ÊËÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz - Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈ¯Lk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.ËÈ‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.·Î˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70



d`iaקע ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn a"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰¯·Ú ˙thÓ21. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰È¯·cÓ22ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁ23, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ24Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,25. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡Â26B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡27 ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ28Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .29Ï·‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa30. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי 23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי 24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק. על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק שעל
דבריהם. של מאיסור גרע שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". יצאו הכהנים,

.‡È¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ31. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.·Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ

·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê Ô‰a32. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈

‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â33d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»
B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ34. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן

לכהונה. כרבי 33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי

האם.34) מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

.‚ÈÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆
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¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó41ÔÈLLBÁ - «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ42ÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ בני שני ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈL43Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL44 ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆

˙e„·Ú45- ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ
‡OÈ ‡Ï46Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«

‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡47È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ
Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È·‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
איֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב שאם מפני ובחלל,
התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב אם שהרי
בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב

אם 45)עבדות. שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כשר, הרי הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן כלומר

הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק
מהן". שלמעלה בודק

.ËÈÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡¯OÈ B‡48„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ -49, ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואףֿעלֿפי 48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק כדי קנס,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆ¯iLk LÈ‡‰ ˜c·È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜c·z ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Ú¯e‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.·Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ¯ÊÓÓ BÏ ÔÈ¯BwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ - ˜˙BLÂ „·Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ

ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe51, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע השותק זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk - ÏÏÁ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙pL ‰ÁtLÓ52 ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰¯eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡Ó53Ì‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡54¯Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk - È‡cÂ ÏÏÁ da ·¯Ú˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;˜c·iL „Ú Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰55;È‡cÂ ¯ÊÓÓ B‡ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ ¯eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ¯ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e¯‡aL BÓk56. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב זה

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn a"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰¯·Ú ˙thÓ21. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰È¯·cÓ22ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁ23, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ24Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,25. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡Â26B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡27 ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ28Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .29Ï·‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa30. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי 23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי 24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק. על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק שעל
דבריהם. של מאיסור גרע שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". יצאו הכהנים,

.‡È¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ31. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.·Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ

·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê Ô‰a32. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈

‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â33d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»
B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ34. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן

לכהונה. כרבי 33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי

האם.34) מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

.‚ÈÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



d`iaקעב ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn a"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חלל, כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי, הלכה יח פרק למעלה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa -3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰È¯·c ÏL6‰Óe¯z Ï·‡ ;7‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,
ב.4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה

(רש"י). ולירושלים למקדש חוץ הארץ) (בגבולי בגבולין
מדרבנן.6) אלא אינה הנשמר 7)שחיובה אדם אוכל "כל

להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב הארץ, מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח, (דברים שנאמר לכהן, ראשית ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ"ב לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ"ה כתובות,

.·ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dlrne gAfOdn oiwcFA oi` ,Kkitl." §¦¨¥§¦¥©¦§¥©¨©§¨

שהרי  ישראל, של מעלתם על נפלא לימוד יש זו בהלכה
בית  שאין שבזמן ונמצא תקנום", תמידין כנגד "תפילות
בתפילות  המזבח גבי שעל העבודה נעשית קיים המקדש
לוי  כהן מישראל, ואחד אחד כל ידי על תמידין שכנגד

גר. ואפילו וישראל
שייכת  אינה זו ומצוה מהתורה עשה מצות היא תפילה
מה, לדבר הצריך מישראל אחד לכל אלא סגולה ליחידי
זה  רוחני ענין בו חסר אם ואף ומצבו. במעמדו הבדל ללא
מקור  שהוא לקב"ה להתפלל ציווי עליו יש אז גם אחר, או
הוא  שהרי תפילתו מקבל בוודאי והקב"ה הברכות, כל
גם  שייכת זו שעבודה כך כדי ועד התפילה, על שציווה

היו  הבית שבזמן הענינים כל את פועלות הן שגם לנשים,
סגולה. יחידי ידי על רק נפעלים

כתב, שכבר מה על בדבריו סומך שהרמב"ם הכלל ידוע
לומדים  כאשר ובעניננו, כך. אחר הנכתב על לא אבל
הלכות  למדו כבר ולמעלה", מהמזבח בודקין ש"אין ההלכה
התפילות  מנין שיהא "תיקנו שם דבריו ובכללם תפילה
של  הענין ישנו הזה בזמן שגם היינו הקרבנות", כמנין
שכל  נמצא וא"כ תפילה, ידי על המזבח גבי על שימוש
גבי  על ששימש כהן בבחינת הוא מישראל ואחד אחד

בדיקה". צריך ש"אינו המזבח
ב"עיקבות  ובפרט הגלות, בזמן ביותר מודגש זה ענין
שהיה  מי ראשונים שבדורות אור' ב'תורה מבואר משיחא";
חייב  שהיה ומי נביא, או גדול צדיק במדריגת היה זכאי
כ"כ  רשעים בהם אין האחרונים בדורות אך גמור. רשע היה
אלוקות  גילוי היה כאשר הבית בזמן כ"כ. צדיקים ולא
גם  היה ולכן בתוקף, הקליפה התגברות גם היתה בתוקף,
הירידה  לאחרי גדול, בתוקף זרה עבודה של הרע יצר
הרע  יצר כולל הקליפה, התגברות תוקף גם התבטל בגילוי

זרה. עבודה של
והקשר  הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן שדווקא נמצא,
בתוקף  הוא הקב"ה עם מישראל ואחד אחד כל של
בהבנה  אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי ובשלימות.
הוא  הפשוטה האמונה ענין הגלות בזמן אבל והשגה,
הפסוק  על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע גדול בתוקף
ביחס  היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו משה "והאיש
הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא, דעקבתא לדרא
אמונה  מתוך גדול הכי בתוקף עומדים וכו' המלעיגים

פשוטה.
.'c oniq dyecw xtq zekln oii

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
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וראה  סג. ב, עזרא בספר ככתוב נחמיה, שגזר היא גזירה
שם. כתובות, מס'

.„‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡È¯wÓ19ÔBL‡¯ ‰¯Bza20‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליחֿציבור כשמגיע לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליחֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס. כך משום אותו ב.18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב.19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי"ב ישראל" ואחריו לוי ואחריו ראשון,

הי"ח).

.‰ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈
ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ

.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰È¯Á‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡ - ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰¯Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י
ב.24) עט, שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È·‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿̄»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ ¯Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa29‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב.31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ33Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e34ÔÓ ÔÈÏÚÓ - ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙B¯ËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‰‡È¯wÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב.32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.‡È,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡¯ :¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»

B‡ ,Ô¯b‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe¯˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
¯wLÈÂÏ ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ - ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ

ÈL ‡¯˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k ¯Á‡ ‰¯Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ -41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט, למעלה כמבואר
אחד. עד פי על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.·È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙È·a ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡¯L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰¯ÎÓÏ ‰Óe¯zÓ B˙M¯È43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡ - È‡ Ô‰k :¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïe·b‰ ÈL„˜a45¯ÒB‡ Ï·‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le¯‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ - ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚ·p‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»
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חלל, כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי, הלכה יח פרק למעלה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa -3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰È¯·c ÏL6‰Óe¯z Ï·‡ ;7‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,
ב.4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה

(רש"י). ולירושלים למקדש חוץ הארץ) (בגבולי בגבולין
מדרבנן.6) אלא אינה הנשמר 7)שחיובה אדם אוכל "כל

להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב הארץ, מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח, (דברים שנאמר לכהן, ראשית ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ"ב לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ"ה כתובות,

.·ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dlrne gAfOdn oiwcFA oi` ,Kkitl." §¦¨¥§¦¥©¦§¥©¨©§¨

שהרי  ישראל, של מעלתם על נפלא לימוד יש זו בהלכה
בית  שאין שבזמן ונמצא תקנום", תמידין כנגד "תפילות
בתפילות  המזבח גבי שעל העבודה נעשית קיים המקדש
לוי  כהן מישראל, ואחד אחד כל ידי על תמידין שכנגד

גר. ואפילו וישראל
שייכת  אינה זו ומצוה מהתורה עשה מצות היא תפילה
מה, לדבר הצריך מישראל אחד לכל אלא סגולה ליחידי
זה  רוחני ענין בו חסר אם ואף ומצבו. במעמדו הבדל ללא
מקור  שהוא לקב"ה להתפלל ציווי עליו יש אז גם אחר, או
הוא  שהרי תפילתו מקבל בוודאי והקב"ה הברכות, כל
גם  שייכת זו שעבודה כך כדי ועד התפילה, על שציווה

היו  הבית שבזמן הענינים כל את פועלות הן שגם לנשים,
סגולה. יחידי ידי על רק נפעלים

כתב, שכבר מה על בדבריו סומך שהרמב"ם הכלל ידוע
לומדים  כאשר ובעניננו, כך. אחר הנכתב על לא אבל
הלכות  למדו כבר ולמעלה", מהמזבח בודקין ש"אין ההלכה
התפילות  מנין שיהא "תיקנו שם דבריו ובכללם תפילה
של  הענין ישנו הזה בזמן שגם היינו הקרבנות", כמנין
שכל  נמצא וא"כ תפילה, ידי על המזבח גבי על שימוש
גבי  על ששימש כהן בבחינת הוא מישראל ואחד אחד

בדיקה". צריך ש"אינו המזבח
ב"עיקבות  ובפרט הגלות, בזמן ביותר מודגש זה ענין
שהיה  מי ראשונים שבדורות אור' ב'תורה מבואר משיחא";
חייב  שהיה ומי נביא, או גדול צדיק במדריגת היה זכאי
כ"כ  רשעים בהם אין האחרונים בדורות אך גמור. רשע היה
אלוקות  גילוי היה כאשר הבית בזמן כ"כ. צדיקים ולא
גם  היה ולכן בתוקף, הקליפה התגברות גם היתה בתוקף,
הירידה  לאחרי גדול, בתוקף זרה עבודה של הרע יצר
הרע  יצר כולל הקליפה, התגברות תוקף גם התבטל בגילוי

זרה. עבודה של
והקשר  הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן שדווקא נמצא,
בתוקף  הוא הקב"ה עם מישראל ואחד אחד כל של
בהבנה  אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי ובשלימות.
הוא  הפשוטה האמונה ענין הגלות בזמן אבל והשגה,
הפסוק  על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע גדול בתוקף
ביחס  היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו משה "והאיש
הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא, דעקבתא לדרא
אמונה  מתוך גדול הכי בתוקף עומדים וכו' המלעיגים

פשוטה.
.'c oniq dyecw xtq zekln oii

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
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ב.44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי  שאין ומכיון ה"ט, למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי

ה"ט. או 47)פי"ח לישראל מתחילה הוחזק שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע כהונה, מפסולי
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק'). ('חלקת חללים ספק הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«̄≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט. למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי"ח). עבדים מהל' (פ"ח תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח תינוק שסתם "מפני
התרומה.54)(רש"י). את יטמאו שלא כדי

.ÂË¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ

B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«
‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆

‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»
‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ

ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆
.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח, קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י
אחד. עד 58)כעד רק ויש לכהן אביו הוחזק שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ -«¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È¯‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני כנגד עדים שני יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב.63) ק, שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÌÈÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eO70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ
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ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב.70) על גזירתם והסמיכו ב. ק, שם

.Î,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

á"ôùú'ä à"ðî â"ë ÷"ù íåé

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר

מן  אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא
לבטלה  זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן;
ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈ¯·È‡ C¯c ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ
È¯‰ - ¯Oa ·e¯˜a ‰‰Â ‰Â‡z C¯c ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈

‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏ·Ï :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬
˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯Ó‡Â .¯ÓB‚Â ˙·ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«

È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·„Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯ÓBÏk - ‰Â¯Ú∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈
‰Â¯Ú Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי  גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.·ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - el‡ ˙BwÁÓ ¯·„ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓ¯Ï B‡ ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ı¯˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯Ú‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â .L‡…̄«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .¯eÒ‡ - dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê ¯·„Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ec¯Ó«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Û¯z‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk - ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.¯eÒ‡ - d¯ÚO ˙B‡¯Ï B‡ ‰Â¯Ú‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק ככל
חכמים. דברי ערוותה.8)על

.‚È·iÁa ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰Â9¯zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„·Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡¯iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡¯L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙È¯a :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .˙eÊ C¯c ÏkzÒÈ ‡Ï Ï·‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èz¯k»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
- ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚ L‡…̄ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
ÔÈ‡Â .„·Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.ÂÌ„‡ ÏL BaÏ ÔÈ‡L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜aÁÓ‰«¿«≈««ƒ»¬»∆≈ƒ∆»»
BÙ˜B11B˙BÁ‡ ÔB‚k ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜MpL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ¿¬≈∆∆ƒ≈¿««≈∆¿¬

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‡ ˙BÁ‡Â ‰ÏB„b‰«¿»«¬ƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈
,¯˙BÈa ‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ‰‡‰ ‡ÏÂ ‰Â‡z ÌL»«¬»¿…¬»»¿»¬≈∆¿À∆¿≈
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡L .‡e‰ ÌÈLtË ‰OÚÓe ,‡e‰ ¯eÒ‡ ¯·„Â¿»»»«¬≈ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ
d·Ï Ì‡‰Ó ıeÁ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰Â¯ÚÏ¿∆¿»¿»≈¿»≈¿«»≈»≈ƒ¿»

.Bz·Ï ·‡‰Â¿»»¿ƒ

חטא.11) לידי שיבוא חרד לבו אין כלומר,

.ÊBnÚ ÔLÈ˙Â ,d˜MÏe Bza ˜aÁÏ ·‡‰ ¯zÓ ?„ˆÈk≈«À»»»¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ,da ÌÚ Ì‡‰ ÔÎÂ ,¯Oa ·e¯˜a¿≈»»¿≈»≈ƒ¿»»¿«∆≈
„Ú ‰ÏB„b ˙a‰Â ÏB„b Ôa‰ ‰OÚÂ eÏÈc‚‰ .ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿ƒ¿«¬»«≈»¿««¿»«
,B˙eÒÎa ÔLÈ ‰Ê - Ánˆ C¯ÚOe eÎ ÌÈ„L eÈ‰iL∆ƒ¿»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«∆»≈ƒ¿
„ÓÚÏ ‰LBa ˙a‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .d˙eÒÎa ‰LÈ ‡È‰Â¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»««»«¬…

˙‡OpL B‡ ,‰n¯Ú ‰È·‡ ÈÙÏ12‰LBa Ì‡‰ Ì‡ ÔÎÂ , ƒ¿≈»ƒ»¬À»∆ƒ≈¿≈ƒ»≈»
- ÌÈpË˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰n¯Ú da ÈÙa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¬À»¿««ƒ∆≈¿«ƒ
‡l‡ Ì‰nÚ ÌÈLÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÌÏk‰Ï eÚÈb‰MÓƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈≈∆≈¿≈ƒƒ»∆∆»

.Ô˙eÒÎaƒ¿»

נתקדשה.12) ואפילו

.Á˙BÏÏBÒÓ‰ ÌÈL13‰OÚnÓe ,¯eÒ‡ - BÊa BÊ »ƒ«¿¿»»ƒ«¬≈
ı¯‡ ‰OÚÓk :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ e¯‰Ê‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆À¿«¿»»∆∆¡«¿«¬≈∆∆
?ÌÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .eOÚ˙ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…«¬»¿¬»ƒ∆»ƒ
˙‡O ‰M‡Â ,‰M‡ ‡OB ‰M‡Â ,LÈ‡ ‡OB LÈ‡ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ»ƒ≈
ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ê ‰OÚnL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈL‡ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ««ƒ∆«¬∆∆»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn a"k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי  שאין ומכיון ה"ט, למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי

ה"ט. או 47)פי"ח לישראל מתחילה הוחזק שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע כהונה, מפסולי
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק'). ('חלקת חללים ספק הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«̄≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט. למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי"ח). עבדים מהל' (פ"ח תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח תינוק שסתם "מפני
התרומה.54)(רש"י). את יטמאו שלא כדי

.ÂË¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ

B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«
‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆

‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»
‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ

ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆
.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח, קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י
אחד. עד 58)כעד רק ויש לכהן אביו הוחזק שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ -«¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È¯‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני כנגד עדים שני יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב.63) ק, שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÌÈÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eO70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ
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d`iaקעו ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙B¯Ò‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿

˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ ¯Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿
ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡¯Â¯eq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ

ÚBÓe ,‰Ê ¯·cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙¯zÓ - Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ - BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB¯ Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡·e] ,‰ˆ¯iL ¯·‡Â ¯·‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙·ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ;[dk¯„k ‡lLÂ dk¯„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰Ïh·Ï Ú¯Ê∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡¯ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÏBÚ‰ C¯cÓ ¯eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È¯‰ .¯p‰ ¯B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È¯‰ - ˜eÏc ¯p‰ ‰È‰Â ¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ
ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È¯‰ - CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈

ÏB„b C¯ˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C¯„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰a¯Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚¯˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈ¯ea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ Ïh·È¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡¯a17„Ú ‰¯Bza e‡¯˜È ‡lL ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚ·Ï »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.·ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙e¯ÎL CBzÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡a ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡¯È ‡È‰Â dÁ¯k»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL¯‚Ï BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„¯BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ

ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙Ú·Bz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡·e BzL‡ ÏÁ¯ ÏÚ ‡B·Ï Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk - ˜ÙÒ Ôa‰ È¯‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
È¯eqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„¯Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯¯Ba ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡¯È ‡lL ;‰¯Èc ˙È·a ‡l‡ ,ÔÈÒc¯Ù·e ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈb¯ÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡È·a Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂË¯ÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…
˙È·a ¯e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁ¯nÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÂÈ·‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .¯zÓ -À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁ¯nÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚe¯t Ï‡¯OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡¯ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«

ÂÈ¯Á‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰¯Êb .‰È¯Á‡ d·e¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C¯„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL¯‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰¯BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï·‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b ¯eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»

·LBÈ ‡e‰ Èeca - ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈
‚¯‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«

.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡È·È B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ - ¯e‰¯‰ BÏ ‡B·È Ì‡ ‡l‡ .¯e‰¯‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰¯Bz È¯·„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡·‰ È¯·cÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bt¯Ú ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו
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.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁ·e ‰Ó‰·a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈa¯ÓÏ ¯zÓe .‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.¯e‰¯‰ È„ÈÏ e‡B·È ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL ¯Óˆ È„‚·a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈ·k‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,¯eÒ‡ - d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.·ÎCl‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈ¯Á‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı¯ ‡l‡ ,‰È¯Á‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ È¯Á‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁ¯iL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡Â .ı¯‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ·¯˜z Ï‡Â :¯Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLe·Óa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
‡Ï B¯eaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…

ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
- ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï - ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï - ÈeO BÈ‡L ÔÈ·e ÈeO ÔÈ·e .¯zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»

.ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
יהודה  לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î¯‡t˙‰ - ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆

BzL‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ¯‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿
Ô‰L ,˙Ó‡‰ È¯·„Ï È‡·‰ È¯·cÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈

.ÌÈLB„w‰ ··Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙B·e ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È - ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜¯ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .¯e‰¯‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï ¯eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa ·LÈÏ È‡M¯ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰˜Êe ‰¯˜Ú26‰M‡Ï ˙eL¯e . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

¯eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈ¯ÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ Ì¯Bb ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה מצות  קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎ¯e„z ‡Ï - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»

Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È ‡nL ,¯ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈
ÈB·na BnÚ ¯e„z ‡Ï -29.ÈB·Ók ÔBc ÔË˜ ¯ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»

‰Le¯‚e .BÚ·˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ - BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ - ÔÈ„Ï L¯‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ30˙¯zÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰L¯b˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ¯e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ·˙Ï31- da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .¯eÒ‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰ - dlL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים

למבוי. פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי "ואי
להו  משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר

מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.ÁÎ;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ L¯Áz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.¯zÓ - ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.ËÎ‰È„Óa ‰M‡Â BÊ ‰È„Óa ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡OB Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓi‰ eÎÈ¯‡È ‡nL ;˙¯Á‡«∆∆∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»≈
BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡Â B˙BÁ‡¬«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆¿≈
BÚ¯Ê È¯‰Â ,Úe„È BÓML ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â .Úe„È»«¿ƒ»»»»»∆¿»««¬≈«¿

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÓÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒƒƒ¬≈∆À»

.Ï‡ÏÂ ÌÈÚ¯ˆÓ ˙ÁtLnÓ ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»ƒ»ƒƒ¿««¿…»ƒ¿…
ÔÈtÎ ˙ÁtLnÓ32ÌÈÓÚt ‰LÏL e˜ÊÁ‰L ‡e‰Â .33 ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆À¿¿¿»¿»ƒ

.Ck Ì‰Èa e‡B·iL∆»¿≈∆»

ברצונו 32) שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, מחלת
כורע". שהוא שבשתי 33)בשעה פוסק שרבינו פי על ואף

שלוש  צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים
פעמים.

.‡ÏÈLÈÏLÏ - e˙ÓÂ ÌÈL‡ ÈLÏ ˙‡OpL ‰M‡34 ƒ»∆ƒ»ƒ¿≈¬»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‰Lc˜˙ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;‡Opz ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒƒ¿«¿»
BÓk ‰fL ,˙‰k ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÎÈ -ƒ¿…¿…ƒ»ƒ¿»≈«»»∆…∆∆∆∆¿
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - ‡O Ì‡Â .Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ ÏelÁƒ¿«¿∆«¬…¿ƒ»»»¿¬»ƒ
˙Ó B‡ ,ÌÈa ‡Ïa ˙Ó ‡l‡ ,‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ô‚eeÊ ÔÈ‡≈ƒ»∆»∆∆»≈¿…»ƒ≈

Ì‰ÈÈa ‰È‰z ‰ËË˜ B‡ ,‰¯‰Óa ‡È‰ B‡ ‡e‰35. ƒƒ¿≈»¿»»ƒ¿∆≈≈∆
‰‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‰k ‡OpL ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡¬»«¿ƒ»»∆»»…∆∆¬≈∆»∆

.„Á‡k ‰p‰Îe ‰¯Bz È¯‰ ,ÁaLÓe¿À»¬≈»¿À»¿∆»

סכנה 34) ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה
אותה. הנושא השלישי לידי 35)לבעל מביאתו "או

שעניות  מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות",
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ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙B¯Ò‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿

˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ ¯Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿
ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡¯Â¯eq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ

ÚBÓe ,‰Ê ¯·cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙¯zÓ - Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ - BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB¯ Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡·e] ,‰ˆ¯iL ¯·‡Â ¯·‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙·ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ;[dk¯„k ‡lLÂ dk¯„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰Ïh·Ï Ú¯Ê∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡¯ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÏBÚ‰ C¯cÓ ¯eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È¯‰ .¯p‰ ¯B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È¯‰ - ˜eÏc ¯p‰ ‰È‰Â ¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ
ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È¯‰ - CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈

ÏB„b C¯ˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C¯„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰a¯Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚¯˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈ¯ea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ Ïh·È¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡¯a17„Ú ‰¯Bza e‡¯˜È ‡lL ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚ·Ï »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.·ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙e¯ÎL CBzÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡a ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡¯È ‡È‰Â dÁ¯k»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL¯‚Ï BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„¯BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ

ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙Ú·Bz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡·e BzL‡ ÏÁ¯ ÏÚ ‡B·Ï Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk - ˜ÙÒ Ôa‰ È¯‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
È¯eqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„¯Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯¯Ba ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡¯È ‡lL ;‰¯Èc ˙È·a ‡l‡ ,ÔÈÒc¯Ù·e ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈb¯ÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡È·a Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂË¯ÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…
˙È·a ¯e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁ¯nÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÂÈ·‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .¯zÓ -À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁ¯nÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚe¯t Ï‡¯OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡¯ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«

ÂÈ¯Á‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰¯Êb .‰È¯Á‡ d·e¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C¯„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL¯‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰¯BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï·‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b ¯eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»

·LBÈ ‡e‰ Èeca - ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈
‚¯‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«

.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡È·È B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ - ¯e‰¯‰ BÏ ‡B·È Ì‡ ‡l‡ .¯e‰¯‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰¯Bz È¯·„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡·‰ È¯·cÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bt¯Ú ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו
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d`iaקעח ixeqi` zekld - dyecw xtq - `"pn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נקיש  מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.·ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa - ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı¯‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰¯Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È¯‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk - ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ ¯kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚB·e≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa - ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙È·a ‰·È¯Ó ‡ÏÂ ‰p‚Ó ¯·c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"ux`d iOr zA mc` `Vi `l. .xzM zrcFi oO` oi`W Ÿ¦¨¨¨©©¥¨¨¤¤¥¦¨©©¤¤
dxFYd." ©¨

מקומות  שני בעוד החזקה בי"ד מופיע תורה" "כתר המושג
אחר. לענין הכוונה מהם אחד ובכל

שנשאו  "מי כתב ה"ו) ג' (פרק תורה תלמוד בהלכות א:
לא  תורה, בכתר מוכתר ולהיות כראוי זו מצוה לקיים לבו
עיסוקו  יהיה שאם והכוונה כו'" אחרים לדברים דעתו יסיח
תעשה  אחרים לדברים דעתו יסיח ולא תמיד בתורה
מציאותו  היא שהתורה ומכיון ממנו חלק היינו כתרו התורה

תורה". בכתר "מוכתר - הוא הרי
ובלילה, ביום ללמוד שמצוה "אע"פ ג': פרק בסוף שם ב:
שרצה  מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו רוב למד אדם אין
שם  וכוונתו כו'" לילותיו בכל יזהר התורה בכתר לזכות
היינו  התורה, לכתר זוכה ידה שעל בלילה הלימוד לסגולת
את  ומשיג שמבין רק שלא גופא בתורה יותר נעלה לענין
ולכן  התורה'. ב'נותן הדביקות גם בו שיש אלא התורה

כתר וכתב שם של ה שינה ומהותה לעיקרה היינו תורה,
ידיעתה. רק ולא התורה

מת  שאם הארץ עמי בת אדם ישא "לא כאן שכתב ומה
כתר  יודעת אמן שאין יהיו הארץ עמי בניו גולה או

התורה. יוקר ומכירה יודעת שאינה כוונתו התורה",
.27 'rde 43 'r c"l wlg y"ewl

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»

Ì‡‰Ó ıeÁ .‰Â¯Ú ˙Bl‚Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ·‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
¯eÒ‡ - ÏÚ·iL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰Ò¯tL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי

.·.‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ¯eÎÊ ·kLÓ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á¯˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰·e ¯eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈ¯Ú‰ „eÁÈ ¯eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï·‡ .Bz¯nLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡¯OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

Bz¯nLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי תימן: בכת"י

.‰¯ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡¯OÈ ˜BÈz ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
·kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .¯eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B·˜ Ïˆ‡ ˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן "שעושין
(רש"י). לבעלים"
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.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚB¯Ï ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B·˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,‰Ó‰a ˙Úa¯‰ ÏÚ10¯eÎÊa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡Â ,‰Ó‰··eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם אסורה שרביעה
י.10)טז. הלכה יד פרק למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ

.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a¯‰ ÌÈL .‰a¯‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰L¯Ùe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈ·Ï ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈLp‰ ÔÈ·Ï LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15- ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ

ÁÈ˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש
תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים
ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי רי אחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי, כהנא רב דאמר השתא אביי, "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אףֿעלֿפי 15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה
אסור" הכי אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא

.Ë,˙B¯ˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓ·È ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙·e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙·e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆

‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È¯‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡È·Ï dÓˆÚ ˙¯ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡È·Ï Èe‡¯‰ LÈ‡Â ,‰‡È·Ï ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï·‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק מתאוה אינו "ואיש
דברי  מגיה והגר"א אנדרוגינוס". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.·È˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«

‡Ï - B˙·B¯˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eL¯Ï Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב לבו

.‚ÈÈtÓ ,˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
‡ˆÓÂ ,Ì‰È·Ï ¯Ùq‰ ˙È·Ï ˙B‡a ÌÈa‰ ˙Bn‡L∆ƒ«»ƒ»¿≈«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»

‰¯b˙Ó21ÈtÓ ,ÌÈpË˜ „nÏz ‡Ï ‰M‡ ÔÎÂ .ÌÈLa ƒ¿»∆«»ƒ¿≈ƒ»…¿«≈¿«ƒƒ¿≈
e‡ˆÓÂ ,Ì‰Èa ÏÏ‚a ÔÈ‡a Ô‰L Ô‰È˙B·‡¬≈∆∆≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¿

ÌÈ„ÁÈ˙Ó22BzL‡ ‰È‰zL CÈ¯ˆ „nÏÓ‰ ÔÈ‡Â .dnÚ ƒ¿«¬ƒƒ»¿≈«¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿
·a ‡È‰ ‡l‡ ,¯Ùq‰ ˙È·a BnÚ ‰Èe¯L‡e‰Â d˙È ¿»ƒ¿≈«≈∆∆»ƒ¿≈»¿

.BÓB˜Óa „nÏÓ¿«≈ƒ¿

גירוי 21) משום אסור ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו
מפני 22)בנשים. עמה, מתייחדים רבינו כותב כאן

מתייחדת. אם אלא אסור ואין גירוי, שייך לא שבנשים

.„ÈÌÚ BÊ ˙B¯tÒÓ ÌÈLp‰ ‰ÈÈ‰zL ,ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆»«»ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,LÈ‡ ÌL ÒkÈ ‡lL È„k ,‡qk‰ ˙È·a BÊ¿≈«ƒ≈¿≈∆…ƒ»≈»ƒƒ

.„eÁÈƒ

.ÂË¯ÓBL ˙BÈ‰Ï ¯LÎÂ ÔÓ‡ Ì„‡ elÙ‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¬ƒ»»∆¡»¿»≈ƒ¿≈
;ıeÁa „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÌL LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»»ƒ««ƒ∆≈«
˙BpÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯ÚÏ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ‡L∆≈«¿»¬»¿»¿»»¿«
¯·„Ï BzL‡ ‚È‰È ‡lL ,B˙Èa ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«≈∆…«¿ƒƒ¿ƒ¿«

.‰¯·Ú¬≈»
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נקיש  מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.·ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa - ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı¯‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰¯Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È¯‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk - ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ ¯kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚB·e≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa - ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙È·a ‰·È¯Ó ‡ÏÂ ‰p‚Ó ¯·c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"ux`d iOr zA mc` `Vi `l. .xzM zrcFi oO` oi`W Ÿ¦¨¨¨©©¥¨¨¤¤¥¦¨©©¤¤
dxFYd." ©¨

מקומות  שני בעוד החזקה בי"ד מופיע תורה" "כתר המושג
אחר. לענין הכוונה מהם אחד ובכל

שנשאו  "מי כתב ה"ו) ג' (פרק תורה תלמוד בהלכות א:
לא  תורה, בכתר מוכתר ולהיות כראוי זו מצוה לקיים לבו
עיסוקו  יהיה שאם והכוונה כו'" אחרים לדברים דעתו יסיח
תעשה  אחרים לדברים דעתו יסיח ולא תמיד בתורה
מציאותו  היא שהתורה ומכיון ממנו חלק היינו כתרו התורה

תורה". בכתר "מוכתר - הוא הרי
ובלילה, ביום ללמוד שמצוה "אע"פ ג': פרק בסוף שם ב:
שרצה  מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו רוב למד אדם אין
שם  וכוונתו כו'" לילותיו בכל יזהר התורה בכתר לזכות
היינו  התורה, לכתר זוכה ידה שעל בלילה הלימוד לסגולת
את  ומשיג שמבין רק שלא גופא בתורה יותר נעלה לענין
ולכן  התורה'. ב'נותן הדביקות גם בו שיש אלא התורה

כתר וכתב שם של ה שינה ומהותה לעיקרה היינו תורה,
ידיעתה. רק ולא התורה

מת  שאם הארץ עמי בת אדם ישא "לא כאן שכתב ומה
כתר  יודעת אמן שאין יהיו הארץ עמי בניו גולה או

התורה. יוקר ומכירה יודעת שאינה כוונתו התורה",
.27 'rde 43 'r c"l wlg y"ewl

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»

Ì‡‰Ó ıeÁ .‰Â¯Ú ˙Bl‚Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ·‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
¯eÒ‡ - ÏÚ·iL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰Ò¯tL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי

.·.‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ¯eÎÊ ·kLÓ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á¯˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰·e ¯eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈ¯Ú‰ „eÁÈ ¯eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï·‡ .Bz¯nLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡¯OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

Bz¯nLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי תימן: בכת"י

.‰¯ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡¯OÈ ˜BÈz ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
·kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .¯eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B·˜ Ïˆ‡ ˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן "שעושין
(רש"י). לבעלים"
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.ÊËda LiL ¯ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

·Ïk Ïc‚Ï ‰¯eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„·Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈ¯ÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע שנים
משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈ¯Ú È¯˙Òa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,·¯‰ ˙Ï‡La „e¯Ë „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈ¯Ú Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈL¯Bc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰¯BÓ - ÚÓML ¯·„ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆

.·¯‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈ·¯Ï ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯·„ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…
.˙B¯eÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡l‡ L¯ÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú¯˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :¯Ó‡pL ;‰iÎ·e ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ - ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ - ˙BÈ¯ÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙B¯eÒ‡ ˙B‡È·e ˙BÈ¯Úa ÔÈˆe¯t Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈ¯Úa - ËeÚÓ ,ÏÊ‚a - ·¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜·‡a - Ïk‰Â27Ú¯‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד? הרע לשון "אבק

להודיע  רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע מה

.Î,‰Ê ¯·„a B¯ˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰¯B‰Ë ‰·LÁÓ·e ‰¯˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ¯‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„·e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e¯‰f‰ ,Èz· ÈtÓ È· e¯‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
¯·cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á¯˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙e¯ÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿

ÌÈ·‚Ú È¯·cÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓ¯Bb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬
Ì¯B‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa ·LÈ ‡ÏÂ .˙BÈ¯Ú ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈

e¯Ó‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰¯˙È ‰¯‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿
;‰ÓÎÁa BzÚ„ ·ÈÁ¯ÈÂ ,‰¯Bz È¯·„Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet ·Ïa ‡l‡ ˙¯ab˙Ó ˙BÈ¯Ú ˙·LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁ·e .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙·‰‡a ,˙Ú ÏÎ· Ee¯È ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי כא פרק למעלה ביאורנו ראה
יט.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld

zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq
¦§©£¨£

¦§©£̈£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡ :ÔË¯Ù¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰¯B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc·‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (· . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
¯B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc·‰Ï ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡e·z22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰Ï¯Ú25Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
Ï·Ë ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב: סי' ג פרק שמיני פ' כהנים' ב'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט. עשה המצוות', ('ספר לבדוק מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ"א  לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי', בשם ה"ד פ"ב לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב'ספרי' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע העוף, שרץ מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט): (שם שנאמר
ממעלי 5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר
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אחד, טהרה סימן בעלי וחיה בבהמה מדבר זה פסוק הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ"ב לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף, שרץ וכל יט): יד, (דברים שנאמר
הארץ,9) על השורץ השרץ וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ בכל מב):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ על השורץ השרץ לכל
בכת"י  וכן לארץ, כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב'ספר רבינו ומדברי תימן.
(היינו  הפרי על יצאו ואם הגירסאות, שתי בין הבדל אין

לארץ"]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ"ב  (לקמן השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי"ב). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב, (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב, (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר

תאכלו. לא ועז וכשב שור חלב כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא לג): לב, (בראשית

אמו.20) בחלב גדי תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב. פ"ט לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב'ספר אחד. מפסוק האיסורים שני רבינו למד
איסור  מקדים השני, תבשל" מ"לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ"לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק מאותו
יאכל.25) לא ערלים כג): יט, (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן ט): כב, (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא טו): כב,
זבחימו 28)לה'. חלב אשר לח): לב, (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שנמצא 1) טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈc·nL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï ¯znL ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈ·e ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc·‰Â :¯Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
¯‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈ·e ‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰4:¯Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e ¯‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯L‡ ‰iÁ‰ ÔÈ·e≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי "לבדוק" משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי בעלֿהחי, של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין

מצוות: ארבע לו ויצאו עצמה, בפני מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף, וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמטֿקנב, עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי, את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק בה חייב שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי לא בעליֿהחיים מיני את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני והטעם, חגבים. עוף,
סמוך  עוף מנה לבהמה, עוף נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.·‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«

‰¯b10‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰ -11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰¯b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

¯ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני כלומר,
(ה"י) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי נט, חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי הראב"ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי כי אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י א.14)הרי ז, שם,

.‚CÎÈÙÏ15,d¯ÈkÓ BÈ‡Â ¯a„na ‰Ó‰a ‡ˆBn‰ , ¿ƒ»«≈¿≈»«ƒ¿»¿≈«ƒ»
˙BÒ¯t‰ ˙Îe˙Á d‡ˆÓe16‰ÈÙa ˜„Ba -17ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»¬««¿»≈¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÌÈpL dÏ18‰¯B‰Ë ‡È‰L Úe„Èa -19‡e‰Â . »ƒ«ƒ¿«¿»¿»«∆ƒ¿»¿
ÏÓb ¯ÈkiL20Ce˙Á ‰ÈtL ‰Ó‰a ‡ˆÓ .21˜„Ba -22 ∆«ƒ»»»»¿≈»∆ƒ»»≈

‰¯B‰Ë - ‰ÚeÒL ‡È‰ Ì‡ :‰È˙BÒ¯Ùa23‡e‰Â . ¿«¿∆»ƒƒ¿»¿»¿
¯ÈÊÁ ¯ÈkiL24˙BÎe˙Á ‰ÈÏ‚¯Â Ce˙Á ‰Èt ‡ˆÓ .25- ∆«ƒ¬ƒ»»ƒ»»¿«¿∆»¬

da ˜„Ba26ı˜Ú‰ ÈÙÎa dËÁML ¯Á‡27‡ˆÓ Ì‡ : ≈»««∆¿»»¿«¿≈»…∆ƒ»»
·¯ÚÂ È˙L Cl‰Ó ÌL d¯Oa28‡e‰Â .‰¯B‰Ë - ¿»»»¿«≈¿ƒ»≈∆¿»¿

„B¯Ú ¯ÈkiL29B¯Oa ‡e‰ ÔkL ,30·¯ÚÂ È˙L31. ∆«ƒ»∆≈¿»¿ƒ»≈∆

גרה,15) מעלה האלו: הסימנין שלשה יודעים שאנו מאחר
העליון. בלחי שיניים להם ואין פרסה ואין 16)מפריסי

פרסה. מפרסת היא אם לבדוק שם.17)האפשרות חולין,
העליון.18) למעלה,19)בלחי שיניים לה אין אם שהרי
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zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.ÊËda LiL ¯ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

·Ïk Ïc‚Ï ‰¯eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„·Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈ¯ÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע שנים
משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈ¯Ú È¯˙Òa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,·¯‰ ˙Ï‡La „e¯Ë „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈ¯Ú Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈL¯Bc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰¯BÓ - ÚÓML ¯·„ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆

.·¯‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈ·¯Ï ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯·„ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…
.˙B¯eÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡l‡ L¯ÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú¯˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :¯Ó‡pL ;‰iÎ·e ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ - ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ - ˙BÈ¯ÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙B¯eÒ‡ ˙B‡È·e ˙BÈ¯Úa ÔÈˆe¯t Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈ¯Úa - ËeÚÓ ,ÏÊ‚a - ·¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜·‡a - Ïk‰Â27Ú¯‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד? הרע לשון "אבק

להודיע  רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע מה

.Î,‰Ê ¯·„a B¯ˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰¯B‰Ë ‰·LÁÓ·e ‰¯˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ¯‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„·e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e¯‰f‰ ,Èz· ÈtÓ È· e¯‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
¯·cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á¯˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙e¯ÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿

ÌÈ·‚Ú È¯·cÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓ¯Bb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬
Ì¯B‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa ·LÈ ‡ÏÂ .˙BÈ¯Ú ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈

e¯Ó‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰¯˙È ‰¯‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿
;‰ÓÎÁa BzÚ„ ·ÈÁ¯ÈÂ ,‰¯Bz È¯·„Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet ·Ïa ‡l‡ ˙¯ab˙Ó ˙BÈ¯Ú ˙·LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁ·e .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙·‰‡a ,˙Ú ÏÎ· Ee¯È ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי כא פרק למעלה ביאורנו ראה
יט.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld

zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq
¦§©£¨£

¦§©£̈£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡ :ÔË¯Ù¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰¯B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc·‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (· . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
¯B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc·‰Ï ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡e·z22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰Ï¯Ú25Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
Ï·Ë ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב: סי' ג פרק שמיני פ' כהנים' ב'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט. עשה המצוות', ('ספר לבדוק מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ"א  לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי', בשם ה"ד פ"ב לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב'ספרי' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע העוף, שרץ מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט): (שם שנאמר
ממעלי 5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר
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ומאחר  (ה"ב), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט. הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי ואי 21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב, לאורך
ערב  שנקרע ויש (לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב, שבקצות שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)"
נקרע  כן גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני
בערב. נקרע אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב.30)חמור שתי מהלך תימן: בכת"י
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰¯‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯·c ÏÎÏ ¯BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»

‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»
Ók ‡ˆÓe ‡·e ,B¯„Úa ˙¯aÚÓ ‰¯t ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ

- ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰È¯Á‡ Ce¯k ¯ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»

.‰¯B‰h‰ ¯Á‡ C¯ÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב.32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰O ÔÈÓk B‡ ¯·c ÏÎÏ ¯BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË - ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .¯B‰Ë - ‰¯B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ¯B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ¯B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
¯zÓ - ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב.34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב: שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף ולא כלומר,36)קובע

נמצא. שבו בגוף ולא בגידול שתלוי ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי' יו"ד, הגר"א (ביאורי שבלעו ראינו כשלא

ב.38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰i¯a da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - ˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰¯Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰i¯a :¯ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי 40) מהל' פ"י ראה שני. רומי: ובדפוס תימן, בכת"י
הי"א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42¯z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«
ÔÓ43.‰Ò¯t BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰·a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט, גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י
משנה'. ה'מגיד

.Á¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת

משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
- ‰iÁ‰L .‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

¯zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰¯B‰h‰52˙¯Îa daÏÁ -53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב.50) נט חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי"ד של 52)טהורה" חלב על אבל

ה"א. פ"ז להלן כמבואר כרת, חייב אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ¯˜ BÏ LÈÂ ‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰¯B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È¯‰ - Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎe¯k ÂÈ¯˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ¯˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜e¯ÁÂ ,¯BM‰ È¯˜k59˜¯Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È¯˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙B¯e„‰Â ,Ô‰a ÚÏ·Ó60‰iÁ BÊ È¯‰ - È·v‰ È¯˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈ¯wa ‰È‰iL „·Ï·e .‰¯B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙B¯e„‰Â ˙B˜e¯Á ,˙BÎe¯k :el‡≈¿¬«¬

שבעל55ֿ) תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין

פ).57) סי' יו"ד, (רמ"א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ·‡ ;B¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
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¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ ·iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.·È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ - ¯a‰ ¯BL62L¯w‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Á‡ Ô¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ - ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
¯eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף מ"ו. פ"ה, כלאים
למדבר  וברח מישוב בא שהוא מפני בהמה, למין הוא נחשב

ה"ד). שם, ב.63)('ירושלמי' נט, החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק.66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק,67)שאולי
כחיה.

.‚È- ‰¯B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡¯˜p‰ ‡e‰68¯eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»
BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71¯aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ

ÏÏk ¯B‰Ë73. »¿»

א.68) פ, ה"י).69)שם פ"ב, ביכורים (הל' כבהמה
ב.71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ L¯t˙ ‡Ï ¯B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75- ÛBÚ‰ ÈÈÓ ¯‡Le ,„·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»

ÔÈ¯zÓ76Ô‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈
‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Ò¯t (· .¯L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ

‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡¯‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈

da ·e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ
·¯BÚa ¯Ó‡ ÔkL .¯ÈÊ¯Ê (Á .·¯BÚ84‡È·‰Ï - BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ¯f‰ ˙‡85.ı (·È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈
ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜¯LÂ (‚È86:Ba ·e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»

e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿
(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ¯ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»

ÈÓ (·Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da ¯Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»
.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט, יבֿיח.75)חולין יד, דברים יגֿיט; יא, ויקרא
,ב.76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ"ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י שם,
א.85) סב, א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט.89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ¯‰ - Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë ÛBÚÂ91˙¯ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93¯·„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»

˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa¯ ÈÏ ¯Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :¯ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«
„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב.91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק שאין

שהוחזק.94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י כלומר,
פב). סי' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני
בגמרא). א.98)(שם סא, ודף א. נט, "שיתן 99)שם

עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעליֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס עוף "כל א. נט, שם
הי"ד.101) למעלה סימני 102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב, שאחורי 104)שם הגבוה "אצבע
היא, העופות שברוב "ואףֿעלֿפי שם). (רש"י, האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי יתירה לה קרי
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע נקבץ שהאוכל "כיס
במקום  לעוף "והוא רש"י). לקורקבן, מגיע שהוא (לפני
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף כיס בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס כלומר,
נקלף. ב.109)הקורקבן סב, שם

.ÊÈBÈ‡L ÔÈÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ el‡ ÏÎa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿»≈«ƒƒ»¬ƒƒ∆≈
Ò¯tÓ ıeÁ el‡ ÔÈÓÈÒ ‰LÏMÓ „Á‡ Ba LÈÂ Ò¯B„≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ≈ƒ∆∆

·eMia ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ ‰iÊÚÂ Ò¯Ùe ,‰iÊÚÂ110‡l‡ , ¿»¿ƒ»∆∆¿»¿ƒ»≈»¿ƒ«ƒ∆»
ÛBÒ Ô‰L ,„‡Ó „Ú ˙B˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ˙B¯a„Óa¿ƒ¿¿ƒ≈«»»¿«¿…∆≈

.·eMi‰«ƒ

שם.110)

.ÁÈÔÈ‡Â ,„ia ÛÏ˜ BÈ‡Â ÔÈkÒa ÛÏ˜ Ô·˜¯w‰ ‰È‰»»«À¿¿»ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿»«»¿≈
¯Á‡ ÔÓÈÒ Ba111Ò¯B„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,112È¯‰ - ƒ»«≈««ƒ∆≈≈¬≈

˜ÙÒ ‰Ê113‰t¯˙Â LÓMa BÁÈp‰Â ,˜·„Â ˜ÊÁ ‰È‰ . ∆»≈»»»»¿»≈¿ƒƒ«∆∆¿ƒ¿«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „ia ÛÏ˜Â114. ¿ƒ¿»«»¬≈∆À»

כמבואר 111) טהור, עוף הוא הרי אחר, סימן בו היה שאם
הט"ז. טמא 112)למעלה עוף זה הרי דורס, הוא שאם

(שם). למעלה כמבואר ב.113)ודאי, סב, שם
שם.114)
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zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - `"pn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומאחר  (ה"ב), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט. הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי ואי 21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב, לאורך
ערב  שנקרע ויש (לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב, שבקצות שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)"
נקרע  כן גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני
בערב. נקרע אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב.30)חמור שתי מהלך תימן: בכת"י
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰¯‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯·c ÏÎÏ ¯BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»

‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»
Ók ‡ˆÓe ‡·e ,B¯„Úa ˙¯aÚÓ ‰¯t ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ

- ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰È¯Á‡ Ce¯k ¯ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»

.‰¯B‰h‰ ¯Á‡ C¯ÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב.32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰O ÔÈÓk B‡ ¯·c ÏÎÏ ¯BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË - ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .¯B‰Ë - ‰¯B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ¯B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ¯B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
¯zÓ - ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב.34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב: שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף ולא כלומר,36)קובע

נמצא. שבו בגוף ולא בגידול שתלוי ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי' יו"ד, הגר"א (ביאורי שבלעו ראינו כשלא

ב.38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰i¯a da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - ˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰¯Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰i¯a :¯ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי 40) מהל' פ"י ראה שני. רומי: ובדפוס תימן, בכת"י
הי"א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42¯z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«
ÔÓ43.‰Ò¯t BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰·a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט, גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י
משנה'. ה'מגיד

.Á¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת

משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
- ‰iÁ‰L .‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

¯zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰¯B‰h‰52˙¯Îa daÏÁ -53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב.50) נט חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי"ד של 52)טהורה" חלב על אבל

ה"א. פ"ז להלן כמבואר כרת, חייב אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ¯˜ BÏ LÈÂ ‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰¯B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È¯‰ - Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎe¯k ÂÈ¯˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ¯˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜e¯ÁÂ ,¯BM‰ È¯˜k59˜¯Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È¯˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙B¯e„‰Â ,Ô‰a ÚÏ·Ó60‰iÁ BÊ È¯‰ - È·v‰ È¯˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈ¯wa ‰È‰iL „·Ï·e .‰¯B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙B¯e„‰Â ˙B˜e¯Á ,˙BÎe¯k :el‡≈¿¬«¬

שבעל55ֿ) תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין

פ).57) סי' יו"ד, (רמ"א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ·‡ ;B¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



wifneקפד laeg zekld - oiwifp xtq - `"pn f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL :ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ ¯Èz‰Ï ÔÈ¯BÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;„ia B·˜¯˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
- ‰¯˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰e¯Èz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,Ò¯B„ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק,115) שרביט או חבל על כשעומד טמא שעוף "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰¯Bz ‰¯Èz‰L ÌÈ·‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL - ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
·‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ¯‰ ‡e‰Â ,·‚Á ÔÈÓ (· .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ

‡È·eˆ¯Ú ‡e‰Â ,Ïb¯Á ÔÈÓe („ .Ïb¯Á121.‰a¯‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙¯tˆ ‡È‰Â ,‰a¯‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓ¯k123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLe¯È ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב.118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב" מפני חגב. חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב, בסוף להלן כמבואר חגב,
עלֿיד  חרגול כתוב שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב"
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי החגב, למין רבינו סמכו חגב,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר
צ:).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.·Î„iv‰Â .ÏÎB‡ - Ô‰È˙BÓL·e Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba - Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa¯‡Â ,ÌÈÏ‚¯ Úa¯‡128C¯‡ ·¯ «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ ·¯Â BÙeb129ÌÈÚ¯k ÈL BÏ LÈÂ ,130¯zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ì‰a131BL‡¯L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
·‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,·Ê BÏ LÈÂ C¯‡132.¯B‰Ë - »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט"ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב וחופות כנפים ארבע
לשני  מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה הם

רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף ה"כרעים" חשיב רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואףֿעלֿפי 128)בכת"י
החופות  של הסימן לפני הכרעים של הסימן כתוב שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב את
הגוף, אורך רוב חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב: לכן
ל'טור' יוסף' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב, לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב, להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי

ב.132)חגב. סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚ¯k B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133¯Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba¯ ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י  סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈

¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À
˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆

˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
(מגידֿ קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'
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˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
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דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, עשיית ואיכות
מקום. זה ובאי

.‡B¯·Áa Ï·BÁ‰2ÌlLÏ ·iÁ -3,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ «≈«¬≈«»¿«≈¬ƒ»¿»ƒ
‰MÓÁÂ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯ÚˆÂ ,˜Ê :Ì‰ el‡Â¿≈≈∆∆¿««¿ƒ¿∆∆»∆«¬ƒ»

Ôlk ,el‡ ÌÈ¯·„4ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÈÓlzLÓ5, ¿»ƒ≈À»ƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆ƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰ Ïk ÔÈ„k6. ¿ƒ»««ƒƒ

ידו.2) קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין 4)ואין אלו
ובושת. צער כגון, כיס, חסרון הקרקע 5)בהם מן

מטלטלין. לו אין אם החובל, שבנכסי בממון 6)המעולה
ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב תורה שאמרה חבירו,
ח  פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות

י. הלכה

.·„ˆÈk ˜Ê7ÔÈ‡B¯ - BÏ‚¯ B‡ B¯·Á „È ÚË˜ Ì‡L ? ∆∆≈«∆ƒ»««¬≈«¿ƒ
˜eMa ¯kÓ „·Ú ‡e‰ el‡k B˙B‡8‰ÙÈ ‰È‰ ‰nk ,9 ¿ƒ∆∆ƒ¿»««»»»»∆

˙ÈÁÙ‰L ˙Át‰ ÌlLÓe ,‰zÚ ‰ÙÈ ‡e‰ ‰nÎÂ [Ê‡]»¿«»»∆«»¿«≈«¿»∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ :¯Ó‡pL .ÂÈÓcÓ10 ƒ»»∆∆¡««ƒ«««ƒƒƒ«¿»
.‡e‰ ÔBÓÓ ÌlLÏ - '˙Áz' ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ»¿∆∆∆∆¡«««¿«≈»

ירצה 7) לא הנחבל שהרי הנזק? לחישוב המידה קנה מהו
רב. תשלום תמורת אפילו זו, מידה 8)בחבלה קנה זהו

כושר  מבחינת האדם של שוויו להערכת אובייקטיבי
בבא  לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה

שם. שנחבל.9)קמא לפני שווה ששמע 10)היה
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי תלמיד

.‚Ô˙pÈ Ôk Ì„‡a ÌeÓ ÔzÈ ¯L‡k :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¬∆ƒ≈»»»≈ƒ»∆
Ba11‡l‡ ;B¯·Áa Ï·ÁL BÓk ‰Êa Ï·ÁÏ BÈ‡ -≈«¬…»∆¿∆»««¬≈∆»

¯·È‡ B¯qÁÏ Èe‡¯ ‡e‰L12,‰OÚ ¯L‡k Ba Ï·ÁÏ B‡ ∆»¿«¿≈»«¬…«¬∆»»
B˜Ê ÌlLÓ CÎÈÙÏe13eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ»¿«≈ƒ¿«¬≈≈¿…ƒ¿

,¯Ùk Ba ÔÈ‡L ‡e‰ „·Ïa ÁˆB¯Ï - Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ…∆¿∆∆…≈«¿≈«ƒ¿«∆≈…∆
ÌÈ¯·È‡ ÔB¯ÒÁÏ Ï·‡14.¯Ùk Ba LÈ ˙BÏaÁÏ B‡ ¬»¿∆¿≈»ƒ¿«»≈…∆

השמועה 11) מפי הפירוש את לכאורה סותר זה והרי
הקודמת. כד;12)שבהלכה כא, שמות עזרא אבן ראה

יט. כד, שנאמרו 13)ויקרא הדברים חמשת כל כולל
א. חוזרת 14)בהלכה שאינה פי על אף ידו, קוטע כגון

יוחאי  בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם
כה). כא, (משפטים

.„ÒBÁ˙ ‡Ï :B˜ÈfÓe B¯·Áa Ï·BÁa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆∆¡«¿≈«¬≈«ƒ…»
EÈÚ15ÈÚ :¯Ó‡z ‡nL .ÔÈÓeÏL˙a ÒeÁz ‡lL - ≈∆∆…»¿«¿ƒ∆»…«»ƒ

‰Ê ‡e‰16CÎÏ ;epÓÁ¯‡ ,Ba Ï·Á ‰eÎa ‡lLÂ ∆¿∆…¿«»»»«¬«¬∆¿»
EÈÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡17. ∆¡«…»≈∆

משמע 15) ולכאורה כפה", את "וקצותה כתוב זה ולפני
ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה
נאמר  ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר
גופני  לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, (דברים

יב.16)דווקא. כה, דברים עזרא, אבן פירש כך
ח 17) פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", ואחד שוגג "אחד

א. הלכה

.‰ÌÈ¯·È‡a ¯Ó‡pL ‰fL ÔÈpÓe18,'ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ' ƒ«ƒ∆∆∆∆¡«¿≈»ƒ«ƒ«««ƒ
‡e‰ ÔÈÓeÏLz19Ba ¯Ó‡pL ?20,‰¯eaÁ ˙Áz ‰¯eaÁ : «¿ƒ∆∆¡««»«««»
¯Ó‡ Le¯Ù·e21:‰kÈ ÈÎÂ22B‡ Ô·‡a e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ¿≈∆¡«¿ƒ«∆ƒ∆≈≈¿∆∆

Û¯‚‡·23‡‰ ,‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ,¯ÓB‚Â ¿∆¿…¿≈«ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈»
z„ÓÏ24‡e‰Â ,ÔÈÓeÏLz - ‰¯eaÁa ¯Ó‡pL '˙Áz'L »«¿»∆««∆∆¡«¿«»«¿ƒ¿

ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ '˙Á˙'Ï ÔÈc‰25ÌÈ¯·È‡ ¯‡L·e26. «ƒ¿««»»¿«ƒƒ¿»≈»ƒ

מכיוון 18) "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו
כא), יט, (דברים אחר במקום גם נאמר זה מעין שכתוב

זוממין. שיחסירו 19)בעדים החובל הסכים אפילו דווקא,
"תחת  ב), (הלכה למעלה לנאמר מכוונת זו שאלה אבר. לו
לקחת  איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם
אבל  לקחת, מותר בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר,

משנה). (לחם אבר להחסיר עניין.20)לא באותו
למעלה.21) פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) פשט 24)דהיינו על המבוסס לימוד וזהו

דרשב"י  במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב,
העדיף  ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176 עמוד שם (ראה
כלל  מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו
משנה  הלחם קושיית מיושבת ובזה הרמב"ם). מכללי ד
א  פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן,

סומא. היה שאם המתחיל שלפניו.25)דיבור בכתוב
כתוב.26) באותו

.Âel‡ ÌÈ¯·cL Èt ÏÚ Û‡Â27‰¯Bz ÔÈÚÓ ÔÈ‡¯ ¿««ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»
·˙ÎaL28ÔlÎÂ ,29¯‰Ó ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ∆ƒ¿»¿À»¿…»ƒ≈ƒƒ∆«≈≈«

ÈÈÒ30e‡¯ ‰ÊÎÂ ,e„Èa Ô‰ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk - ƒ«À»¬»»¿∆≈¿»≈¿»∆»
ÏL BÈc ˙È··e ,ÚLB‰È ÏL BÈc ˙È·a ÔÈc eÈ˙B·‡¬≈»ƒ¿≈ƒ∆¿À«¿≈ƒ∆
e„ÓÚL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎ·e ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆»¿

ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ31.ÂLÎÚ „ÚÂ ƒ∆«≈¿««¿»

ממון.27) פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת שעין
הכתובים.28) מן אלו דינים למדנו צריך 29)שהרי

"כולם". ופרטותיה 30)לומר: כללותיה נאמרו התורה כל
הק  וראה בהר. כהנים, (תורת מסיני" לפירוש ודקדוקיה דמה

פירושו 31)המשנה). עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא
מן  סימוכים למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון,

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה

.Ê¯Úˆa ·iÁ B¯·Áa ˜ÈfnL ÔÈpÓe32BÓˆÚ ÈÙa33? ƒ«ƒ∆«ƒ«¬≈«»¿««ƒ¿≈«¿
dpÚ ¯L‡ ˙Áz :ÒB‡a ¯Ó‡ È¯‰L34ÔÈc‰ ‡e‰Â ; ∆¬≈∆¡«¿≈««¬∆ƒ»¿«ƒ

¯ÚˆÓ‰ ÏÎÏ35BÙe‚a B¯·Á ˙‡36ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L , ¿»«¿«≈∆¬≈¿∆«»¿«≈
.¯Úv‰ ÈÓc¿≈«««

י.32) הלכה ב פרק להלן ראה - הצער נוסף 33)ושיעור
הנזק. דמי נוסף 34)על צער משלם שאונס לומדים, מכאן

(ירושלמי  כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על
מהדרשה  יותר מפורש זה לימוד ה). הלכה ג פרק כתובות
פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע
מיושבת  ובזה א. הלכה ב פרק בתולה נערה הלכות וראה

כאן. משנה המגיד כוואו 35)תמיהת כגון הזיק, לא אפילו
חבורה, עושה שאינו במקום ציפורנו על במסמר או בשפוד

ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא אם 36)בבא אבל
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.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL :ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ ¯Èz‰Ï ÔÈ¯BÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;„ia B·˜¯˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
- ‰¯˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰e¯Èz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,Ò¯B„ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק,115) שרביט או חבל על כשעומד טמא שעוף "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰¯Bz ‰¯Èz‰L ÌÈ·‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL - ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
·‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ¯‰ ‡e‰Â ,·‚Á ÔÈÓ (· .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ

‡È·eˆ¯Ú ‡e‰Â ,Ïb¯Á ÔÈÓe („ .Ïb¯Á121.‰a¯‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙¯tˆ ‡È‰Â ,‰a¯‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓ¯k123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLe¯È ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב.118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב" מפני חגב. חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב, בסוף להלן כמבואר חגב,
עלֿיד  חרגול כתוב שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב"
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי החגב, למין רבינו סמכו חגב,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר
צ:).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.·Î„iv‰Â .ÏÎB‡ - Ô‰È˙BÓL·e Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba - Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa¯‡Â ,ÌÈÏ‚¯ Úa¯‡128C¯‡ ·¯ «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ ·¯Â BÙeb129ÌÈÚ¯k ÈL BÏ LÈÂ ,130¯zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ì‰a131BL‡¯L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
·‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,·Ê BÏ LÈÂ C¯‡132.¯B‰Ë - »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט"ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב וחופות כנפים ארבע
לשני  מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה הם

רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף ה"כרעים" חשיב רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואףֿעלֿפי 128)בכת"י
החופות  של הסימן לפני הכרעים של הסימן כתוב שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב את
הגוף, אורך רוב חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב: לכן
ל'טור' יוסף' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב, לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב, להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי

ב.132)חגב. סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚ¯k B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133¯Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba¯ ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י  סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈

¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À
˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆

˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
(מגידֿ קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'
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˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ ÔÈ„ ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ≈«¬≈«ƒ
.BBÓÓ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
דברים,1) בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר

התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת וריפוי וצער נזק שהם:
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שם  ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם
ז. הלכה

.Á˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.ËÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה

רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈

- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿
ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי
יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק
"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה

פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,
דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ
.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿
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˙eL¯a Ì‰ÈL eÈ‰78e˜f‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿À¿
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê79. ∆»∆¿≈∆¿ƒ

ביה".73) "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה מתוך
היחיד.74) ברשות ובין הרבים ברשות חצרו 75)בין כגון

ביתו. הבית.76)או בבעל שנתקל הנכנס 77)כגון כי
שפשע. הוא ברשות או 78)שלא שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית בעל לו ברשות 79)שנתן שניהם אם
נמצא  חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע
שלא  שנכנס מפני הניזק פשע ברשות שלא שניהם ואם שם.

ברשות.

.ÊÈÔ‰Ó ıÚ Á¯Ùe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈˆÚ Úw·Ó‰«¿«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ»«≈≈∆
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â80„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ;81, ¿ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â82,„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ú˜aL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿«»ƒ

¯Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Èf‰Â83ÏL B˙eÁÏ ÒÎpL B‡ ; ¿ƒƒƒ¿«»ƒ«≈∆ƒ¿««¬∆
¯b84˙eL¯a ‡lL ÔÈa ˙eL¯a ÔÈa ,85˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «»≈ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««

·iÁ el‡ ÏÎa - ÂÈt ÏÚ ‰ÁÙËÂ86ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a87, ¿»¿»«»»¿»≈«»¿«¿»»¿»ƒ
˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe88. »ƒ«∆

לבקע 80) לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, של
לו 82)שלו.81)עצים. מותר שבחצרו פי על אף חייב,

להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם
הרבים. ברשות מצויים רבים אף 83)שהרי אחרים, של

קיסמים  כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על
הביקוע. ממקום רחוק ליפול דרכם שרבים 84)הניתזים

אומנים. של לחנות להיכנס רשות 85)רגילים נטל שלא
החנות. רשות 86)מבעל נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו שבכל 87)הוא
הוא. למזיד קרוב כאן, האמורים שלא 88)המקרים משום

להזיק. לא ואף לבייש, התכוון

.ÁÈ‰˙ÈÓÏ ÔÈ„ÓB‡L ÌLk89ÔÈ˜ÊÏ ÔÈ„ÓB‡ Ck ,90. ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯B¯ˆa B¯·Á ‰k‰L È¯‰ ?„ˆÈk91È„k Ba ÔÈ‡L ≈«¬≈∆ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿≈

‰ÏaÁ Ba Ï·ÁÂ ,ÔË˜ ıÚ ÏL ÌÒÈ˜a B‡ ,˜Èf‰Ï¿«ƒ¿≈»∆≈»»¿»««»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - B˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰Ê ıÙÁ ÔÈ‡L92; ∆≈≈∆∆»«¬¬≈∆»

Û¯‚‡· B‡ Ô·‡a :¯Ó‡pL93.˜Èf‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c - ∆∆¡«¿∆∆¿∆¿…»»»»¿«ƒ
˙L·a ‡e‰ ·iÁ Ï·‡94˜˜¯ elÙ‡ .„·Ïa95BÙe‚a ¬»«»¿∆ƒ¿«¬ƒ»«¿

B¯·Á ÏL96CÎÈÙÏ .˙L·a ·iÁ -97ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ∆¬≈«»¿∆¿ƒ»¿ƒƒ»≈ƒ
˙È·Ï Ba ˜Èf‰L ıÙÁ‰ ÔÈ‡È·Óe ,˜Èf‰ ‰na Ú„ÈÏ≈««»ƒƒ¿ƒƒ«≈∆∆ƒƒ¿≈

ÔÈc98B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡L „Ú ,99„·‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„Â ƒ«∆¿ƒ¿»ƒ»»¿ƒ»«
BÓÎe ,˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ ‡Ï :Ï·BÁ‰ ¯Ó‡Â ,ıÙÁ‰«≈∆¿»««≈…»»¿≈¿«ƒ¿

È‡ Òe‡100p‰Â ;- ˜Èf‰Ï È„k Ba ‰È‰ :¯ÓB‡ ÏaÁ »¬ƒ¿«∆¿»≈»»¿≈¿«ƒ
ÏhÈÂ ÏaÁp‰ Ú·MÈ101¯‡a˙iL BÓk ,102. ƒ»««∆¿»¿ƒ…¿∆ƒ¿»≈

להמיתו,89) כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו
היכהו  בה, ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר

קס.) פיסקה מסעי, פרשת בדבר 90)(ספרי חבירו היכה
צא.). קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו באבן 91)שאין

ראה 92)קטנה. הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו שמחמת
שם. משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק מדובר 93)להלן ושם

מת. ולא נחבל אותו 94)שהמוכה לעשות התכוון כי

חבירו. את לבייש שגרם מה 95)מעשה כלל, נזק בו שאין
צ. שם כלשהי, חבלה לחבול שיכולה קטנה, באבן כן שאין

פרק 96) להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק אבל
ה. הלכה לנזקים.97)ג שאומדים שאמרנו מאחר

סומכ 98) כשמעון ואין פסק בלבד. העדים דברי על ים
צ: שם זה.99)התימני, נזק לעשות היה ראוי זה חפץ אם

ופטור.100) גמור בחפץ 101)אונס נעשה שהנזק חזקה
(בשבועה). לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש

ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, לקמן 102)ראה
שחב  העדים ראו כשלא ד, הלכה ה בו.פרק ל

.ËÈ„Ó‡ BÏ ÔÈ‡ ÏÊ¯a‰103‰pË˜ ËÁÓ elÙ‡ .104 ««¿∆≈…∆¬ƒ««¿«»
˜¯Bf‰ .˜Èf‰Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ÈÓ‰Ï ‡È‰ ‰Èe‡¿̄»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿«ƒ«≈
˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰ B„È ˙ÁzÓ ‰‡ˆÈL ¯Á‡Ïe ,Ô·‡∆∆¿««∆»¿»ƒ««»ƒ«»∆

ÌeÏkÓ ¯eËt - dÏa˜Â ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯105:¯Ó‡pL ; …ƒ««¿ƒ¿»»ƒ¿∆∆¡«
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe106BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t -107. »»∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆«¿

או 103) ולהזיק להמית כדי בו יש אם אותו, אומדים אין
אבל 104)לא. סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל

בא  והנזק בשפוד אפילו או ברזל, במוט אותו היכה אם
שאומדים  כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה
זה  דין ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ
ברזל  בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו"
צריכים  ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
בכל  שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור
סנהדרין  קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט אפילו שהוא,
זה  דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:).
בה", ימות "אשר כתוב ובעץ באבן יותר. פשוטה בדרך
כתוב  ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו
ידי  שעל קטנה, מחט אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר
ועליו  יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה

שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה אפילו 105)מסתמך
פסק  וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק.

מן 106)הרי"ף. הברזל ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא רעהו"107)העץ את "ומצא הלשון

מכאן  הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע
זריק  בשעת הוציא שאם כך אחר ורק שם, היה לא האבן ת

קפג). פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את

á"ôùú'ä à"ðî ç"é éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
דברים 1) חמשה בכל חייב שהעושם הדברים בו נתבארו

ונתבארו  בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים,
וכל  ושבת וריפוי וצער נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות

פרטיהם.

.‡‰MÓÁ‰ ÌlLÏ Èe‡¯ ‡e‰L ‰ÏaÁ B¯·Áa Ï·BÁ‰«≈«¬≈«»»∆»¿«≈«¬ƒ»
‰MÓÁ ÌlLÓ - Ìlk ÌÈ¯·„2Ba ÔÈ‡L ˜Ê B˜Èf‰ . ¿»ƒÀ»¿«≈¬ƒ»ƒƒ∆∆∆≈

‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‡l‡3ÌlLÓ - ‰LÏL . ∆»«¿»»¿«≈«¿»»¿»¿«≈
„Á‡ ÌlLÓ - „Á‡ .ÌÈL ÌlLÓ - ÌÈL .‰LÏL4. ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ∆»¿«≈∆»
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שם  ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם
ז. הלכה

.Á˙·La ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓe37Èet¯Â BÓˆÚ ÈÙa38 ƒ«ƒ∆«»¿∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ
¯Ó‡pL ?BÓˆÚ ÈÙa39.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ : ƒ¿≈«¿∆∆¡««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈

יא.37) הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו ביטול
יד.38) הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא שכר
פה.39) קמא בבא וראה למשכב. ונפל איש במכה

.ËÈ¯‰L ?BÓˆÚ ÈÙa ˙L·a ·iÁ ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«»¿∆ƒ¿≈«¿∆¬≈
˙‡ ‰˙v˜Â ,ÂÈL·Óa ‰˜ÈÊÁ‰Â d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡∆¡«¿»¿»»»¿∆¡ƒ»ƒ¿À»¿«…»∆

dtk40Li·Ó‰ Ïk ‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ;41. «»ƒ¿«ƒ∆»«¿«≈

תצא,40) ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו
כח. קמא אלא 41)ובבא באה לא במבושיו והחזיקה

רצב. שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא

.ÈÔek˙Ó ‰È‰iL „Ú ˙La‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Li·Ó‰42, «¿«≈≈«»««∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
d„È ‰ÁÏLÂ :¯Ó‡pL43‡Ïa B¯·Á Li·Ó‰ Ï·‡ ; ∆∆¡«¿»¿»»»¬»«¿«≈¬≈¿…

.¯eËt - LiaL Ba ‡ˆBiÎÂ ÔLÈ ,CÎÈÙÏ .¯eËt - ‰ek«»»»¿ƒ»»≈¿«≈∆ƒ≈»

יא.42) הלכה ראה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
וראה 43) פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

וספרי  ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם
שם.

.‡È„ÚeÓ Ì„‡44ÔÈa ,„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa .ÌÏBÚÏ »»»¿»≈≈≈≈ƒ≈
ÔLÈ ÔÈa ¯Ú45¯BkL ÔÈa46˜Èf‰ B‡ B¯·Áa Ï·Á Ì‡ , ≈≈»≈≈ƒƒ»««¬≈ƒƒ

‰na .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈¿«≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»«∆
eLiL ÌÈLa ?ÌlLÏ ·iÁ ÔLi‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»≈«»¿«≈ƒ¿«ƒ∆»¿

B¯·Á ˙‡ ˜Èf‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ct‰˙Â ,„Á‡k47Ú¯˜ B‡ ¿∆»¿ƒ¿«≈««≈∆¿ƒƒ∆¬≈»«
Bcˆa ·ÎLÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÔLÈ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B„‚aƒ¿¬»ƒ»»∆»»≈»«≈¿»«¿ƒ
ÔLi‰ B˜Èf‰ Ì‡Â ,„Úen‰ ‡e‰ ‰B¯Á‡a ‡aL ‰Ê -48 ∆∆»»«¬»«»¿ƒƒƒ«»≈

- B¯aLÂ ÔLi‰ „ˆa ÈÏk ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt -»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ¿««»≈¿ƒ¿
ÚLtL „Úen‰ ‡e‰ BÁÈp‰L ‰fL ;¯eËt49. »∆∆∆ƒƒ«»∆»«

כו.).44) (שם שלם נזק לשלם בבחינת 45)וחייב שהוא
שם 46)אונס. בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם

האונס  ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת פצע כו:
לישון.48)בגופו.47)כרצון. ששכב הראשון כלומר

דעתו,49) על להעלות צריך שהיה הישן, בצד שהניחם
אותם. ישבור שהישן

.·È‰ÈeˆÓ Áe¯a ‚b‰ ÔÓ ÏÙpL ÈÓ50·iÁ - ˜Èf‰Â ƒ∆»«ƒ«»¿«¿»¿ƒƒ«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a51˙La‰ ÔÓ ¯eËÙe ,52Áe¯a ÏÙ . ¿«¿»»¿»ƒ»ƒ«∆»«¿«
‰ÈeˆÓ dÈ‡L53˜Êa ·iÁ -54¯eËÙe ,„·Ïa ∆≈»¿»«»¿∆∆ƒ¿«»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó55Ct‰˙ Ì‡Â .56Û‡ ,Ïka ·iÁ - ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«»«…«

˙L·a57‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èf‰Ï Ôek˙n‰ ÏkL ; ¿∆∆»«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒ∆…
˙L·a ·iÁ - Li·Ï Ôek˙58. ƒ¿«≈¿«≈«»¿∆

שרוח 50) דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב
אותו. תפיל להזיק.51)מצוייה נתכוון שלא פי על אף

י.52) הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שהמבייש
אונס.53) זה והרי פתאום, שפרצה סערה שאדם 54)כגון

כאן  משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד
תורה  פטרתו ולא נזק מדמי גם פטור ממש שאונס כתב,
שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא
את  והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה

בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל שאינו 55)המלים:
בכתוב  כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב
בתשלומי  המסיים יח), כא, (שמות אנשים" יריבון "וכי

כו. קמא בבא ובושת. האדם,56)ריפוי על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י החבטה את להקל פי 57)כדי על אף

מתכוון. כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו
שהתכוון 58) מכיוון חייב, לבייש מתכוון שאינו פי על אף

זו  הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות
דווקא, לבושת פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת

עצמו. לנזק אלא

.‚È„Á‡k „Á‡a eÏ·ÁL ÌÈL59ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL -60, ¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿≈∆«»ƒ
ÔÈLlLÓe61BÈ‡L „Á‡Â Ôek˙Ó „Á‡ ‰È‰ .Ô‰ÈÈa ¿«¿ƒ≈≈∆»»∆»ƒ¿«≈¿∆»∆≈

˙La‰ ÔÓ ¯eËt Ôek˙Ó BÈ‡L ‰Ê - Ôek˙Ó62. ƒ¿«≈∆∆≈ƒ¿«≈»ƒ«∆

אחת.59) שניהם 60)בבת מת, אם אבל בתשלומים,
כו: שם ממיתה. אחד 61)פטורים כל כלומר, ומחלקים,

חצי. אלא משלם אינו הכל.62)מהם ישלם וחבירו

.„ÈÔ˙B - ÏB„b‰ ˙‡ Li·e ÔËw‰ ˙‡ Li·Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿«≈∆«»»ƒ≈∆«»≈
ÏB„bÏ63ÔË˜ ÏL BzLa ÈÓc64„·Ú‰ Li·Ï Ôek˙ . «»¿≈»¿∆»»ƒ¿«≈¿«≈»∆∆

ÏL BzLa ÈÓc ÔÈ¯BÁ Ô·Ï Ô˙B - ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·eƒ≈∆∆ƒ≈¿∆ƒ¿≈»¿∆
„·Ú65. ∆∆

אליו.63) נתכוון שלא פי על שהיה 64)אף בושת דמי
משל  נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת ראוי

בבושת.65)גדול. חייב העבד את המבייש שאף

.ÂËda ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ,B˜ÈÁa ˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆À««¿≈≈∆…ƒƒ»
ÌÏBÚÓ66dÁÎLe da ¯Èk‰L ÔÈa67‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ , ≈»≈∆ƒƒ»¿≈»¿»«¿»¿»
‰˜Èf‰Â68˜Êa ·iÁ -69‰Úa¯‡Ó ¯eËÙe ,„·Ïa ¿ƒƒ»«»¿∆∆ƒ¿«»≈«¿»»
ÌÈ¯·„70ÌÈzL ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÎÂ .71Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…¿«ƒ¿»««¿«

ÔLÈ ‡e‰Lk ˜Èf‰L B‡ ,˜Èf‰Â72¯eËÙe ,˜Êa ·iÁ - ¿ƒƒ∆ƒƒ¿∆»≈«»¿∆∆»
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿»ƒ

בחיקו.66) אחר אדם והניחה ישן, שהיה והריהו 67)כגון
לכלים.68)שוגג. או אנוס,69)לאדם שהוא פי על אף

פשע). לא הניזק (אם כמזיד ושוגג כרצון אונס בו עשו כי
יא. הלכה למעלה מזיד 70)ראה או אלא בהם חייב שאינו

יב. הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב שתי 71)או למרחק
"ישן"72)אמות. דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה

פטור  שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו,
דברים. מארבעה

.ÊË‰eÎa B¯·Á ˙‡ ˜Èfn‰73ÌB˜Ó ÏÎa74·iÁ - ««ƒ∆¬≈¿«»»¿»»«»
B¯·Á ˙eL¯Ï ÒÎ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa75‡lL «¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒƒ¿«ƒ¿¬≈∆…

˙eL¯ BÏ LiL ;·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa B˜Èf‰Â ,˙eL¯aƒ¿¿ƒƒ««««ƒ«»∆≈¿
˜f‰ Ì‡ Ï·‡ .B˜Èf‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡Â ,B‡ÈˆB‰Ï76‰Ê ¿ƒ¿≈¿¿«ƒ¬»ƒÀ«∆

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚ·a ÒÎpL77Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿««««ƒ¬≈««««ƒ»¿ƒ
.˙eL¯a ‡lL ÒÎpL ÈtÓ ,·iÁ - ˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰À«««««ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿
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פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.·?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»

¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿

e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆

‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון
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אדם. מדיני ופטור לנזק גורם חלה 47)זה שבגללו מכיון
כן 49)בתנאי.48)חבירו. ועל מעשה, וזהו בגופו,
חייב.

.ÁÈÏ ‰‡¯È50B‡ ÈzL¯Á˙ :¯Ó‡L ÏaÁp‰L , ≈»∆ƒ∆«∆¿»∆»«ƒ¿»«¿ƒ
BÈ‡ - ÚÓBL ÈÈ‡ B‡ ‰‡B¯ ÈÈ‡ È¯‰Â ,ÈÈÚ ˙ÈÓÒƒ¿≈≈ƒ«¬≈≈ƒ∆≈ƒ≈«≈

ÔÓ‡51.ÌÈ¯ÚÈ ‡nL ,¯·c‰ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆¡»∆¬≈≈»«ƒƒ«»»∆»«¿ƒ
˜ÊÁÓ ‰È‰ÈÂ ,‰a¯Ó ÔÓÊ ˜„aiL „Ú ˜Êp‰ ÏËB BÈ‡Â¿≈≈«∆∆«∆ƒ»≈¿«¿À∆¿ƒ¿∆À¿»
.‰Ê ÌlLÈ Ck ¯Á‡Â ,L¯Á˙ B‡ ÂÈÈÚ ¯B‡Ó „a‡L∆ƒ≈¿≈»ƒ¿»≈¿««»¿«≈∆

עצמו.50) (שבועות 51)סברת הנגזל כדין הנחבל דין כי
אינו  ברשות שלא כליו ממנו שלקחו הטוען ונגזל מד:),
לחושןֿ הגר"א מו. (שם עדים לו יש אלאֿאםֿכן נאמן

לג). סעיף תכ, סימן משפט

.Ë˜fp‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ïk‰ ?¯Úv‰ ‡e‰ ‰nk52Ì„‡ LÈ : «»««««…¿ƒ«ƒ»≈»»
C¯ ‡e‰L53„‡Ó ‚ÚÂ54BÏ e˙ el‡Â ,ÔBÓÓ ÏÚ·e ∆«¿»…¿…««»¿ƒ»¿

‡e‰L Ì„‡ LÈÂ ;ËÚÓ ¯ÚËˆÓ ‰È‰ ‡Ï ‰a¯‰ ÔBÓÓ»«¿≈…»»ƒ¿«≈¿«¿≈»»∆
ÔÏÓÚ55˜ÊÁÂ56¯Úˆ ¯ÚËˆÓ „Á‡ ÊeÊ ÈtÓe ,ÈÚÂ «¿»¿»»¿»ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«≈««

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚÂ .‰a¯‰57ÔÈ˜ÒBÙe ÔÈ„ÓB‡ «¿≈¿«ƒ«¿»ƒ»≈∆¿ƒ¿ƒ
.¯Úv‰«««

פג:52) מפונק.53)בבאֿקמא לו 54)חלש, וקשה
ומפונק" מעודן מרוכך, היה "אם מועט, בצער אפילו לעמוד

ח). פרשה משפטים קשה.55)(מכילתא עבודה עובד
רב.56) בצער אפילו לעמוד כיוצא 57)ויכול אדם "כמה

בחשבון  מביאים הצער, באומדן (שם). ליטול" רוצה בזה
בחישוב  מהֿשאיןֿכן הנחבל, של הסובייקטיבי הצד את

א. הלכה א פרק למעלה ראה הנזק.

.È?¯·È‡ B¯qÁL ÌB˜Óa ¯Úv‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk58È¯‰ ≈«¿«¬ƒ«««¿»∆ƒ¿≈»¬≈
‰Êk Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡ - BÚaˆ‡ B‡ B„È ÚËwL∆»«»∆¿»¿ƒ«»»»»∆
ÚË˜Ï B‡ ÛÈÒa ‰Ê ¯·È‡ BÏ ÚË˜Ï ÔÈa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈≈ƒ¿…«≈»∆¿«ƒƒ¿…«

ÌÒa B˙B‡59CÏn‰ ÂÈÏÚ ¯Êb Ì‡ ,60B‡ B„È ÚË˜Ï ¿«ƒ»«»»«∆∆ƒ¿…«»
ÌlLÓe ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡Â ,BÏ‚«̄¿¿¿ƒ«»≈≈∆»∆¿«≈

˜Èfn‰61. ««ƒ

ההלכה 58) פה. בבאֿקמא האבר, דמי לו שילם שכבר
כגון  נזק, במקום שלא לצער מספקת תשובה נותנת הקודמת
כיצד  רבינו מבאר זו ובהלכה ציפורנו. על בשפוד כוואהו
הנזק. דמי שילם והחובל נזק, גם שיש במקום צער משערים

צער.59) בו יסכים,60)שאין לא לכתחילה ידו לקטוע כי
מרובים. בדמים ההפרש.61)אפילו את

.‡È‡l‡ ¯·È‡ B¯qÁ ‡Ï Ì‡ ?˙·M‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ«∆∆ƒ…ƒ¿≈»∆»
ÊÁÏ dÙBÒÂ B„È ‰˙·vL B‡ ,·kLnÏ ÏÙÂ ‰ÏÁ¯62 »»¿»««ƒ¿»∆»¿»»¿»«¬…

ÏËa ÏÚBÙk ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ÏL Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B -63 ≈¿≈ƒ¿∆»»¿≈»≈
¯·È‡ B¯qÁ Ì‡Â ;epnÓ ÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL64 ∆»¿»»∆ƒ≈ƒ∆¿ƒƒ¿≈»

˙·LÂ ,˜Êp‰ ‡e‰L ,B„È ÈÓc Ô˙B - B„È ÚËwL B‡∆»«»≈¿≈»∆«∆∆¿∆∆
B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -65ÌÈ‡eM˜ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k66ÔÈ‡B¯Â , ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ÔÈOBÚÂ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ‡eM˜ ¯ÓBL ¯ÎO ‡e‰ ‰nk«»¿«≈ƒƒ¿»¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,‰Ê ÏL BÈÏÁ ÈÓÈ Ïk ÔBaLÁ67Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿≈»¿∆∆¿≈¿≈ƒ

BÏ‚¯ ÚË˜68ÏÚ ¯ÓBL ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »««¿ƒ¿ƒ≈«

Á˙t‰69BÈÚ ‡nÒ .70ÔÁBË ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «∆«ƒ≈≈ƒ¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÁ¯a¿≈«ƒ¿≈…«≈»∆

המחלה.62) בזמן דמיו שפחתו אףֿעלֿפי נזק, משלם ואינו
קודם 63) בה שעסק עבודה, יום של המלא השכר לא

ובטל" ליושב מלאכה עושה דומה "אינו כי המחלה,
שפועל  השכר, לפי מחשבים אלא עו:), (בבאֿמציעא
יעבוד. שלא ובלבד ליום לקבל מסכים היה העבודה באותה
המלאכה  ואם גדולה, להפחתה יסכים קשה, העבודה אם
תוספתא  (ראה בלבד מועטת להפחתה אלא יסכים לא קלה,
לו  שנותן ג, הלכה ח פרק שם וירושלמי ט, פרק בבאֿקמא
יב  פרק ואבידה גזילה הלכות מגידֿמשנה וראה שלם, שכר

ד). פה:64)הלכה פג: החולי.65)בבאֿקמא ימי כל
לאחר 66) יד, בלי גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה

ידו, שקטעו לפני העבודה שכר לפי מחשבים ואין שיבריא.
מכילתא  וראה הנזק. דמי בחשבון נכלל זה שהפסד מכיוון

יט. כא, משפטים יד.67)דרשב"י הלכה להלן ראה
להתהלך 68) שצריך קישואים, שומר להיות יכול ואינו

אחת, ברגל כי רגליו, שתי כשקיטע [המדובר לגינה. מסביב
וכן  קישואים, כשומר שמקבל (פג:) המשנה אומרת
רא"ש  קישואים. שומר חגר הוא כאילו נאמר: שם בתוספתא

בלי 69)שם]. גם לעשותה אדם כל שיוכל קלה עבודה
שיבריא. לאחר סומא 70)רגל, כי עיניו, לשתי הכוונה

אדם, בן בסתם נאמר זה [ודין לעבודה. מסוגל אחת בעין
לעסוק  ויוכל מקצוע, בעל הוא אם אבל מקצוע. בעל שאינו
שיוכל  שלו, המלאכה לפי השבת משערים חליו, אחר גם בו
רגלו, או ידו וקטעו מורה כגון שיתרפא, לאחר לעשותה

שם)]. (רא"ש במלאכתו להמשיך יוכל שיתרפא שלאחר

.·È‰k‰71BÊÁ‡ B‡ ,BÊ‡ ÏÚ B¯·Á ˙‡72Ú˜˙Â ƒ»∆¬≈«»¿¬»¿»«
BL¯ÁÂ ,BÊ‡a73Blk ÈÓ„ BÏ Ô˙B -74BÈ‡ È¯‰L ; ¿»¿¿≈¿≈¿≈À∆¬≈≈

ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ Èe‡¯75. »ƒ¿»»¿»

צא.71) השווה 72)בבאֿקמא שם. בגופו, מעשה שעשה
ז. הלכה לריפוי.73)למעלה ניתן של 74)ואינו מימרא

פה: שם שיוכל 75)רבא, מלאכה, לו יש שאם משמע
שם  ראה כולו. דמי משלם אינו שנתחרש, לאחר לעשותה

חרשו. דיבורֿהמתחיל תוספות

.‚ÈBÈÚ ˙‡ ‡nÒ76e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ77B„È ˙‡ ÚË˜ ,78 ƒ≈∆≈¿…¬»»«∆»
e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ79Ë˜Â ,¯Á‡Â ,e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ Ú ¿…¬»¿»«∆«¿¿…¬»¿««

Ô˙B ,˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ e‰e„Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - BL¯Á Ck»≈¿ƒ¿…¬»¿»∆∆»∆∆≈
Blk ÈÓ„ BÏ80e‰e„Ó‡ .81Ck ¯Á‡Â ˜ÊÂ ˜Ê ÏÎÏ82 ¿≈À¬»¿»∆∆»∆∆¿««»

BlÎÏ e‰e„Ó‡83Blk ÈÓ„ ‡l‡ epnÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¬»¿À≈ƒƒ∆∆»¿≈À
„·Ïa84¯·È‡Â ¯·È‡ Ïk ˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;85ÈÓ„e ƒ¿«¿ƒ»««ƒ»∆∆»≈»¿≈»¿≈

Blk86B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87. À≈ƒƒƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."elek inc el ozep ... eyxg"

הבנה  שהיא תחתון' 'דעת ישנה השכל שבהבנת כשם
סוג  שהוא עליון' ו'דעת אדם, של שכלו ערך כפי באלקות
הנשמה  של הפנימי הקשר מצד הבא ב"דעת" לגמרי שונה
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פג:2) על 3)בבאֿקמא חייב שאינו כיון אומרים ואין
בבאֿקמא  תוספתא ישלם. לא הדברים שאר על אף הנזק,

א. הלכה ח פרק וירושלמי ט, החבלות 4)פרק כל לא כי
כל  שהיא. כפי חבלה כל פרטי מבררים וביתֿדין שוות,

שם. בירושלמי שנוסחה וכפי שם, בתוספתא ההלכה

.·?„ˆÈk5B„È ÚË˜6B‡ ,Ô‰Ó Úaˆ‡ B‡ BÏ‚¯ B‡ ≈«»«»«¿∆¿«≈∆
˜Ê :‰MÓÁ ÌlLÓ - BÈÚ ‡nqL7¯ÚˆÂ ,8Èet¯Â ,9, ∆ƒ≈≈¿«≈¬ƒ»∆∆¿««¿ƒ

˙·LÂ10˙L·Â ,11‰˙·ˆÂ B„È ÏÚ e‰k‰ .12dÙBÒÂ , ¿∆∆»∆ƒ»«»¿»¿»¿»
‰„¯Óe BÈÚ ÏÚ ;¯ÊÁÏ13ÌlLÓ - ˙BÈÁÏ dÙBÒÂ , «¬…«≈»¿»¿»ƒ¿¿«≈

‰Úa¯‡14ÏÚ e‰k‰ .˙L·Â ,˙·LÂ ,Èet¯Â ,¯Úˆ : «¿»»««¿ƒ¿∆∆»∆ƒ»«
‰·ˆÂ BL‡¯15.˙L·Â ,Èet¯Â ,¯Úˆ :‰LÏL ÌlLÓ - …¿»»¿«≈¿»««¿ƒ»∆

BÈ‡L ÌB˜Óa e‰k‰‰‡¯16ÂÈk¯a ÏÚ ‰k‰L ÔB‚k , ƒ»¿»∆≈ƒ¿∆¿∆ƒ»«ƒ¿»
Ba‚a B‡17Èet¯Â ¯Úˆ :ÌÈL ÌlLÓ -18e‰k‰ . ¿«¿«≈¿«ƒ««¿ƒƒ»

¯ËLa B‡ B„ÈaL ˙ÁtËÓa19Ô˙B - el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿««∆¿»ƒ¿»¿«≈»≈≈
.„·Ïa ˙La‰ ‡È‰Â ,˙Á‡««¿ƒ«∆ƒ¿«

התוספתא 5) שאלת פחות. ופעם דברים, חמשה פעם משלם
שם. חוזר.6)והירושלמי שאינו למעלה 7)אבר ראה

ב. הלכה א טֿי.8)פרק הלכות להלן להלן 9)ראה
יד. יא.10)הלכה הלכה הלכה 11)להלן ג פרק להלן

שם.12)א. וירושלמי תוספתא ויצאה 13)והתנפחה,
את 14)ממקומה. מחסר אלאֿאםֿכן חייב אינו נזק על כי

ה. הלכה להלן חוזר, שאינו אבר שבת 15)חבירו שאף
שם. במלאכתו, לעסוק הוא יכול שהרי כאן, לשון 16)אין

ואין  מכוסה המכה שמקום מפרש, רבינו שם. הירושלמי
היא  הירושלמי שכוונת מפרש הראב"ד אבל אותו. רואים
מחלוקת  שאין הדברים ונראים ההכאה, את ראה לא שאיש
ואנשים  הכהו שאם מודה רבינו עצמו. לדין בנוגע ביניהם
והראב"ד  נראית, אינה שהמכה אףֿעלֿפי ביישו הרי רואים,
אבל  שהכהו, בשעה ראה לא איש אם אפילו בבושת מחייב

לעין. ונראית ניכרת איש 17)המכה אין יתנפח, שאפילו
במקום 18)רואה. שהמכה מכיון משלם, אינו ובושת

רואים. באין הכהו וגם בה 19)מכוסה, שאין קלה מכה
שם. ירושלמי לביישו. והתכוון בלבד, בזיון אלא צער

.‚„etLa e‰‡Âk20ÌB˜Óa ,ÂÈ¯tˆ ÏÚ ¯ÓÒÓa B‡ ¿»»¿«¿«¿≈«ƒ»¿»¿»
‰¯eaÁ ‰OBÚ BÈ‡L21‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ ‡ÏÂ22ÌlLÓ - ∆≈∆«»¿…¿«≈¿»»¿«≈

„·Ïa ¯Úv‰23ÌÒ BÎÒ B‡ ÌÒ e‰˜L‰ .24‰pLÂ , «««ƒ¿«ƒ¿»«»«¿ƒ»
B¯BÚ ‰‡¯Ó25„·Ïa Èet¯ BÏ ÌlLÓ -26¯ÊÁiL „Ú , «¿≈¿«≈ƒƒ¿««∆«¬…

¯„Áa B¯Ò‡ .‰È‰Lk e‰‡¯Ó27˙·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B - «¿≈¿∆»»¬»¿∆∆≈¿≈∆∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈…«≈»≈

פג:20) ריפוי.21)בבאֿקמא ולא נזק לא בו ואין
שבת.22) בו ראהו 23)ואין לא אם משלם, אינו ובושת

(מגידֿמשנה). אדם פב:24)שום בבאֿקמא
ולא 25) צער ולא נזק לו גרם ולא נראה, שאינו במקום

הרפואות.26)בושת. ודמי הרופא ובטלו 27)שכר
יוכל  שלא עליו, וסגר בחדר כבר היה (אם שם ממלאכתו,
שם. רא"ש אדם, מדיני ופטור בנזקים גורם הריהו לצאת,

יא). סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט וראה

.„Ál‚Ó‰28BzLa ÈÓ„ BÏ Ô˙B - B¯·Á L‡¯ ¯ÚO «¿«≈«¿«…¬≈≈¿≈»¿

e‰‡ÂkL B‡ ÌÒa BÁlb .¯ÊÁÏ BÙBqL ÈtÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ¿≈∆«¬…ƒ¿¿«∆¿»»
:ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ - ¯ÊÁÏ ¯ÚO‰ ÛBÒ ÔÈ‡L „Ú«∆≈«≈»«¬…«»«¬ƒ»¿»ƒ

˜Êa29‰iÂk‰ ÔÓ BL‡¯ ÌnÁ˙È È¯‰L - Èet¯Â ¯Úˆa ¿∆∆¿««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈…ƒ«¿ƒ»
BL‡¯a LÁ ‡ˆÓÂ ,Ìq‰ ÔÓ B‡30˙·L BÏ ÌlLÓe ; ƒ««¿ƒ¿»»¿…¿«≈∆∆

„w¯Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L -31BL‡¯ ˙lc „„Ïe32 ∆¬≈»¿«≈¿«¿≈««…
BÊ ‰Î‡ÏnÓ ÏËa ‡ˆÓÂ ,„ew¯ ˙ÚLa33- ˙L·e ; ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿»»∆

‰fÓ ÏB„b ˙La EÏ ÔÈ‡L34. ∆≈¿∆»ƒ∆

פו.28) בבאֿקמא סופו 29)בתער. אין השער שהרי
ריפוי.30)לחזור. טעון ואף צער, בו במי 31)ויש

בכך. ו)32)שמלאכתו ז, השירים (שיר המקרא [מליצת
שער  פירשו: המקרא מפרשי כל - כארגמן ראשך ודלת
יוצא  כאן רבינו מדברי אבל תלתלים, או קווצות ראשך,
שבת. על כאן מדבר שהרי לשער, התכוון שלא ברור
רבינו  שמנה הנזק הוא השער הפסד חוזר, שאינו ובגילוח
עד  המחלה בתקופת מלאכה ביטול משמעותו ושבת לחוד,

נכרית. לפאה הכוונה אולי שהוא 33)שיתרפא]. משום
בראשו. שם.34)חש הגמרא לשון

.‰z„ÓÏ ‡‰35BÈ‡L ¯·È‡ B¯·Á ¯qÁÓ‰ ÏkL , »»«¿»∆»«¿«≈¬≈≈»∆≈
¯ÊBÁ36ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ÏÎa ·iÁ -37ÏÈt‰ elÙ‡ . ≈«»¿»«¬ƒ»¿»ƒ¬ƒƒƒ
BpL38ÂÈt ‰ÏÁÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Ïka ·iÁ -39 ƒ«»«…∆ƒ∆¿»∆…∆¡∆ƒ

¯Oa ,‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ ÔM‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰ÚL»»««««ƒ∆«≈≈¿»¿«
.‰‡eÙ¯ CÈ¯ˆ ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»ƒ¿»

בהלכה 35) חוזר שאינו ומשער ב, בהלכה וכו' ידו מקטע
הקודמות.36)הקודמת. בהלכות שנזכרו אלו דוקא ולאו

בלבד.37) נזק בתשלום חובתו ידי יוצא דינה 38)ואינו
שאחרות  חלב ששיני ומובן, חוזרים. שאינם האברים כיתר
כד. קידושין ראה החוזר. כאבר דינן במקומן, צומחות

שעה.39) באותה ממלאכתו בטל הוא וגם ריפוי, וצריך

.Â¯BÚÓ ‰¯ÚOk B¯qÁ elÙ‡40‰MÓÁa ·iÁ - B¯Oa ¬ƒƒ¿¿«¬»≈¿»«»«¬ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ ¯BÚ‰L ;ÌÈ¯·„41˙˜lˆ ‡l‡42,CÎÈÙÏ . ¿»ƒ∆»≈≈∆»«∆∆¿ƒ»

Ì„ epnÓ ‡ÈˆB‰Â ¯BÚ‰ Ú¯˜Â B¯·Áa Ï·BÁ‰43·iÁ - «≈«¬≈¿»«»¿ƒƒ∆»«»
.ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa«¬ƒ»¿»ƒ

ירושלמי 40) וראה דברים, חמשה וחייב אבר כמחסר דינו
א. הלכה סוף יא, פרק שאינו 41)סנהדרין כאבר ודינו

רושם 42)חוזר. נשאר במקומה אבל מתרפאת, המכה
ח.43)לתמיד. פרשה משפטים מכילתא ראה פצע. היינו

.Ê˙ÈÚ·n‰44‰ÏÁL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á45- „Át‰ ÔÓ ««¿ƒ¬≈««ƒ∆»»ƒ«««
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰46ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ47. ¬≈∆»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

‡e‰Â48B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜ÚvL ÔB‚k ‡l‡ ,Ba Ú‚ ‡lL , ¿∆…»«∆»¿∆»«≈¬»
L˜Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÙ‡a [BÏ] ‰‡¯˙p∆ƒ¿»»«¬≈»¿«≈»∆¿≈ƒ»«

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - BL¯ÁÂ BÊ‡a¿»¿¿≈¿»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
BÊÁ‡49˙Úa BÙÁ„e Ba Ú‚pL B‡ ,BL¯ÁÂ BÊ‡a Ú˜˙Â ¬»¿»«¿»¿¿≈¿∆»«¿»¿≈

- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÂÈ„‚·a ÊÁ‡L B‡ ,B˙ÈÚ·‰L∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈
.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿ƒ

צא.44) בבאֿקמא ואף 45)המבהיל, ריפוי, צריך והוא
ממלאכתו. הרי 46)בטל בגופו, מעשה עשה שלא מכיון
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להבנה  להגיע יהודי יכול ידה ועל הקב"ה, עם היהודית
עצום  הבדל ישנו שבראיה וכשם באלוקות, לגמרי אחרת
ראיה  ובין שטחית, ראיה שהיא הראשונה בפעם ראיה בין
ובעמקות  ביסודיות בדבר התבוננות לאחר הבאה
אחר  דבר אין כאילו בה השוקע האדם את "התופסת"
סתם  שמיעה ישנה בשמיעה גם כך שרואה, הדבר מלבד
ופנימית  מעמיקה קליטה שפירושה שמיעה וישנה
דברי  "יכנסו - השומע מהות כל את ומקיפה החודרת
ויכולה  האדם ועצם לכללות נוגעת שהיא עד - באזנך"
נותן  "חרשו שאם נפסק לכן ותוכנו, מהותו כל את לשנות

כו  דמי כל לו את לעצב שבכוחה בשמיעה פגע כי לו"
האדם. של ותוכנו מהותו

(161 cenr f"l wlg y"ewl it lr)

בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
לחםֿ עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈

‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,

שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך
518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי
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צא. בבאֿקמא לחבלות", זמן למעלה 119)נותנים ראה
ב. קובעים 120)הלכה אין ממון, חסרו ואם שם. גמרא

מחסרון  באים שאינם התשלומים לאותם אפילו זמן לו
ממון.

á"ôùú'ä à"ðî è"é éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.‡Ïk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

."yiiaznde yiiand itl lkd"

מסוים  לאבר נזק נגרם שבו הגוף כהיזק אינו הבושת היזק
מאבד  האדם בו נפשי היזק שהוא אלא אדם, של בגופו
הבושת  בתשלומי חילוק מצינו ולכן ותוכנו, ערכו את
מדוע  גם יובן כך מתוך והמתבייש". המבייש לפי ש"הכל
ה"ב) פי"ז עדות (הלכות הרמב"ם כתב שקר, עדי בעניין
שקר  עדות כח אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים
שלא  אזהרה הבא" ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת
ארבע  עליהם שהעונש בעבירות אפילו דוגמתה מצינו

דין. בית מיתות
הקב"ה, על עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
ה"טוב" על מעיד הוא והישרה הטובה הנהגתו ידי על כי
ישראל  עם על נאמר שהרי כביכול, הקב"ה של וה"יושר"

עדי" י.)"אתם מג, זה (ישעיהו הרי שקר עדות כשמעיד לכן
מזהירים  כך ומשום ותוכנו, עניינו כל את הסותר מעשה
מאבד  כי כו' הזה בעולם לו בושת שקר יעיד שאם אותו

תוכנו. כל את
(56 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl it lr)

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.·Li·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.‚ÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
ıÈ˜‰ ‡ÏÂ ,B˙L21ÔÈ‡ - BLiaL ‰Êa LÈb¯‰ ‡ÏÂ ¿»¿…≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»∆∆ƒ¿≈

ÔÈ·Bb22- ÔÈL¯Bi‰ eOÙz Ì‡Â ;Li·Ó‰ ÔÓ ‰Ê ˙La ƒ∆∆ƒ«¿«≈¿ƒ»¿«¿ƒ
Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡23. ≈ƒƒƒ»»

פו:19) בבאֿקמא בבושתו, מרגיש שהרי 20)שאינו
מתבייש. הוא משנתו מתעורר שהוא ידע 21)לאחר ולא

בושת 22)בבושתו. על בא החיוב אם נפתרה, שלא בעיא
בא  החיוב ואם המבוייש. שמת מאחר פטור, המבייש שלו,
הם  שהרי חייב, יהיה משפחתו, בני של בושתם משום

הראיה.23)בחיים. עליו מחבירו המוציא כי

.„‰ËBM‰ ˙‡ Li·Ó‰24¯eËt -25˙‡ Li·Ó‰Â ; «¿«≈∆«∆»¿«¿«≈∆
·iÁ - L¯Á‰26„·Ú‰ ˙‡ B‡ ¯b‰ ˙‡ Li·Ó‰ .27- «≈≈«»«¿«≈∆«≈∆»∆∆

ÌÏÎ B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎnLk Ì‡ :ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆«»»ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿»
·iÁ -28¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,29BÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»¿ƒ»»ƒ»»≈

‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ˙‡ Li·ÓÏ ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ ‰ÓB„∆«¿«≈∆«»»ƒ¿«≈∆«»¿…
ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·ÓÏ „·Ú‰ ˙‡ Li·Ó‰30Li·Ó ‡ÏÂ , «¿«≈∆»∆∆ƒ¿«≈∆∆ƒ¿…¿«≈

.Áwt Li·ÓÏ L¯Á≈≈ƒ¿«≈ƒ«

תמיד 24) משובשת דעתו ונמצאת דעתו, שנטרפה מי "כל
לזרוק  או כלים לשבר שדרכו כגון הדברים", מן בדבר
ד.). ג: חגיגה וראה ט, הלכה ט פרק עדות (הלכות אבנים

פו:25) בבאֿקמא בושת, בן אינו שבדרך 26)כי אףֿעלֿפי
שם. נכונה, דעתו אין כי השוטה, כדין החרש  דין כלל

לבין 27) עברי עבד המבייש בין ההבדל בדבר פז. שם
ה"ו. פ"ד להלן ראה כנעני, עבד אע"פ 28)המבייש
השוטה. כדין הקטן דין כלל שם.29)שבדרך

כי 30) חורין, בן של כבושתו מרובה אינו עבד של בושתו
ראה  המתבייש. של באישיותו גם תלוי הבושת שיעור

א. הלכה למעלה

.‰ÌÈ¯·„a B¯·Á ˙‡ Li·Ó‰31ÂÈ„‚a ÏÚ ˜˜¯L B‡ , «¿«≈∆¬≈ƒ¿»ƒ∆»««¿»»
¯eËt -32ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ33¯c‚Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ . »ƒ««¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…
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להבנה  להגיע יהודי יכול ידה ועל הקב"ה, עם היהודית
עצום  הבדל ישנו שבראיה וכשם באלוקות, לגמרי אחרת
ראיה  ובין שטחית, ראיה שהיא הראשונה בפעם ראיה בין
ובעמקות  ביסודיות בדבר התבוננות לאחר הבאה
אחר  דבר אין כאילו בה השוקע האדם את "התופסת"
סתם  שמיעה ישנה בשמיעה גם כך שרואה, הדבר מלבד
ופנימית  מעמיקה קליטה שפירושה שמיעה וישנה
דברי  "יכנסו - השומע מהות כל את ומקיפה החודרת
ויכולה  האדם ועצם לכללות נוגעת שהיא עד - באזנך"
נותן  "חרשו שאם נפסק לכן ותוכנו, מהותו כל את לשנות

כו  דמי כל לו את לעצב שבכוחה בשמיעה פגע כי לו"
האדם. של ותוכנו מהותו

(161 cenr f"l wlg y"ewl it lr)

בתיקו.76) שעלתה רבא של בעיא ולא 77)שם. ביתֿדין,
לשלם. עליו כמה למזיק ורק 79)אחרֿכך.78)אמרו

לדין. באים הם שחרשו ופסק 80)לאחר חרשו. כדין
ידו  עינו, דמי כולל זה ותשלום שם. לומר" תמצי כ"אם
ובושת  מצער גם ופטור משלם, אינו שבת דמי ואף ורגלו.
לעבד. אותו קנה וכאילו כולו, דמי את שילם שהרי וריפוי,

בתיקו.81) שעלתה בעיא שחרשו.82)שם, לאחר
האלה.83) החבלות כל לפני שוה  שהיה מכיון 84)כפי 

ואין  המזיק, לטובת מספק פוסקים בתיקו, עלתה שהבעיא
החבלות  של ובושת שבת ריפוי, בצער, אותו מחייבים

אבר 85)הקודמות. כל של ובושת ריפוי צער, פירוש:
כולו. בדמי נכלל שבת אבל שוה 86)ואבר, שהיה כפי

האלה. החבלות פוסקים 87)קודם ספק, שהוא מכיון
לחםֿ עלֿפי זו הלכה כל של (הפירוש המחזיק לטובת

משנה).

.„È?Èet¯‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk88ÌÈÓÈ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ≈«¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ
‰ÈÁÈ89CÈ¯ˆ ‡e‰ ‰nÎÂ ‰Ê ÈÏÁÓ ‰Ê90BÏ Ô˙BÂ , ƒ¿∆∆≈√ƒ∆¿«»»ƒ¿≈
„iÓ91BÓBÈa ÌBÈ ¯·c ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â .92. ƒ»¿≈¿«¿ƒƒ≈¿«¿

˜ÈfnÏ ‡È‰ ‰wz ‰Ê ¯·„Â93. ¿»»∆«»»ƒ««ƒ

צא.88) יבריא.89)בבאֿקמא ימים כמה  לאחר
כגון 90) ההוצאות, וליתר הרפואות לדמי הרופא, לשכר

להבראה. מיוחד שם.91)מזון הימים, לכל הריפוי דמי
שם). (תוספתא מיד" לו ונותנין שמין אפילו 92)"וכולן

כמה  מראש לדעת שאיֿאפשר בטענה זאת תובע שהנחבל
הריפוי. ימשך מה 93)זמן על יתר הריפוי ימשך שאפילו

שם. גמרא כלום, לו מוסיף אינו שאמדוהו,

.ÂË˙·M‰ ÔÎÂ94d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ -95„iÓ Ïk‰ Ô˙BÂ96. ¿≈«∆∆¿ƒ»¿≈«…ƒ»
¯˙È ÈÏÁ‰ Ba C¯‡Â ,CÏB‰Â BÈÏÁa ÏbÏb˙Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»ƒ¿«¿≈¿»¿¿≈¿»«∆√ƒ»≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - e‰e„Ó‡M ‰Ó ÏÚ97Ì‡ ÔÎÂ . ««∆¬»≈ƒ¿¿≈ƒ
e‰e„Ó‡M ‰nÓ BÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - „iÓ ‡È¯·‰98. ƒ¿ƒƒ»≈¬ƒƒ«∆¬»

החולי.94) בזמן מעבודה הבטלה למעלה 95)דמי ראה
יא. חמש 96)הלכה "אפילו שם: בתוספתא שם. גמרא

קודמת.97)שנים". בהלכה שנזכרה למזיק התקנה וזוהי
שם.98) גמרא עליו, ריחמו השמים שמן

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99BfL ,˜Èfn‰ ‰ˆ¯La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««ƒ∆
‰ ‰wzÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˜Èfn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ‡È «»»ƒ¬»ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ ep‡t¯‡ ‡l‡ ,BÊ ‰w˙a100ÔÈÚÓBL - ¿«»»∆»¬«¿∆¿«¿¿ƒ
BÏ101.

מיד.99) הכל שלו,100)שנותן הרווח - מהר יתרפא ואם
שלו. ההפסד - רב זמן הריפוי ימשך שאינו 101)ואם

בבאֿקמא  וראה לו. נותן הוא והרי ריפוי, בדמי אלא חייב
פה.

.ÊÈÈnÚ ˜Òt :˜fp‰ BÏ ¯Ó‡102È‡Â ,È„È ÏÚ Ô˙Â »««ƒ»¿…ƒƒ¿≈«»ƒ«¬ƒ
:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈÓˆÚ ˙‡ ‡t¯‡¬«≈∆«¿ƒ≈¿ƒ∆¬≈≈

EÓˆÚ ‡t¯z ‡Ï ‡nL103‡l‡ .˜ÈfÓk È‡ ˜ÊÁ‡Â , ∆»…¿«≈«¿¿¿»¿«¬ƒ¿«ƒ∆»
ÈÓc Ô˙BÂ Ïk‰ ÏÚ ˜ÒBt B‡ ,BÓBÈa ÌBÈ ¯·„ BÏ Ô˙B≈¿«¿≈««…¿≈¿≈

.ÔÈc ˙Èa È„È ÏÚ Èet¯‰»ƒ«¿≈≈ƒ

הריפוי.102) דמי את 103)את להשאיר אתה רוצה כי
בידך. הכסף

.ÁÈ˜Èfn‰ BÏ ¯Ó‡104‡t¯‡ È‡ ,105LÈ B‡ ,E˙B‡ »«««ƒ¬ƒ¬«≈¿≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ‡t¯nL ‡ÙB¯ ÈÏ106‡l‡ ; ƒ≈∆¿«≈¿ƒ»≈¿ƒ∆»
.¯ÎOa e‰‡t¯Óe Ôn‡ ‡ÙB¯ ‡È·Ó≈ƒ≈À»¿«¿≈¿»»

רופא.105)שם.104) שהיה א'106)כגון במקרה כי
יטפל  בו שחבל שאדם רוצה שאינו לטעון הנחבל יכול
ריפויו  אין בחינם, שמרפא שרופא - ב' ובמקרה בריפויו,

כלום. שוה

.ËÈBnÚ ˜Òt ‡lL È¯‰107ÌBÈ ‡t¯Ó ‰È‰ ‡l‡ , ¬≈∆…»«ƒ∆»»»¿«≈
ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚÂ ,ÌBÈÂ108‰¯zÒ B‡ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ109 »¿»¿»ƒ≈¬«««»ƒ¿¿»
‰˙ÈÁL ¯Á‡ ‰kn‰110ÈÓ„ BÏ ˙˙ÏÂ B˙‡t¯Ï ·iÁ - ««»««∆»¿»«»¿«…¿»≈¿≈

Bz·L111·iÁ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÌÈÁÓˆ Ba eÏÚ . ƒ¿»¿»ƒ∆…≈¬«««»«»
B˙‡t¯Ï112È¯·c ÏÚ ¯·Ú .Bz·L ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ¿«…¿≈≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿≈

‡ÙB¯113B˙‡t¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â114. ≈¿ƒ¿ƒ»»∆√ƒ≈«»¿«…

לא 107) כלום, לו מוסיף היה לא עמו, פסק אילו כי מראש,
הלכות  למעלה ראה השבת. דמי על ולא הריפוי דמי על

פה.108)ידֿטו. פג: בבאֿקמא וחזרה 109)אבעבועות.
שם.110)לקדמותה. לגמרי, לא אבל שנתרפאה,

שם.111) תנאֿקמא, חייב 112)כדעת אינו לומר: צריך
518 מספר אוקספורד בכתביֿיד (מגידֿמשנה). לרפאותו
מחמת  צמחים בו שעלו הדין, רק זו בהלכה מובא ו591ֿ
צמחים  בו "עלו של הפיסקא וכל לרפאותו. חייב . . . המכה

בגליון. רק ונוספה איננה, המכה" מחמת שם 113)שלא
פשע.114)פה. החולה כי

.ÎB˙B‡ ÔÈ·iÁÓe ˜Èfn‰ ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜ÒBtLk¿∆¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿«¿ƒ
ÌlLÏ115Ïk‰ epnÓ ÔÈ·Bb -116„iÓ117ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ¿«≈ƒƒ∆«…ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ118„·Ïa ˙L·a ·iÁ˙ Ì‡Â .ÏÏk ÔÓÊ119ÔÈÚ·B˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿∆ƒ¿«¿ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÓÊ BÏ120. ¿«¿«≈∆¬≈…ƒ¿»

הדין.115) פסק מתן לאחר ריפוי,116)כלומר, צער, נזק,
ובושת. מיד",117)שבת לו ונותנים שמים "וכולם
שם. אין 118)תוספתא חנינא: רבי "אמר בקשתו. לפי
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¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»

ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם .
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא אף39ֿ)ירושלמי
מן  פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש עלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.ÂLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.ÊÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק בבא51ֿ)המבייש.50)אבות
נט. מציעא

.Á˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«

˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ
ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈

·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿
Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ

˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ
‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין

.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"
אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈
ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆

·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של
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ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

á"ôùú'ä à"ðî 'ë éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב: קמא בבא

בגמרא  רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.

מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני  מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא
ודמי  לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.·‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»

‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B - ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ11Û‡ ÔÈ˙B - «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«

‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה
מח: קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס הכתוב שהרי

וראה  משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר
הבעל  שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא

לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה

.‚Ô˙B - ¯b‰ ÈiÁa da Ï·ÁÂ ,¯‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13¯eËt - ¯b‰ ˙Ó .14Ï·Á Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ - ¯b‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ¯‰ ˙ÚLa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È¯‰ - ‰¯ib˙ B‡ ‰¯¯ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי
להיות  בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ
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¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»

ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם .
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא אף39ֿ)ירושלמי
מן  פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש עלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.ÂLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.ÊÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק בבא51ֿ)המבייש.50)אבות
נט. מציעא

.Á˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«

˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ
ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈

·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿
Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ

˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ
‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין

.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"
אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈
ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆

·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של
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ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈
ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»

LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,

לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל

שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.
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אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.·È„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב
של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת

בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי ופטור 63)על
הם. שלו שהרי ושבת, מנזק

.ÂË˙·M‰ - LÈ‡ ˙L‡a Ï·BÁ‰64dÏÚ·Ï Èet¯‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL ¯Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

- ‰È˙BÚB¯Êe ‰È„Èa B‡ d¯‡eˆ·e ‰ÈÙa Ï·ÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67¯˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆

˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰ - «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»
Ô‰a Á˜lÈ - ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B - ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆

Ú˜¯˜69˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא כי
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק
גאון). האי רב בשם (רי"ף בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים כשאר זה והקרן 70)שהרי
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈ¯Á‡ da eÏ·ÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ ·iÁ - BzL‡a Ï·ÁL ÏÚa‰ Ï·‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,¯Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙B¯t Ô‰a72.˙˙B - ¯Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C¯„k ,d˙B‡ ‡t¯Ó ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡t¯nL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב"ד).

.ÊÈ·iÁ - ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
יזיק. שלא להיזהר נזק,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚ·a ‰Ï·ÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚ·Ï ˙ÙÒBz‰ ¯kÓÏ d˙B‡ ÔÈ·iÁÓ -76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙·BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pnÓ ‰·B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL¯‚Ï ‰ˆ¯78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰·Bb - »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k ¯wÚ BÏ ¯kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏ·Á82BÏ Èe‡¯‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL¯‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי
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ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈
ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»

LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,

לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל

שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.
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כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה
המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.Î- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.‡Î„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL B‡ dÏÚa98È¯‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈

·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

á"ôùú'ä à"ðî à"ë éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»
È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈
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."xeq` exiag lr eci diabdl elit`"

ב.)ובש"ס נח, נקרא (סנהדרין חברו על ידו "המגביה נאמר
כתב  וכן רשע", זה "הרי וכתב: שינה והרמב"ם רשע",

בש"ס. שאינו מה איסור, שהוא
ההיזק  מצד אינו יד הרמת על האיסור שלשיטתו לומר ויש
והוא  עצמו יד המרים מצד כי־אם המוכה, לאדם שגורם
רשע  שנעשה כך כדי עד חכמים שאסרוה מגונה הנהגה
כאן  מיימוניות ההגהות שציין (כמו ולשבועה לעדות ופסול
הנ"ל  הרמב"ם דברי השמיט הטור אבל הראב"ן). בשם
כי  איסור, בזה שיש כתב לא וכן רשע", "נקרא וכתב
למעשה, הכהו, לא ואם הניזק. בצד מתחשבים לשיטתו
רשע  שנקרא ומה איסור, אינו ולכן וצער היזק לו גרם לא
אינו  כי להלכה נפקא־מינה בזה ואין אגדה בדברי הוא

ולשבועה. לעדות פסול
חברו  על יד במרים שהחמיר הרמב"ם בשיטת לבאר  ויש
וחסד  נתינה היא יד של עניינה כי ממש, רשע דין לו שיש
על  יד והמרים צדקה", המחלקת "יד חז"ל שאמרו כמו
והחסד  הנתינה להיפך היד של תכליתה את הופך חברו
במוכה  דין לא שהוא סבר ולכן הקב"ה, כלפי חוטא ובזה

רשע. זה הרי ידו הגביה רק אם אפילו ולכן  במכה, אלא
ואבירם  דתן - זה דין נלמד ממנו במקור גם נרמז זה עניין
משה  בפני ומחו ישראל לעם בדאגה עסקו אחד שמצד
חרב  לתת כו' פרעה בעיני ריחנו את ש"הבאשתם על רבינו
הנתינה  היפך זה עם זה ניצים היו שני ומצד להרגנו" בידם

והחסד.
(1 cenr `"l wlg y"ewl it lr)

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה

בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל
הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום

. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי"ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר
אותו  תובע היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ;ÌÈ¯·„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»

eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»
ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»

BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36·iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙·La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk40˙q‰ ˙Úe·L41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא
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כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה
המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.Î- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.‡Î„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL B‡ dÏÚa98È¯‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈

·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

á"ôùú'ä à"ðî à"ë éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»
È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈
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חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי אף51ֿ)ולמבייש

בפני  עתה ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי
עדים.

.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»

·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»
BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ

BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ
·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…

ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

"el xtkzp"

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
לו  חייב שהוא ממון לו שהחזיר אף־על־פי וירצהו, לו חייב

לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו פ"ב צריך תשובה (הלכות

שוה ה"ט) חבירו את הגוזל ש"כל הרמב"ם פסק בגזילה כי .
נפש  את כו' ... שנאמר ממנו, נשמתו נוטל כאילו פרוטה
ובעל־ בחוזקה אדם ממון גזילת ולשיטתו יקח", בעליו
נגד  אף אלא אדם של ממונו נגד פעולה רק אינה כורחו,
דומה  ממונו על חבירו בעלות והפקעת עצמו, האדם
את  להשיב מספיק אין בגזילה ולכן ממנו" נפשו ל"נוטל
לו, שימחל ממנו ולשאול לרצותו חייב אלא הממון
"כיון  אדם של ממונו נגד רק שפעל המזיק מה־שאין־כן

לו". נתכפר לשלם שחייב מה ששילם
(39 'rd 116 'r a"lg y"ewl it lr)

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"legni `le ixfk` zeidl lagpl xeq`"

תשובה בהלכות - מקומות שני בעוד הובא זה (פ"ב עניין

דעותה"י) ה"ו)ובהלכות מהמקומות (פ"ו אחד שבכל אלא
שלושה  על בלשונו ורמז אחרת, בלשון הרמב"ם זאת כתב
משלושת  אחד בכל מהאדם הנדרשים מחילה סוגי

המצבים.
האדם  מוחל ובה הראשונה הדרגה על הרמב"ם מדבר כאן
גם  מדובר תשובה בהלכות בגללו. ייענש שלא כדי לחברו
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לשלמות  נדרש זה עניין כי מלבו, טינה כל הסרת על
על  מדבר דעות בהלכות ואילו המבקש. של תשובתו
שימחול  המוחל של האישיות מידותיו לשלימות הדרישה
ומכאן  מעולם, כלפיו חטא לא כאילו הפוגע עם ויתפייס

דלהלן: השינויים ארבעת נובעים
כו' לו ונתחנן החובל ממנו "שביקש תנאי הוסיף כאן א.
מוכרח  זה תנאי כי רעתו" על ונחם מחטאו שב שהוא וידע
דעות  והלכות תשובה בהלכות משא"כ החטא, כפרת לשם

זה. תנאי הובא לא
זה  הוא כי "נחבל" בשם המוחל את מכנה כאן ב.
בהלכות  אבל החבלה, פעולת על כפרה תבוא שבמחילתו
לחזור  לחברו שמסייע שם על "אדם" נקרא תשובה
מדבר  שם כי "מוחל" נקרא דעות ובהלכות בתשובה,

והנעלות. האישיות במידותיו הרמב"ם
אבל  אכזרי" להיות ... "אסור כתב תשובה ובהלכות כאן ג.
שם  כי אכזרי" המוחל יהיה "ולא רק כתב דעות בהלכות
מצד  ולא כשלעצמו מהאדם הנדרשות המידות על מדובר

לזולת. מחילתו
ולא אכזרי להיות לנחבל "אסור נאמר כאן כי legniד. "

בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא על במחילה מדובר
ולא אכזרי להיות לאדם "אסור שם qiitziתשובה כי "

מלבו. טינה כל הסרת על מדבר
(144 'r g"kg y"ewl it lr)

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין

ממונו. על למחול אדם שעשוי לו:70)לו, לומר שיכול
שתשלם. עלֿמנת כסותי את לקרוע לך הרשיתי

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰¯ÈÓL ˙¯B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ- Ôk ‰OÚÂ ,Ú¯˜e ¯a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ ·iÁ73;¯eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

B¯aLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ,BÚ¯˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚È¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

á"ôùú'ä à"ðî á"ë éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆
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חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי אף51ֿ)ולמבייש

בפני  עתה ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי
עדים.

.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»

·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»
BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ

BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ
·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…

ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

"el xtkzp"

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
לו  חייב שהוא ממון לו שהחזיר אף־על־פי וירצהו, לו חייב

לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו פ"ב צריך תשובה (הלכות

שוה ה"ט) חבירו את הגוזל ש"כל הרמב"ם פסק בגזילה כי .
נפש  את כו' ... שנאמר ממנו, נשמתו נוטל כאילו פרוטה
ובעל־ בחוזקה אדם ממון גזילת ולשיטתו יקח", בעליו
נגד  אף אלא אדם של ממונו נגד פעולה רק אינה כורחו,
דומה  ממונו על חבירו בעלות והפקעת עצמו, האדם
את  להשיב מספיק אין בגזילה ולכן ממנו" נפשו ל"נוטל
לו, שימחל ממנו ולשאול לרצותו חייב אלא הממון
"כיון  אדם של ממונו נגד רק שפעל המזיק מה־שאין־כן

לו". נתכפר לשלם שחייב מה ששילם
(39 'rd 116 'r a"lg y"ewl it lr)

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"legni `le ixfk` zeidl lagpl xeq`"

תשובה בהלכות - מקומות שני בעוד הובא זה (פ"ב עניין

דעותה"י) ה"ו)ובהלכות מהמקומות (פ"ו אחד שבכל אלא
שלושה  על בלשונו ורמז אחרת, בלשון הרמב"ם זאת כתב
משלושת  אחד בכל מהאדם הנדרשים מחילה סוגי

המצבים.
האדם  מוחל ובה הראשונה הדרגה על הרמב"ם מדבר כאן
גם  מדובר תשובה בהלכות בגללו. ייענש שלא כדי לחברו
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˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈
·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו
בבאֿ ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבא9ֿ)קמא
לה. קמא

.·ÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»

‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ
‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ

¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«
e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

מגידֿ ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆
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Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה. להרגיש היה צריך החבית לב.51)ובעל שם

שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי
חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה

לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל
אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף

חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

.ÈÔ·‡ ˜¯fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰¯È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ¯ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ B¯·Á ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜¯L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰ - BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜¯‰ Á Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck ¯Á‡Â73ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

B¯Ba74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ ¯Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e¯‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף.68)רקק,
האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת  את  הזיק בין וחייב

כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈

¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«
‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.·ÈL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

wifne laeg zekld - oiwifp xtq - `"pn a"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈
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יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו
בבאֿ ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבא9ֿ)קמא
לה. קמא

.·ÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»

‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ
‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ

¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«
e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

מגידֿ ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆
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ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊË¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
בבאֿ רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

á"ôùú'ä à"ðî â"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו

והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.‡¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק
שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי
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שניכר. נזק הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים
שלם.7)ג. נזק

.·‡nhL È¯‰ ?„ˆÈk8ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡9,B¯·Á ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ ·¯Ú B‡ ,˙B¯t BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ È¯‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14- ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C¯„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שדינה 9)שם לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה.
חולין  או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
הפסד  כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו
מפני  מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי  על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני  כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי 15)אינם על אף
לגמרי. פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי בהם שכתוב

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו

.‚‰Ê ¯·„Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ ¯eËt :¯ÓB‡Â ,B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

·ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â ¯ ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï - ÌeÏk ‰OÚ ‡lL L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈

¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»
Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק על כי 19)שחייב הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו זה 20)היזק נימוק

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק אבל נב: גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈ·iÁ - „ÈÊÓa :Á·f‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈ¯eËt -27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»

˙‡hÁ ˙¯Ùa28˙‡hÁ ÈÓ·e29ÌlLÏ ·iÁ - „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈
.¯eËt - ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי  ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי על אף שהזיקו, הנזק את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי"ף גירסת גם וזוהי והמנסך, והמדמע בהמטמא

עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם
בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט, (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב). הם ואף הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין

.‰˜a¯ÓÏ ‰¯t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח.34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט), (שם, נידה" למי "למשמרת בהם שנאמר שמירה,
נפסלו. משמירתם דעתו הסיח ואם לכך משומרים שיהיו

כדי 36) הכניסה לטובתה שהרי לחייבו, אין שהכניסה על
מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי על נפסלה ולא שתינק,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי על אף לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים.

.ÂCqÓ‰37;ÔÈi‰ ¯Ò‡ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B¯·Á ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

¯ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È¯‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e¯˙‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚk40a˜Â‰‡¯˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰L42ÔÈi‰ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ -43·iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44·iÁ˙Ó ‡e‰ È¯‰Â ÌlLÏ ‰Ê ·iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ ·iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa ·iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע ואמר
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ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊË¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
בבאֿ רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

á"ôùú'ä à"ðî â"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו

והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.‡¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק
שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי
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מנסך. על 42)אני אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על
שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי

לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה
שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב, פסק
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי סקילה. חייב
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב: גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון

.ÊÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ¯‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰B¯Á‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52Ì„˜Â ¯Á‡ ‡·e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı¯‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ55˜elqL ;B„Èa B¯aL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯·MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
כל  [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי"
פרק  ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק
"גרמא  בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין"

ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי' ודן וב'דינא מאיר כרבי פוסק ינו
שני  בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני
יוצא  כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני
שייחס  ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק הוא של 51)אלא ובכלי
ח. הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי לארץ.53)זרקו, הכלי שהגיע קודם
הם.54) שלו לא שהרי ברשות, הזורק 55)שלא שהרי

המסלק. על החיוב וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק חייב לנזק

.ÁB¯·Á ÏL ÈÏk ˜¯Bf‰57ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
¯ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ¯k‰58·iÁ ˜¯Bf‰ -59Ì¯Bb‰ ‡e‰ B˙˜È¯fL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡¯‰60¯Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙¯È·LÏ61- Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL62eÓ¯b Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜¯Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק.57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה,
שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו

פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא
הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי

שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.Ë·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים
פי  על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.È¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו
צח: קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
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ÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ¯¯ÁLÓ‰ ·iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«
B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì¯‚Â77·BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««

„·Ú‰ ¯¯ÁLÏ ‡e‰ Ìb78¯Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«
‰z‡ Èc·Ú :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,B¯·Á ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈

ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ ·iÁ - ÌiÏ „¯ÈÂ82Ì¯Bv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈
‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì¯‚ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»

Úw¯Ó‰ ÔÎÂ85Ô˙¯eˆ ¯È·Ú‰Â B¯·Á È¯Èc86·iÁ - ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»
.ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì¯Bb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות
שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא

מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם

ו. הלכה יח עבדו,78)פרק היה לא שמעולם פי על אף
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי על אף

להזיק. שגרם משום חייב (שם).83)בידיים, הפוגם
מנזקי 84) ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

למזבח, מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי הצורה 86)על

כך  ומפני כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.·È˜¯Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ‚b‰ L‡¯Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa B¯·Le ¯Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı¯‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;¯eËt ÔBL‡¯‰ ‰Ê È¯‰ -¯· ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
¯·BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ ¯·M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

¯e·L ÈÏk90Ì¯B‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91- ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.¯eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק הכלי והרי
אינו 90) הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. המתחיל דיבור רש"י יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים
בוודאי  במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È¯‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L ¯BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bi¯a‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê ¯BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡¯iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»

- Bˆˆ˜Ïe B‚¯‰Ï ÈÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿
CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.¯eËt ‰Ê È¯‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק.94)הרבים. את לסלק אלא להרגו חיוב אין כי

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק האילן בעל
מן  עצמו מונע אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה
מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח הטרחה, בגלל המצוה

שפב. משפט חושן מקרבך".96)עיניים הרע "ובערת
לו 97) שנתן השור בעל שכח וכנראה נאמן, הוא כך משום

לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.„ÈËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ ¯Á‡ ‡·e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ ·iÁ - ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡¯iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
·eˆ˜103ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,e¯B‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡¯ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ - d‡OÚÂ ¯Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי במצוות חייב עוף.99)והשוחט או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול שהשוחט
שם.101) ברי"ף ממון.102)מובא החסירו לא שהרי
הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי ואינו כך 104)קבוע,

וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד (שם) גמליאל רבן פסק
גמליאל  רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת הדעה  לפי
באותו  עיניו ראות לפי זהובים עשרה של זה תשלום קבע

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק

הדם. כיסוי במעשה

.ÂËÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C¯„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk ¯aL B‡ B¯·Á ˙Ó‰a ‚¯‰L È¯‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ï·p‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL -»ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ï·p‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
¯e·M‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L B¯BLa e¯‡aL C¯„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈ·Ú C¯c .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL - B¯·Á ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי ובין לניזק,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב
את  אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק,

כולה. הפרה דמי את לי ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק

לא  נטיעותיו, וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את הרג בנזיקין:
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מנסך. על 42)אני אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על
שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי

לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה
שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב, פסק
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי סקילה. חייב
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב: גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון

.ÊÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ¯‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰B¯Á‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52Ì„˜Â ¯Á‡ ‡·e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı¯‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ55˜elqL ;B„Èa B¯aL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯·MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
כל  [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי"
פרק  ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק
"גרמא  בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין"

ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי' ודן וב'דינא מאיר כרבי פוסק ינו
שני  בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני
יוצא  כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני
שייחס  ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק הוא של 51)אלא ובכלי
ח. הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי לארץ.53)זרקו, הכלי שהגיע קודם
הם.54) שלו לא שהרי ברשות, הזורק 55)שלא שהרי

המסלק. על החיוב וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק חייב לנזק

.ÁB¯·Á ÏL ÈÏk ˜¯Bf‰57ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
¯ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ¯k‰58·iÁ ˜¯Bf‰ -59Ì¯Bb‰ ‡e‰ B˙˜È¯fL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡¯‰60¯Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙¯È·LÏ61- Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL62eÓ¯b Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜¯Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק.57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה,
שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו

פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא
הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי

שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.Ë·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים
פי  על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.È¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו
צח: קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
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הקרעים  את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה

כלל  שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי על עולים היין דמי

.ÊËÔÓ ÔÈ·Bb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈ·BbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈ·Bb - ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú¯ ÌL116Ôlk -117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈ·Bb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך
י. הלכה ה "מיטב 114)פרק ד): כב, (שם במזיק ככתוב

ליתן  הוא רשאי מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו
למכרם  קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט). כב, (דברים הנערה "לא 116)לאבי וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי
יח). לשלם 117)כב, נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â B¯·Á ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È¯‰ -120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e¯‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
אין 119) הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הנתבע 120)הניזק נשבע תורה מדין כי
ראה  ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא

ב. הלכה א, פרק ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות
ד  פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים

א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים במה
טוען. שיש 123)שהוא להניח שאפשר אותו, שמעריכים

סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.ÁÈ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â B¯·Á ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa B¯ÒnL B‡124„·‡Â125:¯ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈ·e‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È¯‰ - ‡ÏÓ ‰È‰ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆

BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk¯„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»
ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»

È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰ - ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈
˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»

- ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏb¯nL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙ¯O B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»
ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈

.˙B˙ÓÁ·e ÌÈlÒa ˙BiÏb¯Ó ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»

ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו
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אגרות קודש
 ב"ה,  ב' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח ידוע לו ממנהג הטוב אשר במשך הימים לפני החופה וקודם לה ללמוד ולסיים את 
הפרקים ט"ז י"ז משער הקדושה בספר ראשית חכמה.



רז `"pn g"iÎf"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn b"kÎf"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä à"ðî æ"é ïåùàø íåé
.äìù .åìù äùòú àì úåöî

.èìù .çìù .æìù
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. עּקר(b.)ּכלֿׁשּכן "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין
ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ׁשּכלֿהּדברים epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמ ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbרםהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynמּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות i)ּכי ,gi ,my). ְְִֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא "ואתּֿבתּֿבּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

á"ôùú'ä à"ðî ç"é éðù íåé
.àîù .îù äùòú àì úåöî

.äîù .îãù .âîù .áîù
à"ðîç"é-æ"ééðù-ïåùàøíåé

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אחֹותֿאבי רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אחֹותֿאּמ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות
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הקרעים  את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה

כלל  שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי על עולים היין דמי

.ÊËÔÓ ÔÈ·Bb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈ·BbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈ·Bb - ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú¯ ÌL116Ôlk -117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈ·Bb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך
י. הלכה ה "מיטב 114)פרק ד): כב, (שם במזיק ככתוב

ליתן  הוא רשאי מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו
למכרם  קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט). כב, (דברים הנערה "לא 116)לאבי וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי
יח). לשלם 117)כב, נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â B¯·Á ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È¯‰ -120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e¯‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
אין 119) הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הנתבע 120)הניזק נשבע תורה מדין כי
ראה  ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא

ב. הלכה א, פרק ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות
ד  פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים

א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים במה
טוען. שיש 123)שהוא להניח שאפשר אותו, שמעריכים

סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.ÁÈ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â B¯·Á ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa B¯ÒnL B‡124„·‡Â125:¯ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈ·e‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È¯‰ - ‡ÏÓ ‰È‰ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆

BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk¯„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»
ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»

È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰ - ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈
˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»

- ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏb¯nL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙ¯O B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»
ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈

.˙B˙ÓÁ·e ÌÈlÒa ˙BiÏb¯Ó ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»

ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו
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תּקח" לא gi)אלֿאחתּה ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ק חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב בּועה.― ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

á"ôùú'ä à"ðî è"é éùéìù íåé
.èîù .çîù äùòú àì úåöî

.ðàù .ðù
― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

"ּובכלּֿבהמה אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,
"ׁשכבּת bk)לאֿתּתן ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ

היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב
קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ּבפני(my)לאֿתעמד מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
אתֿ הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

אףֿעלּֿפי עליה ּכללי(zexnl)הּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
zxkהענינים iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy) ְִִָָ

(mihxtl zhxtn `leּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ("yexitּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
("zeipyndמּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש "ולאֿיהיה ואמר: bk,ּבעצמֹו mixac) ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

(giלא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
תׁשּכב" "לא ּומּמהּֿׁשאמר: לּנׁשּכב; אזהרה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב אזהרה (cp:)נלמדה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ׁשרּבי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנתּבאר
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ לּנׁשּכב, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָאזהרה

אחד zerh)ּבהעלם dze` Ð mlrd eze` gkn)חּיב ― ְְֶֶֶַָָ
אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשּתים

,צרי(akypd lr e`l lihdl cgein weqt)אֹומר הּוא הרי ֲִֵֵָ
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו לדעּתֹו ―ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ
"לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ּתׁשּכב ְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹֹלא
והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, קדׁש" ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹיהיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת fny)אזהרה devn)ואמר , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(wefigl sqep weqt)לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת :ְְֲִִֵֵֶֶֹ
הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ּכמֹו ורּבים ,"ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשכבּת
הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ― זה לאו על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהעֹובר
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָהּוא

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא f)האב, ,gi `xwie), ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמה(cp.)ערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ואמרּו: (`xytׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`f cenllׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו (ixacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

(mixyt`zn dcedi iaxוהאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" idefּדאמר ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי (xkfׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
(eia` epi`y mzq.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

á"ôùú'ä à"ðî 'ë éòéáø íåé
.áðù äùòú àì úåöî

.åîù .æîù
à"ðî'ë-è"ééòéáø-éùéìùíåé

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:
תגּלה". לא אחיֿאבי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן

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



רט `"pn `"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות
וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות

ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ
מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין

ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ
ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ּכלֿאחד זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ׁשּכלֿאדם ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֿאחד
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע
― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת
לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ

הפ מארׂשהזה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: רׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ

הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא

ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכלֿזה
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא

רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש אתֿאׁשת ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר
zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ

האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן אתּֿבת ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ואתֿנערה לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

á"ôùú'ä à"ðî à"ë éùéîç íåé
.âð .áð äùòú àì úåöî

.àñù .ñù .ãðù .ãð .äð
― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
(b ,fלאֿתּתן ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ

"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ
זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו
(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ

ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,
(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ

ׁשאמר ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ׁשּיבעֹולּפֹוגעין והם: ּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל
הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ּכלֿהּדברים ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ
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תּקח" לא gi)אלֿאחתּה ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ק חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב בּועה.― ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

á"ôùú'ä à"ðî è"é éùéìù íåé
.èîù .çîù äùòú àì úåöî

.ðàù .ðù
― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

"ּובכלּֿבהמה אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,
"ׁשכבּת bk)לאֿתּתן ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ

היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב
קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ּבפני(my)לאֿתעמד מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
אתֿ הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

אףֿעלּֿפי עליה ּכללי(zexnl)הּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
zxkהענינים iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy) ְִִָָ

(mihxtl zhxtn `leּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ("yexitּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
("zeipyndמּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש "ולאֿיהיה ואמר: bk,ּבעצמֹו mixac) ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

(giלא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
תׁשּכב" "לא ּומּמהּֿׁשאמר: לּנׁשּכב; אזהרה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב אזהרה (cp:)נלמדה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ׁשרּבי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנתּבאר
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ לּנׁשּכב, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָאזהרה

אחד zerh)ּבהעלם dze` Ð mlrd eze` gkn)חּיב ― ְְֶֶֶַָָ
אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָׁשּתים

,צרי(akypd lr e`l lihdl cgein weqt)אֹומר הּוא הרי ֲִֵֵָ
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו לדעּתֹו ―ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ
"לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ּתׁשּכב ְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹֹלא
והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, קדׁש" ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹיהיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת fny)אזהרה devn)ואמר , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(wefigl sqep weqt)לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת :ְְֲִִֵֵֶֶֹ
הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ּכמֹו ורּבים ,"ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשכבּת
הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ― זה לאו על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהעֹובר
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָהּוא

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא f)האב, ,gi `xwie), ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמה(cp.)ערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ואמרּו: (`xytׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`f cenllׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו (ixacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

(mixyt`zn dcedi iaxוהאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" idefּדאמר ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי (xkfׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
(eia` epi`y mzq.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

á"ôùú'ä à"ðî 'ë éòéáø íåé
.áðù äùòú àì úåöî

.åîù .æîù
à"ðî'ë-è"ééòéáø-éùéìùíåé

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:
תגּלה". לא אחיֿאבי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
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― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאתֿהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)"לאֿתתעב ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה my),aו"לא ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלֿׁשּכן! לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

á"ôùú'ä à"ðî á"ë éùéù íåé
.áñ÷ .àñ÷ äùòú àì úåöî

.ñ÷ äùòú àì úåöî .çì äùò úåöî
.èð÷ .çð÷

― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא

יּקח" לא אתֿאּלה זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה

וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ
(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה siqenאּלאֿאםּֿכן oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכלֿאחת
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכלֿאחת
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
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ריי `"pn b"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר
וׁשם ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין
(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,

לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ
odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`

(:`ed heicd:קאמר "לא(xnelk:)מהּֿטעם מהּֿטעם ַַַַַַַָָֹ
יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ

(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן o`kׁשּכלֿאחת dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: אתֿזה, ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ

מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".
(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

á"ôùú'ä à"ðî â"ë ÷"ù íåé
.âðù äùòú àì úåöî

.èî÷ äùò úåöî
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו אלּֿכלֿׁשאר איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
"ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא יׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכלֿמהּֿׁשהיּו
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים
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― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאתֿהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)"לאֿתתעב ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה my),aו"לא ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלֿׁשּכן! לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

á"ôùú'ä à"ðî á"ë éùéù íåé
.áñ÷ .àñ÷ äùòú àì úåöî

.ñ÷ äùòú àì úåöî .çì äùò úåöî
.èð÷ .çð÷

― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא

יּקח" לא אתֿאּלה זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה

וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ
(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה siqenאּלאֿאםּֿכן oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכלֿאחת
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכלֿאחת
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
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åì:ïäéúBáòBú úà ïäì ãbäå äáéìäà-úàå äìäà-úà èBtLúä íãà-ïa éìà ýåýé øîàiåæìeôàð ék ©³Ÿ¤§¨Æ¥©½¤¨¾̈£¦§¬¤«¨¢−̈§¤¨¢¦¨®§©¥´¨¤½¥−£¥¤«¦´¦¥À
:äìëàì íäì eøéáòä éì-eãìé øLà ïäéða-úà íâå eôàð ïäéìelb-úàå ïäéãéa íãåçìeNò úàæ ãBò §¨Æ¦«¥¤½§¤¦«¥¤−¦¥®§©³¤§¥¤Æ£¤´¨«§¦½¤¡¦¬¨¤−§¨§¨«¬−Ÿ¨´

:eìlç éúBúaL-úàå àeää íBia éLc÷î-úà eànè éìèìeàáiå íäéìelâì íäéða-úà íèçLáe ¦®¦§³¤¦§¨¦Æ©´©½§¤©§©−¦¥««§©£¨³¤§¥¤Æ§¦´¥¤½©¨¯Ÿ
:éúéa CBúa eNò äë-äpäå Bìlçì àeää íBia éLc÷î-ìàî÷çønî íéàa íéLðàì äðçìLú ék óàå ¤¦§¨¦²©¬©−§©§®§¦¥¬Ÿ¨−§¬¥¦«§©À¦³¦§©Æ§¨Æ©«£¨¦½¨¦−¦¤§¨®

éðéò zìçk zöçø øLàì eàá-äpäå íäéìà çeìL Càìî øLà:éãò úéãòå C £¤̧©§¹̈¨³©£¥¤Æ§¦¥½̈©£¤¬¨©²§§¨©¬§§¥©−¦§¨¬¦¤«¦

i"yx
(„Ï).úéöîå אישוצרא"ש התמצית עד מוצץ לשון

äéùøç.בלע"ז: úàå פורענות המשקה כוס דימה
כך  תקנה לו אין שמשנשתבר חרש לכלי לישראל
להשקותם  ישוב לא הכוס וישבר תשועתם משתבא
זהב  אותו קורא העכו"ם בהשקאת מדבר וכשהוא עוד
הארץ  כל המשכרת ה' ביד בבל זהב כוס שנאמר

נא) éîøâú.:(ירמיה äéùøç úàå יגרם ועצמותיהם כמו
כד ) לבקר(במדבר גרמו ג)לא בלע"ז (צפניה  רונגייר

לרדות  החרש או העצם סביבות את בשיניו גורר
וגם  שבירה לשון חברו ומנחם בו. הדבוק בשר מעליו
לבקר: גרמו לא וכן יגרם ועצמותיהם פתר כן

(‰Ï).êúîæ éàù:חטאיך עצת חובי קבילי
(ÂÏ).èåôùúä:ויכוח ïäéãéá.(ÊÏ)לשון íãå

דם: שפכו åôàð.בנאופיהם ïäéìåìéâ úàå שלהם נאוף

היה: גלוליהם åâå'.עם ïäéðá úà íâå שפיכות וזהו
שבידיהם ולאהדם בידיהם לבטלה זרע  שהוציאו  (כלומר

תשובה) àåää.(ÁÏ):עשו íåéá éùã÷î úà åàîè ביום
במקדשי  לפני באות לעכו"ם בניהם את ששחטו

להכעיסני: תועבה בו åììç.לעשות éúåúáù úàå שהיו
בשבת: בניהם את äðçìùú.(Ó)שוחטין éë óàå וכל

משרי  אליהן להביא תשלחנה כי הכל מן קשה שכן
מקדשי: שמחללות החילול ורואין אויביהן העכו"ם

.'åâå íäéìà çåìù:אליהם לבא ואהליבה אהלה מאת
.'åâå úìçë úöçø øùàì åàá äðäå יונתן תרגם לאשר

לאמר  להם יעדת אשר מקום אל בלע"ז אללו"א לאתר
וכחול: במרחץ מקושטות לקראתכם נצא פלוני במקום

.úìçë עיניהם בו וצובעות כחול ושמו צבע מין
בלע"ז: אוקליר"א

cec zcevn
(„Ï).˙ÈˆÓÂ:הבלועה È˘¯Á‰.תמצוץ ˙‡Âהכוס חרסי

הבלוע: כל  למצוץ  החרסים  ללעוס  בשנייך ÍÈ„˘Âתשברי
.È˜˙˙לנתק בעצמך  תחבלי הדעת בלבול השכרות  מרוב 

שדיך: „·¯˙È.ולעקור È‡ ÈÎ:יהיה כן ובודאי
(‰Ï).ÈÎÈÏ˘˙Âיראהו לבל  גופו אחורי דבר המשליך  כאדם

בו: יזכר ‡˙.ולא Ì‚Âסבלי את גם כן למולי שעשית  כמו
תזנותיך : תשלום  ואת זימתך  רוצה‰˙˘ËÂÙ.(ÂÏ)גמול  האם

אהליבה : ועם אהלה עם להתווכח להןÂ‰‚„.אתה הגד  אז 
תועבותיהן: כל  את  ÂÙ‡.(ÊÏ)בהויכוח  ÈÎ:עריות Ì„Âבגלוי

.Ô‰È„È·:נקי דם  ÂÙ‡.שפכו  Ô‰ÈÏÂÏ‚ ˙‡Âעבודת זהו
ÈÏ.גלולים: Â„ÏÈ הספר:‡˘¯ בבית ללמוד  לי  המיוחדים למאכל :‰Â¯È·Ú.ר"ל  להם  להיות  לפסילים ומוליכים מעבירים היו

(ÁÏ).'Â‚Â Â‡ÓËהקרבנות עם  המקדש את וטמאו קרבנות  בה להקריב  המקדש אל  באו לפסילים בניהן שהעבירו ביום בו
לרצון: לי ואינם  ÂÏÏÁ.הואיל  È˙Â˙·˘ ˙‡Â:לאכלה להם  בניהן את  העבירו בשבת גם עוד ÌËÁ˘·Â.(ËÏ)כי הוסיפו ר"ל 

מיוחדת בכוונה  היתה הביאה  וכאומר חללו למען ההוא ביום  מקדשי  אל  באו אז לפסילים בניהם  את ששחטו  בעת  כן לעשות
ולבזותו: המקדש  Â˘Ú.לחלל ‰Î ‰‰Â:ביתי בתוך עשו שסיפרתי הדבר  Â‚Â'.(Ó)ר"ל  ‰ÁÏ˘˙ ÈÎ Û‡Âשעשתה כ "ש ר"ל 

שם : שהם ממקום מרחק מארץ אליה באים שיהיו לאנשים תשלחנה  אשר תועבה יותר Â‚Â'.עוד  Í‡ÏÓ השליחות‡˘¯ ר"ל
מיוחדת : בכוונה אליהם  השלוח  מלאך  ידי על ·‡Â.היה ‰‰Â עיניך ומלאת  שמה רחצת אשר המקום  אל  ובאו עשו כן והנה

הבאים: הנואפים בעיני חן למצוא עצמך  מייפה שאת מה בעיניהם וראו בקשוטים  עצמך  וקישטת  צבע  מין  והוא  הכחל עם

oeiv zcevn
(„Ï).˙ÈˆÓÂ: מציצה בסמ"ך :È˘¯Á‰.מל' חרסיה כמו

.ÈÓ¯‚˙ ברזל כמטיל  גרמיו  כמו גרם  יקרא מ)העצם ובדרך (שם
ובכל  כמו  החרסים תשבר ור"ל  החרסים על  אמר השאלה

תשרש לא)תבואתו  השורש:(שם תעקר ענין˙È˜˙.ור"ל
והעתקה : שאול ‚ÍÂ.(Ï‰)עקירה גוית כמו לא)גופך  :(ש"א

.È‡˘:סבלי(Ó).ÈÎ Û‡Âכי אף  כמו וק"ו כ"ש כמו ענינו
אכלתהו  טו)אש  כחל ÏÁÎ˙.שליח :Í‡ÏÓ.:(לעיל הצבע  שם

שרק  ולא כחל לא  י"ז)ובדרז"ל  È„Ú.:(כתובות ˙È„ÚÂ קשוט ענין
נזמה ותעד  כמו ב')ותכשיט :(הושע

`"pn b"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

fk)אנׁשיֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא lelkּבנינֹות ,dxe`kl ,df mbe) ְְְְְִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא b)"ּובחּקֹותיהם ,my)ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה

ּביאת על וכפלאזהרה וחזר הּכלל. ּדר על ּכלֿהעריֹות ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ּכלֿערוה ּבהן, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאתֿהּלאו

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה c)ּכלּֿדיני dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ׁשּכלֿאּׁשה לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― אתֿהּגמל" לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ּתאכלּו"(arw)לאֿתעׂשה "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו המודיע אדות נסיעתו צלחה לאה"ק ת"ו, הגיעני היום, ובאשר האני' שנוסע בה עזבה 
כבר את ניו יארק מוכרחני לשלח מכתב באמצעות האפיס שלי בפאריז כדי למהר ולהעיר לו, כי האני' 
"ירושלים" אשר מתכונן לנסוע בה ממארסייל היא אני' יהודית והעובדים בה הם יהודים, ויש איסור 

לנסוע בה בשבת, או גם להמצא בה ביום השבת ולהנות מהמלאכות הנעשות ביום השבת.

ותגיע  הבע"ל  ו'  או  ה'  ביום  מארסייל  את  הנ"ל  האני'  תעזב  שהגיעוני  הידיעות  כפי  ובאשר 
לחיפה רק אחר השבת לכן הנסיעה קשורה בחילול שבת, ובאם אין לפניו ברירת נסיעה באני' אחרת 
עד אה"ק ת"ו, אולי אפשר ומוכרח לו לנסוע באופן אחר, רכבת או אוירון עד נעאפאל לשבת ומשם 
להמשיך הנסיעה באותה האני' ירושלים, אשר כפי ששמעתי עוזבת היא את נעאפאל )נייפעלס( ביום 

א'.

ובודאי לא יסתפק במה שיציל את עצמו ואת זוגתו תחי' מחלול שבת, אולי יודיע זה גם לעוד 
אנשים חרדים לדבר ה', אשר רק משום שחסרה להן הידיעה עלולים הם חלילה לחלול שבת.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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:eìlç éúBúaL-úàå àeää íBia éLc÷î-úà eànè éìèìeàáiå íäéìelâì íäéða-úà íèçLáe ¦®¦§³¤¦§¨¦Æ©´©½§¤©§©−¦¥««§©£¨³¤§¥¤Æ§¦´¥¤½©¨¯Ÿ
:éúéa CBúa eNò äë-äpäå Bìlçì àeää íBia éLc÷î-ìàî÷çønî íéàa íéLðàì äðçìLú ék óàå ¤¦§¨¦²©¬©−§©§®§¦¥¬Ÿ¨−§¬¥¦«§©À¦³¦§©Æ§¨Æ©«£¨¦½¨¦−¦¤§¨®

éðéò zìçk zöçø øLàì eàá-äpäå íäéìà çeìL Càìî øLà:éãò úéãòå C £¤̧©§¹̈¨³©£¥¤Æ§¦¥½̈©£¤¬¨©²§§¨©¬§§¥©−¦§¨¬¦¤«¦

i"yx
(„Ï).úéöîå אישוצרא"ש התמצית עד מוצץ לשון

äéùøç.בלע"ז: úàå פורענות המשקה כוס דימה
כך  תקנה לו אין שמשנשתבר חרש לכלי לישראל
להשקותם  ישוב לא הכוס וישבר תשועתם משתבא
זהב  אותו קורא העכו"ם בהשקאת מדבר וכשהוא עוד
הארץ  כל המשכרת ה' ביד בבל זהב כוס שנאמר

נא) éîøâú.:(ירמיה äéùøç úàå יגרם ועצמותיהם כמו
כד ) לבקר(במדבר גרמו ג)לא בלע"ז (צפניה  רונגייר

לרדות  החרש או העצם סביבות את בשיניו גורר
וגם  שבירה לשון חברו ומנחם בו. הדבוק בשר מעליו
לבקר: גרמו לא וכן יגרם ועצמותיהם פתר כן

(‰Ï).êúîæ éàù:חטאיך עצת חובי קבילי
(ÂÏ).èåôùúä:ויכוח ïäéãéá.(ÊÏ)לשון íãå

דם: שפכו åôàð.בנאופיהם ïäéìåìéâ úàå שלהם נאוף

היה: גלוליהם åâå'.עם ïäéðá úà íâå שפיכות וזהו
שבידיהם ולאהדם בידיהם לבטלה זרע  שהוציאו  (כלומר

תשובה) àåää.(ÁÏ):עשו íåéá éùã÷î úà åàîè ביום
במקדשי  לפני באות לעכו"ם בניהם את ששחטו

להכעיסני: תועבה בו åììç.לעשות éúåúáù úàå שהיו
בשבת: בניהם את äðçìùú.(Ó)שוחטין éë óàå וכל

משרי  אליהן להביא תשלחנה כי הכל מן קשה שכן
מקדשי: שמחללות החילול ורואין אויביהן העכו"ם

.'åâå íäéìà çåìù:אליהם לבא ואהליבה אהלה מאת
.'åâå úìçë úöçø øùàì åàá äðäå יונתן תרגם לאשר

לאמר  להם יעדת אשר מקום אל בלע"ז אללו"א לאתר
וכחול: במרחץ מקושטות לקראתכם נצא פלוני במקום

.úìçë עיניהם בו וצובעות כחול ושמו צבע מין
בלע"ז: אוקליר"א

cec zcevn
(„Ï).˙ÈˆÓÂ:הבלועה È˘¯Á‰.תמצוץ ˙‡Âהכוס חרסי

הבלוע: כל  למצוץ  החרסים  ללעוס  בשנייך ÍÈ„˘Âתשברי
.È˜˙˙לנתק בעצמך  תחבלי הדעת בלבול השכרות  מרוב 

שדיך: „·¯˙È.ולעקור È‡ ÈÎ:יהיה כן ובודאי
(‰Ï).ÈÎÈÏ˘˙Âיראהו לבל  גופו אחורי דבר המשליך  כאדם

בו: יזכר ‡˙.ולא Ì‚Âסבלי את גם כן למולי שעשית  כמו
תזנותיך : תשלום  ואת זימתך  רוצה‰˙˘ËÂÙ.(ÂÏ)גמול  האם

אהליבה : ועם אהלה עם להתווכח להןÂ‰‚„.אתה הגד  אז 
תועבותיהן: כל  את  ÂÙ‡.(ÊÏ)בהויכוח  ÈÎ:עריות Ì„Âבגלוי

.Ô‰È„È·:נקי דם  ÂÙ‡.שפכו  Ô‰ÈÏÂÏ‚ ˙‡Âעבודת זהו
ÈÏ.גלולים: Â„ÏÈ הספר:‡˘¯ בבית ללמוד  לי  המיוחדים למאכל :‰Â¯È·Ú.ר"ל  להם  להיות  לפסילים ומוליכים מעבירים היו

(ÁÏ).'Â‚Â Â‡ÓËהקרבנות עם  המקדש את וטמאו קרבנות  בה להקריב  המקדש אל  באו לפסילים בניהן שהעבירו ביום בו
לרצון: לי ואינם  ÂÏÏÁ.הואיל  È˙Â˙·˘ ˙‡Â:לאכלה להם  בניהן את  העבירו בשבת גם עוד ÌËÁ˘·Â.(ËÏ)כי הוסיפו ר"ל 

מיוחדת בכוונה  היתה הביאה  וכאומר חללו למען ההוא ביום  מקדשי  אל  באו אז לפסילים בניהם  את ששחטו  בעת  כן לעשות
ולבזותו: המקדש  Â˘Ú.לחלל ‰Î ‰‰Â:ביתי בתוך עשו שסיפרתי הדבר  Â‚Â'.(Ó)ר"ל  ‰ÁÏ˘˙ ÈÎ Û‡Âשעשתה כ "ש ר"ל 

שם : שהם ממקום מרחק מארץ אליה באים שיהיו לאנשים תשלחנה  אשר תועבה יותר Â‚Â'.עוד  Í‡ÏÓ השליחות‡˘¯ ר"ל
מיוחדת : בכוונה אליהם  השלוח  מלאך  ידי על ·‡Â.היה ‰‰Â עיניך ומלאת  שמה רחצת אשר המקום  אל  ובאו עשו כן והנה

הבאים: הנואפים בעיני חן למצוא עצמך  מייפה שאת מה בעיניהם וראו בקשוטים  עצמך  וקישטת  צבע  מין  והוא  הכחל עם

oeiv zcevn
(„Ï).˙ÈˆÓÂ: מציצה בסמ"ך :È˘¯Á‰.מל' חרסיה כמו

.ÈÓ¯‚˙ ברזל כמטיל  גרמיו  כמו גרם  יקרא מ)העצם ובדרך (שם
ובכל  כמו  החרסים תשבר ור"ל  החרסים על  אמר השאלה

תשרש לא)תבואתו  השורש:(שם תעקר ענין˙È˜˙.ור"ל
והעתקה : שאול ‚ÍÂ.(Ï‰)עקירה גוית כמו לא)גופך  :(ש"א

.È‡˘:סבלי(Ó).ÈÎ Û‡Âכי אף  כמו וק"ו כ"ש כמו ענינו
אכלתהו  טו)אש  כחל ÏÁÎ˙.שליח :Í‡ÏÓ.:(לעיל הצבע  שם

שרק  ולא כחל לא  י"ז)ובדרז"ל  È„Ú.:(כתובות ˙È„ÚÂ קשוט ענין
נזמה ותעד  כמו ב')ותכשיט :(הושע

`"pn b"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

fk)אנׁשיֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא lelkּבנינֹות ,dxe`kl ,df mbe) ְְְְְִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא b)"ּובחּקֹותיהם ,my)ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה

ּביאת על וכפלאזהרה וחזר הּכלל. ּדר על ּכלֿהעריֹות ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ּכלֿערוה ּבהן, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאתֿהּלאו

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה c)ּכלּֿדיני dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ׁשּכלֿאּׁשה לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― אתֿהּגמל" לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ּתאכלּו"(arw)לאֿתעׂשה "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ
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åàì,øeèt.äìáã éçìt àöî–áiç,òeãiL,øeîb øácî ïäL.ïéáeøçäå,âbä Làøì ïñpk àHL ãò,íäî ãéøBî ¨¨¨¨¦§¥§¥¨©¨¤¨©¤¥¦¨¨¨§¤¨¦©¤¦§¨§Ÿ©©¦¥¤
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:àî÷ 'ôá ïðúãë øùòîì ïéáåøç ìù ïðøâ àåäù ,äîéøò ïäî úåùòì.dndal odn cixen,ïîå÷îá àìà äö÷åîä ìò íéìëåà ïéàù ,ìëàé àì àåä ìáà
ìéëàîùë åäéîå ,ïúëàìî äøîâð àìù øëéð åðéà ïîå÷îá àìùã ,ïîå÷îá àìà ïäî íéìëåà ïéà ïúëàìî äøîâð àìù ùáéì íúåà ïéçèåùù úåøéôä øîåìë

:ïëøö ìë åùáé àìå ïúëàìî äøîâð àìã òéãé òãéî äîäá ìëàî ïéáåøçä ïéàù êåúî ,ïîå÷îá àìù 'éôà äîäáì ïäî.xzend z` xifgn `edy iptn
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הפועלים. אכילת בדיני ללמד מוסיפה משנתנו 

íéúéfa úBNòì ìòBtä úà øëBOäאילני תחת לעדור כגון  – ÇÅÆÇÅÇÂÇÅÄ
ז , מציעא (בבא ששנינו  כמו  התורה, מן בזיתים אוכל שאינו  הזיתים,
אלא  לקרקע במחובר עושה כשהוא התורה מן אוכל הפועל  שאין ב),

מלאכה, גמר Bìבשעת øîà:הבית לבעל הפועל  –úðî ìò ÈÇÇÀÈ
íéúéæ ìBëàìוהרי הזיתים, מן שיאכל בתנאי העבודה את שקיבל – ÆÁÅÄ

מקח, דין  כאן øeètיש  ,ãçà ãçà ìëBà:גורסים ויש –,xehte ÅÆÈÆÈÈ
במשנה  הטעם שבארנו כמו  המעשר , מן  ופטור  ואוכלו, זית זית שתולש

ה); (ב, לעיל זה דין  ועיקר  óøöהקודמת; íàåיותר או  שניים – ÀÄÅÇ
בדברáiçביחד, אף למעשר  מקח קובע הצירוף ידי  שעל לעשר , – ÇÈ

השוכר וכן  הקודמת. במשנה הטעם שבארנו כמו מלאכתו, נגמרה שלא
הפועל íéìöaaאת Lkðì הרעים העשבים את לעקור היינו  – ÀÇÅÇÀÈÄ

בתוכם, Bìהגדלים øîà:הפועל –é ìBëàì úðî ìò÷ø שהוא – ÈÇÇÀÈÆÁÈÈ
מהבצלים, שיאכל בתנאי  הניכוש  עבודת את כמו íèø÷îמקבל  – ÀÇÀÅ

תולש, כלומר äìòמכרסם, äìò,הבצלים מן –ìëBàåתולש – ÈÆÈÆÀÅ
המעשר, מן  ופטור  ואוכל , עלה תולש  ואוכל , óøöעלה íàå– ÀÄÅÇ

ביחד , יותר או  עלים שני לעיל.áiçשתלש הטעם כמבואר  לעשר, – ÇÈ
נישנה  זה דין  שהרי להשמיענו , זו  משנה באה מה יודע "אינני  כותב: הרא"ש

הקודמת". במשנה כבר
הפועל: שהתנה בכגון להשמיע באה שמשנתנו  ראשונה" "משנה לבעל ונראה
מזונות  לו פסק אם שכן  בצלים", לאכול  מנת על זיתים, לאכול  מנת "על
דרך שאין  לפי  בכלל , ובצלים זיתים אין  הקודמת במשנה ששנינו  כמו  סתם,
הם  אין לאכילה, עומדים שאינם וכיון  שהם, כמות בצלים או  זיתים לאכול
לפי מלעשר , פטור מהם, אוכל הוא ואם לו, שפסק סתם במזונות נכללים
שאם  ובצלים, זיתים בענין  ללמד  משנתנו באה הלכך כמקח. ולא כמתנה שהם
הפועלים  כדין  דינו שהן , כמות בצלים או זיתים לאכול  מנת על  הפועל  התנה

הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  מזונות, להם שפסק

ד ה נ ש מ ר ו א ב

במעשרות  חייבים אלו  פירות אימתי  ללמדנו באה והיא פירות, במוצא עוסקת משנתנו
מלאכתם. נגמרה שכבר  אומרים ואימתי הפקר), (שאינם

Cøca úBöéö÷ àöî–"zevivw" יבשות תאנים קציעות, היינו  ÈÈÀÄÇÆÆ
כאן גורסים יש  ואמנם לדבלות; והותקנו וכן "zerivw",שנחתכו 

÷úBöéöבסמוך ; äãN ãöa elôàשל שדה בצד  מצאן אפילו  – ÂÄÀÇÀÅÀÄ

הן; שדה מאותה הללו  שהקציעות ומוכח äðàzקציעות, ïëå– ÀÅÀÅÈ
תאנה, Bðאילן  àéäLCøcä ìò äè, לדרך נוטה שנופה –àöîe ÆÄÈÇÇÆÆÈÈ

íéðàz äézçz,תאנה מאותה שנפלו  שנראה –íeMî úBøzî ÇÀÆÈÀÅÄËÈÄ
ìæb, להפקירן הבעלים שדרך  לפי  גזל , משום בזה ואין ליטלן , מותר – ÈÅ

ההפקר, מן  זוכה úBøNònäונמצא ïî úBøeèôeפטור שהפקר  – ÀÄÇÇÇÀ
המעשר; íéáeøçáeמן íéúéfáe חרובים או זיתים מצא אם אבל  – ÇÅÄÆÈÄ

הדרך, על הנוטה חרוב או  זית אילן תחת כלומרíéáiçבדרך , – ÇÈÄ
אותם. מפקירים הבעלים שאין במעשרות, וחייבים גזל  משום אסורים

מבואר ב),בבבלי  כא, מציעא  ומחרובים,(בבא  מזיתים התאנים ששונות

להפקירן , הבעלים דרך  ולכן  נופלות, כשהן  נמאסות שהתאנים לפי
אותן  מחשיבים מחמת (רש"י),שאינם בתאנים, ניכר שלא משום או

מאילן  שנפלו  לתלות ואפשר  אילן, מאותו שנפלו צורתן , ושינוי  לכלוכן 
דרכים מעוברי או  שם );אחר  שאינם (תוספות חרובים, או זיתים אבל

בנפילתם, ואין נמאסים זה, מאילן שנפלו  עליהם מוכיחה חזותם
ואינם מהם מתייאשים אותם.הבעלים úBøâBøbמפקירים àöî– ÈÈÀÀ

כדרוסות נראות והן יבשות, נפלו (ירושלמי),תאנים הן  אם ידוע ואין
בני ברגלי  נדרסו  או  למעשר, מלאכתן ונגמרה נדרסו שכבר  מתאנים

מלאכתן , נגמרה לא ועדיין íãàאדם éða áø eñøc íà שבאותו – ÄÈÀÙÀÅÈÈ
בשדותיהם, גרוגרותיהם את שמן áiçמקום תולים שאנו  לעשרן, – ÇÈ

במעשרות; נתחייבו  וכבר הן åàìהדרוסות íàå דרסו לא שעדיין – ÀÄÈ
גרוגרותיהם, את מקום שבאותו  אדם בני שאנו øeètרוב מלעשרן , – È

במעשר, נתחייבו ולא נדרסו לא שעדיין מהתאנים הן  שאלו אומרים,
כדין  ממעשר פטורות הן הרי  מלאכתן, שנגמרה קודם שהופקרו  וכיון

äìáãהפקר . éçìt àöî,ודבוקות דרוסות תאנים של חתיכות – ÈÈÄÀÅÀÅÈ
áiç,לעשרם –øeîb øácî ïäL ,òeãiL שנגמרה מדבר  – ÇÈÆÈÇÆÅÄÈÈÈ

למעשר . חרובים,ïéáeøçäåמלאכתו  לו  שיש מי  –ïñpk àHL ãò ÀÆÈÄÇÆÄÀÈ
âbä Làøì הגג על לקיטתם אחר  להעלותם החרובים שדרך – ÀÙÇÇ

ערימה  מהם מעמידים שמתייבשים ולאחר לייבשם; כדי שם ולשטחם

שקודם  להשמיענו, המשנה ובאה למעשרות; גורנם וזה הגג, בראש
לעשות הגג לראש לא שכנסם שעדיין  ונמצא שם, ערימה מהם

מלאכתם, äîäaìנגמרה íäî ãéøBî והוא בהמתו , לאכילת – ÄÅÆÇÀÅÈ
øeèt,מלעשרם –øúBnä úà øéæçî àeäL éðtîשנשאר מה – ÈÄÀÅÆÇÂÄÆÇÈ

שעדיין  מוכיח זה והרי  לייבשו , לגג מחזיר  הריהו הבהמה מאכילת
מלאכתו . נגמרה לא

שונים: פירושים נאמרו  הסיפא בענין
שבירושלמי): הדעות אחת פי (על  מפרש מברטנורא dndal"הרב mdn cixen"

izdw - zex`ean zeipyn

hÎg wxt minid ixac - miaezk

ç-÷øô à íéîéä éøáãnÎl

ì:áãðå ìòáe Lé÷å øeöå ïBcáò øBëaä Bðáeàì:øëæå Béçàå øBãâeáìäàîL-úà ãéìBä úBì÷îe §¬©§−©§®§¬§¦−©¬©§¨¨«§¬§©§−¨¨«¤¦§−¦´¤¦§¨®
(ñ) :íäéçà-íò íìLeøéá eáLé íäéçà ãâð änä-óàåâììeàL-úà ãéìBä Lé÷å Lé÷-úà ãéìBä øðå §©¥À¨¤¤̄£¥¤²¨§¬¦¨©−¦¦£¥¤«§¥Æ¦´¤¦½§¦−¦´¤¨®

:ìòaLà-úàå áãðéáà-úàå òeL-ékìî-úàå ïúðBäé-úà ãéìBä ìeàLåãìáéøîe ìòa áéøî ïúðBäé-ïáe §¨À¦³¤§«¨¨Æ§¤©§¦½©§¤£¦«¨−̈§¤¤§¨«©¤§¨−̈§¦´¨®©§¦¬
:äëéî-úà ãéìBä ìòaäì:æçàå òøàúå Cìîå ïBúét äëéî éðáeåìäcòBäéå äcòBäé-úà ãéìBä æçàå ©−©¦¬¤¦¨«§¥−¦¨®¦¬¨¤−¤§©§¥¬©§¨¨«§¨¨Æ¦´¤§©½̈¦«©À̈

:àöBî-úà ãéìBä éøîæå éøîæ-úàå úåîæò-úàå úîìò-úà ãéìBäæìBðá äôø àòða-úà ãéìBä àöBîe ¦²¤¨¤¬¤§¤©§−̈¤§¤¦§¦®§¦§¦−¦¬¤¨«−̈¦´¤¦§¨®¨¨¬§²
:Bða ìöà Bðá äNòìàçìäéãáòå äéøòLe ìàòîLéå eøëa | í÷éøæò íúBîL älàå íéðá äML ìöàìe ¤§¨¨¬§−¨¥¬§«§¨¥»¦¨´¨¦¼§¥´¤§À̈©§¦¨¬Ÿ Æ§Æ§¦§¨¥´§©§½̈§Ÿ©§−̈
:ìöà éða älà-ìk ïðçåèììMä èìôéìàå éðMä Leòé Bøëa íìeà åéçà ÷Lò éðáe:éLîíìeà-éðá eéäiå §¨®̈¨¥−¤§¥¬¨©«§¥−¥´¤¨¦®¨´§Ÿ½§Æ©¥¦½¤«¡¦¤−¤©§¦¦«©«¦§´§¥Â¨

(ô) :ïîéðá éðaî älà-ìk íéMîçå äàî íéðá éðáe íéða íéaøîe úL÷ éëøc ìéç-éøab íéLðà£¨¦̧¦Ÿ¥©¹¦´Ÿ§¥¤À¤©§¦³¨¦Æ§¥´¨¦½¥−̈©£¦¦®¨¥−¤¦§¥¬¦§¨¦«

éøáãè-÷øô à íéîéägÎ`

à(ñ) :íìòîa ìááì eìâä äãeäéå ìàøNé éëìî øôñ-ìò íéáeúk ípäå eNçéúä ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥Æ¦§©§½§¦¨´§¦½©¥−¤©§¥´¦§¨¥®¦¨²¨§¬§¨¤−§©£¨«
á:íéðéúpäå íiåìä íéðäkä ìàøNé íäéøòa íúfçàa øLà íéðLàøä íéáLBiäåâeáLé íìLeøéáe §©§¦Æ¨¦´Ÿ¦½£¤¬©£ª¨−̈§¨¥¤®¦§¨¥Æ©´Ÿ£¦½©§¦¦−§©§¦¦«¦¨©¦ÆÆ¨§½

:äMðîe íéøôà éða-ïîe ïîéðá éða-ïîe äãeäé éða-ïîãéøîà-ïa éøîò-ïa ãeäénò-ïa éúeò ¦§¥¬§−̈¦§¥´¦§¨¦®¦§¥¬¤§©−¦§©¤«©̧¤©¦³¤¨§¦Æ¤¦§¦´
(ñ) :äãeäé-ïa õøô-éða-ïî éða-(ïîéðá)-ïáä:åéðáe øBëaä äéNò éðBìéMä-ïîeåìàeòé çøæ-éða-ïîe ¤¨¦½¦§¥¤−¤¤§¨«¦©¦´¦½£¨¨¬©§−¨¨«¦§¥¤−©§¥®

:íéòLúå úBàî-LL íäéçàåæ:äàðqä-ïa äéåãBä-ïa ílLî-ïa àelñ ïîéða éða-ïîeçäéðáéå ©£¥¤−¥¥¬§¦§¦«¦§¥−¦§¨¦®©Æ¤§ª½̈¤©§−̈¤©§ª¨«§¦§§¨Æ
:äiðáé-ïa ìàeòø-ïa äéèôL-ïa ílLîe éøëî-ïa éfò-ïá äìàå íçøé-ïa¤§Ÿ½̈§¥¨¬¤ª¦−¤¦§¦®§ª¨Æ¤§©§½̈¤§¥−¤¦§¦¨«

i"yx
(‡).åùçéúä ìàøùé ìëå מה יחוסן מן קצת לך אמרתי

ויהודה  ישראל מלכי ספר על יחוסן עיקר אבל שמצאתי
ויחוסם  עזרא אני הייתי ועמהם במעלם לבבל שהגלו

וכתבתיו: כתוב מצאתי

cec zcevn
(Ï).'ÂÎÂ ¯ÂˆÂישבו ועמו  גבעון  אבי  בני היו  המה גם

נאמרÂÏ˜ÓÂ˙.(Ï·)בגבעון : וכן גבעון אבי בן הוא גם
‰Ó‰.למטה: Û‡Âלפעמים מ"מ  בגבעון ישבו כי אף  ר"ל

להם: ושוה  למעלה הנזכרים  אחיהם  נגד  בירושלים  ÌÚישבו
.Ì‰ÈÁ‡: נגד כמו הוא עם כי  ביאור לתוספת ענין כפל  הוא

(‚Ï).¯Â:למטה נאמר וכן  גבעון אבי בן הוא ‡˘·ÏÚ.גם 
בש "א: האמור ישוי והוא שאול  תחת שמלך בושת  איש  היא

(„Ï).ÏÚ· ·È¯Ó: מפיבושת ·Â.(ÊÏ)הוא  ‰Ù¯:'א בן  אחד  חושב  וכן בענה שמו :·Â¯Î.(ÁÏ)של Ú˘˜(ËÏ)כן È·Â
.ÂÈÁ‡: אצל של  אחיו ÌÈ˘ÓÁÂ.(Ó)שהיה ‰‡Ó:וחמשים מאה במספר

(‡).'ÂÎÂ Â˘ÁÈ˙‰ Ï‡¯˘È ÏÎÂספר על  כתובים והנה יחוסם  נחקר  כולם הנה  ישראל  כל  יחוס אני הזכרתי שלא  אף כאומר
יחוסם: כל  ממנו להעתיק בידי  ואינו עמהם  גלה הזה והספר  ישראל  וספרÂ‰ÈÂ„‰.מלכי מעלם בעבור לבבל  הגלו יהודה אבל

נמצאתי : עמהם כי העתקתי בה שמצאתי ומה עמהם  ‰¯‡˘ÌÈÂ.(·)יחוסן  ÌÈ·˘ÂÈ‰Â זרובבל עם בראשונה  שעלו הגולה בני
אשר ישראל  שבטי מכל היו המה בירושלים ולא  שאחזו בעריהם ראשונים  נתיישבו אשר ואנשיו עזרא  שעלה  קודם  עלו אשר 
וחזרו ובנימין  יהודה בני  עם לבבל  וגלו בארצם נשארו רבים  מכל ֿמקום לאשור , הגלו  השבטים עשרת שבני  אף  (כי מבבל חזרו 

שלמה:‰ÌÈ‰Î.עמהם ): עבדי בני  גם חשב ובנחמיה אחוזתם בערי ישבו  מהם נתיישבוÌÈÏ˘Â¯È·Â.(‚)גם  לא בירושלים אבל 
בירושלים: ישבו אשר היו מעט  כי ומנשה אפרים  בני נזכר  לא  ובנחמיה וכו' יהודה מבני כ "א ישראל  שבטי  È˙ÂÚ.(„)מכל 

בנחמיה גם  כאן  שגם לפי הוא ובמספרם  האבות  בשמות השינוי אולם בלשון, המה קרובים כי  הוא והוא  עתיה  נאמר  ובנחמיה 
בנחמיה: שחשב  ממה אחרים כאן וחשב  בדלוג חשבם כ "א הראשון  האב עד כסדר  האבות כל  חשב ‰˘ÈÂÏÈ.(‰)לא ÔÓÂ

יהודה : בן שילה בנחמיה :È˘Ú‰.מבני האמור מעשיה מאחיו :‰·ÂÎ¯.הוא הבכור ועשיה:Ì‰ÈÁ‡Â.(Â)שהיה יעואל  של
.ÌÈÚ˘˙Â ˙Â‡Ó בנחמיה:˘˘ נאמר פרץ  בני ומספר זרח  בני ועל  שלה בני על  מוסב 

oeiv zcevn
(·Ï).Ì‰ÈÁ‡ „‚בראשית) לנגדך  ואלכה כמו לאחיהם שוה

כמוהו: ורבים  לג)
(‡).Ì‰Â:הם כןÌÈÈ˙‰Â.(·)הנה ונקראים  הגבעונים הם 

(יהושע וכו' עצים חוטבי וכו' יהושע  ויתנם בהם שנאמר  ע"ש
ולפתוח ÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.ט ): לשמור בה "מ  שערי על  הממונים 

הספר:Ì‰ÈÁ‡Â.ולנעול : בכל וכן  וחבריהם 



רטו c dpyn iyily wxt zexyrn zkqn

‚íéúéfa úBNòì ìòBtä úà øëBOä,Bì øîà:íéúéæ ìBëàì úðî ìò–ãçà ãçà ìëBà,øeèt;óøö íàå,áiç. ©¥¤©¥©£©¥¦¨©©§¨¤¡¥¦¥¤¨¤¨¨§¦¥©©¨
íéìöaa Lkðì,Bì øîà:é ìBëàì úðî ìò÷ø–ìëBàå äìò äìò íèø÷î;áiç ,óøö íàå. §©¥©§¨¦¨©©§¨¤¡¨¨§©§¥¨¤¨¤§¥§¦¥©©¨

„Cøca úBöéö÷ àöî,úBöéö÷ äãN ãöa elôà,Cøcä ìò äèBð àéäL äðàz ïëå,íéðàz äézçz àöîe–úBøzî ¨¨§¦©¤¤£¦§©§¥§¦§¥§¥¨¤¦¨©©¤¤¨¨©§¤¨§¥¦ª¨
ìæb íeMî,úBøNònä ïî úBøeèôe;íéáeøçáe íéúéfáe,íéáiç.úBøâBøb àöî,íãà éða áø eñøc íà,áiç;íàå ¦¨¥§¦©©©§©¥¦¤¨¦©¨¦¨¨§§¦¨§Ÿ§¥¨¨©¨§¦

åàì,øeèt.äìáã éçìt àöî–áiç,òeãiL,øeîb øácî ïäL.ïéáeøçäå,âbä Làøì ïñpk àHL ãò,íäî ãéøBî ¨¨¨¨¦§¥§¥¨©¨¤¨©¤¥¦¨¨¨§¤¨¦©¤¦§¨§Ÿ©©¦¥¤
äîäaì,øeèt,øúBnä úà øéæçî àeäL éðtî. ©§¥¨¨¦§¥¤©£¦¤©¨

b.mizifa zeyrl:äøåúä ïî ìëåà åðéà àúùäã ,è÷ìì àìå ,íéúéæä úçú ù÷ù÷ìå øåãòì.sxiv m`e:òá÷ éåäã áééç ãçéá íéðù.milvaa ykpl
:íéìöáä êåúá íéìãâä íéòøä íéáùòä ùåìúì.mqxwnøòéî øéæç äðîñøëé åì äîåãå ,êúçî(ô íéìäú):

c.zerivw dcy cva elit`e:ïäî íéìòáä åùàéúð àîúñîã ìæâ íåùî úåøúåî éëä åìéôà ,ìåôð äãù êäîã àúìî àçëåîã.xyrnd on zexehte
:ø÷ôä ïéãë.oiaiig miaexgae mizifaeàìå úñàîð äúìéôð íò äðàú ìáà .ìôð äæ ïìéàîù åéìò çéëåî åúéàøîù ,ïäî íéùàéúî íéìòáä ïéàù éôì

:àéä ïìéà äæéàî òåãé.mc` aex eqxc m`äøîâð øáëå ïä úåñåøãä ïî åæ øîéîì ïì úéà ,ïäéúåãùá ïäìù úåøâåøâä øáë åñøã øéòä äúåà éùðà áåø íà
:øùòì áééçå ,ïúëàìî.dliac iglt:åæá åæ úå÷åáã úåìáã äáøä çìôá ùéå ,ïéçìô äîëì ìåâòä íé÷ìçî ìåâòá åñøãðù øçà.bbd y`xl oqpk `ly cr

:àî÷ 'ôá ïðúãë øùòîì ïéáåøç ìù ïðøâ àåäù ,äîéøò ïäî úåùòì.dndal odn cixen,ïîå÷îá àìà äö÷åîä ìò íéìëåà ïéàù ,ìëàé àì àåä ìáà
ìéëàîùë åäéîå ,ïúëàìî äøîâð àìù øëéð åðéà ïîå÷îá àìùã ,ïîå÷îá àìà ïäî íéìëåà ïéà ïúëàìî äøîâð àìù ùáéì íúåà ïéçèåùù úåøéôä øîåìë

:ïëøö ìë åùáé àìå ïúëàìî äøîâð àìã òéãé òãéî äîäá ìëàî ïéáåøçä ïéàù êåúî ,ïîå÷îá àìù 'éôà äîäáì ïäî.xzend z` xifgn `edy iptn
:ìéáè àì øæåç åøúåîã àëéä ìëå ,ùáéì íù ïçèåùù íå÷îì

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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הפועלים. אכילת בדיני ללמד מוסיפה משנתנו 

íéúéfa úBNòì ìòBtä úà øëBOäאילני תחת לעדור כגון  – ÇÅÆÇÅÇÂÇÅÄ
ז , מציעא (בבא ששנינו  כמו  התורה, מן בזיתים אוכל שאינו  הזיתים,
אלא  לקרקע במחובר עושה כשהוא התורה מן אוכל הפועל  שאין ב),

מלאכה, גמר Bìבשעת øîà:הבית לבעל הפועל  –úðî ìò ÈÇÇÀÈ
íéúéæ ìBëàìוהרי הזיתים, מן שיאכל בתנאי העבודה את שקיבל – ÆÁÅÄ

מקח, דין  כאן øeètיש  ,ãçà ãçà ìëBà:גורסים ויש –,xehte ÅÆÈÆÈÈ
במשנה  הטעם שבארנו כמו  המעשר , מן  ופטור  ואוכלו, זית זית שתולש

ה); (ב, לעיל זה דין  ועיקר  óøöהקודמת; íàåיותר או  שניים – ÀÄÅÇ
בדברáiçביחד, אף למעשר  מקח קובע הצירוף ידי  שעל לעשר , – ÇÈ

השוכר וכן  הקודמת. במשנה הטעם שבארנו כמו מלאכתו, נגמרה שלא
הפועל íéìöaaאת Lkðì הרעים העשבים את לעקור היינו  – ÀÇÅÇÀÈÄ

בתוכם, Bìהגדלים øîà:הפועל –é ìBëàì úðî ìò÷ø שהוא – ÈÇÇÀÈÆÁÈÈ
מהבצלים, שיאכל בתנאי  הניכוש  עבודת את כמו íèø÷îמקבל  – ÀÇÀÅ

תולש, כלומר äìòמכרסם, äìò,הבצלים מן –ìëBàåתולש – ÈÆÈÆÀÅ
המעשר, מן  ופטור  ואוכל , עלה תולש  ואוכל , óøöעלה íàå– ÀÄÅÇ

ביחד , יותר או  עלים שני לעיל.áiçשתלש הטעם כמבואר  לעשר, – ÇÈ
נישנה  זה דין  שהרי להשמיענו , זו  משנה באה מה יודע "אינני  כותב: הרא"ש

הקודמת". במשנה כבר
הפועל: שהתנה בכגון להשמיע באה שמשנתנו  ראשונה" "משנה לבעל ונראה
מזונות  לו פסק אם שכן  בצלים", לאכול  מנת על זיתים, לאכול  מנת "על
דרך שאין  לפי  בכלל , ובצלים זיתים אין  הקודמת במשנה ששנינו  כמו  סתם,
הם  אין לאכילה, עומדים שאינם וכיון  שהם, כמות בצלים או  זיתים לאכול
לפי מלעשר , פטור מהם, אוכל הוא ואם לו, שפסק סתם במזונות נכללים
שאם  ובצלים, זיתים בענין  ללמד  משנתנו באה הלכך כמקח. ולא כמתנה שהם
הפועלים  כדין  דינו שהן , כמות בצלים או זיתים לאכול  מנת על  הפועל  התנה

הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  מזונות, להם שפסק

ד ה נ ש מ ר ו א ב

במעשרות  חייבים אלו  פירות אימתי  ללמדנו באה והיא פירות, במוצא עוסקת משנתנו
מלאכתם. נגמרה שכבר  אומרים ואימתי הפקר), (שאינם

Cøca úBöéö÷ àöî–"zevivw" יבשות תאנים קציעות, היינו  ÈÈÀÄÇÆÆ
כאן גורסים יש  ואמנם לדבלות; והותקנו וכן "zerivw",שנחתכו 

÷úBöéöבסמוך ; äãN ãöa elôàשל שדה בצד  מצאן אפילו  – ÂÄÀÇÀÅÀÄ

הן; שדה מאותה הללו  שהקציעות ומוכח äðàzקציעות, ïëå– ÀÅÀÅÈ
תאנה, Bðאילן  àéäLCøcä ìò äè, לדרך נוטה שנופה –àöîe ÆÄÈÇÇÆÆÈÈ

íéðàz äézçz,תאנה מאותה שנפלו  שנראה –íeMî úBøzî ÇÀÆÈÀÅÄËÈÄ
ìæb, להפקירן הבעלים שדרך  לפי  גזל , משום בזה ואין ליטלן , מותר – ÈÅ

ההפקר, מן  זוכה úBøNònäונמצא ïî úBøeèôeפטור שהפקר  – ÀÄÇÇÇÀ
המעשר; íéáeøçáeמן íéúéfáe חרובים או זיתים מצא אם אבל  – ÇÅÄÆÈÄ

הדרך, על הנוטה חרוב או  זית אילן תחת כלומרíéáiçבדרך , – ÇÈÄ
אותם. מפקירים הבעלים שאין במעשרות, וחייבים גזל  משום אסורים

מבואר ב),בבבלי  כא, מציעא  ומחרובים,(בבא  מזיתים התאנים ששונות

להפקירן , הבעלים דרך  ולכן  נופלות, כשהן  נמאסות שהתאנים לפי
אותן  מחשיבים מחמת (רש"י),שאינם בתאנים, ניכר שלא משום או

מאילן  שנפלו  לתלות ואפשר  אילן, מאותו שנפלו צורתן , ושינוי  לכלוכן 
דרכים מעוברי או  שם );אחר  שאינם (תוספות חרובים, או זיתים אבל

בנפילתם, ואין נמאסים זה, מאילן שנפלו  עליהם מוכיחה חזותם
ואינם מהם מתייאשים אותם.הבעלים úBøâBøbמפקירים àöî– ÈÈÀÀ

כדרוסות נראות והן יבשות, נפלו (ירושלמי),תאנים הן  אם ידוע ואין
בני ברגלי  נדרסו  או  למעשר, מלאכתן ונגמרה נדרסו שכבר  מתאנים

מלאכתן , נגמרה לא ועדיין íãàאדם éða áø eñøc íà שבאותו – ÄÈÀÙÀÅÈÈ
בשדותיהם, גרוגרותיהם את שמן áiçמקום תולים שאנו  לעשרן, – ÇÈ

במעשרות; נתחייבו  וכבר הן åàìהדרוסות íàå דרסו לא שעדיין – ÀÄÈ
גרוגרותיהם, את מקום שבאותו  אדם בני שאנו øeètרוב מלעשרן , – È

במעשר, נתחייבו ולא נדרסו לא שעדיין מהתאנים הן  שאלו אומרים,
כדין  ממעשר פטורות הן הרי  מלאכתן, שנגמרה קודם שהופקרו  וכיון

äìáãהפקר . éçìt àöî,ודבוקות דרוסות תאנים של חתיכות – ÈÈÄÀÅÀÅÈ
áiç,לעשרם –øeîb øácî ïäL ,òeãiL שנגמרה מדבר  – ÇÈÆÈÇÆÅÄÈÈÈ

למעשר . חרובים,ïéáeøçäåמלאכתו  לו  שיש מי  –ïñpk àHL ãò ÀÆÈÄÇÆÄÀÈ
âbä Làøì הגג על לקיטתם אחר  להעלותם החרובים שדרך – ÀÙÇÇ

ערימה  מהם מעמידים שמתייבשים ולאחר לייבשם; כדי שם ולשטחם

שקודם  להשמיענו, המשנה ובאה למעשרות; גורנם וזה הגג, בראש
לעשות הגג לראש לא שכנסם שעדיין  ונמצא שם, ערימה מהם

מלאכתם, äîäaìנגמרה íäî ãéøBî והוא בהמתו , לאכילת – ÄÅÆÇÀÅÈ
øeèt,מלעשרם –øúBnä úà øéæçî àeäL éðtîשנשאר מה – ÈÄÀÅÆÇÂÄÆÇÈ

שעדיין  מוכיח זה והרי  לייבשו , לגג מחזיר  הריהו הבהמה מאכילת
מלאכתו . נגמרה לא

שונים: פירושים נאמרו  הסיפא בענין
שבירושלמי): הדעות אחת פי (על  מפרש מברטנורא dndal"הרב mdn cixen"

izdw - zex`ean zeipyn

hÎg wxt minid ixac - miaezk

ç-÷øô à íéîéä éøáãnÎl

ì:áãðå ìòáe Lé÷å øeöå ïBcáò øBëaä Bðáeàì:øëæå Béçàå øBãâeáìäàîL-úà ãéìBä úBì÷îe §¬©§−©§®§¬§¦−©¬©§¨¨«§¬§©§−¨¨«¤¦§−¦´¤¦§¨®
(ñ) :íäéçà-íò íìLeøéá eáLé íäéçà ãâð änä-óàåâììeàL-úà ãéìBä Lé÷å Lé÷-úà ãéìBä øðå §©¥À¨¤¤̄£¥¤²¨§¬¦¨©−¦¦£¥¤«§¥Æ¦´¤¦½§¦−¦´¤¨®

:ìòaLà-úàå áãðéáà-úàå òeL-ékìî-úàå ïúðBäé-úà ãéìBä ìeàLåãìáéøîe ìòa áéøî ïúðBäé-ïáe §¨À¦³¤§«¨¨Æ§¤©§¦½©§¤£¦«¨−̈§¤¤§¨«©¤§¨−̈§¦´¨®©§¦¬
:äëéî-úà ãéìBä ìòaäì:æçàå òøàúå Cìîå ïBúét äëéî éðáeåìäcòBäéå äcòBäé-úà ãéìBä æçàå ©−©¦¬¤¦¨«§¥−¦¨®¦¬¨¤−¤§©§¥¬©§¨¨«§¨¨Æ¦´¤§©½̈¦«©À̈

:àöBî-úà ãéìBä éøîæå éøîæ-úàå úåîæò-úàå úîìò-úà ãéìBäæìBðá äôø àòða-úà ãéìBä àöBîe ¦²¤¨¤¬¤§¤©§−̈¤§¤¦§¦®§¦§¦−¦¬¤¨«−̈¦´¤¦§¨®¨¨¬§²
:Bða ìöà Bðá äNòìàçìäéãáòå äéøòLe ìàòîLéå eøëa | í÷éøæò íúBîL älàå íéðá äML ìöàìe ¤§¨¨¬§−¨¥¬§«§¨¥»¦¨´¨¦¼§¥´¤§À̈©§¦¨¬Ÿ Æ§Æ§¦§¨¥´§©§½̈§Ÿ©§−̈
:ìöà éða älà-ìk ïðçåèììMä èìôéìàå éðMä Leòé Bøëa íìeà åéçà ÷Lò éðáe:éLîíìeà-éðá eéäiå §¨®̈¨¥−¤§¥¬¨©«§¥−¥´¤¨¦®¨´§Ÿ½§Æ©¥¦½¤«¡¦¤−¤©§¦¦«©«¦§´§¥Â¨

(ô) :ïîéðá éðaî älà-ìk íéMîçå äàî íéðá éðáe íéða íéaøîe úL÷ éëøc ìéç-éøab íéLðà£¨¦̧¦Ÿ¥©¹¦´Ÿ§¥¤À¤©§¦³¨¦Æ§¥´¨¦½¥−̈©£¦¦®¨¥−¤¦§¥¬¦§¨¦«

éøáãè-÷øô à íéîéägÎ`

à(ñ) :íìòîa ìááì eìâä äãeäéå ìàøNé éëìî øôñ-ìò íéáeúk ípäå eNçéúä ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥Æ¦§©§½§¦¨´§¦½©¥−¤©§¥´¦§¨¥®¦¨²¨§¬§¨¤−§©£¨«
á:íéðéúpäå íiåìä íéðäkä ìàøNé íäéøòa íúfçàa øLà íéðLàøä íéáLBiäåâeáLé íìLeøéáe §©§¦Æ¨¦´Ÿ¦½£¤¬©£ª¨−̈§¨¥¤®¦§¨¥Æ©´Ÿ£¦½©§¦¦−§©§¦¦«¦¨©¦ÆÆ¨§½

:äMðîe íéøôà éða-ïîe ïîéðá éða-ïîe äãeäé éða-ïîãéøîà-ïa éøîò-ïa ãeäénò-ïa éúeò ¦§¥¬§−̈¦§¥´¦§¨¦®¦§¥¬¤§©−¦§©¤«©̧¤©¦³¤¨§¦Æ¤¦§¦´
(ñ) :äãeäé-ïa õøô-éða-ïî éða-(ïîéðá)-ïáä:åéðáe øBëaä äéNò éðBìéMä-ïîeåìàeòé çøæ-éða-ïîe ¤¨¦½¦§¥¤−¤¤§¨«¦©¦´¦½£¨¨¬©§−¨¨«¦§¥¤−©§¥®

:íéòLúå úBàî-LL íäéçàåæ:äàðqä-ïa äéåãBä-ïa ílLî-ïa àelñ ïîéða éða-ïîeçäéðáéå ©£¥¤−¥¥¬§¦§¦«¦§¥−¦§¨¦®©Æ¤§ª½̈¤©§−̈¤©§ª¨«§¦§§¨Æ
:äiðáé-ïa ìàeòø-ïa äéèôL-ïa ílLîe éøëî-ïa éfò-ïá äìàå íçøé-ïa¤§Ÿ½̈§¥¨¬¤ª¦−¤¦§¦®§ª¨Æ¤§©§½̈¤§¥−¤¦§¦¨«

i"yx
(‡).åùçéúä ìàøùé ìëå מה יחוסן מן קצת לך אמרתי

ויהודה  ישראל מלכי ספר על יחוסן עיקר אבל שמצאתי
ויחוסם  עזרא אני הייתי ועמהם במעלם לבבל שהגלו

וכתבתיו: כתוב מצאתי

cec zcevn
(Ï).'ÂÎÂ ¯ÂˆÂישבו ועמו  גבעון  אבי  בני היו  המה גם

נאמרÂÏ˜ÓÂ˙.(Ï·)בגבעון : וכן גבעון אבי בן הוא גם
‰Ó‰.למטה: Û‡Âלפעמים מ"מ  בגבעון ישבו כי אף  ר"ל

להם: ושוה  למעלה הנזכרים  אחיהם  נגד  בירושלים  ÌÚישבו
.Ì‰ÈÁ‡: נגד כמו הוא עם כי  ביאור לתוספת ענין כפל  הוא

(‚Ï).¯Â:למטה נאמר וכן  גבעון אבי בן הוא ‡˘·ÏÚ.גם 
בש "א: האמור ישוי והוא שאול  תחת שמלך בושת  איש  היא

(„Ï).ÏÚ· ·È¯Ó: מפיבושת ·Â.(ÊÏ)הוא  ‰Ù¯:'א בן  אחד  חושב  וכן בענה שמו :·Â¯Î.(ÁÏ)של Ú˘˜(ËÏ)כן È·Â
.ÂÈÁ‡: אצל של  אחיו ÌÈ˘ÓÁÂ.(Ó)שהיה ‰‡Ó:וחמשים מאה במספר

(‡).'ÂÎÂ Â˘ÁÈ˙‰ Ï‡¯˘È ÏÎÂספר על  כתובים והנה יחוסם  נחקר  כולם הנה  ישראל  כל  יחוס אני הזכרתי שלא  אף כאומר
יחוסם: כל  ממנו להעתיק בידי  ואינו עמהם  גלה הזה והספר  ישראל  וספרÂ‰ÈÂ„‰.מלכי מעלם בעבור לבבל  הגלו יהודה אבל

נמצאתי : עמהם כי העתקתי בה שמצאתי ומה עמהם  ‰¯‡˘ÌÈÂ.(·)יחוסן  ÌÈ·˘ÂÈ‰Â זרובבל עם בראשונה  שעלו הגולה בני
אשר ישראל  שבטי מכל היו המה בירושלים ולא  שאחזו בעריהם ראשונים  נתיישבו אשר ואנשיו עזרא  שעלה  קודם  עלו אשר 
וחזרו ובנימין  יהודה בני  עם לבבל  וגלו בארצם נשארו רבים  מכל ֿמקום לאשור , הגלו  השבטים עשרת שבני  אף  (כי מבבל חזרו 

שלמה:‰ÌÈ‰Î.עמהם ): עבדי בני  גם חשב ובנחמיה אחוזתם בערי ישבו  מהם נתיישבוÌÈÏ˘Â¯È·Â.(‚)גם  לא בירושלים אבל 
בירושלים: ישבו אשר היו מעט  כי ומנשה אפרים  בני נזכר  לא  ובנחמיה וכו' יהודה מבני כ "א ישראל  שבטי  È˙ÂÚ.(„)מכל 

בנחמיה גם  כאן  שגם לפי הוא ובמספרם  האבות  בשמות השינוי אולם בלשון, המה קרובים כי  הוא והוא  עתיה  נאמר  ובנחמיה 
בנחמיה: שחשב  ממה אחרים כאן וחשב  בדלוג חשבם כ "א הראשון  האב עד כסדר  האבות כל  חשב ‰˘ÈÂÏÈ.(‰)לא ÔÓÂ

יהודה : בן שילה בנחמיה :È˘Ú‰.מבני האמור מעשיה מאחיו :‰·ÂÎ¯.הוא הבכור ועשיה:Ì‰ÈÁ‡Â.(Â)שהיה יעואל  של
.ÌÈÚ˘˙Â ˙Â‡Ó בנחמיה:˘˘ נאמר פרץ  בני ומספר זרח  בני ועל  שלה בני על  מוסב 

oeiv zcevn
(·Ï).Ì‰ÈÁ‡ „‚בראשית) לנגדך  ואלכה כמו לאחיהם שוה

כמוהו: ורבים  לג)
(‡).Ì‰Â:הם כןÌÈÈ˙‰Â.(·)הנה ונקראים  הגבעונים הם 

(יהושע וכו' עצים חוטבי וכו' יהושע  ויתנם בהם שנאמר  ע"ש
ולפתוח ÌÈ¯ÚÂ˘‰Â.ט ): לשמור בה "מ  שערי על  הממונים 

הספר:Ì‰ÈÁ‡Â.ולנעול : בכל וכן  וחבריהם 



iרטז dpyn iyily wxt zexyrn zkqn

–úáiç úéîéðtä,äøeèt äðBöéçäå.éñBé éaøøîBà:íéîLbä úøéãå änçä úøéc dðéàL ìk,äøeèt.âçä úkñ ©§¦¦©¤¤§©¦¨§¨©¦¥¥¨¤¥¨¦©©©¨§¦©©§¨¦§¨ª©¤¨
âça–äãeäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ¤¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦
Áøöça úãîBò àéäL äðàz,úçà úçà ìëBà,øeèôe;óøö íàå–áiç.ïBòîL éaøøîBà:Bðéîéa úçà,úçàå §¥¨¤¦¤¤¤¨¥¥©©©©¨§¦¥©©¨©¦¦§¥©©¦¦§©©

BìàîNa,åéôa úçàå.dLàøì äìò–B÷éç àlîî,ìëBàå. ¦§Ÿ§©©§¦¨¨§Ÿ¨§©¥¥§¥
Ëøöça äòeèð àéäL ïôb–ìBkLàä ìk úà ìèBð;ïBnøa ïëå,çéháàa ïëå;éøácïBôøè éaø.éaøàáé÷ò ¤¤¤¦§¨¤¨¥¥¤¨¨¤§§¥¨¦§¥¨£©¦©¦§¥©¦©§©¦£¦¨

øîBà:ìBkLàa øbøâî,ïBnøa èøBôe,úôBñåçéháàa.øöça äòeøæ àéäL øañk–äìò äìò íèø÷î,ìëBàå; ¥§©§¥¨¤§¥¨¦§¥¨£©¦©ª§¨¤¦§¨¤¨¥§©§¥¨¤¨¤§¥
óøö íàå–áiç.øöçaL úéðøwäå áBæàäå äàéqä–íéøîLð eéä íà,ïéáiç. §¦¥©©¨©¦¨§¨¥§©ª§¦¤¤¨¥¦¨¦§¨¦©¨¦

Èäpbì äèBðå øöça úãîBò àéäL äðàz,Bkøãk ìëBà,øeèt.øöçì äèBðå äpba úãîBò,úçà úçà ìëBà, §¥¨¤¦¤¤¤¨¥§¨©¦¨¥§©§¨¤¤©¦¨§¨¤¨¥¥©©©©
øeèt;óøö íàå–áiç.õøàì äöeçì äèBðå õøàa úãîBò,õøàì äèBðå õøàì äöeça–øwòä øçà CìBä ìkä. ¨§¦¥©©¨¤¤¨¨¤§¨§¨¨¨¤§¨¨¨¤§¨¨¨¤©Ÿ¥©©¨¦¨

:úåøéôä ïîæ ìë íù íéøãå úåëñ íéùåò åéáùåéå ,íéáåèå.milebpxze migx my yiy t"r`:òá÷ éåä àì.mixveid zkeqåæ úåëñ éúù úåùòì íéìéâø
:åéúåøã÷ øëåîå åúëàìî äùåò äðåöéçáå ,íù øãå åéúåøã÷ òéðöî úéîéðôá åæî íéðôì.minybd zxice dngd zxic dpi`y lkøöåéä ïéà úéîéðô äëåñå

:éñåé éáøë äëìä ïéàå ,äøåèô êëìä ,íéîùâä úåîéá äá øã.aiign dcedi iaxïéàå .äæåæîá úáééçå ïðéòá òá÷ úøéã äëåñ øáñã ,äéîòèì äãåäé éáø
:äãåäé éáøë äëìä

g.xvga zcner `idy dp`z:øùòîì úòáå÷ øöçå ,øöçá ãîåò àåäù äðàú ìù ïìéà.sxiv m`e:áééç íéúù.epinia zg` xne` y"xéàäë 'â 'éôà
:ù"øë äëìä ïéàå .éøùå óåøéö éåä àì àðååâ.dy`xl dlr:äðàúä ùàøì.lke`e ewig `lnn:øöçì ãéøåé àìù ãáìáå .íù

h.leky`d z` lhepïëå ,èøôì êéøö ïéà ïåîøá ïëå ,øâøâì êéøö ïéàå åëøãë ìëåà:úå÷ã úåëéúç êåúçì åðééäã ,úåôñì ö"à çéèáàáxne` r"x
.'eke:ò"øë äëìäå.xaqekæ"òìáå ãâ òøæ àåäå éáøòá äîù êë:å"øãðééìå÷.mqxwn:êúçî.d`iqæ"òìáå ,â"ðãåô éáøòá"ééìåô:å.aef`:ø"úòæ éáøòá

.zipxewdeæ"òìáå ,à"ùç éáøòá:ä"àéøãù.oiaiig mixnyp eid m`:øîùðå ìëåà àìà øùòîá áééç ïéàã
i.ekxck lke`:äðâá ãîåòä óåðä ïî.zg` zg` lke`:øöçì äèåðä óåðä ïî.sxiv m`e:áééç íéðù.xwird xg` jled lkd,åø÷éò øúá åôåð ïðéãùã

:ïìéàä ú÷éðé íå÷î àåäù.xwird xg` jled lkd dneg ixr izaaeäéä åìéàë úåúéîöì èìçð äðùä êåúá åìàâ àì íà äîåçì õåç äèåðä óåðä óà

`xephxa yexit

להם  שעשו  בסוכות, שם יושבים והיו "גנוסר", בשם מקום גם היה

פירותיהם  על לשמור  כדי  השנה, ימות ברוב ובפרדסיהם, בגניהם
íéìBâðøúåהמרובים, íéçø da LiL ét ìò óà הדרים לצרכי – ÇÇÄÆÆÈÅÇÄÀÇÀÀÄ

מקום מכל קבע, כדירת ונראית זו, קובעת.äøeètבסוכה אינה – ÀÈ
íéøöBiä úkñ זו סוכות, שתי  עשויה שהיא חרס, כלי עושי של  – ËÇÇÀÄ

למלאכה, והחיצונית לדירה הפנימית מזו, úáiçלפנים úéîéðtä– ÇÀÄÄÇÆÆ
למעשר, äøeètקובעת äðBöéçäå.קובעת אינה –éñBé éaø ÀÇÄÈÀÈÇÄÅ

äøeèt ,íéîLbä úøéãå änçä úøéc dðéàL ìk :øîBà– ÅÈÆÅÈÄÇÇÇÈÀÄÇÇÀÈÄÀÈ
אינה  הגשמים, בימות וגם החמה בימות גם בה דר  שאינו דירה כל

ואינם  הואיל  היוצרים, של הפנימית הסוכה אף ולכן למעשר, קובעת
הגשמי בימות בה למעשר .דרים קובעת אינה iqei.ם, iaxk dkld oi`e

âça âçä úkñ,הסוכות בחג בה שיושבים הסוכה –äãeäé éaø ËÇÆÈÆÈÇÄÀÈ
áiçî שלדעתו למעשר, קובעת היא הסוכות שבחג סובר  יהודה רבי – ÀÇÅ

קבע, כדירת דינה הסוכות בחג ïéøèBtהסוכה íéîëçå שלדעתם – ÇÂÈÄÀÄ
למעשר . קובעת אינה ולכן קבע, דירת חשובה minkgk.אינה dklde

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øöça úãîBò àéäL äðàzבחצר עומד שהוא תאנה אילן  – ÀÅÈÆÄÆÆÆÈÅ
למעשר, øeèôeהקובעת ,úçà úçà ìëBà,ואוכלה תאנה תולש – ÅÇÇÇÇÈ

מלעשר, ופטור ואוכלה, תאנה óøöתולש íàå,כאחת תאנים שתי – ÀÄÅÇ
áiç כמו למעשר , קובעת החצר  שתיים של  שבצירוף לעשר, – ÇÈ

מקח. לענין úçàåשלמדנו  ,Bðéîéa úçà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÇÄÄÀÇÇ
åéôa úçàå ,BìàîNa ואחת בפיו  אחת תאנה לו  כשיש  אפילו  – ÄÀÙÀÇÇÀÄ

מלעשר, ופטור  צירוף זה אין  בשמאלו, ואחת iaxkבימינו dkld oi`e
.oernyעל עומד  כשהיה חייב? צירף שאם אמורים דברים במה –

אם אבל  dLàøìהארץ, äìòעל שעלה כלומר התאנה, לראש  – ÈÈÀÙÈ
ìëBàåהאילן, ,B÷éç àlîî; למעשר קובע החצר אויר  שאין  שם, – ÀÇÅÅÀÅ

לחצר. יוריד  לא אבל 
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øöça äòeèð àéäL ïôb,למעשר הקובעת –ìk úà ìèBð ÆÆÆÄÀÈÆÈÅÅÆÈ

ìBkLàä ואינו כדרכו, ממנו  ואוכל  אחד  אשכול  מהגפן תולש  – ÈÆÀ
לעשרו, ïBnøaחייב ïëå את נוטל בחצר, הנטוע רימונים בעץ – ÀÅÈÄ

כדרכו, ואוכלו  הרימון çéháàaכל ïëå,האבטיח כל את נוטל – ÀÅÈÂÇÄÇ
ïBôøè éaø éøác או אחד אשכול שהנוטל  טרפון, רבי  שסובר – ÄÀÅÇÄÇÀ

לאכלו  ומותר  צירוף, משום בזה אין  אחד , אבטיח או אחד רימון 

לעשרו. בלא ìBkLàaכדרכו  øbøâî :øîBà àáé÷ò éaø מלקט – ÇÄÂÄÈÅÀÇÀÅÈÆÀ
ואוכל , גרגר גרגר  שבגפן  האשכול  ïBnøaמן  èøBôeפרד נוטל – ÅÈÄ

שבאילן, הרימון מן çéháàaפרד  úôBñå חתיכה חתיכה חותך – ÀÅÈÂÇÄÇ
הרימון  כל או האשכול כל  נטל  אם אבל לקרקע. המחובר  האבטיח מן

ומעשרות, תרומה שיפריש עד ממנו  לאכול  לו  אסור  האבטיח, כל או
למעשרות. קובעת החצר  זה aiwr`.שבכגון  iaxk dkldeøañkגד – ËÀÈ
בלע"ז), (קוריאנד"ר המקרא øöçaבלשון äòeøæ àéäL הקובעת – ÆÄÀÈÆÈÅ

תולש,íèø÷îלמעשר, כלומר מכרסם, כמו –ìëBàå ,äìò äìò ÀÇÀÅÈÆÈÆÀÅ
לעשר ; בלי  –óøö íàå,כאחד עלים שני  –áiç.לעשר –äàéqä ÀÄÅÇÇÈÇÄÈ

øöçaL úéðøwäå áBæàäå הגדלים הם אזוב סוגי שלושה – ÀÈÅÀÇËÀÄÆÆÈÅ
אותם  מלקטים אדם שבני יש  אבל  למאכל , מיוחדים ואינם מאליהם,

א), ח, שביעית (עיין מאכל íéøîLðלשם eéä íà הבעלים ידי  על  – ÄÈÄÀÈÄ
החצר , ונשמרïéáiçשל אוכל אלא במעשר חייב שאין  במעשרות, – ÇÈÄ

הרי  בחצר , גדלים שהם וכיון א); א, למעשר,(לעיל  קובעת החצר
ומעשרות. תרומה מהם שיפריש עד  עראי, לאכלם ואסור
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äðàz,תאנים אילן  –øöça úãîBò àéäL,למעשר הקובעת – ÀÅÈÆÄÆÆÆÈÅ
äpbì äèBðå,לגינה נוטה שנופה –Bkøãk ìëBà בגינה העומד – ÀÈÇÄÈÅÀÇÀ

והוא עראי, אכילת מהן  אוכל מהנוף, תאנים מן øeètולוקט – È
של שעיקרה פי  על ואף למעשר, קובעת הגינה שאין המעשרות,

ואם  הנוף. אחר אלא העיקר, אחר  בזה הולכים אין  בחצר, התאנה
øöçìהתאנה äèBðå äpba úãîBò,לחצר נוטה שנופה –ìëBà ÆÆÇÄÈÀÈÆÈÅÅ

úçà úçà,ואוכל תאנה תאנה הנוף מן תולש בחצר  העומד האדם – ÇÇÇÇ
המעשרות,øeètוהוא מן  –óøö íàå,כאחת שתיים –áiç– ÈÀÄÅÇÇÈ

העי אחר בזה הולכים ואין למעשר , קובעת שהחצר שללעשר , קר 
בגינה. כעומד  דינו שיהא לומר  idy`האילן dp`zõøàa úãîBò– ÆÆÈÈÆ
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‰úBøNòna úáiç àéäL øöç éäBæéà?éaøìàòîLéøîBà:úéøBvä øöç,dëBúa íéøîLð íéìkäL.éaø ¥¦¨¥¤¦©¤¤©©©§©¦¦§¨¥¥¨¥©¦¤©¥¦¦§¨¦§¨©¦
àáé÷òøîBà:ìòBð ãçàå çúBt ãçàL ìk–äøeèt.äéîçð éaøøîBà:dëBúa ìBëàlî LBa íãà ïéàL ìk– £¦¨¥¨¤¤¨¥©§¤¨¥§¨©¦§¤§¨¥¨¤¥¨¨¦¤¡§¨
úáiç.éñBé éaøøîBà:Bì øîBà ïéàå dì ñðëpL ìk:Lwáî äzà äî?–äøeèt.äãeäé éaøøîBà:úBøöç ézL ©¤¤©¦¥¥¨¤¦§¨¨§¥¥¨©¨§©¥§¨©¦§¨¥§¥£¥

Bfî íéðôì Bæ–úáiç úéîéðtä,äøeèt äðBöéçäå. ¦§¦¦©§¦¦©¤¤§©¦¨§¨
Âïéøeèt úBbbä,úáiçä øöç ìL íäL ét ìò óà.øòL úéa,äøãñëà,úñtøîe–øöçk elà éøä:úáiç íà, ©©§¦©©¦¤¥¤¨¥©©¤¤¥©©©§©§¨©§¤¤£¥¥¤¨¥¦©¤¤

ïéáiç;äøeèt íàå,íéøeèt. ©¨¦§¦§¨§¦
ÊúBiè÷ìàäå ïéðbøaäå ïéôéøvä,ïéøeèt.øñBpb úkñ,íéìBâðøúå íéçø da LiL ét ìò óà–äøeèt.íéøöBiä úkñ ©§¦¦§©ª§¨¦§¨©§¨¦§¦ª©¦¨©©¦¤¤¨¥©¦§©§§¦§¨ª©©§¦

d.xyrna zaiigy xvg `id efi`:úéá åîë øùòîì úòáå÷ù.zixev xvg:øöçä çúôá øîåù ïéáéùåî åéä øåöá ïëù.lrep cg`e gzet cg`y lk
äðéàù øöç úàöîð ,çúåôå åãéá äçåî éðùä ìòåð ãçàùëå ,ìòåðå éðùä àá øöçä çúô çúåô ïäî ãçàùëå ,íãà éðá éðùì íéúá éðù øöçá ùéù ïåâë

:úøîúùî.dxeht ywan dz` dn el mixne` oi`e:äëåúá ìåëàì ùåá åðéàù ô"òàå.dxeht dpevigdeúéîéðôì ùéù ïåéëäðéà äéìò ìâøä úñéøã
:øéîçäì ïìåë éøáãë äëìä ì"éé÷å .úøîúùî

e.zaiigd xvg ly ody t"r`î"äå .ââá ïìëàìå ïúåìòäì åúòãá äéä øöçì ïñéðëäù äòùáå ìéàåä ,éìáè àì ë"ôòà ,øöç êøã ââì úåøéôä äìòäå
:øöç éáâì ìèá úåîà 'ã ìò úåîà 'ã ââá ïéà íà ìáà ,úåîà 'ã ìò úåîà 'ã ââá ùéùë.xry zia:øöçä çúô ìöà.dxcqk`úåöéçî ùìùî úô÷åî

:äìòîì äøå÷îå.zqtxn:øöçì íìåñá íéãøåé úñôøîä ïîå úñôøîì úåéìòä ïî íéàöåéå ,úåéìòä éðôì íå÷î
f.mitixvd:äèîì íéáçøúîå íéëìåäå åæá åæ úåòâåð äìòîì úåøå÷ä àìà ,ââ íäì ïéà.mipbxeade:úåøéô ïäá øåöàì úåãùá ïééåùò ,íéëáåù ïéîë

.zeihwl`de:àèéé÷ õé÷ íåâøú .ìöì äîçä úåîéá íéùåòù úåëåñ.xqepib zkqî åéúåøéôù ìéìâä õøàá íå÷î àåäå ,øñåðéâ ïðéîâøúî úøðë íéíéáåø

`xephxa yexit

כלומר: במקומן , אלא המוקצה על  אוכלים שאין יאכל, לא הוא אבל  –
אלא  מהם אוכלים אין מלאכתם, נגמרה שלא לייבש, אותם ששוטחים הפירות

כשמא  אבל  מלאכתם. נגמרה שלא ניכר זה אין  במקומם שלא כי  כילבמקומם,
הרי בהמה, מאכל  החרובין שאין מתוך  במקומם, שלא אפילו  לבהמה מהם
את  מחזיר  שהוא מפני  צרכן, כל  יבשו ולא מלאכתן נגמרה שלא יודעים
משום  נאסר אינו  חוזר  שמותרו מקום וכל לייבש, שם ששוטחם למקום המותר

טבל ".

הברטנורא, דברי  על תמהים, dnda",יש lk`n oiaexgd oi`y"בירושלמי שהרי 
הם בהמה מאכל שחרובים אחדים, במקומות אמרו  וכן להיפך, ("iptמבואר 

("dpey`x dpyn" oiire ;inlyexid lr "dyn.

מפרש: xzendהרמב"ם z` xifgn `edy iptn"." מאכיל שעראי  ראיה והוא –
אכילת  אפילו להאכיל מותר לבהמה שהרי  הרמב"ם, פירוש על מקשים ויש

לפרש: להם ונראה מלאכתם. שנגמרה קודם xzendקבע z` xifgn `edy iptn
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין  החרובים נקראים ולכן  –(y"yxd iyecige zedbd),

הירושלמי . ומן  יט) ב, (מעשרות התוספתא מן  גם הענין  פירוש נראה itleוכן 
.dpyna lirl epx`a df

מלאכתם, שנגמרה בחרובים כאן שמדובר הרמב"ם, פי  על  מפרשים יש ברם,
הגג לראש הכל כנסן  שלא ועד  יותר , לייבשם כדי הגג לראש אותם וכונס
מאכילה  שאינו  ונמצא המותר , מחזיר  הכל  כנס שלא זמן שכל  לבהמה, מוריד

לעולם בבהמה מותרת שהיא עראי , אכילת inlyexil)אלא "dyn ipt").
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(א, לעיל ששנינו  כמו  למעשר , קובע שהבית שכשם ג), ח, (תרומות הזכרנו  כבר 
לאכול לו  אסור לחצרו, פירותיו  אדם שמשהכניס למעשר , קובעת החצר  כך  ה),
ללמד באה משנתנו  – ומעשרות. תרומה מהם שיפריש  עד  עראי  אכילת אפילו מהם
בהגדרת  נאמרו  שונות ודיעות לבית. דומה כשהיא אלא למעשרות קובעת חצר שאין 

למעשרות. הקובעת החצר

úBøNòna úáiç àéäL øöç éäBæéà קובעת שהיא כלומר – ÅÄÈÅÆÄÇÆÆÇÇÇÀ
לעיל ? שבארנו כמו  úéøBväלמעשר, øöç :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÈÅÇÄ

שבצור, החצרות כמו שהיא חצר –dëBúa íéøîLð íéìkäL– ÆÇÅÄÄÀÈÄÀÈ
החצר  פתח על שומר  יושב היה בצור  ב).שכן מז , נידה éaøÇÄ(בבלי

ìòBð ãçàå çúBt ãçàL ìk :øîBà àáé÷òשני שיש  כגון  – ÂÄÈÅÈÆÆÈÅÇÀÆÈÅ
כלומר להיפך , וכן ונועל , השני בא פותח מהם וכשאחד בחצר, דיירים

בחברו, משגיח ואינו  כרצונו ונועל פותח מהם אחד  –äøeètשכל  ÀÈ
שאינה  לפי למעשר , קובעת אינה כזאת שחצר  כלומר  המעשר, מן

ìBëàlîמשתמרת. LBa íãà ïéàL ìk :øîBà äéîçð éaøÇÄÀÆÀÈÅÈÆÅÈÈÄÆÁ
dëBúa,החצר בתוך  שנעשה מה לראות יכולים העוברים שאין  – ÀÈ
úáiç והיא לבית, דומה זו  כגון שחצר כלומר במעשרות, – ÇÆÆ

למעשר . dìקובעת ñðëpL ìk :øîBà éñBé éaø אדם – ÇÄÅÅÈÆÄÀÈÈ
בה, דר  Bìשאינו  øîBà ïéàå: אותו ששואל מי  אין  –äî ÀÅÅÈ
Lwáî äzà? כאן –äøeèt יכולים וזרים שהואיל ממעשרות, – ÇÈÀÇÅÀÈ

אינה  ולכן משתמרת, אינה הרי  מניעה, כל  ללא לתוכה להיכנס

למעשר . íéðôìקובעת Bæ úBøöç ézL :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÂÅÄÀÄ
Bfîהחצר דרך אלא לצאת יכולים אינם הפנימית החצר  שדיירי – Ä

éðtäúáiçהחיצונה, úéî,למעשר קובעת הפנימית החצר – ÇÀÄÄÇÆÆ
היא, äøeètשמשתמרת äðBöéçäå,החיצונה החצר אבל  – ÀÇÄÈÀÈ

זכות  כלומר  בה, הרגל  דריסת הפנימית החצר  לדיירי  ויש הואיל 
בבבלי למעשר . קובעת אינה ולכן  משתמרת, היא אין  בה, לעבור 

ב) מז , xingdl,אמרו,(נידה  mlek ixack dkldyיש שאם כלומר 
למעשר. קובעת היא הרי אלו , מכל  אחד בה
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ïéøeèt úBbbä,למעשר קובע הגג אין  לגג, פירותיו המעלה –óà ÇÇÀÄÇ
úáiçä øöç ìL íäL ét ìò הקובעת חצר בתוך הם שהגגות – ÇÄÆÅÆÈÅÇÇÆÆ

החצר, דרך לגג הפירות את העלה שאפילו מבואר, בירושלמי למעשר .

קובעת  החצר אין זה שבכגון  מוקצה, לעשותם היתה שדעתו אלא
קובע  הגג אין  לאכלן, נמלך  לגג שהעלן שלאחר פי  על אף למעשר ,
ארבע  על אמות ארבע בו  שאין  שבית בירושלמי , אמרו  כן למעשר .

יש כן  אם אלא פטור , אינו  לגג המעלה וכן למעשר, קובע אינו  אמות
ארבע  על  ארבע אינו אם אבל  אמות, ארבע על  אמות ארבע לפחות בו

החצר. או הבית לגבי בטל  הוא øòLהרי  úéa פתח שאצל  בניין – ÅÇÇ
בו ; יושב והשומר הבית,äøãñëàהחצר , שלפני מסדרון כעין  – ÇÀÇÀÈ

בתקרה, המקורה עמודים הדירות úñtøîeבניין שפתחי גזוזטרה – ÇÀÆÆ
לחצר, במדרגות יורדים וממנה לה, פתוחים העליונות éøäÂÅבקומות

øöçk elà,שלהם כחצר  דינם אלו כל  –ïéáiç ,úáiç íà– ÅÆÈÅÄÇÆÆÇÈÄ
קובעים, הם אף למעשר , קובעת שלהם החצר  äøeèt,אם íàåÀÄÀÈ

íéøeètאינה שלהם החצר אם קובעים.– אינם הם אף קובעת, ÀÄ
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ïéôéøvä אלא גג להן  שאין  פירמידה, בצורת העשויות סוכות – ÇÀÄÄ
בזה, זה נוגעים ולמעלה בשיפוע העומדים מגדליïéðbøaäåקירות – ÀÇËÀÈÄ

הקיץ,úBiè÷ìàäåשמירה, ימות בשביל סוכות –ïéøeèt אינם – ÀÈÇÀÈÄÀÄ
למעשר. øñBpbקובעים úkñ"גנוסר "ים הנקרא כנרת ים חוף על – ËÇÄÈ
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–úáiç úéîéðtä,äøeèt äðBöéçäå.éñBé éaøøîBà:íéîLbä úøéãå änçä úøéc dðéàL ìk,äøeèt.âçä úkñ ©§¦¦©¤¤§©¦¨§¨©¦¥¥¨¤¥¨¦©©©¨§¦©©§¨¦§¨ª©¤¨
âça–äãeäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ¤¨©¦§¨§©¥©£¨¦§¦
Áøöça úãîBò àéäL äðàz,úçà úçà ìëBà,øeèôe;óøö íàå–áiç.ïBòîL éaøøîBà:Bðéîéa úçà,úçàå §¥¨¤¦¤¤¤¨¥¥©©©©¨§¦¥©©¨©¦¦§¥©©¦¦§©©

BìàîNa,åéôa úçàå.dLàøì äìò–B÷éç àlîî,ìëBàå. ¦§Ÿ§©©§¦¨¨§Ÿ¨§©¥¥§¥
Ëøöça äòeèð àéäL ïôb–ìBkLàä ìk úà ìèBð;ïBnøa ïëå,çéháàa ïëå;éøácïBôøè éaø.éaøàáé÷ò ¤¤¤¦§¨¤¨¥¥¤¨¨¤§§¥¨¦§¥¨£©¦©¦§¥©¦©§©¦£¦¨

øîBà:ìBkLàa øbøâî,ïBnøa èøBôe,úôBñåçéháàa.øöça äòeøæ àéäL øañk–äìò äìò íèø÷î,ìëBàå; ¥§©§¥¨¤§¥¨¦§¥¨£©¦©ª§¨¤¦§¨¤¨¥§©§¥¨¤¨¤§¥
óøö íàå–áiç.øöçaL úéðøwäå áBæàäå äàéqä–íéøîLð eéä íà,ïéáiç. §¦¥©©¨©¦¨§¨¥§©ª§¦¤¤¨¥¦¨¦§¨¦©¨¦

Èäpbì äèBðå øöça úãîBò àéäL äðàz,Bkøãk ìëBà,øeèt.øöçì äèBðå äpba úãîBò,úçà úçà ìëBà, §¥¨¤¦¤¤¤¨¥§¨©¦¨¥§©§¨¤¤©¦¨§¨¤¨¥¥©©©©
øeèt;óøö íàå–áiç.õøàì äöeçì äèBðå õøàa úãîBò,õøàì äèBðå õøàì äöeça–øwòä øçà CìBä ìkä. ¨§¦¥©©¨¤¤¨¨¤§¨§¨¨¨¤§¨¨¨¤§¨¨¨¤©Ÿ¥©©¨¦¨

:úåøéôä ïîæ ìë íù íéøãå úåëñ íéùåò åéáùåéå ,íéáåèå.milebpxze migx my yiy t"r`:òá÷ éåä àì.mixveid zkeqåæ úåëñ éúù úåùòì íéìéâø
:åéúåøã÷ øëåîå åúëàìî äùåò äðåöéçáå ,íù øãå åéúåøã÷ òéðöî úéîéðôá åæî íéðôì.minybd zxice dngd zxic dpi`y lkøöåéä ïéà úéîéðô äëåñå

:éñåé éáøë äëìä ïéàå ,äøåèô êëìä ,íéîùâä úåîéá äá øã.aiign dcedi iaxïéàå .äæåæîá úáééçå ïðéòá òá÷ úøéã äëåñ øáñã ,äéîòèì äãåäé éáø
:äãåäé éáøë äëìä

g.xvga zcner `idy dp`z:øùòîì úòáå÷ øöçå ,øöçá ãîåò àåäù äðàú ìù ïìéà.sxiv m`e:áééç íéúù.epinia zg` xne` y"xéàäë 'â 'éôà
:ù"øë äëìä ïéàå .éøùå óåøéö éåä àì àðååâ.dy`xl dlr:äðàúä ùàøì.lke`e ewig `lnn:øöçì ãéøåé àìù ãáìáå .íù

h.leky`d z` lhepïëå ,èøôì êéøö ïéà ïåîøá ïëå ,øâøâì êéøö ïéàå åëøãë ìëåà:úå÷ã úåëéúç êåúçì åðééäã ,úåôñì ö"à çéèáàáxne` r"x
.'eke:ò"øë äëìäå.xaqekæ"òìáå ãâ òøæ àåäå éáøòá äîù êë:å"øãðééìå÷.mqxwn:êúçî.d`iqæ"òìáå ,â"ðãåô éáøòá"ééìåô:å.aef`:ø"úòæ éáøòá

.zipxewdeæ"òìáå ,à"ùç éáøòá:ä"àéøãù.oiaiig mixnyp eid m`:øîùðå ìëåà àìà øùòîá áééç ïéàã
i.ekxck lke`:äðâá ãîåòä óåðä ïî.zg` zg` lke`:øöçì äèåðä óåðä ïî.sxiv m`e:áééç íéðù.xwird xg` jled lkd,åø÷éò øúá åôåð ïðéãùã

:ïìéàä ú÷éðé íå÷î àåäù.xwird xg` jled lkd dneg ixr izaaeäéä åìéàë úåúéîöì èìçð äðùä êåúá åìàâ àì íà äîåçì õåç äèåðä óåðä óà
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להם  שעשו  בסוכות, שם יושבים והיו "גנוסר", בשם מקום גם היה

פירותיהם  על לשמור  כדי  השנה, ימות ברוב ובפרדסיהם, בגניהם
íéìBâðøúåהמרובים, íéçø da LiL ét ìò óà הדרים לצרכי – ÇÇÄÆÆÈÅÇÄÀÇÀÀÄ

מקום מכל קבע, כדירת ונראית זו, קובעת.äøeètבסוכה אינה – ÀÈ
íéøöBiä úkñ זו סוכות, שתי  עשויה שהיא חרס, כלי עושי של  – ËÇÇÀÄ

למלאכה, והחיצונית לדירה הפנימית מזו, úáiçלפנים úéîéðtä– ÇÀÄÄÇÆÆ
למעשר, äøeètקובעת äðBöéçäå.קובעת אינה –éñBé éaø ÀÇÄÈÀÈÇÄÅ

äøeèt ,íéîLbä úøéãå änçä úøéc dðéàL ìk :øîBà– ÅÈÆÅÈÄÇÇÇÈÀÄÇÇÀÈÄÀÈ
אינה  הגשמים, בימות וגם החמה בימות גם בה דר  שאינו דירה כל

ואינם  הואיל  היוצרים, של הפנימית הסוכה אף ולכן למעשר, קובעת
הגשמי בימות בה למעשר .דרים קובעת אינה iqei.ם, iaxk dkld oi`e

âça âçä úkñ,הסוכות בחג בה שיושבים הסוכה –äãeäé éaø ËÇÆÈÆÈÇÄÀÈ
áiçî שלדעתו למעשר, קובעת היא הסוכות שבחג סובר  יהודה רבי – ÀÇÅ

קבע, כדירת דינה הסוכות בחג ïéøèBtהסוכה íéîëçå שלדעתם – ÇÂÈÄÀÄ
למעשר . קובעת אינה ולכן קבע, דירת חשובה minkgk.אינה dklde
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øöça úãîBò àéäL äðàzבחצר עומד שהוא תאנה אילן  – ÀÅÈÆÄÆÆÆÈÅ
למעשר, øeèôeהקובעת ,úçà úçà ìëBà,ואוכלה תאנה תולש – ÅÇÇÇÇÈ

מלעשר, ופטור ואוכלה, תאנה óøöתולש íàå,כאחת תאנים שתי – ÀÄÅÇ
áiç כמו למעשר , קובעת החצר  שתיים של  שבצירוף לעשר, – ÇÈ

מקח. לענין úçàåשלמדנו  ,Bðéîéa úçà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇÇÄÄÀÇÇ
åéôa úçàå ,BìàîNa ואחת בפיו  אחת תאנה לו  כשיש  אפילו  – ÄÀÙÀÇÇÀÄ

מלעשר, ופטור  צירוף זה אין  בשמאלו, ואחת iaxkבימינו dkld oi`e
.oernyעל עומד  כשהיה חייב? צירף שאם אמורים דברים במה –

אם אבל  dLàøìהארץ, äìòעל שעלה כלומר התאנה, לראש  – ÈÈÀÙÈ
ìëBàåהאילן, ,B÷éç àlîî; למעשר קובע החצר אויר  שאין  שם, – ÀÇÅÅÀÅ

לחצר. יוריד  לא אבל 
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øöça äòeèð àéäL ïôb,למעשר הקובעת –ìk úà ìèBð ÆÆÆÄÀÈÆÈÅÅÆÈ

ìBkLàä ואינו כדרכו, ממנו  ואוכל  אחד  אשכול  מהגפן תולש  – ÈÆÀ
לעשרו, ïBnøaחייב ïëå את נוטל בחצר, הנטוע רימונים בעץ – ÀÅÈÄ

כדרכו, ואוכלו  הרימון çéháàaכל ïëå,האבטיח כל את נוטל – ÀÅÈÂÇÄÇ
ïBôøè éaø éøác או אחד אשכול שהנוטל  טרפון, רבי  שסובר – ÄÀÅÇÄÇÀ

לאכלו  ומותר  צירוף, משום בזה אין  אחד , אבטיח או אחד רימון 

לעשרו. בלא ìBkLàaכדרכו  øbøâî :øîBà àáé÷ò éaø מלקט – ÇÄÂÄÈÅÀÇÀÅÈÆÀ
ואוכל , גרגר גרגר  שבגפן  האשכול  ïBnøaמן  èøBôeפרד נוטל – ÅÈÄ

שבאילן, הרימון מן çéháàaפרד  úôBñå חתיכה חתיכה חותך – ÀÅÈÂÇÄÇ
הרימון  כל או האשכול כל  נטל  אם אבל לקרקע. המחובר  האבטיח מן

ומעשרות, תרומה שיפריש עד ממנו  לאכול  לו  אסור  האבטיח, כל או
למעשרות. קובעת החצר  זה aiwr`.שבכגון  iaxk dkldeøañkגד – ËÀÈ
בלע"ז), (קוריאנד"ר המקרא øöçaבלשון äòeøæ àéäL הקובעת – ÆÄÀÈÆÈÅ

תולש,íèø÷îלמעשר, כלומר מכרסם, כמו –ìëBàå ,äìò äìò ÀÇÀÅÈÆÈÆÀÅ
לעשר ; בלי  –óøö íàå,כאחד עלים שני  –áiç.לעשר –äàéqä ÀÄÅÇÇÈÇÄÈ

øöçaL úéðøwäå áBæàäå הגדלים הם אזוב סוגי שלושה – ÀÈÅÀÇËÀÄÆÆÈÅ
אותם  מלקטים אדם שבני יש  אבל  למאכל , מיוחדים ואינם מאליהם,

א), ח, שביעית (עיין מאכל íéøîLðלשם eéä íà הבעלים ידי  על  – ÄÈÄÀÈÄ
החצר , ונשמרïéáiçשל אוכל אלא במעשר חייב שאין  במעשרות, – ÇÈÄ

הרי  בחצר , גדלים שהם וכיון א); א, למעשר,(לעיל  קובעת החצר
ומעשרות. תרומה מהם שיפריש עד  עראי, לאכלם ואסור
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äðàz,תאנים אילן  –øöça úãîBò àéäL,למעשר הקובעת – ÀÅÈÆÄÆÆÆÈÅ
äpbì äèBðå,לגינה נוטה שנופה –Bkøãk ìëBà בגינה העומד – ÀÈÇÄÈÅÀÇÀ

והוא עראי, אכילת מהן  אוכל מהנוף, תאנים מן øeètולוקט – È
של שעיקרה פי  על ואף למעשר, קובעת הגינה שאין המעשרות,

ואם  הנוף. אחר אלא העיקר, אחר  בזה הולכים אין  בחצר, התאנה
øöçìהתאנה äèBðå äpba úãîBò,לחצר נוטה שנופה –ìëBà ÆÆÇÄÈÀÈÆÈÅÅ

úçà úçà,ואוכל תאנה תאנה הנוף מן תולש בחצר  העומד האדם – ÇÇÇÇ
המעשרות,øeètוהוא מן  –óøö íàå,כאחת שתיים –áiç– ÈÀÄÅÇÇÈ

העי אחר בזה הולכים ואין למעשר , קובעת שהחצר שללעשר , קר 
בגינה. כעומד  דינו שיהא לומר  idy`האילן dp`zõøàa úãîBò– ÆÆÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt zexyrn zkqn

‰úBøNòna úáiç àéäL øöç éäBæéà?éaøìàòîLéøîBà:úéøBvä øöç,dëBúa íéøîLð íéìkäL.éaø ¥¦¨¥¤¦©¤¤©©©§©¦¦§¨¥¥¨¥©¦¤©¥¦¦§¨¦§¨©¦
àáé÷òøîBà:ìòBð ãçàå çúBt ãçàL ìk–äøeèt.äéîçð éaøøîBà:dëBúa ìBëàlî LBa íãà ïéàL ìk– £¦¨¥¨¤¤¨¥©§¤¨¥§¨©¦§¤§¨¥¨¤¥¨¨¦¤¡§¨
úáiç.éñBé éaøøîBà:Bì øîBà ïéàå dì ñðëpL ìk:Lwáî äzà äî?–äøeèt.äãeäé éaøøîBà:úBøöç ézL ©¤¤©¦¥¥¨¤¦§¨¨§¥¥¨©¨§©¥§¨©¦§¨¥§¥£¥

Bfî íéðôì Bæ–úáiç úéîéðtä,äøeèt äðBöéçäå. ¦§¦¦©§¦¦©¤¤§©¦¨§¨
Âïéøeèt úBbbä,úáiçä øöç ìL íäL ét ìò óà.øòL úéa,äøãñëà,úñtøîe–øöçk elà éøä:úáiç íà, ©©§¦©©¦¤¥¤¨¥©©¤¤¥©©©§©§¨©§¤¤£¥¥¤¨¥¦©¤¤

ïéáiç;äøeèt íàå,íéøeèt. ©¨¦§¦§¨§¦
ÊúBiè÷ìàäå ïéðbøaäå ïéôéøvä,ïéøeèt.øñBpb úkñ,íéìBâðøúå íéçø da LiL ét ìò óà–äøeèt.íéøöBiä úkñ ©§¦¦§©ª§¨¦§¨©§¨¦§¦ª©¦¨©©¦¤¤¨¥©¦§©§§¦§¨ª©©§¦

d.xyrna zaiigy xvg `id efi`:úéá åîë øùòîì úòáå÷ù.zixev xvg:øöçä çúôá øîåù ïéáéùåî åéä øåöá ïëù.lrep cg`e gzet cg`y lk
äðéàù øöç úàöîð ,çúåôå åãéá äçåî éðùä ìòåð ãçàùëå ,ìòåðå éðùä àá øöçä çúô çúåô ïäî ãçàùëå ,íãà éðá éðùì íéúá éðù øöçá ùéù ïåâë

:úøîúùî.dxeht ywan dz` dn el mixne` oi`e:äëåúá ìåëàì ùåá åðéàù ô"òàå.dxeht dpevigdeúéîéðôì ùéù ïåéëäðéà äéìò ìâøä úñéøã
:øéîçäì ïìåë éøáãë äëìä ì"éé÷å .úøîúùî

e.zaiigd xvg ly ody t"r`î"äå .ââá ïìëàìå ïúåìòäì åúòãá äéä øöçì ïñéðëäù äòùáå ìéàåä ,éìáè àì ë"ôòà ,øöç êøã ââì úåøéôä äìòäå
:øöç éáâì ìèá úåîà 'ã ìò úåîà 'ã ââá ïéà íà ìáà ,úåîà 'ã ìò úåîà 'ã ââá ùéùë.xry zia:øöçä çúô ìöà.dxcqk`úåöéçî ùìùî úô÷åî

:äìòîì äøå÷îå.zqtxn:øöçì íìåñá íéãøåé úñôøîä ïîå úñôøîì úåéìòä ïî íéàöåéå ,úåéìòä éðôì íå÷î
f.mitixvd:äèîì íéáçøúîå íéëìåäå åæá åæ úåòâåð äìòîì úåøå÷ä àìà ,ââ íäì ïéà.mipbxeade:úåøéô ïäá øåöàì úåãùá ïééåùò ,íéëáåù ïéîë

.zeihwl`de:àèéé÷ õé÷ íåâøú .ìöì äîçä úåîéá íéùåòù úåëåñ.xqepib zkqî åéúåøéôù ìéìâä õøàá íå÷î àåäå ,øñåðéâ ïðéîâøúî úøðë íéíéáåø
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כלומר: במקומן , אלא המוקצה על  אוכלים שאין יאכל, לא הוא אבל  –
אלא  מהם אוכלים אין מלאכתם, נגמרה שלא לייבש, אותם ששוטחים הפירות

כשמא  אבל  מלאכתם. נגמרה שלא ניכר זה אין  במקומם שלא כי  כילבמקומם,
הרי בהמה, מאכל  החרובין שאין מתוך  במקומם, שלא אפילו  לבהמה מהם
את  מחזיר  שהוא מפני  צרכן, כל  יבשו ולא מלאכתן נגמרה שלא יודעים
משום  נאסר אינו  חוזר  שמותרו מקום וכל לייבש, שם ששוטחם למקום המותר

טבל ".

הברטנורא, דברי  על תמהים, dnda",יש lk`n oiaexgd oi`y"בירושלמי שהרי 
הם בהמה מאכל שחרובים אחדים, במקומות אמרו  וכן להיפך, ("iptמבואר 

("dpey`x dpyn" oiire ;inlyexid lr "dyn.

מפרש: xzendהרמב"ם z` xifgn `edy iptn"." מאכיל שעראי  ראיה והוא –
אכילת  אפילו להאכיל מותר לבהמה שהרי  הרמב"ם, פירוש על מקשים ויש

לפרש: להם ונראה מלאכתם. שנגמרה קודם xzendקבע z` xifgn `edy iptn
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין  החרובים נקראים ולכן  –(y"yxd iyecige zedbd),

הירושלמי . ומן  יט) ב, (מעשרות התוספתא מן  גם הענין  פירוש נראה itleוכן 
.dpyna lirl epx`a df

מלאכתם, שנגמרה בחרובים כאן שמדובר הרמב"ם, פי  על  מפרשים יש ברם,
הגג לראש הכל כנסן  שלא ועד  יותר , לייבשם כדי הגג לראש אותם וכונס
מאכילה  שאינו  ונמצא המותר , מחזיר  הכל  כנס שלא זמן שכל  לבהמה, מוריד

לעולם בבהמה מותרת שהיא עראי , אכילת inlyexil)אלא "dyn ipt").
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(א, לעיל ששנינו  כמו  למעשר , קובע שהבית שכשם ג), ח, (תרומות הזכרנו  כבר 
לאכול לו  אסור לחצרו, פירותיו  אדם שמשהכניס למעשר , קובעת החצר  כך  ה),
ללמד באה משנתנו  – ומעשרות. תרומה מהם שיפריש  עד  עראי  אכילת אפילו מהם
בהגדרת  נאמרו  שונות ודיעות לבית. דומה כשהיא אלא למעשרות קובעת חצר שאין 

למעשרות. הקובעת החצר

úBøNòna úáiç àéäL øöç éäBæéà קובעת שהיא כלומר – ÅÄÈÅÆÄÇÆÆÇÇÇÀ
לעיל ? שבארנו כמו  úéøBväלמעשר, øöç :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÈÅÇÄ

שבצור, החצרות כמו שהיא חצר –dëBúa íéøîLð íéìkäL– ÆÇÅÄÄÀÈÄÀÈ
החצר  פתח על שומר  יושב היה בצור  ב).שכן מז , נידה éaøÇÄ(בבלי

ìòBð ãçàå çúBt ãçàL ìk :øîBà àáé÷òשני שיש  כגון  – ÂÄÈÅÈÆÆÈÅÇÀÆÈÅ
כלומר להיפך , וכן ונועל , השני בא פותח מהם וכשאחד בחצר, דיירים

בחברו, משגיח ואינו  כרצונו ונועל פותח מהם אחד  –äøeètשכל  ÀÈ
שאינה  לפי למעשר , קובעת אינה כזאת שחצר  כלומר  המעשר, מן

ìBëàlîמשתמרת. LBa íãà ïéàL ìk :øîBà äéîçð éaøÇÄÀÆÀÈÅÈÆÅÈÈÄÆÁ
dëBúa,החצר בתוך  שנעשה מה לראות יכולים העוברים שאין  – ÀÈ
úáiç והיא לבית, דומה זו  כגון שחצר כלומר במעשרות, – ÇÆÆ

למעשר . dìקובעת ñðëpL ìk :øîBà éñBé éaø אדם – ÇÄÅÅÈÆÄÀÈÈ
בה, דר  Bìשאינו  øîBà ïéàå: אותו ששואל מי  אין  –äî ÀÅÅÈ
Lwáî äzà? כאן –äøeèt יכולים וזרים שהואיל ממעשרות, – ÇÈÀÇÅÀÈ

אינה  ולכן משתמרת, אינה הרי  מניעה, כל  ללא לתוכה להיכנס

למעשר . íéðôìקובעת Bæ úBøöç ézL :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÂÅÄÀÄ
Bfîהחצר דרך אלא לצאת יכולים אינם הפנימית החצר  שדיירי – Ä

éðtäúáiçהחיצונה, úéî,למעשר קובעת הפנימית החצר – ÇÀÄÄÇÆÆ
היא, äøeètשמשתמרת äðBöéçäå,החיצונה החצר אבל  – ÀÇÄÈÀÈ

זכות  כלומר  בה, הרגל  דריסת הפנימית החצר  לדיירי  ויש הואיל 
בבבלי למעשר . קובעת אינה ולכן  משתמרת, היא אין  בה, לעבור 

ב) מז , xingdl,אמרו,(נידה  mlek ixack dkldyיש שאם כלומר 
למעשר. קובעת היא הרי אלו , מכל  אחד בה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøeèt úBbbä,למעשר קובע הגג אין  לגג, פירותיו המעלה –óà ÇÇÀÄÇ
úáiçä øöç ìL íäL ét ìò הקובעת חצר בתוך הם שהגגות – ÇÄÆÅÆÈÅÇÇÆÆ

החצר, דרך לגג הפירות את העלה שאפילו מבואר, בירושלמי למעשר .

קובעת  החצר אין זה שבכגון  מוקצה, לעשותם היתה שדעתו אלא
קובע  הגג אין  לאכלן, נמלך  לגג שהעלן שלאחר פי  על אף למעשר ,
ארבע  על אמות ארבע בו  שאין  שבית בירושלמי , אמרו  כן למעשר .

יש כן  אם אלא פטור , אינו  לגג המעלה וכן למעשר, קובע אינו  אמות
ארבע  על  ארבע אינו אם אבל  אמות, ארבע על  אמות ארבע לפחות בו

החצר. או הבית לגבי בטל  הוא øòLהרי  úéa פתח שאצל  בניין – ÅÇÇ
בו ; יושב והשומר הבית,äøãñëàהחצר , שלפני מסדרון כעין  – ÇÀÇÀÈ

בתקרה, המקורה עמודים הדירות úñtøîeבניין שפתחי גזוזטרה – ÇÀÆÆ
לחצר, במדרגות יורדים וממנה לה, פתוחים העליונות éøäÂÅבקומות

øöçk elà,שלהם כחצר  דינם אלו כל  –ïéáiç ,úáiç íà– ÅÆÈÅÄÇÆÆÇÈÄ
קובעים, הם אף למעשר , קובעת שלהם החצר  äøeèt,אם íàåÀÄÀÈ

íéøeètאינה שלהם החצר אם קובעים.– אינם הם אף קובעת, ÀÄ

i y i l y m e i
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ïéôéøvä אלא גג להן  שאין  פירמידה, בצורת העשויות סוכות – ÇÀÄÄ
בזה, זה נוגעים ולמעלה בשיפוע העומדים מגדליïéðbøaäåקירות – ÀÇËÀÈÄ

הקיץ,úBiè÷ìàäåשמירה, ימות בשביל סוכות –ïéøeèt אינם – ÀÈÇÀÈÄÀÄ
למעשר. øñBpbקובעים úkñ"גנוסר "ים הנקרא כנרת ים חוף על – ËÇÄÈ
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óøOä íäî,øeèt.BøNa ìò íéúéæ èçBqä,øeèt;Bãé CBúì ïúðå èçñ íà,áiç.ìéLázì àt÷îä,øeèt;äøãwì ¥¤©§¨¨©¥¥¦©§¨¨¦¨©§¨©§¨©¨©§©¥©©§¦¨©§¥¨
–áiç,ïè÷ øBák àeäL éðtî. ©¨¦§¥¤§¨¨
·ì íéðàz eðîhL úB÷BðézúaL,ïøOòì eçëLå–eøOòiL ãò úaL éàöBîì eìëàé àG.úaL úìkìk–úéa ¦¤¨§§¥¦§©¨§¨§§©§¨Ÿ§§¨¥©¨©¤§©§©§¨©©¨¥

éànLïéøèBt,ìlä úéáeïéáiçî.äãeäé éaøøîBà:ì äìkìkä úà è÷Blä óàBøáçì çBìL,øOòiL ãò ìëàé àG. ©©§¦¥¦¥§©§¦©¦§¨¥©©¥¤©©§¨¨¦§©©£¥Ÿ©©¤§©¥
‚ïèònä ïî íéúéæ ìèBpä,çìna ãçà ãçà ìáBè,ìëBàå;åéðôì ïúðå çìî íà,áiç.øæòéìà éaøøîBà:ïî ©¥¥¦¦©©£¨¥¤¨¤¨©¤©§¥¦¨©§¨©§¨¨©¨©¦¡¦¤¤¥¦

øBähä ïèònä–áiç,àîhä ïîe–øeèt,øúBnä úà øéæçî àeäL éðtî. ©©£¨©¨©¨¦©¨¥¨¦§¥¤©£¦¤©¨
„úbä ìò íéúBL,ïðBvä ìò ïéa ïénçä ìò ïéa,øeèt;éøácøéàî éaø.÷Bãö éaøa øæòìà éaøáiçî.íéîëçå ¦©©©¥©©©¦¥©©¥¨¦§¥©¦¥¦©¦¤§¨¨¥©¦¨§©¥©£¨¦

:ïäìù úåøéøîä åðééäã ,óøùä àöéù éãë íúåà ùúåëå.exya lr mizif hgeqd:åôåâ êåñì.aiig eci jezlêåúì ïúð åìéàë áùçð åãé êåúì ïúðù äîã
:äá íéãøåé ïîùäå ïééäù äøéôçä åðééäã ïè÷ øåá.liyazl dtwndìéùáúá ïéé ïúðù øçà íàå ,äô÷î àø÷ð åúçéúø úòá ïééä äìòîù úìåñô äìåùä

àä çúåø ìéùáúá éàã ,éøééà ïðåö ìéùáúáå .àîìòá ïéé äô÷î øàùë øùòîì òáå÷ åðéàå äæ àåä éàøò éåô÷ ,äìòîì ïéôöä íéâæäå íéðöøçä åéìòî øéñä
:øåàä úîçî øùòîì òá÷ð äéä äàô÷ä àìáå ,øùòîì úòáå÷ øåàäù ïðéøîà.dxcwläåä åäô÷äå ïéé äëåúá ïúð ìéùáúä äëåúì ïúðù íãå÷ ,úéð÷ø

:áééçå ïè÷ øåáá äô÷îë äéì
a.mip`z epnhy zewepiz:íäéùòî êåúî úøëéðä äáùçî íäì ùéã ïðéòåîùàì úå÷åðéú è÷ðå .úòáå÷ úéá úáù àìá ,úéáá éàã ,äãùáelk`i `l

.y"venlãò íìåòì íéøåñà øùòîì úáù ïúòá÷ù ïåéëã:åøùòúéù.zay zlklk:úáùì äãçéù úåøéô äàìî äìëìë.oiaiign d"aeãéî øùòîá
:ãéî äòá÷åä úáùì äãçéù ïåéëã ,úáùä íãå÷ åìéôà.exiagl gelyläçìùì äãçéù ïåéëù éôì ,äçìù àì 'éôàå .øùòéù ãò éàøò ìëàé àìå ãéî ìáèð
:é"øë äëìä ïéàå .úáù úìëìëá åîë äéìò ãéô÷î àåä

b.ohrnd:ïðîù àéöåäì úåéåàø åéäéå åëëøúéù éãë íéúéæä íù ïéøáåöù íå÷î.glna cg` cg` laehíà êëìä ,íéúù óåøéöå çìîá àìà òáå÷ ïéàù
:áééç åéðôì ïúðå çìî.aiig xedhd ohrnd on:åãéá ìèðù ïúåà ìë åàîèð øáëù øúåîä úà øéæçäì åì à"àù ,àîè ïìèåðä íãàäù ïåâëå`nhd on

.xeht:øúåðä úà øéæçî àåä éøä àîè ïìèåðä [íãàäå] àîè åìåë ïèòîäù ïåéëù
c.zbd lr oizey:úåúùì øåñàå òá÷ éåä úâì õåçã ,úâì õåç äúùéå åéìà éìëä àéáé àîù øæâîì àëéìã ,åáåøå åùàø íù ñéðëäù ïåâëå.oingd lr oia

`xephxa yexit

למעשר. קובעת ìéLázìזו àt÷îä:גורסים ויש –.liyazl dtwnd ÇÀÇÅÇÇÀÄ
משיסיר היינו  משיקפה, היין של  מלאכתו  שגמר ז), (א, שנינו לעיל 

שאם  ללמד , משנתנו ובאה שבגת, היין פני  מעל והזגים החרצנים את
שצפו  והזגים החרצנים את מעליו הסיר  לתבשיל  יין שנתן  לאחר

ברטנורא),למעלה ואינו øeèt(הר "ש; הוא עראי  שהקיפוי  מלעשר , – È
שאילו  צונן, בתבשיל  כאן שהמדובר  מבואר , ובירושלמי למעשר; קובע

המקפה אבל למעשר. קובע הבישול  הרי רותח –äøãwìבתבשיל  ÇÀÅÈ
את  לתוכה שנתן קודם והקפהו  יין  לתוכה שנתן  כלומר ריקנית,

במעשר ,áiçהתבשיל , –ïè÷ øBák àeäL éðtî המקפה והרי – ÇÈÄÀÅÆÀÈÈ
מפרשים: ויש  למעשר . קובע liyazlבבור dtwnd יין הלוקח –

מרק הוא ו "מקפה" לתבשיל , מרק ממנו  כלומר(רמב"ם ),לעשות
התבשיל , לתוך ליתנו כדי  מקפה קובע xehtשעושה זה שאין  –

למעשר.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úaLì íéðàz eðîhL úB÷Bðéz ועדיין בשדה, אותן שטמנו  כגון  – ÄÆÈÀÀÅÄÀÇÈ
הבית, פני ראו ïøOòìלא eçëLå השבת שהרי  שבת, מערב – ÀÈÀÀÇÀÈ

דמדומי עם התאנים את שליקטו מבואר, ובירושלמי למעשר ; קובעת

אכילה  לשם שליקטום מחשבתם על  מוכיח שלהם מעשה ונמצא חמה
eìëàéבשבת, àG לא עראי, אכילת אפילו לא– ואף éàöBîìבשבת, ÙÀÀÈÅ

eøOòiL ãò úaL אסורים למעשר, קבעתן והשבת שהואיל – ÇÈÇÆÀÇÀ
נקטה  משנתנו  ומעשרות. תרומה מהן שיפרישו  עד לעולם באכילה

שבת, לאכילת התינוקות של מחשבתם שאפילו  לרבותא, "תינוקות"
למעשר. קובעת היא הרי  מעשיהם, מתוך  ניכרת שהיא úìkìkÇÀÈÇכיון 

úaL אכילת מהם לאכול  רוצים אם לשבת, המיוחדים פירות סל  – ÇÈ
השבת, כניסת קודם ïéøèBtעראי éànL úéa,הפירות את מלעשר  – ÅÇÇÀÄ

לא  אם עראי אפילו  הפירות מן לאכול אסור עצמה בשבת שדווקא

את  ייחד שכבר  אף שבת, בערב אבל ומעשרות, תרומה מהם הופרשו 
לעשר; בלי עראי אכילת לאכול  מותר  לשבת, ìläהפירות úéáeÅÄÅ

ïéáiçîלמעשר מיד  הוקבעו  לשבת וייחדם שהואיל מיד , לעשרם – ÀÇÀÄ
השבת. כניסת לפני  אפילו עראי מהם לאכול äãeäéואסור  éaøÇÄÀÈ

Bøáçì çBìLì äìkìkä úà è÷Blä óà :øîBà הלוקט – ÅÇÇÅÆÇÇÀÈÈÄÀÇÇÂÅ
לחבירו, לשלחם כדי  לכלכלה ונותנם ìëàéפירות àG מכלכלה – ÙÇ

עראי, אכילת אפילו øOòiLזו ãò לשלחה וייחדה שהואיל  – ÇÆÀÇÅ
שבת, כלכלת כמו  למעשר, מיד  הוקבעה חשיבותה מחמת הרי  לחבירו ,

שיעשר. עד  ממנה לאכול  אסור  שלחה, שלא פי על  ואף

i y y m e i
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íéúéæ ìèBpä,עראי לאכילת –ïèònä ïî בו ששמים הכלי  – ÇÅÅÄÄÇÇÂÈ
שמנם, את ויוציאו  שיתרככו כדי  הזיתים, ãçàאת ãçà ìáBèÅÆÈÆÈ

ìëBàå ,çìnaאבל למעשר; קובעת המליחה אין זה שבכגון  – ÇÆÇÀÅ
çìî íà,אחדים זיתים –åéðôì ïúðå, לאכילתו לפניו והניחם – ÄÈÇÀÈÇÀÈÈ

áiçידי על למעשר  הוקבעו  צירוף כאן  ויש שהואיל  לעשרם, – ÇÈ
øBähäהמליחה. ïèònä ïî :øîBà øæòéìà éaøהנוטל – ÇÄÁÄÆÆÅÄÇÇÂÈÇÈ

לפניו, ונותנם ומולחם הטהור  המעטן  מן  לעשרם;áiçזיתים – ÇÈ
והזיתים  טמא, הוא הזיתים את שהנוטל  כגון  בירושלמי, ומבואר 

נטמאו  שהרי למעטן, המותר את להחזיר יכול  שאינו  ונמצא טהורים,
והמליחה  לפניו , שנתן מה כל מצטרף הלכך  שנטל, הזיתים אותם כל

למעשר; àîhäקובעת ïîe,הטמא המעטן מן  הנוטל  אבל – ÄÇÈÅ
לפניו, ונותן שמולח פי  על אף טמא, והאדם טמאים øeètÈשהזיתים

מלעשר, –øúBnä úà øéæçî àeäL éðtîמשאיר הוא שאם – ÄÀÅÆÇÂÄÆÇÈ
אין  הלכך  למעטן , להחזירם הוא יכול  אוכלם, ואינו  שנטל  מהזיתים

למעשר. קובעתם המליחה ואין צירוף, כאן 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéúBL, יין –úbä ìò בבבלי ב )– יא , כשהוא (שבת  דהיינו  מבואר , ÄÇÇÇ
ורובו , ראשו  שם ïénçäמכניס ìò ïéa במים היין  את שמזג בין – ÅÇÇÇÄ

ïðBväחמים, ìò ïéa,צוננים במים שמזגו  בין –øeèt; מלעשר – ÅÇÇÅÈ
øéàî éaø éøác.היא עראי  שתיית הגת, על שותה והוא שהואיל – ÄÀÅÇÄÅÄ

נחשבת  לגת חוץ שהשתייה לעשר , חייב לגת, חוץ לשתות הרוצה אבל 

קבע ברטנורא).שתיית áiçî(ר "ש; ÷Bãö éaøa øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅÇÄÈÀÇÅ
חוץ  וישתה הכלי  את יוציא שמא גזירה הגת, על  בשותה אף לעשר 

שהמזיגה (ר"ש);לגת צדוק, ברבי אלעזר  רבי  של טעמו  מפרשים ויש
הגת על עומד כשהוא אף למעשר, íéøîBà:(רש"י).קובעת íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
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‡LáBkä,÷ìBMä,äãOa çìBnä–áiç.äîãàa ïnëîä,øeèt.äãOa ìaèîä,øeèt.àöiL íéúéæ òöBtä ©¥©¥©¥©©¨¤©¨©§©¥¨£¨¨¨©§©¥©¨¤¨©¥©¥¦¤¥¥

:àåä äîåçä êåúá ïìéàä ø÷éòå ìéàåä ,äîåçä êåúá.sepd xg` jled lkd hlwn ixraeèì÷î éøò íåçú êåúá íéðôá åø÷éò íàù ,øîà÷ óåðä øçà óà
åôåðå õåçá åø÷éò éàå .åø÷éò øúá åôåð ïðéãùã äéì ìéè÷ éöî àì éîð åôåðá çöåøì äéì ìéè÷ íãä ìàåâ éöî àì åø÷éòáã éëéä éë ,íåçúì õåç äèåð åôåðå
,éðù øùòî ïéðòì óåðä øçà êìä íéìùåøéá ïëå .àøîåçì åôåð øúá åø÷éò éãùã ,äéì ìéè÷ éöî àì éîð åø÷éòá ,äéì ìéè÷ éöî àì åôåðáã éëéä éë ,íéðôá
éàå ,äéì ÷éøô éöî àì éîð åø÷éòá íéìùåøé êåúá äãôð øåäè øùòî ïéàã ,÷éøô éöî àì åôåðáã éëéä éë ,íéðôì åôåðå õåçá åø÷éòã ,àøîåçì éîð åðééä

àåä éøäù ,äééãô àìá äéì ìéëà éöî àì åôåð íå÷îáã éëéä éë ,õåçì åôåðå íéðôá åø÷éòéöî àì íéðôá àåäù ô"òà åø÷éò íå÷îá ð"ä íéìùåøéì õåç
:äéãô àìá äéì ìéëà

c`.yaekdà"ë ,úøîúùîä øöçäå úáùäå äîåøúäå ç÷îäå çìîäå øåàäù .áééç äãùá óà ,çìåîä åà ÷ìåùä ïëå ,ïééá åà õîåçá íéúéæ åà úå÷øé
:øùòîì òáå÷ åìàî.dnc`a onknd:åìùáúéù éãë ïëøö ìë íéìùåáî ïéàù úåøéô ïéîèäì ïéìéâøù êøãë ò÷ø÷ä úçú úåøéô ïéîèîä.lahndeúåøéô

:øùòîä ïî øåèôå éàøò úìéëà ïäî ìëåà àìà ,çìåîä åà ùáåëä åîë øùòîì òáå÷ åðéàå ,øåèô ,ìëåàå õîåçá åà øéöá åà çìîá.mizif rvetdêòîî

`xephxa yexit

ישראל , õøàìבארץ äöeçì äèBðå ונופה לגבול  סמוך  שעומדת – ÀÈÀÈÈÈÆ
עומדת שהיא או לארץ, לחוץ õøàìנוטה äèBðå õøàì äöeçaÀÈÈÈÆÀÈÈÈÆ

ישראל , לארץ נוטה ונופה לארץ בחוץ שעיקרה –øçà CìBä ìkäÇÙÅÇÇ
øwòä,במעשרות חייבים פירותיה כל  ישראל , בארץ העיקר  שאם – ÈÄÈ

המעשרות. מן פטורים הנוף פירות אף לארץ, בחוץ העיקר ézááeÀÈÅואם
øwòä øçà CìBä ìkä äîBç éøòבתורה כתוב כה ,– (ויקרא  ÈÅÈÇÙÅÇÇÈÄÈ

dnegכט ): xir ayen zia xekni ik yi`e" המוקפת עיר  בתוך  (בית

exknnחומה), zpy mez cr ezle`b dzide את לגאול המוכר  (זכאי
המכירה), מיום שנה תום עד שלמה)miniהבית שנה didz(ימי 

dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e .ezle`b הבית ייגאל לא (אם

השנה), `ezeבמשך  dpewl zezinvl dneg el xy` xira xy` ziad mwe
eizexecl(לצמיתות יורשיו וביד  הקונה בידי  הבית יישאר l`(כלומר 

"laeia `vi מוקפות שאינן  בערים בתים או  שדות במוכר כן  שאין (מה
שנת  עד נגאלו  לא ואם היובל, שנת עד  גאולה דין להם שיש  חומה,

שונה  ברם, תשלום. בלי למוכר  היובל בשנת חוזרים הם הרי  היובל ,
אלא  נגאלים השדות שאין לבתים, הגאולה מדין  לשדות הגאולה דין

שע  המכירה);לאחר  מיום – תבואות" שני "שתי  – שנים שתי ברו
ונופו  החומה בתוך שעיקרו  אילן  שהמוכר  ללמד  איפוא באה משנתנו 

דין  לו ויש  החומה, בתוך כולו  כאילו  האילן  דין לחומה, חוץ נוטה
נשאר הריהו  השנה, תוך נגאל לא ואם למכירתו, השנה בתוך גאולה

לצמיתות. הקונה óBpäבידי øçà CìBä ìkä èì÷î éøòáe– ÀÈÅÄÀÈÇÙÅÇÇÇ
וכל המקלט, מערי לאחת גולה בשגגה נפש שההורג הוא, תורה דין

הדם  לגואל  אסור מקלטו , עיר של התחום בתוך נמצא שהוא זמן 
מקלטו", עיר לגבול  מחוץ הדם גואל  אותו  "מצא אם אבל להרגו.

להרגו הוא ז );רשאי  ב, מכות יא-כז ; לה , ללמד(במדבר  משנתנו  ובאה
חוץ  נוטה ונופו  המקלט עיר  של  התחום בתוך עומד שהוא באילן

עיר של  התחום לתוך  נוטה ונופו  לתחום חוץ עומד  שהוא או לתחום,
ש sepd.המקלט, xg` jled lkdהגמרא מסקנת יב,ולפי מכות , (בבבלי

הולךב ) הכל משנתנו: של  sepd,פירושה xg` s` שעיקרו שבין  כלומר

לתחום, חוץ נוטה שנופו  אף המקלט, עיר  של  התחום בתוך  האילן של
נחשב  בחוץ, שעיקרו אף התחום, לתוך נוטה האילן של  שנופו  ובין

בתוך כולו זה תחת אילן הרוצח וכשנמצא המקלט, עיר  של  התחום
הדם  לגואל  ואסור  המקלט עיר בתחום הוא הרי  גזעו , יד  על או  נופו

שני ,–íéìLeøéáeלהרגו. מעשר  óBpäלענין  øçà CìBä ìkä ÄÈÇÄÇÙÅÇÇÇ
לאכלם  ואסור לירושלים, להעלותם דינם שני מעשר פירות שכן –

פדיונם  דמי את ולהעלות בכסף לפדותם מותר  אבל  לירושלים; מחוץ
פודים  אין  ברם, ושתיה; אכילה דברי על  שם ולהוציאם לירושלים

משנכנסו  אבל לירושלים, מחוץ שהם זמן כל  אלא שני  מעשר פירות
עצמם  הפירות את לאכול צריך  אלא לפדותם, אסור שוב לירושלים

ירושלים  מחומת לפנים עומד שעיקרו באילן  ללמד באה משנתנו שם.
ש לפנים, נוטה ונופו לירושלים חוץ שעיקרו  או  לחוץ, נוטה "lkdונופו

,"sepd xg` jled ה אחר שהולכים האילן כלומר  נוף שאם לחומרא, נוף

כירושלים  כולו האילן  דין  בחוץ, שעיקרו  פי  על  אף לפנים, נוטה
עד אפילו שני  מעשר  פירות הובאו שאם שני , מעשר  פדיון  לענין 

לחוץ, נוטה האילן  נוף ואם לפדותם; אסור שוב זה, אילן  של  לעיקרו 
לענין  לירושלים מחוץ כולו  כאילו  האילן של  דינו בפנים, שעיקרו  אף

גזעו  יד  על אפילו  שני מעשר לאכול  שאסור  שני, מעשר (ר"ש ;אכילת

ברטנורא ).

אחר הולך  הכל  "ובירושלים כאן ששנינו  שמה מבואר , א) יב, (מכות בבבלי
עליו. חולקים חכמים אבל יהודה, רבי  דעת זוהי  לעיל), שבארנו (וכפי  הנוף"

ז): ג , שני  (מעשר  ששנינו cnerכמו  e` ,uegl dhepe mipta cner `edy oli`"
.ueglk uegle dnegd cbpkn ,miptlk miptle dnegd cbpkn Ð miptl dhepe uega
משנתנו שאף שם, הגמרא מסקנת לפי מפרשים ויש כחכמים. הלכה ואמנם
הנוף", אחר הולך הכל  "ובירושלים כאן  ששנינו מה שכן  חכמים, לדעת היא

`xgהיינו : s` ולפנים החומה מכנגד  העיקר, ובין הנוף שבין כלומר הנוף,
בין ולחוץ, החומה מכנגד  שם; פודים ואין שני , מעשר שם ואוכלים כלפנים,

שם אוכלים ואין שני, מעשר שם שפודים כלחוץ, עיקר , ובין  u"naix)נוף ;y"x).
אחר הולכים החומה ולבתי  שלמעשרות שהטעם כותב, ראשונה" "משנה בעל 
הפירות  על  או  עצמו הנוף על  דנים חומה ובבתי שבמעשרות לפי  העיקר,
בהם  הולכים לפיכך  העיקר, מן וגידולם חיותם והפירות שהנוף וכיון שבו ,
העומד הרוצח על  דנים הרי שני, ובמעשר  מקלט בערי  אבל העיקר ; אחר 
אל שייכות להם ואין  הנוף תחת שבאו שני  מעשר פירות על או  הנוף תחת
כלפנים  נידון  בפנים הוא שאם לעצמו , נידון  שהנוף היא סברא לכן  העיקר,
שהבאנו (כפי שני מעשר  במסכת משנה כסתם כלחוץ, נידון בחוץ הוא ואם

לעיל ).

i y i n g m e i
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המקח, המשתמרת, החצר הבית, דלקמן : הדברים למעשר  קובעים שלמדנו , כפי

בדברים דנה משנתנו והשבת. למעשר .התרומה הקובעים נוספים

LáBkäאו בחומץ, או  מלח במי ירקות או  זיתים –÷ìBMä– ÇÅÇÅ
או פירות, או ירקות äãOaהמבשל çìBnä בשדה אפילו כלומר – ÇÅÇÇÈÆ

"בשדה"), תיבת אין אחר  והמליחה áiç(בנוסח שהבישול  לעשר , – ÇÈ
כבישול . דינה והכבישה למעשר, äîãàaקובעים ïnëîä הטומן – ÇÀÇÅÈÂÈÈ

שיתחממו  כדי  צרכם, כל מבושלים שאינם וירקות פירות באדמה
ומותרøeètויתבשלו , למעשר הוקבעו  שלא כלומר  המעשר, מן – È

לעשרם. בלא עראי  אכילת מהם äãOaלאכול  ìaèîä פירות – ÇÀÇÅÇÈÆ
ואוכל , בחומץ או  בציר או  הטיבולøeètבמלח שאין מלעשר , – È

עראי . אכילת לאכלם ומותר  למעשר , àöiLקובע íéúéæ òöBtäÇÅÇÅÄÆÅÅ
óøOä íäî,שלהם המרירות היינו –øeèt. מלעשר –èçBqä ÅÆÇÀÈÈÇÅ

BøNa ìò íéúéæ,בשרו את לסוך  –øeèt בא הוא אם מלעשר – ÅÄÇÀÈÈ
זו ; סחיטה ידי על למעשר  הוקבעו שלא השמן, מן èçñלאכול  íàÄÈÇ

הזיתים, את –Bãé CBúì ïúðå,בחפניו השמן  את שכנס –áiç– ÀÈÇÀÈÇÈ
סחיטה  ולכן קטן , בור  לתוך  השמן  את נתן  כאילו  זה שהרי  לעשר ,

izdw - zex`ean zeipyn
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óøOä íäî,øeèt.BøNa ìò íéúéæ èçBqä,øeèt;Bãé CBúì ïúðå èçñ íà,áiç.ìéLázì àt÷îä,øeèt;äøãwì ¥¤©§¨¨©¥¥¦©§¨¨¦¨©§¨©§¨©¨©§©¥©©§¦¨©§¥¨
–áiç,ïè÷ øBák àeäL éðtî. ©¨¦§¥¤§¨¨
·ì íéðàz eðîhL úB÷BðézúaL,ïøOòì eçëLå–eøOòiL ãò úaL éàöBîì eìëàé àG.úaL úìkìk–úéa ¦¤¨§§¥¦§©¨§¨§§©§¨Ÿ§§¨¥©¨©¤§©§©§¨©©¨¥

éànLïéøèBt,ìlä úéáeïéáiçî.äãeäé éaøøîBà:ì äìkìkä úà è÷Blä óàBøáçì çBìL,øOòiL ãò ìëàé àG. ©©§¦¥¦¥§©§¦©¦§¨¥©©¥¤©©§¨¨¦§©©£¥Ÿ©©¤§©¥
‚ïèònä ïî íéúéæ ìèBpä,çìna ãçà ãçà ìáBè,ìëBàå;åéðôì ïúðå çìî íà,áiç.øæòéìà éaøøîBà:ïî ©¥¥¦¦©©£¨¥¤¨¤¨©¤©§¥¦¨©§¨©§¨¨©¨©¦¡¦¤¤¥¦

øBähä ïèònä–áiç,àîhä ïîe–øeèt,øúBnä úà øéæçî àeäL éðtî. ©©£¨©¨©¨¦©¨¥¨¦§¥¤©£¦¤©¨
„úbä ìò íéúBL,ïðBvä ìò ïéa ïénçä ìò ïéa,øeèt;éøácøéàî éaø.÷Bãö éaøa øæòìà éaøáiçî.íéîëçå ¦©©©¥©©©¦¥©©¥¨¦§¥©¦¥¦©¦¤§¨¨¥©¦¨§©¥©£¨¦

:ïäìù úåøéøîä åðééäã ,óøùä àöéù éãë íúåà ùúåëå.exya lr mizif hgeqd:åôåâ êåñì.aiig eci jezlêåúì ïúð åìéàë áùçð åãé êåúì ïúðù äîã
:äá íéãøåé ïîùäå ïééäù äøéôçä åðééäã ïè÷ øåá.liyazl dtwndìéùáúá ïéé ïúðù øçà íàå ,äô÷î àø÷ð åúçéúø úòá ïééä äìòîù úìåñô äìåùä

àä çúåø ìéùáúá éàã ,éøééà ïðåö ìéùáúáå .àîìòá ïéé äô÷î øàùë øùòîì òáå÷ åðéàå äæ àåä éàøò éåô÷ ,äìòîì ïéôöä íéâæäå íéðöøçä åéìòî øéñä
:øåàä úîçî øùòîì òá÷ð äéä äàô÷ä àìáå ,øùòîì úòáå÷ øåàäù ïðéøîà.dxcwläåä åäô÷äå ïéé äëåúá ïúð ìéùáúä äëåúì ïúðù íãå÷ ,úéð÷ø

:áééçå ïè÷ øåáá äô÷îë äéì
a.mip`z epnhy zewepiz:íäéùòî êåúî úøëéðä äáùçî íäì ùéã ïðéòåîùàì úå÷åðéú è÷ðå .úòáå÷ úéá úáù àìá ,úéáá éàã ,äãùáelk`i `l

.y"venlãò íìåòì íéøåñà øùòîì úáù ïúòá÷ù ïåéëã:åøùòúéù.zay zlklk:úáùì äãçéù úåøéô äàìî äìëìë.oiaiign d"aeãéî øùòîá
:ãéî äòá÷åä úáùì äãçéù ïåéëã ,úáùä íãå÷ åìéôà.exiagl gelyläçìùì äãçéù ïåéëù éôì ,äçìù àì 'éôàå .øùòéù ãò éàøò ìëàé àìå ãéî ìáèð
:é"øë äëìä ïéàå .úáù úìëìëá åîë äéìò ãéô÷î àåä

b.ohrnd:ïðîù àéöåäì úåéåàø åéäéå åëëøúéù éãë íéúéæä íù ïéøáåöù íå÷î.glna cg` cg` laehíà êëìä ,íéúù óåøéöå çìîá àìà òáå÷ ïéàù
:áééç åéðôì ïúðå çìî.aiig xedhd ohrnd on:åãéá ìèðù ïúåà ìë åàîèð øáëù øúåîä úà øéæçäì åì à"àù ,àîè ïìèåðä íãàäù ïåâëå`nhd on

.xeht:øúåðä úà øéæçî àåä éøä àîè ïìèåðä [íãàäå] àîè åìåë ïèòîäù ïåéëù
c.zbd lr oizey:úåúùì øåñàå òá÷ éåä úâì õåçã ,úâì õåç äúùéå åéìà éìëä àéáé àîù øæâîì àëéìã ,åáåøå åùàø íù ñéðëäù ïåâëå.oingd lr oia
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למעשר. קובעת ìéLázìזו àt÷îä:גורסים ויש –.liyazl dtwnd ÇÀÇÅÇÇÀÄ
משיסיר היינו  משיקפה, היין של  מלאכתו  שגמר ז), (א, שנינו לעיל 

שאם  ללמד , משנתנו ובאה שבגת, היין פני  מעל והזגים החרצנים את
שצפו  והזגים החרצנים את מעליו הסיר  לתבשיל  יין שנתן  לאחר

ברטנורא),למעלה ואינו øeèt(הר "ש; הוא עראי  שהקיפוי  מלעשר , – È
שאילו  צונן, בתבשיל  כאן שהמדובר  מבואר , ובירושלמי למעשר; קובע

המקפה אבל למעשר. קובע הבישול  הרי רותח –äøãwìבתבשיל  ÇÀÅÈ
את  לתוכה שנתן קודם והקפהו  יין  לתוכה שנתן  כלומר ריקנית,

במעשר ,áiçהתבשיל , –ïè÷ øBák àeäL éðtî המקפה והרי – ÇÈÄÀÅÆÀÈÈ
מפרשים: ויש  למעשר . קובע liyazlבבור dtwnd יין הלוקח –

מרק הוא ו "מקפה" לתבשיל , מרק ממנו  כלומר(רמב"ם ),לעשות
התבשיל , לתוך ליתנו כדי  מקפה קובע xehtשעושה זה שאין  –

למעשר.
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úaLì íéðàz eðîhL úB÷Bðéz ועדיין בשדה, אותן שטמנו  כגון  – ÄÆÈÀÀÅÄÀÇÈ
הבית, פני ראו ïøOòìלא eçëLå השבת שהרי  שבת, מערב – ÀÈÀÀÇÀÈ

דמדומי עם התאנים את שליקטו מבואר, ובירושלמי למעשר ; קובעת

אכילה  לשם שליקטום מחשבתם על  מוכיח שלהם מעשה ונמצא חמה
eìëàéבשבת, àG לא עראי, אכילת אפילו לא– ואף éàöBîìבשבת, ÙÀÀÈÅ

eøOòiL ãò úaL אסורים למעשר, קבעתן והשבת שהואיל – ÇÈÇÆÀÇÀ
נקטה  משנתנו  ומעשרות. תרומה מהן שיפרישו  עד לעולם באכילה

שבת, לאכילת התינוקות של מחשבתם שאפילו  לרבותא, "תינוקות"
למעשר. קובעת היא הרי  מעשיהם, מתוך  ניכרת שהיא úìkìkÇÀÈÇכיון 

úaL אכילת מהם לאכול  רוצים אם לשבת, המיוחדים פירות סל  – ÇÈ
השבת, כניסת קודם ïéøèBtעראי éànL úéa,הפירות את מלעשר  – ÅÇÇÀÄ

לא  אם עראי אפילו  הפירות מן לאכול אסור עצמה בשבת שדווקא

את  ייחד שכבר  אף שבת, בערב אבל ומעשרות, תרומה מהם הופרשו 
לעשר; בלי עראי אכילת לאכול  מותר  לשבת, ìläהפירות úéáeÅÄÅ

ïéáiçîלמעשר מיד  הוקבעו  לשבת וייחדם שהואיל מיד , לעשרם – ÀÇÀÄ
השבת. כניסת לפני  אפילו עראי מהם לאכול äãeäéואסור  éaøÇÄÀÈ

Bøáçì çBìLì äìkìkä úà è÷Blä óà :øîBà הלוקט – ÅÇÇÅÆÇÇÀÈÈÄÀÇÇÂÅ
לחבירו, לשלחם כדי  לכלכלה ונותנם ìëàéפירות àG מכלכלה – ÙÇ

עראי, אכילת אפילו øOòiLזו ãò לשלחה וייחדה שהואיל  – ÇÆÀÇÅ
שבת, כלכלת כמו  למעשר, מיד  הוקבעה חשיבותה מחמת הרי  לחבירו ,

שיעשר. עד  ממנה לאכול  אסור  שלחה, שלא פי על  ואף
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íéúéæ ìèBpä,עראי לאכילת –ïèònä ïî בו ששמים הכלי  – ÇÅÅÄÄÇÇÂÈ
שמנם, את ויוציאו  שיתרככו כדי  הזיתים, ãçàאת ãçà ìáBèÅÆÈÆÈ

ìëBàå ,çìnaאבל למעשר; קובעת המליחה אין זה שבכגון  – ÇÆÇÀÅ
çìî íà,אחדים זיתים –åéðôì ïúðå, לאכילתו לפניו והניחם – ÄÈÇÀÈÇÀÈÈ

áiçידי על למעשר  הוקבעו  צירוף כאן  ויש שהואיל  לעשרם, – ÇÈ
øBähäהמליחה. ïèònä ïî :øîBà øæòéìà éaøהנוטל – ÇÄÁÄÆÆÅÄÇÇÂÈÇÈ

לפניו, ונותנם ומולחם הטהור  המעטן  מן  לעשרם;áiçזיתים – ÇÈ
והזיתים  טמא, הוא הזיתים את שהנוטל  כגון  בירושלמי, ומבואר 

נטמאו  שהרי למעטן, המותר את להחזיר יכול  שאינו  ונמצא טהורים,
והמליחה  לפניו , שנתן מה כל מצטרף הלכך  שנטל, הזיתים אותם כל

למעשר; àîhäקובעת ïîe,הטמא המעטן מן  הנוטל  אבל – ÄÇÈÅ
לפניו, ונותן שמולח פי  על אף טמא, והאדם טמאים øeètÈשהזיתים

מלעשר, –øúBnä úà øéæçî àeäL éðtîמשאיר הוא שאם – ÄÀÅÆÇÂÄÆÇÈ
אין  הלכך  למעטן , להחזירם הוא יכול  אוכלם, ואינו  שנטל  מהזיתים

למעשר. קובעתם המליחה ואין צירוף, כאן 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéúBL, יין –úbä ìò בבבלי ב )– יא , כשהוא (שבת  דהיינו  מבואר , ÄÇÇÇ
ורובו , ראשו  שם ïénçäמכניס ìò ïéa במים היין  את שמזג בין – ÅÇÇÇÄ

ïðBväחמים, ìò ïéa,צוננים במים שמזגו  בין –øeèt; מלעשר – ÅÇÇÅÈ
øéàî éaø éøác.היא עראי  שתיית הגת, על שותה והוא שהואיל – ÄÀÅÇÄÅÄ

נחשבת  לגת חוץ שהשתייה לעשר , חייב לגת, חוץ לשתות הרוצה אבל 

קבע ברטנורא).שתיית áiçî(ר "ש; ÷Bãö éaøa øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÅÇÄÈÀÇÅ
חוץ  וישתה הכלי  את יוציא שמא גזירה הגת, על  בשותה אף לעשר 

שהמזיגה (ר"ש);לגת צדוק, ברבי אלעזר  רבי  של טעמו  מפרשים ויש
הגת על עומד כשהוא אף למעשר, íéøîBà:(רש"י).קובעת íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
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äîBç éøò ézááeøwòä øçà CìBä ìkä.èì÷î éøòáeóBpä øçà CìBä ìkä.óBpä øçà CìBä ìkä íéìLeøéáe. §¨¥¨¥¨©Ÿ¥©©¨¦¨§¨¥¦§¨©Ÿ¥©©©¦¨©¦©Ÿ¥©©©
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‡LáBkä,÷ìBMä,äãOa çìBnä–áiç.äîãàa ïnëîä,øeèt.äãOa ìaèîä,øeèt.àöiL íéúéæ òöBtä ©¥©¥©¥©©¨¤©¨©§©¥¨£¨¨¨©§©¥©¨¤¨©¥©¥¦¤¥¥

:àåä äîåçä êåúá ïìéàä ø÷éòå ìéàåä ,äîåçä êåúá.sepd xg` jled lkd hlwn ixraeèì÷î éøò íåçú êåúá íéðôá åø÷éò íàù ,øîà÷ óåðä øçà óà
åôåðå õåçá åø÷éò éàå .åø÷éò øúá åôåð ïðéãùã äéì ìéè÷ éöî àì éîð åôåðá çöåøì äéì ìéè÷ íãä ìàåâ éöî àì åø÷éòáã éëéä éë ,íåçúì õåç äèåð åôåðå
,éðù øùòî ïéðòì óåðä øçà êìä íéìùåøéá ïëå .àøîåçì åôåð øúá åø÷éò éãùã ,äéì ìéè÷ éöî àì éîð åø÷éòá ,äéì ìéè÷ éöî àì åôåðáã éëéä éë ,íéðôá
éàå ,äéì ÷éøô éöî àì éîð åø÷éòá íéìùåøé êåúá äãôð øåäè øùòî ïéàã ,÷éøô éöî àì åôåðáã éëéä éë ,íéðôì åôåðå õåçá åø÷éòã ,àøîåçì éîð åðééä

àåä éøäù ,äééãô àìá äéì ìéëà éöî àì åôåð íå÷îáã éëéä éë ,õåçì åôåðå íéðôá åø÷éòéöî àì íéðôá àåäù ô"òà åø÷éò íå÷îá ð"ä íéìùåøéì õåç
:äéãô àìá äéì ìéëà

c`.yaekdà"ë ,úøîúùîä øöçäå úáùäå äîåøúäå ç÷îäå çìîäå øåàäù .áééç äãùá óà ,çìåîä åà ÷ìåùä ïëå ,ïééá åà õîåçá íéúéæ åà úå÷øé
:øùòîì òáå÷ åìàî.dnc`a onknd:åìùáúéù éãë ïëøö ìë íéìùåáî ïéàù úåøéô ïéîèäì ïéìéâøù êøãë ò÷ø÷ä úçú úåøéô ïéîèîä.lahndeúåøéô

:øùòîä ïî øåèôå éàøò úìéëà ïäî ìëåà àìà ,çìåîä åà ùáåëä åîë øùòîì òáå÷ åðéàå ,øåèô ,ìëåàå õîåçá åà øéöá åà çìîá.mizif rvetdêòîî

`xephxa yexit

ישראל , õøàìבארץ äöeçì äèBðå ונופה לגבול  סמוך  שעומדת – ÀÈÀÈÈÈÆ
עומדת שהיא או לארץ, לחוץ õøàìנוטה äèBðå õøàì äöeçaÀÈÈÈÆÀÈÈÈÆ

ישראל , לארץ נוטה ונופה לארץ בחוץ שעיקרה –øçà CìBä ìkäÇÙÅÇÇ
øwòä,במעשרות חייבים פירותיה כל  ישראל , בארץ העיקר  שאם – ÈÄÈ

המעשרות. מן פטורים הנוף פירות אף לארץ, בחוץ העיקר ézááeÀÈÅואם
øwòä øçà CìBä ìkä äîBç éøòבתורה כתוב כה ,– (ויקרא  ÈÅÈÇÙÅÇÇÈÄÈ

dnegכט ): xir ayen zia xekni ik yi`e" המוקפת עיר  בתוך  (בית

exknnחומה), zpy mez cr ezle`b dzide את לגאול המוכר  (זכאי
המכירה), מיום שנה תום עד שלמה)miniהבית שנה didz(ימי 

dninz dpy el z`ln cr l`bi `l m`e .ezle`b הבית ייגאל לא (אם

השנה), `ezeבמשך  dpewl zezinvl dneg el xy` xira xy` ziad mwe
eizexecl(לצמיתות יורשיו וביד  הקונה בידי  הבית יישאר l`(כלומר 

"laeia `vi מוקפות שאינן  בערים בתים או  שדות במוכר כן  שאין (מה
שנת  עד נגאלו  לא ואם היובל, שנת עד  גאולה דין להם שיש  חומה,

שונה  ברם, תשלום. בלי למוכר  היובל בשנת חוזרים הם הרי  היובל ,
אלא  נגאלים השדות שאין לבתים, הגאולה מדין  לשדות הגאולה דין

שע  המכירה);לאחר  מיום – תבואות" שני "שתי  – שנים שתי ברו
ונופו  החומה בתוך שעיקרו  אילן  שהמוכר  ללמד  איפוא באה משנתנו 

דין  לו ויש  החומה, בתוך כולו  כאילו  האילן  דין לחומה, חוץ נוטה
נשאר הריהו  השנה, תוך נגאל לא ואם למכירתו, השנה בתוך גאולה

לצמיתות. הקונה óBpäבידי øçà CìBä ìkä èì÷î éøòáe– ÀÈÅÄÀÈÇÙÅÇÇÇ
וכל המקלט, מערי לאחת גולה בשגגה נפש שההורג הוא, תורה דין

הדם  לגואל  אסור מקלטו , עיר של התחום בתוך נמצא שהוא זמן 
מקלטו", עיר לגבול  מחוץ הדם גואל  אותו  "מצא אם אבל להרגו.

להרגו הוא ז );רשאי  ב, מכות יא-כז ; לה , ללמד(במדבר  משנתנו  ובאה
חוץ  נוטה ונופו  המקלט עיר  של  התחום בתוך עומד שהוא באילן

עיר של  התחום לתוך  נוטה ונופו  לתחום חוץ עומד  שהוא או לתחום,
ש sepd.המקלט, xg` jled lkdהגמרא מסקנת יב,ולפי מכות , (בבבלי

הולךב ) הכל משנתנו: של  sepd,פירושה xg` s` שעיקרו שבין  כלומר

לתחום, חוץ נוטה שנופו  אף המקלט, עיר  של  התחום בתוך  האילן של
נחשב  בחוץ, שעיקרו אף התחום, לתוך נוטה האילן של  שנופו  ובין

בתוך כולו זה תחת אילן הרוצח וכשנמצא המקלט, עיר  של  התחום
הדם  לגואל  ואסור  המקלט עיר בתחום הוא הרי  גזעו , יד  על או  נופו

שני ,–íéìLeøéáeלהרגו. מעשר  óBpäלענין  øçà CìBä ìkä ÄÈÇÄÇÙÅÇÇÇ
לאכלם  ואסור לירושלים, להעלותם דינם שני מעשר פירות שכן –

פדיונם  דמי את ולהעלות בכסף לפדותם מותר  אבל  לירושלים; מחוץ
פודים  אין  ברם, ושתיה; אכילה דברי על  שם ולהוציאם לירושלים

משנכנסו  אבל לירושלים, מחוץ שהם זמן כל  אלא שני  מעשר פירות
עצמם  הפירות את לאכול צריך  אלא לפדותם, אסור שוב לירושלים

ירושלים  מחומת לפנים עומד שעיקרו באילן  ללמד באה משנתנו שם.
ש לפנים, נוטה ונופו לירושלים חוץ שעיקרו  או  לחוץ, נוטה "lkdונופו

,"sepd xg` jled ה אחר שהולכים האילן כלומר  נוף שאם לחומרא, נוף

כירושלים  כולו האילן  דין  בחוץ, שעיקרו  פי  על  אף לפנים, נוטה
עד אפילו שני  מעשר  פירות הובאו שאם שני , מעשר  פדיון  לענין 

לחוץ, נוטה האילן  נוף ואם לפדותם; אסור שוב זה, אילן  של  לעיקרו 
לענין  לירושלים מחוץ כולו  כאילו  האילן של  דינו בפנים, שעיקרו  אף

גזעו  יד  על אפילו  שני מעשר לאכול  שאסור  שני, מעשר (ר"ש ;אכילת

ברטנורא ).

אחר הולך  הכל  "ובירושלים כאן ששנינו  שמה מבואר , א) יב, (מכות בבבלי
עליו. חולקים חכמים אבל יהודה, רבי  דעת זוהי  לעיל), שבארנו (וכפי  הנוף"

ז): ג , שני  (מעשר  ששנינו cnerכמו  e` ,uegl dhepe mipta cner `edy oli`"
.ueglk uegle dnegd cbpkn ,miptlk miptle dnegd cbpkn Ð miptl dhepe uega
משנתנו שאף שם, הגמרא מסקנת לפי מפרשים ויש כחכמים. הלכה ואמנם
הנוף", אחר הולך הכל  "ובירושלים כאן  ששנינו מה שכן  חכמים, לדעת היא

`xgהיינו : s` ולפנים החומה מכנגד  העיקר, ובין הנוף שבין כלומר הנוף,
בין ולחוץ, החומה מכנגד  שם; פודים ואין שני , מעשר שם ואוכלים כלפנים,

שם אוכלים ואין שני, מעשר שם שפודים כלחוץ, עיקר , ובין  u"naix)נוף ;y"x).
אחר הולכים החומה ולבתי  שלמעשרות שהטעם כותב, ראשונה" "משנה בעל 
הפירות  על  או  עצמו הנוף על  דנים חומה ובבתי שבמעשרות לפי  העיקר,
בהם  הולכים לפיכך  העיקר, מן וגידולם חיותם והפירות שהנוף וכיון שבו ,
העומד הרוצח על  דנים הרי שני, ובמעשר  מקלט בערי  אבל העיקר ; אחר 
אל שייכות להם ואין  הנוף תחת שבאו שני  מעשר פירות על או  הנוף תחת
כלפנים  נידון  בפנים הוא שאם לעצמו , נידון  שהנוף היא סברא לכן  העיקר,
שהבאנו (כפי שני מעשר  במסכת משנה כסתם כלחוץ, נידון בחוץ הוא ואם

לעיל ).
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המקח, המשתמרת, החצר הבית, דלקמן : הדברים למעשר  קובעים שלמדנו , כפי

בדברים דנה משנתנו והשבת. למעשר .התרומה הקובעים נוספים

LáBkäאו בחומץ, או  מלח במי ירקות או  זיתים –÷ìBMä– ÇÅÇÅ
או פירות, או ירקות äãOaהמבשל çìBnä בשדה אפילו כלומר – ÇÅÇÇÈÆ

"בשדה"), תיבת אין אחר  והמליחה áiç(בנוסח שהבישול  לעשר , – ÇÈ
כבישול . דינה והכבישה למעשר, äîãàaקובעים ïnëîä הטומן – ÇÀÇÅÈÂÈÈ

שיתחממו  כדי  צרכם, כל מבושלים שאינם וירקות פירות באדמה
ומותרøeètויתבשלו , למעשר הוקבעו  שלא כלומר  המעשר, מן – È

לעשרם. בלא עראי  אכילת מהם äãOaלאכול  ìaèîä פירות – ÇÀÇÅÇÈÆ
ואוכל , בחומץ או  בציר או  הטיבולøeètבמלח שאין מלעשר , – È

עראי . אכילת לאכלם ומותר  למעשר , àöiLקובע íéúéæ òöBtäÇÅÇÅÄÆÅÅ
óøOä íäî,שלהם המרירות היינו –øeèt. מלעשר –èçBqä ÅÆÇÀÈÈÇÅ

BøNa ìò íéúéæ,בשרו את לסוך  –øeèt בא הוא אם מלעשר – ÅÄÇÀÈÈ
זו ; סחיטה ידי על למעשר  הוקבעו שלא השמן, מן èçñלאכול  íàÄÈÇ

הזיתים, את –Bãé CBúì ïúðå,בחפניו השמן  את שכנס –áiç– ÀÈÇÀÈÇÈ
סחיטה  ולכן קטן , בור  לתוך  השמן  את נתן  כאילו  זה שהרי  לעשר ,
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íéøîBà:áiç ïénçä ìò,øeèt ïðBvä ìòå. §¦©©©¦©¨§©©¥¨
‰íéøBòN ól÷îä,úçà úçà ól÷î,ìëBàå;ól÷ íàå,Bãé CBúì ïúðå–áiç.íéhç ìL úBìéìî ììBnä,ätðî ©§©¥§¦§©¥©©©©§¥§¦¦¥§¨©§¨©¨©¥§¦¤¦¦§©¤

ãiîãéì,ìëBàå;B÷éç CBúì ïúðå ätð íàå–çái.òøæì dòøfL øañk,øeèt d÷øé;éì dòøæ÷ø,òøæ úøOòúî ¦¨§¨§¥§¦¦¨§¨©§¥©¨ª§¨¤§¨¨§¤©§¨¨¨§¨¨§¨¨¦§©¤¤¤©
éå÷ø.øæòéìà éaøøîBà:éå òøæ úøOòúî úáMäïéøéæå ÷ø.íéîëçåíéøîBà:÷øéå òøæ øOòúî Bðéà,íéìçMä àlà §¨¨©¦¡¦¤¤¥©¤¤¦§©¤¤¤©§¨¨§¦¦©£¨¦§¦¥¦§©¥¤©§¨¨¤¨©¦£©¦

ãáìa øébøbäå. §©©§¦¦§©
Âìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïzìz ìL úBøîz,ìcøç ìLå,ïálä ìBt ìLå,øNòna úBáiç.øæòéìà éaøøîBà: ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¤¦§¨§¤©§¨§¤©¨¨©¨©©£¥©¦¡¦¤¤¥

ñøô÷å úBðBiáàå úBøîz øOòúî óìvä.àáé÷ò éaøøîBà:úBðBiáà àlà øOòúî ïéà,éøt ïäL éðtî. ©§©¦§©¥§¨©£¦§©§©©¦£¦¨¥¥¦§©¥¤¨£¦¦§¥¤¥§¦

:ïðåöá åâæîù ïéá ,ïéîçá ïééä âæîù ïéá.aiign wecv x"a `"x:úâì õåç ïééä ïî àéöåé àîù øæâã.aiig oingd lrçäì ìåëé åðéàù éôì ,òáå÷ àåäùøéæ
:íéîëçë äëìäå .øúåîä øéæçäì ìåëéù øåèô ïðåöá âæî ìáà ,úâáù ïééä ì÷ì÷éù øúåîä

d.slwnd:ïúôéì÷ øéñî.zg` zg` slwnøéæçî àåäù éðôî ,øåèô øúåé óìé÷ åìéôà ïøåâì êåîñ äéä íà ìáà ïøåâì êåîñ åðéàùë à÷åãå .úçà äøåòù
:øúåîä úà.zeliln llend:úìåñôä øéñäì åãéá ïëòîîå øåàá ïéìåáù áäáäîä.dtpn:õåîä çéøôäì.cil cin:úøçàä åãéì úçà åãéî ïøòðîdwxi

.xeht:÷øéì ïååë ë"àà áéùç àì ä÷øéå ø÷éò òøæäù.wxie rxf zxyrzn:ïäù úåîë ÷øé ïéìòä ìëà ïéá òøæä ìëà ïéá øùòì áééç.zaydäîù êë
æ"òìáå ,éáøòá:å"èéðà.mixifeúøùòúî äðéà øáñåëä ìáà .úåëåøà úåøåîæ äùåò úáùäù éôì ,íéøéæå ÷øéå òøæ úøùòúî íúñ äòøæ åìéôàå ,úåøåîæ

:íéøéæì äìçú äòøæ ë"àà íéøéæ.wxie rxf xyrzn epi`:ùøéô àìå íúñ òøæ íà.milgydæ"òìáå ,øàù ìà áç éáøòá:ïåùéø÷.xibxbd,éáøòá åîù êë
æ"òìáå:íéîëçë äëìäå .à"âåøéà

e.ozlz ly zexnzdàø÷ðå áò øéâøâ ïéîë åúçéîö íå÷îá äàøð çåîöì ìåòáâä ìéçúîùë î"éå .íéìëàð ïäå ,íéðôâì ùéù ïéòë ,ïúìú éáìåì íéùøôî ùé
ïðéøîàãë äøîú[.âì äëåñ]:ìëåà ïéáåùç ïáìä ìåôå ìãøçå ïúìúáå .äøîú åá äúìòå åùàø íè÷ð ñãä éáâ.slvdæ"òìá:é"øôà÷.zexnz,åáù ïéáìåì

:çøôä íéùøôî ùéå.zepeia`:éøôä øîåù àåä ïéñéøô÷å ,éøôä ø÷éò àåä.'eke r"x:àáé÷ò éáøë äëìäå

`xephxa yexit

áiç ïénçä ìò אף לעשר חייב חמים, במים מזוג היין אם – ÇÇÇÄÇÈ
משום  המותר , את להחזיר  יכול  ואינו  שהואיל  הגת, על  שותה כשהוא

ידי על  למעשר  הוקבעו לפיכך שבגת, היין  את יקלקלו שהחמים
שלמה"),המזיגה ïðBvä("מלאכת ìòå,צוננים במים מזוג היין אם – ÀÇÇÅ
øeèt שתייתו ואין המותר, את להחזיר הוא שיכול המעשר , מן  – È

עראי . שתיית minkgk.אלא dkld

חכמים, של בטעמם כותב aiig,הרמב"ם oingd lryהיין את שהמוזג לפי
(הל' פוסק הוא וכן  למעשר . קובע ובישול בישלו, כאילו  זה הרי חמים, במים

טז): ה, elit`eמעשר ,oiid lyia m` xnel jixv oi`e ,rawp ming mina oiid bfn"
."xyriy cr epnn zezyl xeq`y ,zba:חכמים בדברי גורסים (שם) בבבלי  ברם,

פטור , הצונן xzend"."ועל z` xifgn `edy iptn מנוסח זה שאין סוברים, יש אך 
בפנים והכניסוהו  הגליון  על שנרשם הוא פירוש אלא zedbdהמשנה, ;y"xd)

(`cpl i"xdn.

y c e w z a y

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íéøBòN ól÷îä,העליונה קליפתן שמסיר –,úçà úçà ól÷î ÇÀÇÅÀÄÀÇÅÇÇÇÇ
ìëBàåעראי שאכילת ולאכלה, שעורה שעורה לקלף לו  מותר – ÀÅ

÷ólהיא; íàå,אחדות Bãé–שעורים CBúì ïúðåלאכול כדי – ÀÄÄÅÀÈÇÀÈ
מהן , כך  ידו áiçאחר שבתוך השעורים נקבעו  זה שבכגון  לעשר , – ÇÈ

צירוף. כאן  ויש  הואיל `mixen?למעשר , mixac dna מקלף כשאינו

לתוך ונתן הרבה קילף אפילו לגורן, סמוך  היה אם אבל לגורן , סמוך
המותר  את מחזיר  שהוא מפני מלעשר, פטור  ììBnäÇÅ(ירושלמי).ידו,

íéhç ìL úBìéìîלהסיר אצבעותיו  בין השיבולים את הממעך – ÀÄÆÄÄ
המוץ, את ìëBàåמהן  ,ãéì ãiî ätðîכדי ליד , מיד מנערן – ÀÇÆÄÈÀÈÀÅ

בלא  הגרעינים את ואוכל  החיטים, בגרעיני  המעורב המוץ שיפול
היא; עראי שאכילת B÷éçלעשרם, CBúì ïúðå ätð íàå שכנס – ÀÄÄÈÀÈÇÀÅ

מהם  לאכול  כדי בגדיו), (בשולי  חיקו  בתוך  המנופים הגרעינים את
כך, למעשר.áiçאחר  הוקבעו  זה שבכגון  לעשרם, –øañkגד – ÇÈËÀÈ

(קוריאנד "ר ), המקרא òøæìבלשון  dòøfL ולא שלה, הזרע לשם – ÆÀÈÈÀÆÇ
העלים, דהיינו  הירק, øeètלשם d÷øé שהזרע המעשרות, מן  – ÀÈÈÈ

חשוב; אינו  וירקה éìעיקר , dòøæ÷ø לשם הכוסבר את זרע אם – ÀÈÈÀÈÈ
הירוקים, עליה את לאכול  היינו éåהירק, òøæ úøOòúî÷ø חייב – ÄÀÇÆÆÆÇÀÈÈ

לעולם  שהזרע לפי  הירק, את שאוכל בין  הזרע את שאוכל בין  לעשרה,
הירק. את גם החשיב הרי  לירק, שזרעה וכיון øæòéìàחשוב, éaøÇÄÁÄÆÆ

úáMä :øîBà,(אניטו "ם) צהובים פרחים בעל ריחני, תבליני צמח – ÅÇÆÆ
éå òøæ úøOòúîïéøéæå ÷øלזרע שזרעה אף ראשונה")– ("משנה  ÄÀÇÆÆÆÇÀÈÈÀÄÄ

העלים, היינו  הירק, ואת הזרע את לעשר oixifd,חייב z`e הקנים היינו 
לאכילה. ראויים אלו שכל  øOòúîהדקים, Bðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÄÀÇÅ

ãáìa øébøbäå íéìçMä àlà ,÷øéå òøæ) ירקות מיני –milgyd ÆÇÀÈÈÆÈÇÄÂÇÄÀÇÇÀÄÄÀÇ
בלעז , קרי "ס –xibxbde וסוברים בלעז), ארוק"א לבן, חרדל  מין  –

לזרע; זרעם אם וירק זרע מתעשרים בלבד הללו  המינים ששני חכמים
הרמב"ם: elke`l,וכותב wxid hwil m`y ?wxile rxfl mixyrzn cvik

,ely rxfd seq`ie yaiiyke ,lk`i jk xg`e ,zexyrne dnexz yixtn
rxfd on yixtn.(ה ב, תרומות ירקה (הל' לזרע, שזרעה השבת אבל

זרעה  זירין ; מתעשרת ואינה וירק, זרע מתעשרת לירק, זרעה פטור;
הזירין  ומן  הירק ומן  הזרע מן ומעשרות תרומה מפריש  לזירין ,

שם). רמב "ם minkgk.(ירושלמי; dkld

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø: אחר בנוסח –Ð l`ilnb oax:øîBà ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
ïálä ìBt ìLå ,ìcøç ìLå ,ïzìz ìL úBøîz–zexnz היינו ÀÈÆÄÀÈÀÆÇÀÈÀÆÇÈÈ

צמיחתם בתחילת ציצים פקעי מפרשים: ויש  הרכים; (עיין הענפים

øNònaברטנורא ), úBáiç,לאכילה ראויות שהן לפי –øæòéìà éaø ÇÈÇÇÂÅÇÄÁÄÆÆ
óìvä :øîBà היה בו  שהשימוש  בלעז), (קפרי"ס קוצני צמח מין  – ÅÇÀÇ

הנקרא  פריו עיקר  את רק לא אוכלים היו שכן  מאד , מגוון  בימיהם

סובר ולכן  פרחיו , ניצני  ואת הרכים ענפיו את גם אלא "אביונות",
שהוא אליעזר, ñøô÷åרבי  úBðBiáàå úBøîz øOòúîכלומר – ÄÀÇÅÀÈÇÂÄÀÇÀÇ

מה  ומעשרות תרומה להפריש  הרכים,zexnz,שחייבים מענפיו  היינו
ומה `zepeia,ומה  מפירותיו, שהריqxtw,היינו  הפרחים, מניצני  היינו 

מפרשים: ויש נאכלים. הפרחים,zexnzכולם ציצי –qxtweשומר –

úBðBiáàהפרי. àlà øOòúî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø אין – ÇÄÂÄÈÅÅÄÀÇÅÆÈÂÄ
מהאביונות, אלא ומעשרות תרומה להפריש éøtחייבים ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÄ

הצלף. של הפרי עיקר הן  שהאביונות –

izdw - zex`ean zeipyn



רכי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: עז נחל:דף אותו בענין àðeäעוד áø íeMî ñçðt éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¨
äàøBtö ה íéLãwä,הזהïéòî[-מציפורי], éLã÷ úéaî àöBiä ¦¨¨©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦
äléçza ו מאוד דק קילוחו íéáâç,היה éðø÷ì äîBc וòébäL ïåék ©§¦¨¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©

äNòð ìëéä çúôì עבהèeçkéúL ìL,äNòð íìeàì òébäL ïåék §¤©¥¨©£¤§¤§¦¥¨¤¦¦©¨¨©£¤
áøòעבה ìL èeçk,[שתי של מחוט çút[העבה ìà òébäL ïåék §¤¥¤¥¨¤¦¦©¤¤©

äNòð äøæòעבה ÷ïèקילוחו Ct éôk.קטן מכד הנשפך כזרם -eðééäå £¨¨©£¤§¦©¨¨§©§
ïðúc(מ"ו פ"ב íéî,(מידות ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøïékôî- ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦§©¦

הפך, מפי כמו ïéàöBéהזורמים úBéäì ïéãéúò לבא úçzîלעתיד £¦¦¦§§¦¦©©
úéaä ïzôî.העזרה פתח - ¦§©©©¦

הונא: רב  בשם פנחס רבי  דברי  העזרהïàkîהמשך מפתח  -,Cìéàå ¦¨§¥¨
äéäהנחלãåc úéa çúôì òébnL ãò äìBòå øabúî,ציון עיר - ¨¨¦§©¥§¤©¤©¦©§¤©¥¨¦

לירושלים. óèBL,שמחוץ ìçðk äNòð ,ãåc úéa çúôì òébnL ïåék¥¨¤©¦©§¤©¥¨¦©£¨§©©¥
ïéöçBø BaL[טובלים-]úBãìBéå úBcð úBáæå ïéáæ,øîàpL נחל על ¤£¦¨¦§¨¦§§¤¤¡©

א)זה יג éáLéìe(זכריה ãéåc úéáì çzôð øB÷î äéäé àeää íBia'©©¦§¤¨¦§¨§¥¨¦§Ÿ§¥
'äcðìe úàhçì íéìLeøé ממנו ויקחו הבית, למפתן מתחת הנחל ינבע - §¨¨¦§©©§¦¨

נדה. ולטבילת פרה לאפר ïàkîמים ,óñBé áø øîà שאין ממה - ¨©©¥¦¨
שוטף, ונעשה שהתגבר עד לנדה ראוי שהנחל אומר äcðìהפסוק æîø¤¤§¦¨

,íéna døàeö ãò áLéì äëéøvL המקוה מי עומק  שיהא היינו ¤§¦¨¥¥©©¨¨©©¦
הגמרא: מסיימת זה. déúååk,כשיעור àúëìéä úéìå שיש כל אלא §¥¦§§¨§¨¥

עמוק. שאינו פי על אף בו טובלת סאה, ארבעים במקוה
החכמים: ìòðîהסתפקו àkéìc íéøetkä íBé çðéz)( בìòðî àkéàc ,úaL,אדם של -éàîברגליו ¦©©¦¦§¥¨¦§¨©¨§¦¨¦§¨©

הרבים. ברשות ויטלטלה מרגלו הנעל שתצא לחשוש שיש או במים, לעבור לו הותר האם
déúéæç àðà ,äàéNð éác déðúç äéîçð øîà[ראיתים-]eèîc éqà éaøå énà éaøì בשבת שהגיעו - ¨©§¤§¨©§¥§¥§¦¨£¨£¦¥§©¦©¦§©¦©¦§¨

àiîcל  àîe÷øeò,מים שלולית -Leaìî Cøc äeøáòå.ברגלם כשמנעלם אותו ועברו - §¨§©¨§©§¨¤¤©§
הסתפקו: לעבורçðézעוד ב ìòðî,ב שמותר אבל יפול, ולא לרגלו  היטב להדקו יכול אפשר ìcðñכי שאי ¦©¦§¨©§¨
היטב, øîéîìלהדקו àkéà éàî.בו לעבור מותר האם -øáòc àðéáøì déúéæç àðà ,éîeçéø áø øîà ©¦¨§¥©¨©©¦¦£¨£¦¥§¨¦¨§¨©

øîà,בסנדלו éMà áø .Leaìî Cøc בàì älçzëì ,ìcðñ.יעבור ¤¤©§©©¦¨©©§¨§©§¦¨Ÿ
àéðBøâäì òìwéà ,àúeìb Léø,[מקום ïúð,[שם áø éáì.שם ïðaøושבת eäleëå íøôø ו eúàכבדוהו ¥¨¨¦§©§©§§¨§¥©¨¨©§¨§§©¨¨¨

à÷øéôìאבל לדרשתו, באו -.àúà àì àðéáøéòa ,øçîì[רצה-]dézòcî àðéáøì é÷etàì íøôø §¦§¨¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨¨¥©§¨§©¥§¨¦¨¦©§¥
àúeìb Léøcלפיכך רבינא, על גלותא ריש של מליבו טינה להוציא -déì øîà,גלותא ריש בפני לרבינא §¥¨¨¨©¥

déì øîà .à÷øéôì øî àúà àì àîòè éàî,רבינאåäéàòøk éì áéàk ä יכולתי ולא רגלי, כאבו - ©©£¨Ÿ¨¨©§¦§¨¨©¥£¨¨¦¦©§©
רפרם, לו טען éðàñîלפסוע. íñéîì Cì éòaéà,רבינא השיב נעליים. לנעול צריך היית -àòøëc àab ¦¨¥¨§¥©§¨¥©¨§©§¨

äåä,רפרם טען נעלי. לנעול יכולתי ולא הכאב, היה הרגל גב על -àìcðñ àîøîì Cì éòaéà צריך היית - £¨¦¨¥¨§¦§¨©§§¨
מכאיב. ואינו רחב שהוא  סנדל , ברגלך  déìלהניח øîà,רבינאàçøBàa äåä àiîc àî÷øeò שלולית - ¨©¥§§¨§©¨£¨§§¨

רפרם, טען בסנדלי. בה לעבור יכולתי ולא בדרכי, déøáòîìהיתה Cì éòaéà כשסנדלך לחצותה צריך היית - ¦¨¥¨§¥©§¥
ב  déìברגליך øîà .Leaìî Cøcוכי älçzëìרבינא, ìcðñ ,éMà áø øîàc àäì øî dì øáñ àì ¤¤©§¨©¥Ÿ¨©¨©§¨§¨©©©¦©§¨§©§¦¨

àì.יפול שמא במים, בו יעבור Ÿ

i"yx

ãåã úéá çúôìueg oeiv `id Ð
.milyexilïéëôîod jtd oink Ð

.lkidd oztnl oiribnykïàëî
äãðì æîøie`x dil ixw `lcn Ð

shey lgpk xabzny cr dcpl
fnx ,cec zia gztl ribny
miwenr min zliahl dkixvy
ab lr s`e .dx`ev cr oda ayzy
finx dx`ev cr `xw finx `lc

eedipc `din,ie`xd wner miwenr
.ie`xk dfeíéøåôëä íåé çðéúä

:ïðéñøâ éëäå ïðéñøâ àìúáù
éàî ìòðî àëéàãixy in Ð

opiyiig `nlic e` ,mina xearl
iz`e dirxkn iwtp `nlic

.edpiiezi`lùåáìî êøã äåøáòå
.eze` exar mdilrpa Ðéàî ìãðñ

dti exywle ewcdl leki epi`y Ð
.lrpn enk elbxaàéðåøâäì òì÷éà

.my zaye Ðà÷øéôì`yxcl Ð
.`zelb yixcùéøã äéúòãî

àúåìâ.ed`pyi `ly Ðêì éòáéà
ìãðñ àîøéîì.agx `edy Ð

e dpyn iriax wxt zexyrn zkqn

íéøîBà:áiç ïénçä ìò,øeèt ïðBvä ìòå. §¦©©©¦©¨§©©¥¨
‰íéøBòN ól÷îä,úçà úçà ól÷î,ìëBàå;ól÷ íàå,Bãé CBúì ïúðå–áiç.íéhç ìL úBìéìî ììBnä,ätðî ©§©¥§¦§©¥©©©©§¥§¦¦¥§¨©§¨©¨©¥§¦¤¦¦§©¤

ãiîãéì,ìëBàå;B÷éç CBúì ïúðå ätð íàå–çái.òøæì dòøfL øañk,øeèt d÷øé;éì dòøæ÷ø,òøæ úøOòúî ¦¨§¨§¥§¦¦¨§¨©§¥©¨ª§¨¤§¨¨§¤©§¨¨¨§¨¨§¨¨¦§©¤¤¤©
éå÷ø.øæòéìà éaøøîBà:éå òøæ úøOòúî úáMäïéøéæå ÷ø.íéîëçåíéøîBà:÷øéå òøæ øOòúî Bðéà,íéìçMä àlà §¨¨©¦¡¦¤¤¥©¤¤¦§©¤¤¤©§¨¨§¦¦©£¨¦§¦¥¦§©¥¤©§¨¨¤¨©¦£©¦

ãáìa øébøbäå. §©©§¦¦§©
Âìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïzìz ìL úBøîz,ìcøç ìLå,ïálä ìBt ìLå,øNòna úBáiç.øæòéìà éaøøîBà: ©¨¦§¤©§¦¥¥§¨¤¦§¨§¤©§¨§¤©¨¨©¨©©£¥©¦¡¦¤¤¥

ñøô÷å úBðBiáàå úBøîz øOòúî óìvä.àáé÷ò éaøøîBà:úBðBiáà àlà øOòúî ïéà,éøt ïäL éðtî. ©§©¦§©¥§¨©£¦§©§©©¦£¦¨¥¥¦§©¥¤¨£¦¦§¥¤¥§¦

:ïðåöá åâæîù ïéá ,ïéîçá ïééä âæîù ïéá.aiign wecv x"a `"x:úâì õåç ïééä ïî àéöåé àîù øæâã.aiig oingd lrçäì ìåëé åðéàù éôì ,òáå÷ àåäùøéæ
:íéîëçë äëìäå .øúåîä øéæçäì ìåëéù øåèô ïðåöá âæî ìáà ,úâáù ïééä ì÷ì÷éù øúåîä

d.slwnd:ïúôéì÷ øéñî.zg` zg` slwnøéæçî àåäù éðôî ,øåèô øúåé óìé÷ åìéôà ïøåâì êåîñ äéä íà ìáà ïøåâì êåîñ åðéàùë à÷åãå .úçà äøåòù
:øúåîä úà.zeliln llend:úìåñôä øéñäì åãéá ïëòîîå øåàá ïéìåáù áäáäîä.dtpn:õåîä çéøôäì.cil cin:úøçàä åãéì úçà åãéî ïøòðîdwxi

.xeht:÷øéì ïååë ë"àà áéùç àì ä÷øéå ø÷éò òøæäù.wxie rxf zxyrzn:ïäù úåîë ÷øé ïéìòä ìëà ïéá òøæä ìëà ïéá øùòì áééç.zaydäîù êë
æ"òìáå ,éáøòá:å"èéðà.mixifeúøùòúî äðéà øáñåëä ìáà .úåëåøà úåøåîæ äùåò úáùäù éôì ,íéøéæå ÷øéå òøæ úøùòúî íúñ äòøæ åìéôàå ,úåøåîæ

:íéøéæì äìçú äòøæ ë"àà íéøéæ.wxie rxf xyrzn epi`:ùøéô àìå íúñ òøæ íà.milgydæ"òìáå ,øàù ìà áç éáøòá:ïåùéø÷.xibxbd,éáøòá åîù êë
æ"òìáå:íéîëçë äëìäå .à"âåøéà

e.ozlz ly zexnzdàø÷ðå áò øéâøâ ïéîë åúçéîö íå÷îá äàøð çåîöì ìåòáâä ìéçúîùë î"éå .íéìëàð ïäå ,íéðôâì ùéù ïéòë ,ïúìú éáìåì íéùøôî ùé
ïðéøîàãë äøîú[.âì äëåñ]:ìëåà ïéáåùç ïáìä ìåôå ìãøçå ïúìúáå .äøîú åá äúìòå åùàø íè÷ð ñãä éáâ.slvdæ"òìá:é"øôà÷.zexnz,åáù ïéáìåì

:çøôä íéùøôî ùéå.zepeia`:éøôä øîåù àåä ïéñéøô÷å ,éøôä ø÷éò àåä.'eke r"x:àáé÷ò éáøë äëìäå

`xephxa yexit

áiç ïénçä ìò אף לעשר חייב חמים, במים מזוג היין אם – ÇÇÇÄÇÈ
משום  המותר , את להחזיר  יכול  ואינו  שהואיל  הגת, על  שותה כשהוא

ידי על  למעשר  הוקבעו לפיכך שבגת, היין  את יקלקלו שהחמים
שלמה"),המזיגה ïðBvä("מלאכת ìòå,צוננים במים מזוג היין אם – ÀÇÇÅ
øeèt שתייתו ואין המותר, את להחזיר הוא שיכול המעשר , מן  – È

עראי . שתיית minkgk.אלא dkld

חכמים, של בטעמם כותב aiig,הרמב"ם oingd lryהיין את שהמוזג לפי
(הל' פוסק הוא וכן  למעשר . קובע ובישול בישלו, כאילו  זה הרי חמים, במים

טז): ה, elit`eמעשר ,oiid lyia m` xnel jixv oi`e ,rawp ming mina oiid bfn"
."xyriy cr epnn zezyl xeq`y ,zba:חכמים בדברי גורסים (שם) בבבלי  ברם,

פטור , הצונן xzend"."ועל z` xifgn `edy iptn מנוסח זה שאין סוברים, יש אך 
בפנים והכניסוהו  הגליון  על שנרשם הוא פירוש אלא zedbdהמשנה, ;y"xd)

(`cpl i"xdn.

y c e w z a y

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íéøBòN ól÷îä,העליונה קליפתן שמסיר –,úçà úçà ól÷î ÇÀÇÅÀÄÀÇÅÇÇÇÇ
ìëBàåעראי שאכילת ולאכלה, שעורה שעורה לקלף לו  מותר – ÀÅ

÷ólהיא; íàå,אחדות Bãé–שעורים CBúì ïúðåלאכול כדי – ÀÄÄÅÀÈÇÀÈ
מהן , כך  ידו áiçאחר שבתוך השעורים נקבעו  זה שבכגון  לעשר , – ÇÈ

צירוף. כאן  ויש  הואיל `mixen?למעשר , mixac dna מקלף כשאינו

לתוך ונתן הרבה קילף אפילו לגורן, סמוך  היה אם אבל לגורן , סמוך
המותר  את מחזיר  שהוא מפני מלעשר, פטור  ììBnäÇÅ(ירושלמי).ידו,

íéhç ìL úBìéìîלהסיר אצבעותיו  בין השיבולים את הממעך – ÀÄÆÄÄ
המוץ, את ìëBàåמהן  ,ãéì ãiî ätðîכדי ליד , מיד מנערן – ÀÇÆÄÈÀÈÀÅ

בלא  הגרעינים את ואוכל  החיטים, בגרעיני  המעורב המוץ שיפול
היא; עראי שאכילת B÷éçלעשרם, CBúì ïúðå ätð íàå שכנס – ÀÄÄÈÀÈÇÀÅ

מהם  לאכול  כדי בגדיו), (בשולי  חיקו  בתוך  המנופים הגרעינים את
כך, למעשר.áiçאחר  הוקבעו  זה שבכגון  לעשרם, –øañkגד – ÇÈËÀÈ

(קוריאנד "ר ), המקרא òøæìבלשון  dòøfL ולא שלה, הזרע לשם – ÆÀÈÈÀÆÇ
העלים, דהיינו  הירק, øeètלשם d÷øé שהזרע המעשרות, מן  – ÀÈÈÈ

חשוב; אינו  וירקה éìעיקר , dòøæ÷ø לשם הכוסבר את זרע אם – ÀÈÈÀÈÈ
הירוקים, עליה את לאכול  היינו éåהירק, òøæ úøOòúî÷ø חייב – ÄÀÇÆÆÆÇÀÈÈ

לעולם  שהזרע לפי  הירק, את שאוכל בין  הזרע את שאוכל בין  לעשרה,
הירק. את גם החשיב הרי  לירק, שזרעה וכיון øæòéìàחשוב, éaøÇÄÁÄÆÆ

úáMä :øîBà,(אניטו "ם) צהובים פרחים בעל ריחני, תבליני צמח – ÅÇÆÆ
éå òøæ úøOòúîïéøéæå ÷øלזרע שזרעה אף ראשונה")– ("משנה  ÄÀÇÆÆÆÇÀÈÈÀÄÄ

העלים, היינו  הירק, ואת הזרע את לעשר oixifd,חייב z`e הקנים היינו 
לאכילה. ראויים אלו שכל  øOòúîהדקים, Bðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÄÀÇÅ

ãáìa øébøbäå íéìçMä àlà ,÷øéå òøæ) ירקות מיני –milgyd ÆÇÀÈÈÆÈÇÄÂÇÄÀÇÇÀÄÄÀÇ
בלעז , קרי "ס –xibxbde וסוברים בלעז), ארוק"א לבן, חרדל  מין  –

לזרע; זרעם אם וירק זרע מתעשרים בלבד הללו  המינים ששני חכמים
הרמב"ם: elke`l,וכותב wxid hwil m`y ?wxile rxfl mixyrzn cvik

,ely rxfd seq`ie yaiiyke ,lk`i jk xg`e ,zexyrne dnexz yixtn
rxfd on yixtn.(ה ב, תרומות ירקה (הל' לזרע, שזרעה השבת אבל

זרעה  זירין ; מתעשרת ואינה וירק, זרע מתעשרת לירק, זרעה פטור;
הזירין  ומן  הירק ומן  הזרע מן ומעשרות תרומה מפריש  לזירין ,

שם). רמב "ם minkgk.(ירושלמי; dkld

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø: אחר בנוסח –Ð l`ilnb oax:øîBà ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
ïálä ìBt ìLå ,ìcøç ìLå ,ïzìz ìL úBøîz–zexnz היינו ÀÈÆÄÀÈÀÆÇÀÈÀÆÇÈÈ

צמיחתם בתחילת ציצים פקעי מפרשים: ויש  הרכים; (עיין הענפים

øNònaברטנורא ), úBáiç,לאכילה ראויות שהן לפי –øæòéìà éaø ÇÈÇÇÂÅÇÄÁÄÆÆ
óìvä :øîBà היה בו  שהשימוש  בלעז), (קפרי"ס קוצני צמח מין  – ÅÇÀÇ

הנקרא  פריו עיקר  את רק לא אוכלים היו שכן  מאד , מגוון  בימיהם

סובר ולכן  פרחיו , ניצני  ואת הרכים ענפיו את גם אלא "אביונות",
שהוא אליעזר, ñøô÷åרבי  úBðBiáàå úBøîz øOòúîכלומר – ÄÀÇÅÀÈÇÂÄÀÇÀÇ

מה  ומעשרות תרומה להפריש  הרכים,zexnz,שחייבים מענפיו  היינו
ומה `zepeia,ומה  מפירותיו, שהריqxtw,היינו  הפרחים, מניצני  היינו 

מפרשים: ויש נאכלים. הפרחים,zexnzכולם ציצי –qxtweשומר –

úBðBiáàהפרי. àlà øOòúî ïéà :øîBà àáé÷ò éaø אין – ÇÄÂÄÈÅÅÄÀÇÅÆÈÂÄ
מהאביונות, אלא ומעשרות תרומה להפריש éøtחייבים ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÄ

הצלף. של הפרי עיקר הן  שהאביונות –

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zeaezk(oey`x meil)

qpw ixde ,dyxei dpa m` wtzqdl okzi cvik :`xnbd ddnz
,dxrp e` dphwa wx jiiyàøaòî éîeclze xarzzy okzi ike - ¦§©§¨

,xbazzy mcewïîçð áøc dén÷ éáéa áø éðúäå,ef `ziixaìLL §¨¨¥©¦¦©¥§©©§¨¨
CBîa úBLnLî íéLðick yinyz mewna jen zzl mdl xzen - ¨¦§©§§

e ,xeqi`a rxf zezigynk opi`e ,exarzi `lyäpè÷ ,ïä elà¥¥§©¨
,ä÷éðîe úøaeòîe,xzidd inrheúeîúå øaòúz ànL ,äpè÷ §¤¤¥¦¨§©¨¤¨¦§©¥§¨

.ok zngnànL ,úøaeòîenewn z` wgciy sqep xaera xarzz §¤¤¤¨
e ,oey`xd xaerd lyäNòzz`døaeòoey`xd'ìcðñ'zgtz - ©£¤¨¨©§¨

zeig el oi`e ,bc oin `edy lcpql dncie ezxev.ànL ,ä÷éðî¥¦¨¤¨
jk jezne xarzzìBîâzwipdl wiqtz -,dða úàxikrn oeixddy ¦§¤§¨

zx`an .zeni ewipdl wiqtzyke ,wpeil aeh epi`e algd z`
:`ziixadäpè÷ éäBæéàå,df oiprl,ãçà íBéå äðL äøNò úçà úaî §¥¦§©¨¦©©©¤§¥¨¨§¤¨

e,ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãòla`å ïkéî úBçtok,ïk ìò øúé ©§¥¤§¥¨¨§¤¨¨¦©§¨¥©¥
,úëìBäå dkøãk úLnLîdpi` dxyr zg` libn dphwy §©¤¤§©§¨§¤¤

,dxeair zngn zenz `l dxyr mizy libn dlecbe ,zxarzn
Bæ úçàå Bæ úçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøáczg` lk - ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§©©

elld miypdneîçøé íéîMä ïîe ,úëìBäå dkøãk úLnLîdilr §©¤¤§©§¨§¤¤¦©¨©¦§©£
,rx xac dl rx`i `lyøîàpL íeMî(e fhw mildz),''ä íéàút øîL' ¦¤¤¡©Ÿ¥§¨¦

ezexyt`a oi`y e` zrc ea oi`y iztd z` xney 'd ,xnelk
dlokzi `ly `ziixaa x`ean ixd .eilr mi`ad mirbtd on lvp

,llk xarzdl dleki dpi` dxyr zg` lib cr `l` ,clz dphwy
,dzn zxarzn m` mipy dxyr mizy za didzy cre df libne

.dyxei dpa xawa xba yi m`y okzi cvik ok m`e
:ayiil `xnbd dqpnàîéz éëåwtqdy xnele ayiil dvxz m`e - §¦¥¨

ote`a `edàøaòéàcdxarzdy -äøòð àéäLkmizy za - §¦©§¨§¤¦©£¨
,dpkq `ll xarzdl dlekiy ,zexry izy d`iade dxyråok §

,äøòð àéäLk äãéìBà:`xnbd dgec .dxbazdy mcew dzne ¦¨§¤¦©£¨
äãìé à÷ éî éçøé àzéLáemiycg dyy zcll dleki dy` ike - §¦¨©§¥¦¨¨§¨

,dleki dpi` ixde ,dxarzdy xg`lúeøòð ïéa ïéà ,ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¥¥©£
,íéLãç äML àlà úeøâáìmizy liba zexry izy d`ianyky §©§¤¨¦¨¢¨¦

dfk onfae ,zxbea `id miycg dyy xg`le ,dxrp ziyrp dxyr
.zclle xarzdl dleki dpi`àîéz éëå`id l`eny zpeeky §¦¥¨

càkéìc àeä øéöa,miycg dyyn zegt zexbal zexrp oia oi`y - §¦§¥¨
àkéà éôè àäonf jx`iy okzi miycg dyyn xzei la` - ¨§¥¦¨

lre ,miycg dryz jyna dxrp didzy okzi ok m`e ,zexrpd
dpae ,dxrp dzeida dclie dxarzpy xnel jiiy dfk dxwn

,dyxeiàäoeyløîà÷ 'àlà'zexrp oia oi`y zexedl ,l`eny ¨¤¨¨¨©
.miycg dyyn xzei zexbal

:xg` ote`a `ax ly wtqd z` zx`an `xnbdàéòaéî÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¦©§¨
,déìm`d ,xbazdl die`x dzidy onfd ribde ,dzne dxrp qpe`d ¥

Léoicò÷ôe ,øáwa øâad zekfáà,eraezl leki epi`e qpw eze`a ¥¤¤©¤¤¨©¨
iiy zxbea ly qpwy meyn,qpe`d xhtp dzny oeike ,dnvrl j

,øáwa øâa ïéà ,àîìc Bà,dxrpk mlerl dpic x`ypeò÷t àìå ¦§¨¥¤¤©¤¤§Ÿ¨©
d zekf,áà.qpwd z` reazl lekie ¨

:`ax ly ewitqa zxg` drc d`ian `xnbdéòa éMà áø øa øî©©©©¦¨¥
éëä dìmcew dzne dxrp qpe`d ,`ax ly ewitq z` jk hwp - ¨¨¦

d m`d ,dxbayäúéîdnvrúeøâa äNBòeli`k dze` daiygn - ¦¨¨©§
z` driwtn zexbay myk ,qpwdn a`d zekf z` driwtne ,dxba

,qpe`d xeht dzny oeike ,ezekfBàyïéàdzin,úeøâa äNBò ¥¨©§
,iia`l heyt didy oic eze`y gken ef oeyl itle .dia`l qpwde
:`xnbd zxne` .`ax ea wtzqd ,qpwd aeig z` driwtn dziny

e÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

* * *
,oica a`d ecinrdy mcew dqx`zpe dxrp qp`y ina dpc `xnbd

:qpw mlyl eilr inldépéî éòal`y -,ééaàî àáøiax zrcl ¨¥¦¥¨¨¥©¥
epizpyna `aiwr(.gl)dqpw dyxbzde dqx`zdy dxrpy

,dnvrläéìò àa,qpe`däñøàúðå,oica dcnry mcew,eäîm`d ¨¨¤¨§¦§¨§¨©
mlyny e` ,ezeyxa dzid qpe`d zray oeik a`l qpw mlyn

,qpw oiprl dia` zeyxn d`vi oiqexi`d ici lry oeik dxrpl
`id dzid ,[dyxbzde] dqx`zpy xg`l dqpe` did eli`y
qpwd ,dqx`zpy xg` oica dcnry dzr s`e ,qpwd z` zlawn

.dly
:wtqd z` iia` hytáéúk éî ,déì øîà' xn`p ike -éáàì ïúðå ¨©¥¦§¦§¨©©£¦

,'äñeøà àì øLà äøòpäzqxe`n dpi` m` wxy xn`z ok zngny ©©£¨£¤Ÿ£¨
,dnvrl qpwd dqx`zp m` la` ,dia`l qpwd dpizpd zrya

'dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe' wx xn`p ixde(hk ak mixac), §¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨
.dqx`zd m` s`e ,a`l qpwd ozip ote` lkay rnyne

:iia` ixac lr dnz `axéîòèìeCcnln weqtdy ,jixacle - §©§¥
l yxtz cvik ,dia`l qpwd ozip ote` lkayàéðúc àä,`ziixaa ¨§©§¨

äéìò àaqpe`dúàOðåqpwd ,oica dcnry mcew,dîöòìrecne ¨¨¤¨§¦¥§©§¨
,jixack o`k mb wiicp `làì øLà äøòpä éáàì ïúðå' áéúk éî¦§¦§¨©©£¦©©£¨£¤Ÿ

,'äàeNðzxne` `ziixad oi`y jkn `l` .dia`l qpwdy xn`pe §¨
dcnr m` dqex`a mby xnel yi ,dnvrl dqpwy dxn` `l` ,ok

.dnvrl qpwd ,dqx`zdy xg` oica
:iia` el aiydàzLä éëäzencl ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

ixde ,d`eypl dqex`íúäqpwdy jkl mrh yi ,d`eypa - ¨¨
,dnvrläàéöBî úeøâáe ìéàBäzad z`,áà úeLøîmixacd lky ¦©§¦¨¥§¨

cr wx md ,dici dyrne dqpw oebk ,a`l dxezd dzkify zad ly
,xbazzyeok enkïéàéöBî ïéàeOéðzad z`,áà úeLøîenk ¦¦¦¦¥§¨

z` xtn a`d oi` di`eyip xg`ly mixcp zxtd oiprl ep`vny
,zexban oi`eyip cenll epl yi ,dixcpäîoiprl,úeøâam`àa ©©§¨

äéìòdxrp `idykäøâáåqpwd ,oica dcnry mcew,dîöòì ¨¤¨§¨§¨§©§¨
`id qpwd zpizp zrya m` wxy ,'dxrPd ia`l ozpe' xn`py§¨©©£¦©©£¨

,dnvrl dqpw dxba m` la` ,dia`l dqpw dxrpóàoiprl ©
,ïéàeOéðm`úàOðå äéìò àaqpwd,dîöòìdi`eypa d`viy oeik ¦¦¨¨¤¨§¦¥§©§¨
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`nw `aa) "laegd"a `ipzc `d :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw .`pig meyn mipwzn eid `l dligzkl ,edine .`pig meyn ,dpnl`l inp epiwz Ð d`ivedl eipira dlw `dz `ly dyexba

`dyiy mc`l xeq` :xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn `d :ipyne !dlag i`da dil aizize ,d`pd zaeha dzaezkl oiafz ?i`n` :jixte .dzaezk dciqtd `l Ð dlraa dlagy `id oke (`,ht

`l mzdc ,daezk dl `di Ð dpyxbi m` la` ,onl`zz m`y zpn lr dzaezk oiafz Ð d`ivedl eipira dlw `dz `ly `nrhc oeik `zyde .zg` dry elit` daezk `la ezy` z`

`vi `kd ipz i`n`e :xn`z m`e .xi`n iaxl daezk `la dzedydl xeq`e ,opax belt `l Ð jiiy `l z`fac ab lr s` ,`pig jiiy miyp x`yac oeik :wgvi epiax xne`e !`pig meyn jiiy

`kdc :wgvi epiax xne`e !dyxbl ivn `l `dc ,z`fl owzl oi` dyexb gkn `kde ,dyexb meyn `l` dpnl`l opax epiwz `l `dc ,melk eilr dl oi` Ð zn :ipzil ?dzaezka dqpw sqk

.daezk dl oi`c dna eyg `le ,dzaezka dqpw sqk `vic `nrh jixhvi` ikdl ,zepnl` x`yn dzepyl epl oi` Ð zepnl` x`ya enk `pig da jiiyc oeik inp
xdn
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äîBc Bðéà :Bì eøîà ,dìòa úçz øòèöäì dôBqL¤¨§¦§©¥©©©§¨¨§¥¤
,ïîçð áø øîà àlà !ïBöøa úìòáðì ñðBàa úìòáð¦§¤¤§¤§¦§¤¤§¨¤¨¨©©©§¨
àeä ïëå .íéìâøä ÷eqét ìL øòö :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©©¤¦¨©§©¦§¥

:øîBà"éìâø úà é÷Oôzåéëä éà ."øáBò ìëì C ¥©§©§¦¤©§©¦§¨¥¦¨¦
ìLî :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà !éîð äzeôî§¨©¦¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨

äîBc øácä äîì äzeôîc¯:Bøéáçì øîàL íãàì ¦§¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¨©©£¥
àlà !eäðéð äeáàc !?élL .øètäå élL ïéàøéL òø÷§©¦¨¦¤¦§¦¨¥¤¦©£¨¦§¤¨
ïäaL úBçwt :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£¦§¤¨¤
úéàc ïðéæç à÷ àäå .øòö dì ïéà äzeôî :úBøîBà§§¨¥¨©©§¨¨¨¥©§¦
déLéø ìò éîéîç àiîk :íà éì äøîà ,ééaà øîà !dì̈£©©©¥¨§¨¦¥§©¨£¦¥©¥¥
ék :àcñç áø úa éì äøîà :øîà àáø .àçø÷c§¨§¨¨¨£©¨§¨¦©©¦§¨¦
àaà úa éì äøîà :øîà àtt áø .àzìéñBëc àcáéø¦§¨§¦§¨©©¨£©¨§¨¦©©¨
,ãiî ïúBð ñðBàä" .éëðéça àLewà àîäð ék :äàøeñ¨¨¦©£¨©¨§¦§¥¨¥¥¦¨

'åëå àéöBiLëì äzôîä!?àéä BzLà ,àéöBiLëì ." ©§©¤¦§¤¦¦§¤¦¦§¦
îà:éëä éîð àéðz .ñBðëé àlLëì àîéà :ééaà øóà ¨©©©¥¥¨¦§¤Ÿ¦§©§¨©¦¨¦©

ét ìòúLBa ,ñBðëé àlLëì ïúBð äzôîä eøîàL ©¦¤¨§©§©¤¥¦§¤Ÿ¦§¤
íâôe¯ïéa ,äzôîä ãçàå ñðBàä ãçàå .ãiî ïúBð §¨¥¦¨§¤¨¨¥§¤¨©§©¤¥

äzeôî àîìLa .ákòì ïéìBëé äéáà ïéáe àéä¯:áéúk ¦¥¨¦¨§¦§©¥¦§¨¨§¨§¦
à"ïépî dîöò àéä ,äéáà àlà éì ïéà ,"äéáà ïàîé ïàî í¯ìkî ,"ïàîé" :øîBì ãeîìz ¦¨¥§¨¥¨¦¨¥¦¤¨¨¦¨¦©§¨¦©¦©§©§¨¥¦¨

éäéà àîìLa ,ñðBà àlà .íB÷î¯:áéúk"äéäú Bìå"¯øîà ?ïìðî äéáà àlà .dzòcî ¨¤¨¥¦§¨¨¦¦§¦§¦§¤¦©§¨¤¨¨¦¨§¨©¨©
úòc ìò àlà øáò àlL äzôn äîe :øîBçå ì÷ :øîà àáø .økNð àèBç àäé àlL :ééaà©©¥¤Ÿ§¥¥¦§¨¨¨¨©©¨¤©§©¤¤Ÿ¨©¤¨©©©

dîöò úòc ìòå äéáà úòc ìò øáòL ñðBà ,ákòì ïéìBëé äéáà ïéáe àéä ïéa ,ãáìa äéáà¯ ¨¦¨¦§©¥¦¥¨¦¨§¦§©¥¥¤¨©©©©¨¦¨§©©©©§¨
ñð÷ ílLî à÷c ïåék ,ééaàk øîà àì àáø .ïkL ìk àì¯àì ééaà .àeä økNð àèBç åàì Ÿ¨¤¥¨¨Ÿ¨©§©©¥¥¨§¨§©¥§¨¨¥¦§¨©©¥Ÿ

ákòî éöî eäéàc äzôî ,àáøk øîà¯ákòî éöî àì eäéàc ñðBà ,ákòî éöî éîð äéáà¯ ¨©§¨¨§©¤§¦¨¥§©¥¨¦¨©¦¨¥§©¥¥§¦¨¨¥§©¥
:Cãéà àéðz .ákòî éöî àì éîð äéáàét ìò óààeä àéöBiLk ,ãiî ïúBð ñðBà eøîàL¯ïéà ¨¦¨©¦¨¨¥§©¥©§¨¦¨©©¦¤¨§¥¥¦¨§¤¦¥

àéä àözLk :àîéà !?dì ÷étî éöî éî ?àéöBiLk .íeìk åéìò dì¯úî .íeìk åéìò dì ïéà ¨¨¨§§¤¦¦¨¥©¥¨¥¨§¤¥¥¦¥¨¨¨§¥
¯?éâìtéî÷ éàîa .äðî äaeúk dì Lé :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .dúaeúëa dñð÷ óñk àöé̈¨¤¤§¨¨¦§¨¨©¦¥§©¦§¨¥¥¨§¨¨¤§©¨¦©§¦

:éøáñ ïðaøäaeúk ïðaø eðéwz éàî àîòè¯àì àäå ,dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ©¨©¨§¦©£¨©©¦©¨©§¨§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨§¨¨
àðéòa àì" àéä äøîàc ãò dì øòöî éîð àä :øáñ äãeäé éaøa éñBé éaøå .dì ÷étî éöî̈¥©¥¨§©¦¥§©¦§¨¨©¨©¦§©¥¨©§¨§¨¦¨¨¥¨
éããäî éøîb øîâéî ,éãkî :éLà áøì àé÷æøtî àáø déì øîà ."Böéöòa äúBL ñðBà" ."Cì̈¥¤©£¦£©¥¨¨¦©§©§¨§©©¦¦§¦¦§©¨§¥¥£¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zeaezk(oey`x meil)

Ljk oiadôBqe `ypdl,dìòa úçz øòèöäìlr eaiigl oi`e ¤¨§¦§©¥©©©£¨
.`linn `eal cizry xrv micwdyBì eøîà`id oi` ,minkg ¨§

ixdy ,dlra zgz xrhvdl dcizrñðBàa úìòáð äîBc Bðéàyiy ¥¤¦§¤¤§¤
,xrv dl,ïBöøa úìòáðì`ed okle ,xrv dl oi`y ,dlra zgz §¦§¤¤§¨

oerny iax ixacn mipt lk lre .qpe`d ly xrvd z` mlyl aiig
xrva xaecn oi`y gken ,'dlra zgz xrhvdl dteqy' xne`d
iab lr dhagl cizr dlra oi` ixdy ,rwxw iab lr dhag ly

.rwxw
:dqep`d xrv edn xg` ote`a zx`an `xnbd,ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨

,deáà øa äaø øîà`ed [minkg zrcl] qpe`a yiy xrvdøòö ¨©©¨©£©©©
.íéìâøä ÷eqét ìL:weqtdn z`f gikeneøîBà àeä ïëåzgkeza ¤¦¨©§©¦§¥¥

l`xyi mrl `iapd(dk fh l`wfgi)éìâø úà é÷Oôzå','øáBò ìëì C ©§©§¦¤©§©¦§¨¥
dcear lk micaere mixg` midl` ixg` mikled mdy xnelk
s` lr ,mc` lk mr zepfl zyyeg dpi`y dpef dy` enk ,dxf
enrh edfe .milbx weqita xrv yiy x`eane ,jka jexkd xrvd
xrhvdl dteqy itl ,xrvn qpe`d z` xhetd oerny iax ly

dlra zgz.
:`xnbd dywnéëä éà,milbxd weqit ly `ed dqep`a xrvdy ¦¨¦

énð äzeôîxeht dztndy epizpyn dxn` recne ,df xrv dl yi §¨©¦
.xrvn

:`xnbd zvxzn,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàxyt` i` ¨©©©§¨¨©©¨©£©
,lraidl dqiitzd `idy oeik ,df xrv lr dztnd z` aiigl

e ,jka dl mxbpy xrvd lr el dlgneøácä äîì äzeôîc ìLî̈¨¦§¨§¨©¨¨
ïéàøéL òø÷ ,Bøéáçì øîàL íãàì ,äîBciyn icba -,øètäå ,élL ¤§¨¨¤¨©©£¥§©¦¨¦¤¦§¦¨¥

.jk lr el lgen `edy yexita ericedy oeik ,xeht rxw m`y
.df xrv lr dligzkln el dlgny ,dzetnl oicd `ede

oi`xiy rxw' xn`y mc`l dnec dzetn ike :`xnbd dywn,'élL¤¦
,dztnd aiigy minelyzd lk ixdeeäðéð deáàc`ed dia`l - ©£©¦§

oenn lr legnl dleki `id cvike ,dnvr dxrpl `le ,mnlyn
.dly epi`y

d`iaa milezad zxyd ly `ed xrvdy dzr zx`an `xnbd
:xrv inelyz aiig dztnd oi` recn df itl zx`ane ,dpey`x

ïäaL úBçwt ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà àlàoiay-] ¤¨¨©©©§¨¨©©¨©£©¦§¤¨¤
[miypdøòö dì ïéà äzeôî ,úBøîBàxrvd z` dyibxn `id oi` - §§¨¥¨©©

dqep` mpn` .llk xrv aeig oi` okle ,dpey`x d`ia ly
.xrvd inca aiig `ed okle ,jka zxrhvn

:`xnbd zxxandì úéàc ïðéæç à÷ àäåy mi`ex ep` ixd -mb §¨¨¨¥¨§¦¨
:`xnbd zx`an .ef d`iaa xrv yi dzetnléì äøîà ,éiaà øîà̈©©©¥¨§¨¦

íà`ed ixd dpey`x d`ia xrv ,[ily zpne`d-]ìò éîéîç àiîk ¥§©¨£¦¥©
àçø÷c déLéøel oi`y gxw y`x lr micxeid ming mink - ¥¥§©§¨¥

`ed jk ,dvigx ly d`pd el yi ming mindy s`y ,zexry
.xrvd on dlecb yinyzd z`pdy dzetnaéì äøîà ,øîà àáø̈¨¨©¨§¨¦

,àcñç áø úa`ed df xrvy ,`ax ly ezy` dzid `idyék ©©¦§¨¦
àúìéñeëc àcáéø,mcd zfwd ilk ly hgnd zxiwc xrvk - ¦§¨§¦§¨

.xrvd on dlecb jkn znxbpd d`pddyéì äøîà ,øîà àtt áø©¨¨¨©¨§¨¦
,äàøeñ àaà úa`ed xrvd ,`tt ax ly ezy` `idyàîäð ék ©©¨¨¨¦©£¨

éëðéça àLewà,jigd z` xxeby dyw mgl zlik` xrvk - ©¨§¦§¥
.xrvd on dlecb ezlik` z`pdy

* * *
:dpyna epipy.'åëå àéöBiLëì äzônä ,ãiî ïúBð ñðBàäddnz ¨¥¥¦¨©§©¤¦§¤¦

:`xnbd,'àéöBiLëì'el d`eyp `id dzry oeyldn rnyn ,xnelk ¦§¤¦
xak dzr ike ,dywe ,qpwd z` dl mlyi dpyxbiyke,àéä BzLà¦§¦

:`xnbd zvxzn .dyciw `l oiicr ixdeàîéà ,éiaà øîàxen` - ¨©©©¥¥¨
ozep dztnd ,dpynd zpeek xe`iaa,ñBðëé àlLëìm` ,xnelk ¦§¤Ÿ¦§

mivex mpi` `id e` dia`y zngn dy`l dqpek epi` dztnd
,qpwd z` mlyn ,d`yepl dvex epi` envr `edy e` ,jka

xn`py(fh ak zeny)a` o`ni o`n m`'lwWi sqM ,Fl DYzl di ¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ
.qpwn xeht ,dze` `yep `ed m` j` .'zlEzAd xdnM§Ÿ©©§Ÿ

:`ziixan jkl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzmb ok epipy - ©§¨©¦¨¦
,`ziixaaïúBð äzônä eøîàL ét ìò óàqpwd z`,ñBðëé àlLëì ©©¦¤¨§©§©¤¥¦§¤Ÿ¦§

mewn lkn,ãiî ïúBð íâôe úLBaixd .exiaga laeg lkk ¤§¨¥¦¨
.'`iveiykl' `le ,'qepki `lykl' oeyl yexita dhwp `ziixady

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,äzônä ãçàå ñðBàä ãçàå§¤¨¨¥§¤¨©§©¤
ákòì ïéìBëé äéáà ïéáe àéä ïéacg` wx m` s`e ,dqpekln eze` ¥¦¥¨¦¨§¦§©¥

.dqpekl leki epi` ,ea o`nn mdn
zl`ey .ea o`nl mileki dia`e `idy oipn zxxan `xnbd

:`xnbdàîìLaaáéúk ,äzeôîdxeza(my),,'äéáà ïàîé ïàî íà' ¦§¨¨§¨§¦¦¨¥§¨¥¨¦¨
oiicreéì ïéà,df weqtn cenllàlàyäéáàecia akrl leki ¥¦¤¨¨¦¨

la` ,dqpeklnïépî dîöò àéäepi` dia`y s` ,akrl dlekiy ¦©§¨¦©¦
,akrníB÷î ìkî 'ïàîé' øîBì ãeîìzoeyl z` dxezd dltk - ©§©§¨¥¦¨¨

.zad ly oe`in s` zeaxl ,'o`ni o`n m`' dazke oe`indàlà ¦¨¥§¨¥¤¨
iabl,ñðBà,dywéäéà àîìLaoky ,akrl dlekiáéúkqpe`a ¥¦§¨¨¦¦§¦

(hk ak mixac)äéäú Bìå'`edy yexcl yi 'didz' oeylne ,'dX`l §¦§¤§¦¨¦§¤
wx dqpekl leki,dzòcî`idyk `le ,el dnvr z` deedn `idy ¦©§¨

,xaca zp`nnïìðî ,äéáà àlà.akrl lekiy ¤¨¨¦¨§¨¨
:`xnbd zvxzn,éiaà øîàs` akrl leki dia`y `id `xaq ¨©©©¥

,qpe`aøkNð àèBç àäé àlL`l dqp` `l eli` ixdy ,e`hga ¤Ÿ§¥¥¦§¨
e`hg zngny xazqn `le ,a`d znkqd `ll dqpekl leki did

.a`d ly egxk lra dqpekl lkeiy xkzyi
:sqep uexizøîBçå ì÷ ,øîà àáømb akrl leki a`dy `ed ¨¨¨©©¨¤

,qpe`a,ãáìa äéáà úòc ìò àlà øáò àlL ,äzôn äîeixdy ©§©¤¤Ÿ¨©¤¨©©©¨¦¨¦§©
mewn lkn ,el dzvxzp dxrpd,ákòì ïéìBëé äéáà ïéáe àéä ïéa¥¦¥¨¦¨§¦§©¥

øáòL ,ñðBàmbå äéáà úòc ìòmb,dîöò úòc ìò`l ixdy ¥¤¨©©©©¨¦¨§©©©©§¨
,jkl dzvxzpïkL ìk àì.eakrl mileki mdipyy Ÿ¨¤¥

:ipyd ixack cg` lk x`ia `l recn zx`an `xnbdàáøcnly ¨¨
,xnege lwn okéiaàk øîà àì`heg `di `ly ick `id ezxaqy Ÿ¨©§©©¥

c ,xkypílLî à÷c ïåékqpe`dàeä økNð àèBç åàì ,ñð÷epi` - ¥¨§¨§©¥§¨¨¥¦§¨
k 'xkyp'k aygpmlyn epi`y ,dxrp z`yl dvexd mc` mzq itl

e .qpwéiaà,xkyp `heg `di `ly `ed mrhdy xn`yøîà àì ©©¥Ÿ¨©
àáøkz` jextl xyt`y xaeq `edy itl ,xnege lwn z`f cnly §¨¨

`weecc ,xnege lwdákòî éöî eäéàc ,äzôîenvr dztndy - §©¤§¦¨¥§©¥
okl ,dqpekl `le o`nl lekiákòî éöî énð äéáà`ly ,eci lr ¨¦¨©¦¨¥§©¥

la` ,a`d gkn lecb dztnd gk `diákòî éöî àì eäéàc ,ñðBà¥§¦Ÿ¨¥§©¥
y xnel yi ,dze` `yil aiig envr qpe`dy -éöî àì énð äéáà̈¦¨©¦Ÿ¨¥

,ákòî`heg `di `ly meyn wxe .egekn sicr a`d gk oi`y §©¥
.eakrl a`d leki xkyp

* * *
:qpe`d ly daezk aeig oipra `ziixa d`ian `xnbd,Cãéà àéðz©§¨¦¨

eøîàL ét ìò óàdy minkgïúBð ñðBàdia`l qpwd z`ãiîxg`l ©©¦¤¨§¥¥¦¨
mewn lkn ,qpe`dàeä àéöBiLk,dpyxbiyk -íeìk åéìò dì ïéà §¤¦¥¨¨¨§

sqky meyn ,dzaezk inc z` dl mlyln xehte ,driaz mey -
mliy qpwd z`y oeiky mixne` oi`e ,dzaezk zgz `ed dqpw

.daezkd z` dzr lawz ,dne`n dlaiw `l `ide dia`l
:`xnbd ddnz .`ziixad oeyl z` zxxan `xnbdéî ,'àéöBiLk'§¤¦¦

dì ÷étî éöîlkEi `l' dxez dxn` ixde ,dyxbl qpe`d cia ike - ¨¥©¦¨Ÿ©
:`xnbd zvxzn .'eini lM DgNWlàîéàzpeek xe`iaa xen` - §©§¨¨¨¨¥¨

,`ziixadàéä àözLkdraze yxbzdl dzvxy ef `id m` - §¤¥¥¦
,hb epnníeìk åéìò dì ïéà.daezk dl mlyl jixv epi`e ¥¨¨¨§

m` oke :`ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdúîqpe`d ¥
,dqpky xg`ldúaeúëa dñð÷ óñk àöéx`yk daezk dl oi` - ¨¨¤¤§¨¨¦§¨¨

.qpwd z` dl mliyy oeik ,miypäãeäé éaøa éñBé éaøe wleg,øîBà ©¦¥§©¦§¨¥
mewn lkn ,qpwd z` dl mliy xaky s`,äðî äaeúk dì Lé¥¨§¨¨¤

.dyxib e` zn m` ,dpn ozaezky zelera e`yipy miyp x`yk
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaiqei iaxe opax ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¦

:`xnbd zx`an .dcedi iaxaïðaø eðéwz éàî àîòè ,éøáñ ïðaø©¨¨¨§¦©£¨©©¦©¨¨
äaeúk,miypd lklàäz àlL éãkmc` ly ezy`åéðéòa äl÷ §¨§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zeaezk(ipy meil)

,ok m`énð àúléî àäì,egxk lra dqpekl aiigy ,df oiprl s` - §¨¦§¨©¦
éããäî eøîâéì.qpe`n dztn cenll yi - ¦§§¥£¨¥

:`xnbd zvxznàø÷ øîàdztn iabl(eh ak zeny)Bì äpøäîé øäî' ¨©§¨¨Ÿ¦§¨¤¨
,'äMàìdPxdni' ,miyxece,Bzòcî ,'Bìoi`e epevxa ielz xacdy §¦¨¦§¨¤¨¦©§

.dqpekl eze` mitek

* * *
:dpyna epipy,'åë Böéöòa äúBL ãöéke` dexr xac da `vnp ¥©¤©£¦

ele' xn`py ,dniiwl i`yx epi` ,l`xyia `al die`x dpi`y
.el die`xd dy` ,'dy`l didz

izpyn lr `iyew d`ian `xnbd:epàúéøîà ,àðäk áø øîà̈©©©£¨£¨¦¨
ìàòcøäpî ãéáæ áøc dén÷ àzòîLciaf ax iptl izxn` - ¦§©§¨©¥§©§¦¦§©§§¨

xeqi`a eilr dxeq`d dy` qp` m` recn ,ef `iyew `rcxdpn
,dze` `yil el xeq` ,zxfnn oebk ,e`léúéðaeig `eai -äNòly ¥¥£¥

,'dX`l didz Fle'äçãðåxeqi`läNòz àì,ldw ixeqi` ly §¦§¤§¦¨§¦§¤Ÿ©£¤
minkg exn` llk ixdy ,dpniiwie(.d zenai)xyt`y mewnay ,

oicd ,'dyrz `l' xeqi` lr mixaer m` wx 'dyr' zevn miiwl
.dyrz `l xeqi` dgec dyr zevny `ed

:uexizd z` d`ian `xnbdéì øîà,ciaf axïðéøîà àëéädfi`a - ¨©¦¥¨¨§¦¨
c ,df llk mixne` ep` ote`äìéî ïBâk ,äNòz àì éçãéðå äNò éúéð¥¥£¥§¦§¥Ÿ©£¤§¦¨

úòøöajezgl xeqi` yiy s`y ,ezlxr lr zrxv rbp yi m` - §¨©©
xn`py ,zrxvd z`(g ck mixac)xnWl zrxSd rbpA xnXd'¦¨¤§¤©©¨©©¦§Ÿ

minkg o`kn eyxce ,'c`n(.ak zekn)rbp uevwl xeqi` yiy §Ÿ
ly dyr zevn jka miiwl ick ekzegl i`yx mewn lkn ,zrxv

,dyrz `l dgec dyry oeik ,dlince`ld lr xeariy ilelàì §Ÿ
äNòì déîei÷ì øLôà.devnd z` miiwl xyt` i` -,àëä ìáà ¤§¨§©¥©£¥£¨¨¨

ixd ,ezqep` z` qepkl qpe`d zevnaäøîà éàxn`z m` - ¦¨§¨
dxrpdàðéòá àìc,qpe`l `ypdl dvex ipi` -äNòì déúéà éî §Ÿ¨¥¨¦¦¥©£¥

ììkdevn didz `l dfk ote`a ixde ,llk dyr zevn yi ike - §¨
lirl x`eanke ,llk(:hl)jka oi` el `ypdl dvex dpi` m`y

`linne ,dvex dpi`y xnel dxrpd z` micnln jky oeike ,devn
.dyrd z` lhal `ly ick e`ld lr xearl jxev oi`

äðùî
zncewd dpyna(.hl),dztnl qpe` oiay miweligd ex`azd

dxrp :mdipia sqep welig d`ian epizpyneäñøàúpL ,äîBúé§¨¤¦§¨§¨
äLøbúðå,dzztzd e` dqp`pe ,dia` zeyxn d`vieøæòìà éaø §¦§¨§¨©¦¤§¨¨

áéiç ñðBàä ,øîBà,qpwd z` dl mlyl,øeèt äzônäåoeik ¥¨¥©¨§©§©¤¨
.qpwd lr el dlgne ,dpevxn el lradl dqiitzdy

* * *

àøîâ
:xfrl` iax zxaq z` zx`an `xnbdøîà ,äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©

øæòìà éaø ,ïðçBé éaødqx`zpy dxrpa welig yiy xn`y ©¦¨¨©¦¤§¨¨
,dztnl qpe` oia dyxbzpeøîàc ,døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLa§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¨©

lirl dpyna(.gl)dyxbzpe dqx`zpy dxrpy ,å ,ñð÷ dì Lés` ¥¨§¨§
,a` dl yiy,dîöòì dñð÷,a`d zeyxn d`vi xaky oeik §¨¨§©§¨

z` opgei iax x`an .qpwd lr dlgn ,dzztzdy dxrpa `linne
e :eixacéànîdxrpa `aiwr iaxk xaeq xfrl` iaxy epl oipn - ¦©

dxrpa wqery x`ean eixac zehytn `ld ,dyxbzpe dqx`zpy
dqx`zpy dxrp mzqa `le ,dyxbzpe dqx`zpy dnezi

.a` dl yie dyxbzpeéðz÷cîdpynaäîBúé'dqx`zpy ¦§¨¨¥§¨
,dyxbzpe,'øeèt äzônäå áéiç ñðBàä ,øîBà øæòìà éaøyie ©¦¤§¨¨¥¨¥©¨§©§©¤¨

a xaecn ok` m` ,zeywdlàèéLt ,äîBúém` qpw dl oi`y §¨§¦¨
jkl dqiitzdy oeike ,dnvrl dqpw a` dl oi`y oeikc ,dzztzp

,qpwd z` mlyln xehte el dlgnïì òîLî à÷ àä àlàjka ¤¨¨¨©§©¨
,dnezi ly ote`d z` hwpyäLøbúðå äñøàúpL äøòðcdl yie §©£¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨

`id ixd ,a`äîBúi äî ,äîBúékdqpw,dîöòìa` dl oi`y oeik ¦¨©§¨§©§¨
,[qpw dl oi` dzztzp m` okle]äLøbúðå äñøàúpL äøòð óà©©£¨¤¦§¨§¨§¦§¨§¨

dqpwdîöòìa` dl yiy s`ici lr a` zeyxn d`vi xaky oeik , §©§¨
.eax `aiwr iax zrck epiide ,dnezik dpice ,oiqexi`

:dkldd z` zwqet `xnbd,àìéL øa äaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨©¦¨
éaøk äëìä ,áø øîà ,äáäà øa àcà áø øîà ,àáñ àðeðîä áø øîà̈©©©§¨¨¨¨©©©¨©©£¨¨©©£¨¨§©¦

,øæòìàwx okle ,dnvrl dqpw dyxbzpe dqx`zpy dxrpy ¤§¨¨
,dlgny oeik ,melk dl oi` iezita eli`e ,qpw dl yi qpe`a

:`xnbd dtiqen .lirl dpynay `aiwr iax zrckedéìò áø éø÷̈¥©£¥
øæòìà éaøcxfrl` iax lr ax `xw -'éîékçc àðéáeè'xye`nd - §©¦¤§¨¨§¨¨§©¦¥

.ok dkldy ,mlekay dlernd dhiya xgay ,minkgay

äðùî
lirl dpyna epipy(.hl)zyea mlyn dxrp dztn e` qpe`dy

:el` minelyz oiny cvik zyxtn dpynd ,mbteeäæéàxeriy ¥¤
úLBa,eze` mixryn cvike ,dztnde qpe`d ea miaiigyéôì ìkä ¤©Ÿ§¦

zeaiyg,Léiaúnäå Léiáîäezyea ,ipepia mc` `ed yiiand m`y ©§©¥§©¦§©¥
heyt e` xzeia aeyg mc` `ed yiiand m` xy`n xzei dlecb
yiiazpy aeyg mc`y ,yiiaznd ly ezeaiyga ielz oke ,xzeia
itle ,dztnd e` qpe`d zeaiyg itly `vnp ,daexn ezyea

.dzyea lceb jk ,dxrpd zeaiyg
edfi`íât,dztnde qpe`d ea miaiigydúBà ïéàBøz` mixryn - §¨¦¨

dxrpd ieeyäçôL àéä eléàkd,÷eMa úøkîðmikixrneänk §¦¦¦§¨¦§¤¤©©¨
äôé äúéä,dlrapy iptl [dey-]ä änëåäôé àéxg`l dzr ¨§¨¨¨§©¨¦¨¨

.mbtd `ed yxtd eze`e ,dlrapy
d xeriy la`ñð÷,dztnde qpe`d ea miaiigy,íãà ìëa äåL §¨¨¤§¨¨¨

dxrpd dzid m` oia ,dxezd davwy milwy miying `ede
.oihren dincy dheyt dzid m` oiae ,miaexn dincy daeyg

:zeqpw ipica llk `pzd siqenåokìkxacïî äáö÷ Bì LiL §¨¤¥¦§¨¦
äøBzä,reaw mekq el davw dxezdy -,íãà ìëa äåLoi`e ©¨¨¤§¨¨¨

davwy milwy miyly oebk ,hxt lk ly ieeyd z` mikixrn
eze` dey did dnk miwcea oi` ,iprpk car bxdy xeyl dxezd

.dxeza reawd mekqd z` mlyn mlerl `l` ,car

* * *

àøîâ
caln ,mbte zyeaa miaiig dztnde qpe`dy oipn zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .dxeza yxetnd qpwdøîà 'íéòìñ íéMîç' àîéàå§¥¨£¦¦§¨¦¨©
éléî ìkî àðîçødxezd davwy mirlq miyngy xn`p `ny - ©£¨¨¦¨¦¥

zyead melyz z` s` mkeza millek ,dztne qpe`l qpwk
`l` dyxta xkfp `l oky ,[exiaga laeg lk mda aiigy] mbtde

.df qpw
:`xnbd zvxzn,àøéæ éaø øîàm` ixdy ,ok xnel xazqn oi` ¨©©¦¥¨

,dzyea inc z` llek df melyzeøîàéji` ,mc` ipa ednzi - Ÿ§
m`y okziî úa ìòaíéëìmlyníéMîçm` oke ,milwyúa ìòa ¨©©§¨¦£¦¦¨©©

úBèBécämlyi,íéMîçixdy ,mpic z` zeeydl xazqn `l ixde ¤§£¦¦
melyz i`ce `l` .zeheicd za lyn ax mikln za ly dzyea
itk mxeriyy ,zyea inelyz llek epi` milwy miyng ly df
.zeheicd za lyn ax mikln za ly dzyeae ,yiiaznde yiiand

:`xnbd dgec,éëä éà ,éiaà déì øîàly qpw aeigy okzi `ly ¨©¥©©¥¦¨¦
,mc` lka dey didi dxezãáò éabiprpkénðixdy ,ok dywz ©¥¤¤©¦

miyly mlyl xeyd lra aiig cren xey egbp m`y `ed oicd
xn`py ,eipec`l milwy(al `k zeny)dn` F` xFXd gBi car m`'¦¤¤¦©©¨¨

,'eipc`l oYi milwW miWlW sqMeøîàém`d ,mc` ipa ednzi - ¤¤§Ÿ¦§¨¦¦¥©Ÿ¨Ÿ§
lry okziãáòd one`á÷Bðyhlne,úBiìbøîmlyi ,daexn eieeyy ¤¤¥©§¨¦

xeyd lraìLíéLlr ok enke ,milwyãáòdäNBò §Ÿ¦¤¤¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108



רכז
miwxt dyelya` cenr n sc ± iriax wxtzeaezk

àúìéî àäì.egxk lr `yep dztn didiy Ðäùò."dy`l didz el" Ðàì úà äçãðå
äùòú.zxfnn oebk ,l`xyia `al die`x dpi`c Ðììë äùòì äéúéà éî,inp `zyd Ð

."dvex ipi`" xnel dze` oicnlnäðùîáééç ñðåàä äùøâúðå äñøàúðù äîåúé
øåèô äúôîäådnezic oeikc Ð,`id dly qpwe ,`id,dizlig`eel dzztzp dzrcnc

Ðdyxbzpe dqx`zpc yxtn `xnbae .xeht

`le ,`id izixg` `zlindnezi`.i`wàøîâ
äøîà åáø àáé÷ò éáø úèéùáxn`c Ð

dyxbzpe dqx`zpy dxrp :oizipznaÐdqpw

xfrl` iaxc dyxbzpe dqx`zp jde .dnvrlÐ

rwtc meyn dnezi dl ixwe ,miiw dia`yk

.`qpw iabl dpin a` zekféàîîiaxkc Ð

.dil `xiaq `aiwräúôîå áééç ñðåà éðú÷ãî
øåèôjkld .dnvrle ,qpw dl yi `nl` Ð

xeht dztnÐ.aiig qpe`e ,car dzrcnc

ipzwck dnezi i`c .miiw dia` elit`eÐ

ol rnyn `w `d `l` ,xeht dztnc `hiyt

.'ekàèéùô äîåúéiaxc `zlinc `pwqn Ð

.`id opgeiéîéëçã àðéáåèxye`n Ð

.minkgayopinbxzn "ixy`"i`aehiax .

ly ecinlze ,reny oa xfrl` iax `ed xfrl`

lr `ad"a zenaia opixn`ck ,did `aiwr iax

iax `ay cr mny mlerd dide :(a,aq) "eznai

iax ,mdl dpye mexcay epizeax lv` `aiwr

iaxe ,oerny iaxe ,iqei iaxe ,dcedi iaxe ,xi`n

.reny oa xfrl`äðùîùééáîä éôì ìëäÐ

yiiand ipepia mc`llef mc`n dyw ezyea

mc`ne.aeygùééáúîäåezeaiyg itl Ð

.ezyeaäçôù àéä åìéàëi`n yxtn `xnba Ð

.dlira zngn `zerixbàøîâ'åë åøîàéÐ

zyea lv` odipiay welig `ed okide?jkld

.zyea aidiãáò éáâdpzpy ,xey egbpy Ð

.milwy miyly davw dxez
äùòî
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øäî.ezrcn Ð "el" :inp yexcip "dy`l didz ele" :xn`z m`e Ð ezrcn el dpxdni

didiy `xaq oi`c :xnel yie !d`yp xakc `kid epiid "dglyl lkei `l" aizkc `de

opira ikdle ,dy`` i`w "didz ele" cere] .dglyl lkei `l d`yp m`y oeik ,ezrcn

.[`xab` i`w "dpxdni xdn" la` .dzrcnéúéð`vnp` e`l Ð dyrz `l dgcpe dyr

,dyre e`l da zi` `dc ,jixt dexr xac da

lkei `l" :(a,`i) zenaic `nw wxta opixn`ck

,e`l epiide .dxzqpy dheq zeaxl Ð 'ebe "dlra

cg Ð "d`nhpe" "d`nhpe" :(a,fk dheq) opiyxce

ldwl die`x dpi`y` `l` .lreal cge lral

igcile dyr izile jixt i`ne :xn`z m`e .jixt

,dpyna `icda `xwn yixc `d ?dyrz `l

aiyg `lc ipync i`nle !el die`xd dy` opirac

ihernl `xw jixhvi` i`nc ,dyw Ð dyr

`xwc `xezin e`lc :xnel yie ?el die`x dpi`y

"dy`l didz ele"c `l` ,oizipzna dil witn

die`x dpi`y dy` hrnn ikdle ,dzrcn rnyn

`zi` in Ð dil `pira `l dxn` i` `dc ,el

`l igc `le ,dyr aiyg `l jkld ,llk dyrl

`zyd jixtc jzrc `wlq mewn lkne .dyrz

`l igcile dyr izil Ð dil `pira dxn`c `kid

`l Ð dil `pira dxn` elit`c wiqne ,dyrz

inp i` .zrxva dlinl inc `lc ,dyr aiyg

dgcie dyr izilc jixte ,yixc `xwc `xezin

.zezixk iaiigl iwep `xwc `xezie ,dyrz `l

,zezixk iaiig elit` opixy ded Ð `xw e`l i`c

,oiwxit yixa lirl qpwl eaxzi`e li`edc

xity irnzyn i`xwc .oi`eyipl inp eaxzi`

yi ,inp i` .oi`eyip inp `ki` qpw `ki`c `kidc

ike ,dyrz `l igcipe dyr izip :jixt ikdc xnel

`kdn xnbip ok m` Ð `xw ilbc `kd ip`y `niz

.dyr aiyg `lc :ipyne !igc `lc `zkec lka

ded Ð `xw e`l i`c ,`xw jixhvi` mewn lkne

aiyge ,mdipy miiwl xyt` `lc dil opiayg

opixn`c ikid ik ,`yil `id devn xwirc ,dyr

qeai mewna dvilgc ,(`,`k) zenaic ipy wxta

.`ed melk e`l

ïåâë`pniqlc :mz epiax xne` Ð zrxva dlin

`ki` ezxda uvewa `dc .dihwp `nlra

ezxkp oky dlinl dnc ,dyre dyrz `l igce dyr izilc `nlra opitli `l mzdne .mixtqa aezkd cg` oeyll (a,alw zay) "dlinc xfril` iax" wxta opixn`ck ,dyrz `le dyr

ly zilhac :wgvi epiax xne`e !xnv ly oiheg xnv zilha dyriy ,mdipy miiwl xyt` ziviva mi`lk `de :xn`z m`e .ziviva mi`lkn `zlin xwir `l` .zezixa dxyr yly dilr

Ð xnv lya xyt`c meyn ozyt ly zilh yeall xeq` `diy xnel epl oi` dfe .`ed `xnr zlkzc ,mi`lk ici lr `l` zlkz zevn miiwl xyt` `lc ,mdipy miiwl xyt` i` ozyt

`de .xyt` aeyg df oi`c`l` didi `l :jixte .oli` `lw meyn dxifb `xnba yxtne .oidinznd on `l` epi` milyexia oicqa zlkz lihnd lk :(`,n zegpn) "zlkzd" wxta opixn`c

iheg lirl mzd xn` `de :xn`z m`e .epina miiwl xyt` oal zevn Ð oal lkd `l` zlkz `kilc oeik ,i`ce mzd .'ek dz`y mewn lk :xn`c ,yiwl yixck ,epina xyt` :ipyne !oal

la` .epina xyt`c ,xeq` i`ce oal oiheg drax` lkc :mz epiax xne`e !epina xyt` oalc ,mdipy miiwl xyt` `de ?oixhet i`n`e ,xnv lya oixhet ozyt lye ,ozyt lya oixhet xnv

Ð ozyt lya mixhet xnv ly oal iheg ipyc ebne .xht inp xnv ly oal ,eay zlkz ici lr mi`lk dyrp xaky ,dxht zlkzc ebnc ,ozyt lya mixhet oal xnv iheg ipyc xn`w mzd

ly zilha zzl xzen xnv ly oal iheg ipye ozyt ly oal iheg ipy m` oeir jixve .eay zlkz ici lr mi`lk mzd dyrp `lc ab lr s` ,xnv lya oixhet inp ozyt ly oal iheg ipy

,xnv lya mixhet ozyt ly oal iheg ipy `dc ,`py `l `nlc e` ,`l Ð zlkz mewna `ly la` ,zlkz mewna `weec `l` oal iheg ipy exzed `l `nyc ,ozyt ly zilha e` xnv

zlkz lihn i`n` Ð odnr zlkz oi` elit` Ð mi`lka oal iheg ipy exy i` :zeywdl oi`e .mi`lk izk` dyrp `l zlkz eze` ici lrc ,cixen `le dlrn `l zlkz mzdc ab lr s`

,xnv ly oal iheg ipy enr elihi `ny xfbinl `ki`c !ixy Ð xenb oal e` oli` `lw zlkz `edd ied elit`c ,ozyt ly oal iheg ipy enr elihi ?oidinznd on `l` epi` milyexia oicqa

.xnv ly oal oiheg drax` lk eidie ,zlkz od oireavd oiheg ipy oze`y exaqie

éà]`pira `l xn` i`c ,dyr `kil `d ?zay dgec ceaikc dyr oi`c (a,d) zenaic `nw wxta `xw jixhvi` i`n` :`xfr epiax axd dywd Ð llk dyrl dizi` in `pira `l dxn`

,dil `pira `l dxn` `ira i` `dc ,dyr `kil dcic iab `kdc :d`xp ile .ezevn zeyrl dyr ied Ð a` devyk cin mewn lkn mzdc :xnel yie ?llk dyrl `zi` in Ð ceaikl

.[ci azk mipyi zetqez .(a,ct zenai) "zexzen yi"a opixn`ck ,yi`l dy` aezkd deyde ,ezenk zxdfen `idc ,dicic dyr meyn e`la xearl dl oi` jkld

éëäÐ 'ek ol rnyn `w `d `l` dhiyt dnezi xeht dztnde aiig qpe`d ipzwcn i`nn :opiqxb.dnvrl dqpwe ,qpw dl yic dpin rny Ð xeht dztnde aiig qpe`d ipzwcn ,xnelk

ozil `l` oizipzna dnezi hwp `le ,dyxbzpe dqx`zpy dxrp meyn `l` xeht dztn hwp `l jgxk lr `l` .dlgn `dc ,xehtc `hiyt Ð xeht dztn hwp dnezi meyn i`c

dpi` `d ,dnezi inp `iedc `nrh :wcinl dnezi hwpc `ni` ,daxc` ?`d olpne :xn`z m`e .dnvrl dqpwy ,dnezik `id ixdc opirny`e ,dia`l dqpw `lde ,xeht dztn i`n` mrh

.`z` diteblc xnel lkepc onf lk `z` `weiclc xninl ol zilc :xnel yie !dia`l dqpwc ,aiig dztn elit` Ð dneziãçàhwpinl dil ded dkxck `ly Ð dkxck `ly cg`e dkxck

jxc ok `l` ,cifnl bbey oia ipzwck ,`yixa oiekzn oi`y hwpinl dil dedc ,oiekzn oi`yl oiekzn oia diwfg iac `pza (`,dl) lirl hwpck ,yyeg epi`y cenlzd jxc ok `l` ,`yixa

.e`le od zepyl jixvy mewna cenlzdåøîàé:(a,h) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,dkxck `ly elit` qpw aiignc ,dkxck `ly dilr `ay oey`xd :yexit Ð miyng dnily lra

die`xd dy`a Ð "dy`l didz ele" iab (`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxtae .inlyn edlekc ,qpw oiprl iax dcen xn`we .dkxck `ly :yexit ,'ek dleza `id oiicre dxyr dilr e`a

oke ,dkxck `ly mipy dilr e`ay hwpinl ivn ded `kde .dkxck `ly Ð e`l `l` ,dlera dl `iedc dil wetiz Ð dkxck `nili` ?inc ikid :jixte .'ek lecb odkl dpnl`l hxt ,el

dywy dne .dkxck `ly dilr `ae xfge :hwpinl ivn ied Ð dkxck dilr `ae xfge ,dkxck `ly dilr `ay oebk "qpw odl yiy zexrp el`"c `idd iwenc (a,br oixcdpq) "xxeq oa" wxta
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"xrp" xn`py mewn lkcÐdphw elit`
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éàãÐ oigy dkene leepnl dl xqn ira

,dipin `pfzin `dc ,slinl `kil dici dyrnne

`le .(`,c) oiyecwc `nw wxta opixn`ck

inp ediiexzne .dl ez`w `nlrnc Ð oiyecwn
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dedc e`l i` ,edl sili ded dphw iyecwne .dphw
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i`w `lc miyxtn epiid m`e .dxrp iyecw

`l` ,mbte zyean slipe xn`wc `d oiyecw`

iz` ded Ð lirl mzd izii`c dici dyrn`

`kd ok m`c :cere .ikd rnyn `l la` ,xity
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zeaezk(ipy meil)

èçî äNòîmlyi ,hren eieeyy ,dheyt dk`ln efy ,dxitz - ©£¥©©
`ed s`ìLíéLmlerl `l` ,ok mixne` oi` zn`d itle ,milwy §Ÿ¦

milwy miyly mlyn(.`n w"a)davwy xg`n ,qpe`a oicd `ede ,
za oia welig oi` ,milwy miynga qpwd xeriy z` dxezd

.mbte zyea melyz aeig miiwy oipne ,zeheicd za oial mikln
dztne qpe`y jkl gxkdd z` xg` ote`a zx`an `xnbd

:mbte zyea minlyn,àøéæ éaø øîà àlàqpe`d oi`y xn`p m` ¤¨¨©©¦¥¨
y `vnp ,qpwd caln mbte zyea mlynãçà ,íéðL äéìò eàa eléà¦¨¨¤¨§©¦¤¨

,dkøãk àlL ãçàå ,dkøãkdkxck `ly dilr `a oey`xde §©§¨§¤¨¤Ÿ§©§¨
ipyd dilr `a eixg`e ,qpw yi df ote`a s`y ,dleza dx`ype

,dleza oiicr dzidy oeik qpw aiig `ed s`y ,dkxckeøîàéipa Ÿ§
y oey`xdy okzi m`d ,mc`ìòadleza dxrpäîéìLmey `ll ¨©§¥¨

mlyn ,mbtíéMîçy mc` oke ,milwyìòadxrp,äîeâtepiide £¦¦¨©§¨
`ed s` mlyi dkxck `ly dlrap xaky xg` dilr `ay ipyd

íéMîçxaky ef lyn lecb dnilyd ly zyead ixde ,milwy £¦¦
`l` ,dey mpic didiy xazqn oi`e ,dkxck `ly d`iaa dnbtp
inc mb mlyn milwy miyng ly qpwd melyz caln i`ce
lyn hren dnebtd zyeay ,mdipia welig `di dfae ,zyea

.dnilyd
:ef `xaq s` `xnbd dgec,éëä éà ,éiaà déì øîàmewna mby ¨©¥©©¥¦¨¦

siqedl jixv mizirly mixne` ep` ,mieqn mekq dxezd davwy
l ,xzei lecb wfp dyrp xy`k jk lréabgbpy xeyénð ãáòxn`p ©¥¤¤©¦

,milwy miyly eilr minlyn mlerl m`y ,okeøîàé,ednzi - Ÿ§
gbpy xeyy okzi m`dàéøa ãáòmlyi ,ax oenn deyd wfge ¤¤¨¦

eilralìLíéLgbp m` oke ,milwyïéçL äkeî ãáò,hren eieeyy §Ÿ¦¤¤¥§¦
mlyi `ed s`ìLíéLwifd `ixa car bxdyk ixde ,milwy §Ÿ¦

davw ok it lr s`e ,oigy dken car bxdykn xzei daxd eilral
iabl ok xnel yiy oicd `ede ,car lkl reaw melyz dxezd
,dxeza miaevwd milwy miyng mlyl mdilry dztne qpe`

.mbte zyea melyz jk lr siqedl mikixv mpi`e
,`xaqa miielz el` mipicy dx`iay dnn da zxfeg `xnbd

:miweqtn mze` zcneleàø÷ øîà ,éiaà øîà àlàqpe` iabl ¤¨¨©©©¥¨©§¨
(hk ak mixac)Fle sqM miXng dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe'§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§

dX`l didz,'dpò øLà úçzy ,jkn yexcl yieéðämiyngd ¦§¤§¦¨©©£¤¦¨¨¥
mipzip dyxta miyxetnd milwy'dpéò øLà úçz'xear wx - ©©£¤¦¨

,qpe` zliraa dl didy iepirdàkéàc ììkîmb yiy rnyne - ¦§¨§¦¨
epiide ,iepird zngn mpi`y mitqep miaeig.íâôe úLBa¤§¨

:jk lr ztqep dyxc d`ian `xnbdàø÷ øîà ,øîà àáøiabl ¨¨¨©¨©§¨
qpe`(my),,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå'§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤

lry miyxec ok zngne ,zexzein 'dnr akeyd yi`d' zeaize
äáéëL úàðämlyn dcal [d`ia-]íéMîç,sqkàkéàc ììkî £¨©§¦¨£¦¦¦§¨§¦¨

mde ,mitqep miaeig df caln,íâôe úLBaaiig wifne laeg lky ¤§¨
.mda

* * *
`xnbd zxxan ,mbte zyea melyz aeig xewn x`azdy xg`l
,dnvr dxrpl `le dxrpd ia`l mipzip el` minelyzy oipn

oldl dpyna x`eank(:`n)xn`p qpw iabl mpn` :`xnbd zl`ey .
yexita(hk ak mixac)miXng dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe'§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦

,jk lr yxetn weqt oi`y mbte zyea iabl j` ,'sqMdãéãì àîéàå ¨¤§¥¨§¦¨
dxrpl el` minelyz mlyl dztnde qpe`d lry xn`p `ny -

.dnvr
:`xnbd zvxznàø÷ øîàmixcp zxtd oiprl(fi l xacna)äéøòða' ¨©§¨¦§ª¤¨

,'äéáà úéay ef oeyln yexcl yieäéøeòð çáL ìkoenn gay lk - ¥¨¦¨¨¤©§¤¨
jiiy ,dixerp inia dl yiy,äéáàì.mbte zyea s` df llkae §¨¦¨

dixerpay oenn gay lky cnln df weqt ok` m` :`xnbd dgec
,dia`l jiiyàlàål x`az cvik df itløîàc àäøîà àðeä áø §¤¨¨§¨©©¨¨©

äNònL ïépî ,áøiciúaämikiiyøîàpL ,äéáàìdn` zyxta ©¦©¦¤©£¥©©§¨¦¨¤¤¡©
dixar(f `k zeny),'äîàì Bza úà Léà økîé éëå'dxezd dznice §¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨

,dn`a oec`d zekfl ezaa a`d zekf z`äîà äîdixaräNòî ¨¨¨©£¥
,daøì äéãé,d`pw jk myl ixdy,äéáàì äéãé äNòî ,úa óà ¨¤¨§©¨©©©£¥¨¤¨§¨¦¨

,jixacleéì änìcgein ywidn cenll ax jxved dn myl - ¨¨¦
,dia`l mikiiy dici iyrnydéì ÷etézz`f cenll yi ixd - ¥¥

îweqtd,'äéáà úéa äéøòða'.dia`l mixerp gay lkyàlàlr ¥¦§ª¤¨¥¨¦¨¤¨
jgxkàéääwx ,'dia` ziA dixrpA' weqtd -àeä íéøãð úøôäa ©¦¦§ª¤¨¥¨¦¨©£¨©§¨¦

dépéî óìéð àîéz éëå .áéúëcepnn cenll yiy xnel dvxz m`e - ¦§¦§¦¥¨¥©¦¥
y oeik ,ok xnel xyt` i` ,zepenn oiprl s`àì àøeqéàî àðBîî̈¨¥¦¨Ÿ

ïðéôìé.mixeqi` ipicn zepenn ipic cenll oi` - ¨§¦¨
mixerp gayy epnn cenll ozip didy sqep mewn `xnbd d`ian

:eze` dgece ,dia`làñðwî óìéð àîéz éëåxyt`y xn`z m`e - §¦¥¨¥©¦§¨¨
dxez daiigy epivny dnn dia`l `ed mixerp gay lky cenll
geix lkl o`kn cnlpe ,dia`l qpw mlyl dztnde qpe`d z`
cenll jiiy `l ixd .mbte zyea df llkae ,dia` ly `edy oenn

c meyn ,okïðéôìé àì àñðwî àðBîîoenn melyz cenll oi` - ¨¨¦§¨¨Ÿ¨§¦¨
.qpw melyzn

:`xnbd dwiqnàøazñî ,àlàmbtde zyeady `id `xaq - ¤¨¦§©§¨
,éåä äéáàcoeikéòa éàc,jka epevx m`y -dì øñîdia` leki - §¨¦¨¨¥§¦¨¥¨©¨

dgxk lra dze` xeqniy jka dnbetle dyiialäkeîe ìeeðîì¦§¨¥
ïéçLdycwl a`l zeyx dxezd dpzp ixdy ,ez`iaa dpycwiy §¦

qpe`d ixd ,dyiiale dnbetl oenn lehil eciay oeike ,dvxiy inl
mc`n lehil leki didy oenn eze` z` a`l ciqtd dztnd e`
,dycwl mc` ipa dilr evtwi `l dnbty xg`y ,dycwl dvxiy

.dia`l mikiiy el` miaeig jkle

* * *
:dpyna epipyúøkîð äçôL àéä eléàk dúBà ïéàBø ,íât,weya §¨¦¨§¦¦¦§¨¦§¤¤

:`xnbd zxxan .dti `id dnke dti dzid dnkdì ïðéîééL éëéä- ¥¦¨§¦¨¨
.dlezal dlera dgty ly diey oia yxtdd z` mikixrn cvik

ïéãîBà ,ìàeîLc deáà øîà,mixryn -ïzéì äöBø íãà änk ¨©£©¦§¥§¦©¨¨¨¤¦¥
y yxtdaì äìeúa äçôL ïéaäìeòa äçôLick dze` dpew `edy ¥¦§¨§¨§¦§¨§¨

ìBLnL.dk`lna §©§
:`xnbd ddnzôL'ì äìeòa äçdpéî déì à÷ôð éàî ,'BLnLefi` - ¦§¨§¨§©§©©§¨¥¦¨

,eziaa dk`ln ziiyr iabl dleza `idy jka el yi zlrez
.dlerad ieeyn lecb dieey `di recne

:xg` ote`a `xnbd zx`anàlàyiy lcadd z` minyïéainc ¤¨¥
ì äìeòa äçôLinc oiaäìeòa dðéàL äçôLick dze` dpewyk ¦§¨§¨§¦§¨¤¥¨§¨
.Bcáòì dàéOäì§©¦¨§©§
:`xnbd zxxanåd`iydl s`dpéî déì à÷ôð éàî ,Bcáòìoec`l §§©§©©§¨¥¦¨

zecle dgtyd el clzy wx `ed epevx ixde ,dleral dleza oia
xaecn :`xnbd zx`an .ecarnçeø úøB÷ Baøì Bì LiL ãáòa- §¤¤¤¥§©©©

d`pd,epîéäzgp el zeyrl eax dvex jkle ,ezceara xidf `edy ¥¤
lr minc xzei mlyl oken `ede ,dleza mrh enirhdle gex
mbtd `ed dleral dleza oiay df yxtde ,dleza dgty

.dztnde qpe`d mlyn eze`e dieey zgtedy

äðùî
za didzy cre dzcil onfn ,'dphw' ,mipnf dyly yi dy` lkl
xg`l miycg dyy cre dxyr mizy libn ,'dxrp' .dxyr mizy
.d`lde miycg dyye dpy dxyr mizy libn ,'zxbea' .okn
.dzztzp e` dqp`py dy`l qpw yi lib dfi`a zhxtn dpynd

:llk dpynd zxne`øëî LiL íB÷î ìkxeknl zekf a`l yiy - ¨¨¤¥¤¤
,mipy dxyr mizy za didzy cr ,dzephwa edfe ,eza z`ïéà¥

minlynñð÷qpw dxez daiig `ly ,iezit e` qpe` lr za dze`l §¨
.dphwd lr `aykñð÷ LiL íB÷î ìëåepiide ,iezit e` qpe` lr §¨¨¤¥§¨

,dxrpaïéàzekf da dia`l,øëîeza z` xeknl leki a`d oi`y ¥¤¤
y ,`vnp .dxrp `idyk,ñð÷ dì ïéàå øëî dì Lé ,äpè÷eli`eäøòð §©¨¥¨¤¤§¥¨§¨©£¨

.øëî dì ïéàå ñð÷ dì Lé¥¨§¨§¥¨¤¤
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zeaezk(iyily meil)

äðùî
envr `ed j` ,micr ipta `ly dztnd oica zwqer epizpyn

:jka dcen,éðBìt ìL Bza úà éúézt øîBàälr micr oi`y s` ¨¥¦¦¦¤¦¤§¦
,jk,Bîöò ét ìò íâôe úLBa ílLîzaygp oic lra z`cedy oeik §©¥¤§¨©¦©§

,oenn aiigl micr d`nkílLî ïéàåd z`ñð÷,milwy miyng ly §¥§©¥§¨
.xeht qpwa dcendy itl

:qpwe oenn iaeigl zetqep ze`nbec d`ian dpyndézáðb ,øîBàä̈¥¨©§¦
,jk lr micr oi`e ,ixagn xac,Bîöò ét ìò ïøwä úà ílLîmeyn §©¥¤©¤¤©¦©§

.oenn aeig `edyìôk éîeìLz ílLî ïéàåz` dxezd daiigy §¥§©¥©§¥¤¤
,apbdå`läMîçå äòaøà éîeìLzxey apebd z` dxez daiigy §©§¥©§¨¨©£¦¨

.xeht ea dcende ,qpw inelyz el`y itl ,exkn e` egahe dy e`
xne`d :ztqep `nbec,éðBìt úà éøBL úéîä,xtek mlyl aiigy ¥¦¦¤§¦

Bàz` ixey zind xn`y,éðBìt ìL BøBLinc z` mlyl aiigy ¤§¦
,xeyd,Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäla` .oenn inelyz mdy oeik £¥¤§©¥©¦©§

xn` m`éøBL úéîäz`,éðBìt ìL Bcáòmlyl dxez ezaiigy ¥¦¦©§¤§¦
,'qpw' `edy ,milwy miyly.Bîöò ét ìò ílLî ïéà¥§©¥©¦©§

:el` mipica llkd z` x`an `pzd,ììkä äæ,qpw edn rcilìk ¤©§¨¨
,÷éfäM äî ìò øúé ílLnämilwy miyly ,ltk mlynd apb oebk ©§©¥¨¥©©¤¦¦

melyzd minrtly ,dztne qpe` ly milwy miyng e` ,car ly
e ,qpw edf ,wfpdn lecb,Bîöò ét ìò ílLî Bðéàmlynd eli`e ¥§©¥©¦©§

.envr it lr mlyne ,'oenn'l aygp df ixd ,ewfp xeriyk

* * *

àøîâ
mbte zyea mlyn ipelt ly eza z` izizt xne`d' :dpyna epipy
ly ote` `weec `pzd hwp recn :`xnbd dywn .'envr it lr

,iezitézñðà' éðúéìålecb yecig dfa yiy ,'ipelt ly eza z` §¦§¥¨©§¦
.dfky zevixt dyrn dyry envr lr xnel on`py ,xzei

:`xnbd zvxznøîà÷ 'àéòaî àì'ote`a df oic `pzd dpy - Ÿ¦©§¨¨¨©
zkl jxev oi`y cr ,xzei ycegnd oicd z` azkyoicd z` ae

,xnelk ,heytdàéòaî àìxne`dy xnel jixv oi` -ézñðà'z` Ÿ¦©§¨¨©§¦
,'ipelt ly ezadì íéât à÷ àìcepi` ixdy ,jk lk dnbet epi`y - §Ÿ¨¨¦¨

,el lraidl dnikqdy xne`ci`ceaét ìò íâôe úLBa ílLî §§©¥¤§¨©¦
ìáà .Bîöòxne`ddì íéât à÷c ,éúéztdnbet `ed eixacay - ©§£¨¦¦¦§¨¨¦¨

,el lraidl dnikqdy frl dilr `iven `ed ixdy ,xzeiaàîéà¥¨
y xnel mileki epiid -,Bîöò ét ìò ílLî àìel oin`p m`y oeik Ÿ§©¥©¦©§

mc` ipa eaygiy ,frld z` jka wfgp mbte zyea mlyl eaiigpe
,xacd zn`y oic zial xxazdyïì òîLî à÷oi`y ,`pzd ¨©§©¨

.envr it lr mbte zyea mlyne ,frll miyyeg
miyyegy zxaeqe epizpyn lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .frllïéúéðúîdztndy zxne`d ,epizpyn - ©§¦¦
,envr z`ced it lr mbte zyea mlynàpz éàä ék àìcdpi` - §Ÿ¦©©¨

,df `pzk zxaeqàéðúc,`ziixaaíeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¤§¨¥¦
,ïBòîL éaø`ed qpwn wx `l ,ipelt ly eza z` izizt xne`d ©¦¦§
`l` ,xeht,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà íâôe úLBa óày meynàì ©¤§¨¥§©¥©¦©§Ÿ

epîéä ìk,zepn`p el oi` -íBbôiLz` eixaca,éðBìt ìL Bza ¨¥¤¤¦§¦¤§¦
.dzpify lew dilr `iveie

zl`ey .frld lr legnl dxrpd cia m`d zxxan `xnbd
:`xnbd,éiaàì àtt áø déì øîà,frll yyegd oerny iaxlàçéð ¨©¥©¨¨§©©¥¦¨

éàî dãéãì dìinc z` lawl zad ly dpevxy ote`a oicd dn - ¨§¦¨©
s` :iia` el aiyd .frl dilr `vi ok zngny s` ,mbtde zyead

,dnikqn dnvr zadyäéáàì déì àçéð àì àîìcfrl z`veda ¦§¨Ÿ¦¨¥§¨¦¨
jiynd .dliren zad znkqd oi`e ,xaca dyea yi el s`y ,df

y ote`a :l`ye `tt ax.éàî ,äéáàì déì àçéð:iia` el aiyd ¦¨¥§¨¦¨©
äçtLî éðáì eäì àçéð àì àîìcote`a :`tt ax l`y .dfk frla ¦§¨Ÿ¦¨§¦§¥¦§¨¨

yeäì àçéðs`.éàî ,äçtLî éðáì:iia` el xn`àkéìc øLôà éà ¦¨§¦§¥¦§¨¨©¦¤§¨§¥¨

déì àçéð àìc íiä úðéãîa ãçipan cg` `di `ly okzi `l - ©¦§¦©©¨§Ÿ¦¨¥
zial oi`e ,df frll mikqi `ly ,wegx mewna `vnpd dgtynd
.myiiand frld z` miwfgn md jkay ,mbte zyeaa eaiigl oic

* * *
:dpyna epipy,'åëå ïøwä úà ílLî ézáðb øîBàä'z` ixey zind ¨¥¨©§¦§©¥¤©¤¤

`xnbd .'envr it lr mlyn df ixd ,ipelt ly exey e` ipelt
`ed m`d ,gbpy mz xeya wfp ivg aeig oipra zwelgn d`ian

:miccvd cg`k epizpynn gikedl dqpne ,oenn e` qpwzéà,øî ¦§©
à÷æéð àbìt,gbpy mz xey dxezd daiigy wfp ivg -àtt áø ©§¨¦§¨©¨¨

àðBîî à÷æéð àbìt ,øîà.mlyl aiig ea dcende ,`ed 'oenn' -áø ¨©©§¨¦§¨¨¨©
,àñð÷ à÷æéð àbìt ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä.xeht ea dcende ¨§¥§©§ª©¨©©§¨¦§¨§¨¨

:mdizexaq z` zx`an `xnbd,àðBîî à÷æéð àbìt øîà àtt áø©¨¨¨©©§¨¦§¨¨¨
c meyn,íéøååL íúñ ,øáñ÷,mipgbpk miwfgen mpi`y s`åàì ¨¨©§¨§¨¦¨

éîéé÷ øenéL ú÷æçamilibx `l` wifdln mixneyn zwfga mpi` - §¤§©¦¨§¦
,driyt ef ixd ,gbp ok zngne milrad edexny `l m`e ,gbil

délek ílLîc àeä ïéãáez` mlyl eaiigl ie`x did oicd cvne - §¦¦§©¥¥
,wfpd lkdéålò ñééçc àeä àðîçøåeilr dqgy `id dxezde - §©£¨¨§¨¥¦¨¥

,wfp ivgn eze` dxhteàøBz ãòià àì ézkàc`l oiicry oeik - §©©¦Ÿ¦©©¨
`l` qpw epi` wfp ivga aiig `edy dny `vnp .gbil xeyd cred

.oicd xwirn ea aiigy ,xenb oenn
,àñð÷ à÷æéð àbìt ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøc meynøáñ÷ ©¨§¥§©§ª©¨©©§¨¦§¨§¨¨¨¨©

éîéé÷ øenéL ú÷æça íéøååL íúñepi`y ,xenyk wfgen xey mzq - §¨§¨¦§¤§©¦¨§¦
,wifne gbepå,eilra exny `ly s`,ììk ílLéì àìc àeä ïéãa §§¦§Ÿ¦©¥§¨

déøBúì déøèðéðc éëéä ék déñð÷c àeä àðîçøådqpw dxezde - §©£¨¨§©§¥¦¥¦§¦§§¥§¥
.epxnyi `adle o`kny ick wfp ivg mlyl eze`

,zeipyn dnkn zwelgna miccvd cg`k gikedl dqpn `xnbd
:zeipynd zxikfl oniq zpzepe÷éæéä ,ïîéñwifnde wfipd - ¦¨¦¦

,oinelyzaäî,crenl mz oia dn -úéîäåz` ixey zind - ©§¥¦
,ipeltììk.envr it lr mlyny lk llkd df - §¨

:oenn aeig `ed wfp ivgy gikedl dqpn `xnbdïðzdpynaw"a) §©
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.wfpd melyza szzyn `ed eli`k aygp jkae ,okn xg`l

y `ed ef dpyna yecigd ike :`xnbd ddnzäìéáð úçtlr lhen §©§¥¨
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רלי miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîéúéúô."izqp`" `pz `l i`n` yxtn `xnba Ðñð÷ íìùî åðéàå`aaa Ð

xy`"n xeht qpwa dcen ol `wtp `nw"midl` oeriyxiÐhxt.envr z` riyxnl

éðåìô úà éøåù úéîä.xteka aiig ipixde Ðåîöò éô ìò íìùî äæ éøä`xtek xaqw Ð

.`pennéðåìô ìù åãáò.rlq miyly aiig ipixde Ðî åðéàíìùelit`y ,edpip qpwc Ð

.miyly ozep xpic dti oi`àøîâíéâô àìã
äìly frlk lecb dqep` ly frl oi` Ð

`ed dlic mbt e`lc oeike ,dzetnÐopipnidn

.eit lr mbte zyea dipin lwynl dilàì àîéà
dipnidp Ð.frld z` wifgdlåðîéä ìë àìÐ

.xira dpfn frl dilr `iveiyäãéãì äì àçéð
.oennd xkzydl ick frld z` z`yl Ðàì

äçôùî éðáì åäì àçéðmdilr oi` oic ziae Ð

.mzyea wifgdl xac zeyrlà÷æéð àâìôÐ

] .mz xey dxez daiigyàðåîîmlyne Ðlr

.[envr itéîéé÷ øåîéù ú÷æçá åàì`l m` Ð

`ly milra mexnyiewifiÐzwfga mpi`]

oiwifn `l` ,[ewifi `ly mdil`n mixnzyn

ediixn lr jkld ,digxe` e`lc `wfip elit`

exny `ly dfe ,edpixehpl `inxÐ`ed oica

`l` ,dlek mlyilc,edine .dilr qg `pngxc

mlyny dnÐ.mlyn oicaäéøèðéðã éëéä éë
.ezxiny lr dxiny siqeiy Ðïðú`aaa Ð

.`nwïéîåìùúá ÷éæîäå ÷æéðämdipy Ð

:xn`w ikdc jzrc `wlq .xaca oiciqtn

ciqtn wfipc ,`ciqt i`da edl ihn ediiexz

.`blt wifne ,`bltïéîåìùúá ÷æéð êééùã åðééä
.dipenna `blt ciqtnc Ðìé÷ù äéãéã åàìãÐ

lhepy dncÐ.lhep mpgaäéúéà ïéîåìùúáÐ

.dinzaäìéáð úçôì àìà àëøöð àì`d Ð

wiay `wc `blta e`l ,oinelyza wfip ipzwc

dil ipwc inp `wfip `blt `edda `l` ,xn`w

`pngxÐdliap dzgty zgt lk ciqtn

,oica dcnrd zry cr dzin zryn dincn

eiiga xeyd dti did dnk dlapd z` oinyy

mlyne ,dzin zrya dti dliap dzid dnke

elfedy dn la` .ivgddzin zryn dliap inc

dxikn zry crÐmelk mlyn wifnd oi`

,i`xwn dl sili (a,i) `nw `aaae .zgt eze`a

zgtc `pz i`d opirny`e.ied wfipc dliap

äìéáðá ïéìôèî íéìòáäù ãîìî ÷æð éîåìùúÐ

opzc ,oizipznc `pyil yixc `ziixac `pz

ahina wfp inelyz mlyn :`nw `aaa.ux`d

'ipznc `pz hwpc i`dc ,`ziixaa dlr `pze

z` mlyn `pz `le ,wfp inelyzwfpdÐ

wfipdy ,`z` opireny`lz` lhepezliap

lthnedn dilr milyn wifnde ,dxkene da

mz m` ,dxez ezaiigyÐcren m`e ,ivgÐ

iaxl dil dnl izxze .lkd'ipzna mzqinl

dliapa oilthn milrac?äéìåë íìùî à÷ãÐ

.df cqtda eiceåôåâî`l` daeb epi` Ðsebn

ewfp ivg ick ea oi` m`e ,xeydÐciqti

.xzendäééìòä ïîon Ðahind.wifn iqkpay

zeny) aizk mz iabc`k,"etqk z` evge" (

."xey mlyi mly" (my) aizk crenae ,etebn

`qpw `wfip `bltc `zi` m`eÐ.exey xenyl ea ecirde exzd ixdy ,mlyn oica i`ce crenc .envr it lr mlyn crene ,envr it lr mlyn epi` mzdy inp ipzipøôåë éöç øééù
lk dpy `l Ðmiweligdzindy mze ,mly xtek mlyn mc`d z` zindy crendy :mdipia df welig yi s` ixdy ,mdipiayÐaizkc .mlyn `l ,oiwfipa epick ,xtek ivg elit`

.xtek ivgn iwp :(a,`n `nw `aa) opiyxce ,"iwp xeyd lra"
àä
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éðúéìå.zevixt dyry dcenc ab lr s` ,xehtc ith yecg iedc Ð izqp`éáøoerny

i`c :wgvi epiax xne` Ð envr it lr mlyn epi` mbte zyea s` xne` dcedi oa

iaxlc (`,an) onwl "dxrp" yixa rnync `d ,`kdc oizipzn` dcedi oa oerny iax i`w

eraz mzdc meyn epiid Ð dreay oaxw dil aiign Ð mbte zyea raz `wc i` ,oerny

'ek epnid lk e`l xnel jiiy oi`e ,dlgz a`d

i`pz ixzc xnel jixv oi`e .`kd xn`wck

oa oeyny epiax xne` cere .oerny iaxc `ail`

,mixb zaa inwe`l `ki` onwlc `iddc :mdxa`

`nlc xninl `kilc ,dia`le dcicl dl `gipe

i` ,edine .dil `gip `lc mid zpicna cg `ki`

onwl iziinc ,zereayc oizipzn` oerny iax i`w

`ail` i`pz ixz jgxk lr Ð (my) "dxrp" yixa

.oerny iaxc

øîåàäoya `veie ,rx my `iven Ð 'ek izapb

`iz`c xninl `ki` Ð `pz `lc oire

.llkd dfa

äæÐ 'ek wifdy dn lr xzei mlynd lk llkd

xn`c o`nl elit`egbpy xey" wxta

inc epiid xtekc (`,n `nw `aa) "dynge drax`

it lr s` ,wifdy dnn xzei aiyg `l ,wifnd

eytp oeictc Ð wfipn xzei wifn dey minrty

.ozep `ed

àìab lr s` Ð dliap zgtl `l` `kxvp

dil ikfc oeik mewn lkn ,liwy dicic e`lc

dn oinelyza dil opiayg Ð wfp ivg `pngx

`pxw xninl jiiy `l `kde .dlapd dzgty

eteqa "gipnd"a opixn`ck ,dia `xiaw jxezc

,xeyd bxdp `ly i`ce mzdc ,(`,cl `nw `aa)

,ok liaya exey xeknl el oi`c ,ikd xnel jiiy

el yi Ð bxdpyk cin ,`kd la` .giayiy xeaqy

.gixqze dliapd zgtzy reciy ,exkenl

àðéðúmilthn milrady cnln wfp inelyz

`aaa dl `wiic ikd Ð 'ek dliapa

inelyza `l` ,ipzw `l ewfpa izag :(a,i) `nw

.'ek ewfpéà`ed `xeiy e`l xtek ivg meyn

`lc ,`ed `iepiy `l` ,`id `kxit e`l Ð 'eke

xiiy i`n `penn `wfip `blt xn`c o`nl iywiz

ivge ,melk xiiy `l :ipyne ,xtek ivg xiiyc Ð

wxta xifpa `ki` oke .`ed `xeiy e`l xtek

Ð "lgi `l" meyn i` iab (a,gl) "mipin dyly"

.(`,cp dkeq) "lilgd" wxta oke ,`ed `xeiy e`l

.ith mbnebn mzdc `edde
`d

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

äðùîéðBìt ìL Bza úà éúézt" :øîBàä"¯ílLî ¨¥¦¦¦¤¦¤§¦§©¥
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כתובות. פרק שלישי - אלו נערות דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

רק  הוא  החטאים  על-ידי  שנעשה  ההבדלה  שגם  הקדוש-ברוך-הוא,  עם  נשמתו  של  ההתקשרות  תוקף  מתגלה  התשובה  על-ידי 
בגילויים ולא בעצם הנשמה.

ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רלב
miwxt dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtzeaezk

øôåë éöç íìùî íú øîàã àéä éìéìâä éñåé éáø éðî àädyxcl "iwp" i`dl yixcc Ð

zecle incl ,izixg`Ðediipia ibeltl dil ded `l jkld .dicli e`vie dy` gbp m`

.xtekadilek i`de `blt i`dc ,ibeltl dil ded :`niz ikeÐ,`id `yix llka `idd

oicd `ede ,oiwfipa `pze ,mly wfp crene wfp ivg mlyn mz :ipzwcxtekl.åàì éàî
íúáz` ixey zind" da ipzwc meyn i`e Ð

eaeigc "ipelt,xtekmze`ed xtek xa e`lÐ

.`id ililbd iqei iax ipn `dìù åãáò éðúãà
'åë éðåìô`l` envr it lr xeht gky` `lc Ð

.caraäãéãá âåìôéðinp dndaae .oixeg oaa Ð

ipzinle ,welig iiepyl ivn ded`lc `ki`c

.envr it lr mlyníéøåîà íéøáã äîáÐ

.'ek crena envr it lr mlyncãòåîá äìåë
éøééî÷`ed s`c ,opireny`l `z` crena Ð

lr mlyn `lc icin dia `ki`c ,welig ea yi

edip i`ne ,envr itÐzgibpipz ded i`e .car

zxn`wckÐ`yixc ,digxe`l inp wiay ded

dway il dne .mz ipzip `tiqe crena ixii`

,carl oixeg oan blcl wfip iab digxe`l `pz

blcle wifna dway il dncrenn.mzlìò øúé
÷éæäù äî,dztne ,qpe` oke .car zgibp oebk Ð

inelyze ,ltk inelyze ,rx my `ivene

.dynge drax`÷éæäù äîî úåçô àäoebk Ð

mzc wfp ivg:opiqxb ikd .åðéàù ìë éðúéì
íìùî åðéà ÷éæäù äîë íìùî.åîöò éô ìò

àñð÷ à÷æéð àâìô àúëìäåivg lke li`edc Ð

`wfipa `l` epi` wfplr e`l ,digxe` e`lc

`inx ded dixndixhpinl`qpw `l` ,ikda

siqelc ikid ik ,`ed.`zexihp diaéàî àîòè
áúåúéà`id i`n `zaeiz ,xnelk Ð?íåùî

åðéà ÷éæäù äîë íìùî åðéàù ìë éðú÷ àìã
åîöò éô ìò íìùîrnzyilc Ðivg inp dpin

wfpÐ.`id `zaeiz e`l `déöç àëéàã ïåéë
÷æðmlzync Ðzkldna dnda iwfpadfizde

`nw `aaa opzc ,dwifde dilbx zgzn zexexv

`niiw wfp ivg `eddae .wfp ivg znlync (`,fi)

`edy ipiqn dl ixinb `zkldc `nw `aaa ol

.lbx ik miaxd zeyxa dxehte ,lbx ly dclez

iwfipeixdy ,`penn `l` edpip `qpw e`l lbx
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:ììkä äæ ,òîL àz .éøééî÷ ãòeîa dlek !Bîöò ét¦©§¨§¨¨©§¥¨§©¤©§¨
ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäM äî ìò øúé ílLîä ìk̈©§©¥¨¥©©¤¦¦¥§©¥©¦

÷éfäM änî úBçt àä .Bîöò¯!Bîöò ét ìò ílLî ©§¨¨¦©¤¦¦§©¥©¦©§
àä :àîéà àlà ,÷éfäM änî úBçt àä :àîéz àì̈¥¨¨¨¦©¤¦¦¤¨¥¨¨

÷éfäL äîk¯éàî úBçt ìáà .Bîöò ét ìò ílLî §¨¤¦¦§©¥©¦©§£¨¨©
¯ìk :ììkä äæ :éðúéì .Bîöò ét ìò ílLî Bðéà¥§©¥©¦©§¦§¥¤©§¨¨

÷éfäM äîk ílLî BðéàL¯,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ¤¥§©¥§©¤¦¦¥§©¥©¦©§
àbìt :àúëìäå .àzáeéz !øúé òîLîe úBçt òîLîc§©§©¨©§©¨¥§§¨§¦§§¨©§¨

å àzáeéz .àñð÷ à÷æéðéàî àîòè ,ïéà !?àúëìä ¦§¨§¨¨§§¨§¦§§¨¦©£¨©
áúBzéà¯à÷éñt àì .÷éfäL äîk éðú÷ àìc íeMî ¦©¦§¨¨¨¥§¨¤¦¦¨§¦¨

dì éøéîb àúëìäc úBøBøö ÷æð éöç àkéàc ïåék ,déì¥¥¨§¦¨£¦¥¤§§¦§§¨§¦¦¨
àeä àðBîîc¯zøîàc àzLäå .éðú÷ àì éëä íeMî §¨¨¦¨¦¨¨¨¥§¨§¨§¨§©§

àøðeLå ,éøîéà ìëàc àaìk éàä ,àñð÷ à÷æéð àbìt©§¨¦§¨§¨¨©©§¨©£©¦§¥§§¨
éáøáø éìBâðøz ìéëàc¯ïðéaâî àìå ,àeä äpeLî §¨¥©§§¥©§§¥§¤§¨©§¦©

éøèeæ ìáà .ìááa¯ñôz éàå .ïðéaâîe ,àeä déçøBà §¨¤£¨¨¥§¥©§¦©§¦¨©
¯õøàì àðîéæ éì eòa÷à :øîà éàå .dépéî ïðé÷tî àì̈©§¦©¦¥§¦¨©©§§¦¦§¨§¤¤

.déì ïðézîLî ,ìéæà àì éàå ,déì ïðéòa÷î ,ìàøNé¦§¨¥©§§¦©¥§¦¨¨¥§©§¦©¥
÷éìñ :déì ïðéøîàc .déì ïðézîLî Ck ïéáe Ck ïéa¥¨¥¨§©§¦©¥§¨§¦©¥¨¥
àlL ïépî :øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð éaøcî ,E÷éfä¤¥§¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ
òeòø íleñ ãéîòé àìå Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé§©¥¨¨¤¤©§¥§Ÿ©£¦¨¨©

Búéa CBúa¯."Eúéáa íéîc íéNú àìå" :øîàpL §¥¤¤¡©§Ÿ¨¦¨¦§¥¤

úåøòð åìà êìò ïøãä

äøòðäúztúpL¯,äéáà ìL dñð÷e dîâôe dzLBa ©£¨¤¦§©§¨§¨§¨¨§¨¨¤¨¦¨
úî àlL ãò ïéca äãîò .äñeôúa øòväå§©©©¦§¨¨§¨©¦©¤Ÿ¥

áàä¯áàä úî .áà ìL ïä éøä¯.ïéçà ìL ïä éøä ¨¨£¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦
áàä únL ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àì¯äøâa àlL ãò ïéca äãîò ,dîöò ìL ïä éøä¯ Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨¨§¨©¦©¤Ÿ¨§¨

áàä úî .áà ìL ïä éøä¯ïä éøääøâaL ãò ïéca ãBîòì ä÷étñä àì .ïéçà ìL¯ïä éøä £¥¥¤¨¥¨¨£¥¥¤©¦Ÿ¦§¦¨©£©¦©¤¨§¨£¥¥
áàä únL ãò úBaâì ä÷étñä àì íà :øîBà ïBòîL éaø .dîöò ìL¯.dîöò ìL ïä éøä ¤©§¨©¦¦§¥¦Ÿ¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥¥¤©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zeaezk(iyily meil)

mz oia weligd z` `pzd dpy `ly jkl xg` mrh yiy meyn
c zngn epiide ,xtek oiprl crenlépî àädpynd in zrck - ¨©¦

k ,diepy,øîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaøxeyíz,mc` bxdyílLî ©¦¥©§¦¦¦§¨©¨§©¥
,øôBk éöçs`e .xtek aeig oiprl mdipia welig oi`y `vnpe £¦¤

weligd llka df ixd ,xtek ivg mze mly xtek mlyn creny
`vnp .wfp ivg mze ,mly wfp mlyn creny ,dpyna aezky
`ed `pzd xiiyy cigid oicd ,qpw `ed wfp ivgy xn`c o`nly
crene envr it lr mlyn epi` mzy ,envr z`ced it lr melyz

.mlyn
:epizpynn di`x `iadl `xnbd dqpn,òîL àzepizpyna epipy ¨§©

(`"r)xne`d ,éðBìt úà éøBL úéîä,xtek mlyl aiig ip`eBà ¥¦¦¤§¦
z` ixey zind xn`yéðBìt ìL BøBL,wfpd z` mlyl aiig ip`e ¤§¦

åàì éàî .Bîöò ét ìò ílLî äæ éøäzwqer epizpyn oi` m`d - £¥¤§©¥©¦©§©¨
s`axey,ízgkene ,envr it lr wfp ivg mlyl aiigy x`eane §¨

.envr it lr aiigzne ,qpw aeig `le oenn aeig `ed wfp ivgy
:`xnbd dgecàìwx `l` ,mza zwqer epizpyn oi` -,ãòeîa Ÿ§¨

.envr it lr mlyn okle ,qpw `le oenn `ed eaeig lkd ixacly
,crena wx zwqer epizpyny ,ok m` :`xnbd dywníúa ìáà£¨§¨

éàîivgy xn`c o`nl ,wifd mzd exeyy dcena oicd `di dn - ©
ixd ,qpw `ed wfp,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà,dyw ok m`eéðúcà- ¥§©¥©¦©§©§¨¥

a dpey `pzdy cràôéñqpw mlyn mc` oi` eay oicl `nbeck ¥¨
z` ixey zind xne`d ly ote`d z` envr it lr,éðBìt ìL Bcáò©§¤§¦

yílLî Bðéàmilwy miyly qpwdãéãa éðúéðå âBìôéð ,Bîöò ét ìò ¥§©¥©¦©§¦§§¦§¥§¦¨
xikfdy oixeg oa zbixd ly envr dxwn eze`a wlgl el did -

,jk xnele ,`yixaíéøeîà íéøác änabxd exeyy dced m`y ©¤§¨¦£¦
,mlyl aiig mc`íz ìáà ,ãòeîamc` bxdyét ìò ílLî Bðéà §¨£¨¨¥§©¥©¦

,Bîöò.xeht qpwa dcene ,qpw edfy oeik ©§
`yixdn zFPWl jixv `pzd did jixacl s` ixd :`xnbd zvxzn§©

,jky oeike ,crena `tiqae mza xaecn `yixay ,`tiqldlek¨
éøééî÷ ãòeîa,crena wx dlek dpynd z` zFpWl `pzd sicrd - §¨¨©§¥¦§

,qpw ly ote` yi crena s`y ycgle ,oixeg oal car oia wlgle
aiigzn epi` dfay ,iprpk car crend exey bxdy ote`a epiide

.envr it lr
:epizpyn meiqn df oecip gikedl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

epizpyn seqa(`"r),,÷éfäM äî ìò øúé ílLnä ìk ,ììkä äæoebk ¤©§¨¨©§©¥¨¥©©¤¦¦
,apba ltk aeig,Bîöò ét ìò ílLî Bðéàyie .qpw `edy meyn ¥§©¥©¦©§

,jkn wiiclàämlyn m` la` -,÷éfäM änî úBçtmz xey oebke ¨¨¦©¤¦¦
,wfp ivg wx mlyndöò ét ìò ílLî,Bîwfp ivgy dxe`kl gkene §©¥©¦©§

.envr it lr aiigzn okle ,oenn aeig `ed
:`xnbd dgecàîéz àìdpyndn wiicz l` -änî úBçt àä' Ÿ¥¨¨¨¦©

'÷éfäM,envr it lr mlynàîéà àlà,wiicz jk -änk' àä ¤¦¦¤¨¥¨¨©¨
'÷éfäL,weica wfpd xeriyk mlynd -,Bîöò ét ìò ílLîla` ¤¦¦§©¥©¦©§

llkae ,qpw df ixd ,zegt oiae xzei oia ,xg` xeriya mlynyk
.qpw `ede ,wfpd xeriyn zegt `edy wfp ivg mb df

,oenn edf wfpd xeriyk mlynd wxy ,ok m` :`xnbd dywnìáà£¨
mlyndúBçt,wifdy dnn,Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ,éàîok m` ¨©¥§©¥©¦©§

,dywéðúéì,xzei wiecn gqep dpynaílLî BðéàL ìk ,ììkä äæ' ¦§¥¤©§¨¨¤¥§©¥
c ,'Bîöò ét ìò ílLî Bðéà ÷éfäL änkef oeylnòîLîm`y mb ©¨¤¦¦¥§©¥©¦©§§©§©

mlynúBçt,qpw edf ,wfp ivg oebk ,wifdy dnnòîLîem`y mb ¨©§©
mlynøúélk' `pzd azk recne .qpw edf ,ltk oebk ,wifdy dnn ¨¥

oeyl efy ,'envr it lr mlyn epi` wifdy dn lr xzi mlynd
oenn edf ,wifdy dnn zegt mlyndy xeaqle ,da zerhl ozipy

:`xnbd zxne` .envr it lr mlyneàzáeézlr `kxit ef ok` - §§¨
cenll ozip epizpyn weicny oeik ,qpw `ed wfp ivgy xaeqd

.oenn aeig edfy
:dkldd z` zwqet `xnbd,àñð÷ à÷æéð àbìt ,àúëìäåepi`e §¦§§¨©§¨¦§¨§¨¨

n.envr it lr mly
:`xnbd ddnzàúëìäå àzáeézep` cg` cvny okzi ji` - §§¨§¦§§¨

ep` ipy cvne ,qpw `ed wfp ivgy xaeqd zhiy z` mikxet

:`xnbd zvxzn .eixack dkld miwqetïéàmiwqet ep` ,ok` - ¦
ixdy ,epizpynn eilr epiywdy s` lr ezenkáúBzéà éàî àîòè©£¨©¦©

,dpyndn eilr `iyewd dzid dn -éðz÷ àìc íeMî`ed qpwy ¦§Ÿ¨¨¥
mlyn epi`y lk','÷éfäL äîkzegt mlynd s`y jkn rnzyiy §¨¤¦¦

ok azk `ly mrhdy ,jk lk `iyew ef oi`e ,qpw edf wifdy dnn
c meyn `ed `pzddéì à÷éñt àìjiiyd reaw llk df oi`y - Ÿ§¦¨¥

,mewn lkaàkéàc ïåékmelyz aeig yiy -úBøBøö ÷æð éöç- ¥¨§¦¨£¦¤¤§
,dwifde dkelid jxca dilbx zgzn zexexv dfizdy dnda

,wfp ivg mlynydì éøéîb àúëìäc`id ipiqn dynl dkldy - §¦§§¨§¦¦¨
cdf aeig,àeä àðBîî,oenn `edy 'lbx' ly dclez efy oeikíeMî §¨¨¦

éðz÷ àì éëä`ly ick ,qpw edf wifdy dnk mlyn epi`y lky ¨¦Ÿ¨¨¥
zn`ay xnel ozip `linne .ok `ed zexexv aeig s`y rnzyi
dpynd oeyln wiicl oi`e ,qpw `ed mz xey ly wfp ivg aeig

.oenn aeig edf wifdy dnn zegt mlyndy
ly wfp ivg inelyz oipra dyrnl mibdep cvik zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .mzzøîàc àzLäåc `id dklddyà÷æéð àbìt §©§¨§¨§©§©§¨¦§¨
,àñð÷,ok m`éønéà ìëàc àaìk éàä,mlk`e mi`lh wpgy alk - §¨¨©©§¨§¨©¦§¥

åokéáøáø éìBâðøz ìéëàc àøðeL,milecb milebpxz lk`y lezg - §§¨©£¦©§§¥©§§¥
e jka mkxc oi`yàeä äpeLîdclez `ed dpeyn wfp lke ,df wfid §¤

,qpw `edy wfp ivg mlyn zepey`xd minrtd zylyae ,oxw ly
åoklïðéaâî àìeze` miaeb oi` -,ìááamipiic my oi`y oeik §Ÿ©§¦¨§¨¤

aezk qpwae ,milyexiay dlecbd oixcdpqd ici lr eknqedy
(g ak zeny).mikenq mipiic rnyny 'midl` oriWxi xW`'ìáàm` £¤©§¦ª¡Ÿ¦£¨

lezgd lk`éøèeæ,miphw milebpxz -àeä déçøBà,jka ekxc - §¥§¥
,qpw `le `ed oenne ,mly wfp znlyny oy ly dclez efeejkl

ïðéaâî.mikenq mipiic dfl jixv oi`y oeik ,laaa df wfp ©§¦¨
:qpwd oic z` x`al `xnbd dkiynnåwfp ivg miaeb oi`y s` §

mewn lkn ,qpw `edy itl laaañôz éàwifnd iqkpn wfipd ¦¨©
,oic zia zeyx `ll ,envrndépéî ïðé÷tî àì,epnn oi`iven oi` - Ÿ©§¦¨¦¥

mpi` oic ziay `l` ,df oenna zekf el yi oicd cvny oeik
mi`iven oi` ,envrl oic dyr m` j` ,el` mipic oecl mi`yx

.epnn
:sqep oicéàåj` ,wfipd qtz `løîà,oic zialàðîéæ éì eòa÷à §¦¨©©§§¦¦§¨

ìàøNé õøàìux`l inr zelrl wifnd aiigzi eay onf il erawz - §¤¤¦§¨¥
,qpw eaiigl mgekay mikenq oic ziaa oecl ,l`xyidéì ïðéòa÷î©§§¦¨¥

.l`xyi ux`l enr zelrl wifnd z` miaiigne onf el miraew -
ìéæà àì éàå,enir zkll dvex epi` wifnd m`e -déì ïðéúnLî- §¦Ÿ¨¦§©§¦¨¥

.l`xyi ux`l dlrie eaeigk bdpiy cr ,eze` micpn
:`xnbd zxne` .sqep oic yi el` lezg e` alkay zx`an `xnbd

Ck ïéáe Ck ïéaepi` oia l`xyi ux`l zelrl dvex wifnd m` oia - ¥¨¥¨
,dvexdéì ïðéúnLîmeyn ,xg` cvn wifnl÷élñ déì ïðéøîàc §©§¦¨¥§¨§¦¨¥©¥
C÷éfälezg e` alk eze` z` epiide ,jzeyxay wifnd z` wlq - ¤¥¨

`ed df aeige ,dpeyn dxeva ewifdyïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøcî¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨
,Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé àlL ïépî ,øîBà,wfp mexbl lekiy ¥¦©¦¤Ÿ§©¥¨¨¤¤©§¥

åokòeòø íleñ ãéîòé àìxaydl ieyre ylg-][zelwa,Búéa CBúa §Ÿ©£¦¨¨©§¥
øîàpL(g ak mixac)LBbl dwrn ziUre'.'Eúéáa íéîc íéNú àìå ¤¤¡©§¨¦¨©£¤§©¤§Ÿ¨¦¨¦§¥¤

zexrp el` jlr oxcd
dzztzpy dxrp - iriax wxt

oiicr jynp wxtd zligza .` :mipipr drax`a oc epiptly wxtd
in x`eane ,dztne qpe` ly qpw oipra mcewd wxtd ly oecipd
z` yciwy a` ipic mi`aen jk ab`e .qpwd inelyz z` lawn
lra ,'rx my `iven' ipic .a .dzaezk oenna i`kf in ,eza
zeiekf .b .oiqexi`d xg`l dzpify ezy` lr rx my `ivedy
zeaege zeiekf oke ,dzexrpae dzephwa ezaa a`l yiy zeaege
mi`ad ezy` itlk lrad ly zeaegd .c .ezy` itlk lral yiy
.ok zrc lr z`f dyer dy` `yepd lky ,'oic zia i`pz' zxeza

äðùî
lirl dpyna epipy(.hl)qpe`de mixac dyly ozep dztndy
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zeaezk(iriax meil)

zekf a`l yi ,zal ribnd [qpw epi`y] 'oenn'ay zx`an dpynd
:eipal eyixen `ede ,oica dcnrd mcew s`dúàéöîe äéãé äNòî©£¥¨¤¨§¦¨¨

,oda dkef a`dy ,dxrpd lyäúáb àlL ét ìò óàxky z` ©©¦¤Ÿ¨§¨
m` ,a`d iiga dzlertïéçà ìL ïä éøä ,áàä úîiqkp x`yk ¥¨¨£¥¥¤©¦

`ed elv` dcary mc` eze` dl carzydy df aeigy oeik ,a`d
epnn xhtdl leki epi`y ,xenb aeig`ede ,aeig eze`a a`d dkfe ,

.ezzin xg`l eipal eyixen

* * *

àøîâ
,dia` ly dqpwe dnbte dzyea ,dzztzpy dxrp' ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .'dqetza xrvdeïì òîLî à÷ éàîycig dn - ©¨©§©¨
ixde ,df oica `pzdàðéðzlirl dpyna df oic epipy xak -(.hl), ¨¦¨

ìL ïúBð äzônääòaøà ñðBàäå ,íéøác äL,mixacïúBð äzônä ©§©¤¥§Ÿ¨§¨¦§¨¥©§¨¨©§©¤¥
éñBî ,ñð÷e íâôe úLBa,øòvä úà ïúBpL ñðBà åéìò óaeign cal ¤§¨§¨¦¨¨¥¤¥¤©©©

.epizpyn dycig dne ,mbte zyea qpw
:`xnbd zvxznéøèöéà 'äéáàì'déì C`ed dpyna yecigd - §¨¦¨¦§§¦¥

.dia`l `l` ,dxrpl mipzip mpi` eli` miaeigy
:dywne `xnbd dkiynnàèéLt énð äéáàìheyt df oic s` - §¨¦¨©¦§¦¨

,lirl dpyndn cnlpe ,`edäzôî áéäé à÷cîdaiigy dnn - ¦§¨¨¦§©¤
dpeekd i`ce ,qpwe mbte zyea mlyl dztnd z` lirl dpynd

,dia`l ok mlyiydîöòì éàc,ozep `edäzôî áéäé éànàrecn - §¦§©§¨©©¨¦§©¤
,dl mlyl dztnd aiigãáò dzòcî,dilr `a dpevxn ixd - ¦©§¨¨©

dn dyw aeye ,dxez ezaiigy minelyzd lk lr el dlgne
.epizpyna yecigd

:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà 'ïéca äãîò'dpynd dkxved - ¨§¨©¦¦§§¦¨¥
a`d zne ,a`d iiga oica zad dcnry ote`d z` eprinydl

`ed df oecipy eprinydle ,oica dcnry xg`làzâeìt§§¨
[zwelgn-],ïðaøå ïBòîL éaøcxg`l cin a`d zeyxa qpwd m`d §©¦¦§§©¨¨

xg`l wx a`l jiiy qpwdy e` ,eze` miyxei eipae ,oica dcnrd
.ea dkef zad ,eziiab mcew zny oeike ,lreta dabpy

* * *
,qpwa a`d dkef iznn oerny iaxe minkg epizpyna ewlgp
xg`l wx oerny iaxle ,oica dcnrd zryn minkg zrcl
,dreay oaxw aeig iabl dnec oecip `iaz jynda `xnbd .e`aby
oaxw aeig oipra zereaya dpyn `xnbd d`ian dligz mpn`
iax zrca zwtzqne ,minkge oerny iax ewlgp ea mby ,dreay
dxwna `a ['zelifb my`' mb dpeknd] 'dreay oaxw' .my oerny
raype ea xtk dlde ,el aiigy oenn exiag z` raz mc`y
,oxwd z` mlyl `ed epicy ,okn xg`l jk lr dcede ,xwyl
xn`py .ezreay lr my` oaxw `iadl oke ,yneg eilr siqedl

(dk-`k d `xwie)FzinrA Wgke ,'dA lrn dlrnE `hgz iM Wtp'¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥©£¦
Fzinr z` wWr F` lfba F` [d`eld-] ci znEUza F` oFcTtA§¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦
lr rAWpe DA Wgke dca` `vn F` [xiky xky mliy `ly-]¨¨£¥¨§¦¤¨§¦§©©
z` F` lfB xW` dlfBd z` aiWde ,mW`e `hgi iM dide .'ebe xwẄ¤§¨¨¦¤¡¨§¨¥§¥¦¤©§¥¨£¤¨¨¤
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ïéãá ãîòã ïåéëonw dil icen ded i`e .xak Ð

Ðoey`x oic zia edeaiig xaky ,mlyn ded

dixtk `penn `zyd ,micr it lrÐ.aiigeåà
ïéãá ãîòã áâ ìò óà àîìãded dcen i`e Ð
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,cere .jli`e oica dcnrd zryn `l` llk

oi`y ,oenn zxitk o`k oi` Ð ecegiia dpew elit`
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miwxtרלו dyelyaa cenr an sc ± iriax wxtzeaezk
ïéãá ãîòùá åàì éàîlr oic zia edeaiige ,oic zia eze`a micr e`ae ,cg` oic ziaa Ð

.xeht :ipzwe ,xtke xfge ,oic zia edeaiigy dn eraez df eiykre ,mditïéãá ãîò àìùá
.micr ecird `l oiicre Ðàùéøãî àäåedeaiige dilr ebilti`c opaxc ediizlin Ð

ibelti`l `z`c ,oerny iax xnelk ,`tiqc llkn ,oica cnrya ixii` dreay oaxw

ediilrÐ.ixii` dzeekcaéì ïéàaiigziy Ð

.my`e ynege oxwàëéà éî àìéôëxnii in Ð

dirazc ,apbc`litk?icen `nlc :cere

.xhtineïéãá ãîòùá àèéùô àìà`de Ð

qpw ody el` e`vi ipzwcÐ:dl yxtn onwl

oxwiry.qpwàùéø éðúéì åàiax" ,dlekc Ð

e` "xne` oerny`py i`n 'ek `tiq ipzil

irvin ia "xne` oerny iax" `pze wiqti`c?

äòåáù ïáø÷ ïéðòì êì àðéãåîåoerny iaxlc Ð

oaxw dilr aiigin `l oica cnrc ab lr s`

.dreayåéðáì åùéøåäìcnryn Ðcr zne oica

`le dig` ly `ed ixd zeabl witqd `ly

.dlyïéðù ïéúøúå ïéøùòezxxy ini eid od Ð

,y`xa sqei ax ayie ,zne ,dax lyederiiqeon

minyd,dwxtldax didy itl .myl el zeidl

did sqei axe ,"mixd xwer" ede`xw jkle ,sixg

ede`xw jkl `ziixae dpyne zereny lra

."ipiq"åùéøåäì éåä àðåîî äáø øîà éëåÐ

ez xhtin `le zeqpw x`ya oica cnryn

.d`cedaãåçì ïúðå ãåçì ïúérnyn "ozi" Ð

oezpd xac rnyn "ozpe" .mlerle ,ieev oeyl

.xakéëä éàdztne qpe`c qpw ip`yc Ð

`penn e`l inp oica cnr elit`c ,zeqpw x`yn

.`edùçëå øîåì ãåîìúi`n ,xnelk :dinza Ð

ixi`ik "ygke"n `xehtl q"yd dl aiqpc `

inc `lcn ,xnelk ,zeqpw x`y silic ikid

zneyzloenn ezligz xwir iedinl ciÐ

,`ed `penn e`l inp `zydc dil wetiz

cr dxez el dzkif `lc ,"ozpe" xn` `pngxc

.dpizp zryùçëå êéøèöéà éëqpe`c qpwl Ð

,iezteedpitlinl`xehtl zeqpw x`y icda

slinl ivn `le ,qpw oxwirc meyn "ygke"n

."ozpe"näøâáå ïéãá äãîòù ïåâëiaxlc Ð

oizipzna biltc ikid ikc .`ed dcic oerny

a`d zny cr zeabl dwitqd `laÐinp ikd

xn`wc ,dxbay cr zeabl dwitqd `la bilt

`ed ixd oerny iaxle ,a` ly od ixd `nw `pz

ok ixg` dzn m`e .dnvr lyÐdia` dl zixi

`lc ab lr s`e ,xenb oenn iede .dcic gkn

x`yn ip`y ded `l dcic iablc .dcil `hn

ike ,`ed `penn oica dcnrd zrync ,zeqpw

`ziinÐjkld .ea dl didy zekf lk `ed zixi

"ozpe"n`cenlz aiqpe ,dixhtinl ivn `l

.qpw exwirc meyne ,"ygke"néëä éàÐ

cnryacoica,dzniwe`oenn dyrp xakeÐ

qpw ody el` e`vi ipzw ikid?!edpip oenn `d

'åë ñð÷ íìùî åðéàùded icen ded i`e Ð

i`c meyn oerny iaxc `nrh ,`nl` .xhtin

`lyk `l` `zil `de ,`ed xhtin icen ded

mlync oica cnr `de :opiqxb ikd .oica cnr

.aiigin inp dreay oaxw envr it lràðîçø
äéøèô.dreay oaxwn Ðåúéîòá ùçëåîoxwiry mixac `l` ea yxit `ly Ð.oenn
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éàîdil `xiaqc ,ilk cegia ibqc opgei iaxl `nlya :xn`z m`e Ð oica cnrya e`l

oic mewn lkn Ð dil ipwe qpwl ilk el cgiic ab lr s`c ,xity iz` Ð zepew zernc

aiigin `lc ,yiwl yixl `l` .ecil `aiy cr ,mixac dnk oiprle ,dreay oaxw oiprl eilr qpw

li`ed ?`kd oerny iax xht i`n` Ð elv` eciwtde xfge epnn elhpyk `l` dreay oaxw

xne`e !`ed xenb oenn Ð epnid elhpe oica cnre

xninl ivn yiwl yixlc :mdxa` oa oeyny epiax

xfge ,eqpwl oekyn zxeza ilk el ozpy ixiinc

dc .elv` eciwtdezxeza `l` el ozp `le li`e

.ecia didy it lr s` .oenn aiyg `l Ð oekyn

epir z` `niqe epiy z` litda :wgvi epiaxl dniz

aiigzn `d ?dreay oaxw aiigin `l i`n`

el oi`e ,oic zia edexhte oica cnry oeik ,ez`ceda

,xexgy hb xqegn izk`c oeik `nye !melk eilr

`vei did `l Ð epir z` `niqy dcen did m`

.zexigl

àìcnr `la i` :xn`z m`e Ð oica cnr `lya

,dreay oaxw aiigin `lc `hiyt Ð oica

`xw jixv dne ,xhtin dcen i`c ,dixtk icin `lc

xnel cenlz :iieyw`l dil dede ?jkl "ygke"c

!dil irain "midl` oeriyxi xy`" ?"ygke"

xnel cenlz ?"ygke" xnel cenlz :onwl jixtck

ira `l `kdc :xnel yie !dil irain "ozpe"

`nlra `zknq` xninl `ki`c ,ikd iieyw`l

ded "ygke"c ikid ik ,xity jixt onwl la` .`ed

ded inp ikd Ð zeqpw x`y oiprl dxenb `yxcl

.iezte qpe` oiprl dxenb `yxc

éîåìùú]iax Ð dynge drax` inelyze ltk

wiay `lc ,`d` bilt `l oerny

dcen ikc icin raze ,aiigin dcen ikc icin yipi`

[xi`n iax axd epxen .uiiw lkd `kdc ,xhtin

.ci azk mipyi zetqez

ïéçàãqpw `ed Ð icicl `nlya Ð iedinl ira

oaxw oiprl `pngx ilbcn ,ilin lkl

ike :dniz !iedinl ira oig`c ,jcicl `l` .dreay

iaxa wgvi epiax uxize ?oizipzn rci `l dax

Ð eipal eyixedl ied oennc xn`c daxc :mdxa`

ixii` oizipzn la` ,zniiw zad oi`yk epiid

onf lk eipal eyixedl ie`x oi` f`c ,zniiw zadyk

eza zekf yixen mc` oi`c meyn ,ecil `a `ly

ibelti`l dil `gip `l Ð dil iyw`c iia`e .epal

.el dced inp daxe ,i`da

ïúðåepzpe" aizkc rx my `iven iabe Ð cegl

;cegl "ozpe" :xninl `ki` "dxrpd ia`l

.cegl "epzpe"éà"ygke" xnel cenlz ikd

icicl `nlya .dil irain "ozpe" xnel cenlz

opitli `zlin dleke ,icin ixnb `l "ozpe"n

Ð eipal eyixedl oenn ied `lc s`c ,"ygke"n

`l` .dreay oaxw iab `pngx ilbcn ,mzdn opitli

zry cr `penn ied `lc "ozpe"n ztlic jcicl

m` ,mcew enk oica dcnrd xg` a` ikf `le ,dpizp

xv oi`e ,dil irain "ozpe" oklr "ygke"c `xw ji

inp xeht Ð xhtin dcen i`c oeikc `hiytc ,jk

.dreay oaxwn

éëxg`e dxbae oica dcnry oebk `xw jixhv`

s`e Ð zixi `w dcic dpin zixi ikc dzn jk

xeht ikd elit` ,aiigin Ð dcen i`e ,qpw gkn ecil `a `ly `ed xenb oenn `zydc ab lr

la` !`ed oenn ?qpw ody el` e`vi :`zyd ipyc i`nl jixtc epiide ."ygke"n dreay oaxwn

.xhtin Ð dcen i`e ,qpw gkn ecil `ae li`ed !qpw dil ixwc xity dil iz` ded `zyd cr

e`vi ipz :ipyne ?qpw dil ixw i`n` ,aiigin Ð dcen i`c `id `hiytc `zlne ,dyexi gkn `l` qpwd gkn ecil `a `ly ,dzne oica dcnry oebk ,`peeb i`d ika `xwl opinwenc ,`zyd la`

lr oirayp xn`c xfrl` iaxl elit` inp ikde .dreay oaxwn xehtc "ygke"n `id aezkd zxifb ikd elit`e ,ez`ceda aiigine ied `penn oica cnryn zeqpw edlek `zyde .qpw oxwiry el`

.ez`ceda aiiginc ab lr s` ,dreay oaxwn xehtc `id aezkd zxifb Ð zerwxwdàäzeqpw lkac il `xiaqc ,icicl `nlya :dl xn`w daxc eixacle Ð 'ek envr it lr mlync oica cnr

dcnr oebk ,dreay oaxw inp aiigin Ð envr it lr aiiginc `kid lkc ,xity iz` Ð "ygke"n opirnyck ,ecil ribiy cr oerny iaxl qpw aiyg mlerle ,envr it lr mlyn epi` oica cnr elit`

.iywiz Ð dreay oaxwn xeht ez`ceda aiiginc ab lr s` ,dzne dxbae oica dcnry dztne qpe`a e` ,oica cnry zeqpw lk `d Ð jcicl `l` .zixi dpinc ,dzne dxbae oica
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!ïéca ãîòLa éîð àôéñ ,ïéca ãîòLa àLéøcî¦§¥¨§¤¨©©¦¥¨©¦§¤¨©©¦
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òø íL àéöBîe äzôîäå ,ñðBàäå¯ãeîìz ?ïépî §¨¥§©§©¤¦¥©¦©¦©§
ãîò àìc éà ?éîc éëéä .äaéø ,"ìòî äìòîe" :øîBì©¨£¨©©¦¨¥¦¨¥¦§Ÿ¨©

ïéca¯àèéLt àlà ?àkéà éî àìéôk¯ãîòLa ©¦§¥¨¦¦¨¤¨§¦¨§¤¨©
ïéca ãîòLa àLéøcîe ,ïéca¯ãîòLa éîð àôéñ ©¦¦§¥¨§¤¨©©¦¥¨©¦§¤¨©

ì àðìéëé :déì øîà !ïécaàLéø :Cì ééepL¯ãîòLa ©¦£©¥¨¥§¨§©¥¨¥¨§¤¨©
àôéñå ,ïéca¯ïBòîL éaø dleëå ,ïéca ãîò àlLa ©¦§¥¨§¤Ÿ¨©©¦§¨©¦¦§

zøîà ïk íàc .Cì ïðépLî àì é÷éçc ééepéLå ,àéä¦§¦¥§¦¥¨§©¥©¨§¦¥¨§©§
àôéñ éðúéì Bà "øîBà ïBòîL éaø" àLéø éðúéì :éì¦¦§¥¥¨©¦¦§¥¦§¥¥¨
àLéøå ,ïéca ãîòLa dlek ,àlà ."ïBòîL éaø éøác"¦§¥©¦¦§¤¨¨§¤¨©©¦§¥¨
ïaø÷ ïéðòì Cì àðéãBîe ,ïBòîL éaø àôéñå ïðaø©¨©§¥¨©¦¦§¥¨¨§¦§©¨§©

ðéîà÷ éëå ."Lçëå"î déøèt àðîçøc ,äòeáLïBîî à §¨§©£¨¨§¨¥¦§¦¥§¦¨¨¦¨¨
éåä¯:øîBà ïBòîL éaø :déáéúéà .åéðáì BLéøBäì ¨¥§¦§¨¨¥¦¥©¦¦§¥

áàä únL ãò úBaâì ä÷étñä àì íà¯ìL ïä éøä ¦Ÿ¦§¦¨¦§©¤¥¨¨£¥¥¤
åéðáì BLéøBäì éåä ïBîî zøîà éàå .dîöò¯dîöòì ©§¨§¦¨§©§¨¨¥§¦§¨¨§©§¨

àúléî éàä ?àáø øîà !éåäéî éòa ïéçàc ?éànà©©§©¦¨¥¥¤¥¨©¨¨©¦§¨
àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBé áøå äaø da éàL÷̈©¦¨©¨§©¥¤§¦§©§¥§¦§¨
éðàL :d÷øéôe àLéøa óñBé áø áéúéc ãò ,÷øôéà¦§©©§¨¥©¥§¥¨¥§¨¨¥
éáàì dnò áëBMä Léàä ïúðå" :àø÷ øîàc íúä̈¨§¨©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦

óñk íéMîç äøòpä"¯àlà áàì äøBz äúkéæ àì ©©£¨£¦¦¨¤Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨
BLéøBäì éåä àðBîî äaø øîà÷ éëå .äðéúð úòMî¦§©§¦¨§¦¨¨©©¨¨¨¨¥§¦

åéðáì¯:áéúëc ,ãáò éab ,äzòî àlà .úBñð÷ øàLa §¨¨¦§¨§¨¤¨¥©¨©¥¤¤¦§¦
ìL óñk"àì éîð éëä "åéðBãàì ïzé íéì÷L íéL ¤¤§¦§¨¦¦¥©¨¨¦©¦Ÿ

ãeçì "ïzé" ?!äðéúð úòMî àlà ïBãàì äøBz äúkéæ¦§¨¨¨¨¤¨¦§©§¦¨¦¥§
ãeîìz ?"Lçëå" øîBì ãeîìz ,éëä éà .ãeçì "ïúðå"§¨©§¦¨¦©§©§¦¥©§
éøèöéà ék :àáø øîà !déì éòaéî "ïúðå" øîBìC ©§¨©¦¨¥¥¨©¨¨¦¦§§¦

Lçëå""¯íúäc .äúîe äøâáe ,ïéca äãîòL ïBâk §¦¥§¤¨§¨©¦¨§¨¥¨§¨¨
äéáà úéøé à÷ ék¯éëä éà .úéøé à÷ dãéc dpéî ¦¨¨¥¨¦¨¦¨¦¨¨¨¥¦¨¦

øa ïîçð áø øîà !àeä ïBîî ?ñð÷ ïäL elà eàöé̈§¥¤¥§¨¨¨©©©§¨©
ïBòîL éaø :déáéúéà .ñð÷ ïøwéòL elà eàöé :÷çöé¦§¨¨§¥¤¦¨¨§¨¥¦¥©¦¦§
àìc ,àîòè .Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàL ,øèBt¥¤¥§©¥§¨©¦©§©£¨§Ÿ

Bîöò ét ìò ílLîc ,ïéca ãîò àä .ïéca ãîò¯ ¨©©¦¨¨©©¦¦§©¥©¦©§
ïðaøc íäéøáãì ïBòîL éaø !áéiçéî éîð äòeáL ïaø÷̈§©§¨©¦¦©©©¦¦§§¦§¥¤§©¨©
àðîçø ïéca ãîòc áb ìò óà ,éãéãì :eäì øîà÷̈¨©§§¦¦©©©§¨©©¦©£¨¨
àëéä úäéî éì eãBà ,eëãéãì àlà ."Lçëå"î déøèt§¨¥¦§¦¥¤¨§¦§¦¦©¥¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zeaezk(iriax meil)

:eziiyew z` iia` miiqnåàì éàîzwqer `ziixad oi` m`d - ©¨
aote`ïéca ãîòLxtk jk xg`e ,micr it lr el` zeqpw aiigzpe §¤¨©©¦

oaxwn xehty oerny iax xaeq dfa s`e ,xwyl raype mda
l dnec df oi`e ,qpw `ed aeigd xwiry oeik epiide ,dreaymipte`

xne`d ,dax ixack `ly epiide .oenn mxwiry ,miweqta e`aedy
oaxw eilr miaiige ,oennk qpwd oic dyrp oica dcnrd xg`y

.dreay
:dax el aiydàì`l` ,oica cnryk zwqer `ziixad oi` - Ÿ

,ïéca ãîò àlLaxeht `ed okle ,'qpw' `ed eaeig lkd ixacl dfae §¤Ÿ¨©©¦
.dreay oaxwn

:df iegic lr `xnbd dywnàLéøcî àäåd`iand `ziixad ly §¨¦§¥¨
zwqer minkg zrc z`aote`,ïéca ãîòLy i`ceénð àôéñ §¤¨©©¦¥¨©¦

zwqer mdilr wlegd oerny iax zrc z` d`iand.ïéca ãîòLa§¤¨©©¦
:oica cnryk zwqer `yixdy `xnbd dgikeneéðz÷caàLéø §¨¨¥¥¨

,minkg zrcaéì ïéàynege dreay oaxw aiig mc` `diyàlà ¥¦¤¨
aïøwä úà íäéìò ïéîlLnL íéøác'oenn' iaeiga ,xnelk ,cala §¨¦¤§©§¦£¥¤¤©¤¤

la` ,oecwte dlifbkìôk éîeìLze ,apb lyäMîçå äòaøà éîeìLz ©§¥¤¤©§¥©§¨¨©£¦¨
,exkn e` egahe dy e` xey apebd lyåly qpw inelyz okñðBàä §¨¥

ïépî ,òø íL àéöBîe äzônäåkd s`yaiig xwyl raype mda xte §©§©¤¦¥©¦©¦
,ynege dreay oaxwøîBì ãeîìzdreay oaxw iabl'ìòî äìòîe' ©§©¨£¨©©

(`k d `xwie),äaéøxteke lrend z` s` ef oeyl zelitka aezkd ¦¨
:`xnbd zxxane .qpw inelyzaéîc éëéäexaic ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,minkgàkéà éî àìéôk ,ïéca ãîò àìc éàe` ltk aeig yi ike - ¦§Ÿ¨©©¦§¥¨¦¦¨
mda dcei m`y oeike ,mda aiigzd `l oiicr ixde ,zeqpw x`y
epi`y heyte ,oenn zxitk llk o`k oi`y `vnp xhti dzr

.dreay oaxwa aiigznàèéLt àlàxaecnyïéca ãîòLa ¤¨§¦¨§¤¨©©¦
,dld erazyk jk xg`e ,micr it lr qpwd inelyza aiigzde
edeaiig xaky oeiky minkg mixaeqe ,dcede ,xwyl raype xtk
,mlyl aiigzi df aeiga dzr dcei m`e ,qpwd inelyza oic zia

.dreay oaxw aiige oenna xtekk epicàLéøcîezrc z` d`iand ¦§¥¨
zwqer minkg,énð àôéñ ,ïéca ãîòLaiax ixac z` d`iand §¤¨©©¦¥¨©¦

zwqer mdilr wlegd oerny,ïéca ãîòLa`id mzwelgn ixdy §¤¨©©¦
oaxw aeig oi` oerny iax ixacly ef `ziixan gkene .ote` eze`a

.dax ixack `lye ,oica cnry xg`l s` qpw lr dreay
:`ziixadn `iyewd z` uxzn daxdéì øîà,iia`lì àðìéëéééepL ¨©¥¨¦§¨§©¥

Cìd zn`ay jl xnele uxzl ip` leki -àLéøzwqerãîòLa ¨¥¨§¤¨©
,ïéca,dreay oaxw aiig okleåd eli`àôéñzwqerãîò àlLa ©¦§¥¨§¤Ÿ¨©
,ïéca,dreay oaxwn xeht okleå`ziixaddleëzrcïBòîL éaø ©¦§¨©¦¦§

å .àéäc oeik ,ok jl uxz` `l mpn`Cì ïðépLî àì é÷éçc ééepéL- ¦§¦¥§¦¥Ÿ§©¦¨¨
,miwegc mixac jaiydl utg ipi`íàcjl uxz`éì zøîà ,ïk- §¦¥¨§©§¦

,`id oerny iax `ziixad lk m` ,jk lr zeywdl yiy il xn`z
àLéø éðúéì`ziixad zligza zepyl `pzl did -ïBòîL éaø' ¦§¥¥¨©¦¦§

àôéñ éðúéì Bà ,'øîBà`ziixad meiqa `pzd xn`iy e` -éøác' ¥¦§¥¥¨¦§¥
,'ïBòîL éaødxn`p `ziixad lky micnl epiid ef oeylny ©¦¦§

,'xne` oerny iax' `ziixad rvn`a epipyy dzr la` ,ezhiya
.oerny iax ixacn epi` `yixa xen`dy rnyn

:xne`e dax jiynnàlà`ziixad zn`a ,jl uxz` jkdlek ¤¨¨
zwqerïéca ãîòLa,,jziiyewkåi`cea xnel yi okdyàLéø`id §¤¨©©¦§¥¨

zrcïðaødcnrd xg`l qpwa xtekd z` dreay oaxw miaiignd ©¨¨
,oicaàôéñåzhiyk,ïBòîL éaø.oica dcnrd xg`l s` exhetd §¥¨©¦¦§

,ixac zvwnn ia xfeg ip` ef di`x zngneCì àðéãBîedcen ip` - ¦¨¨
jixacl'Lçëå'î déøèt àðîçøc ,äòeáL ïaø÷ ïéðòìdxezdy - §¦§©¨§©§¨§©§¨¨©§¥¦§¦¥

mipte`d x`y jeza qpw ly ote` dazk `ly jka eze` dxht
,oecwtk] oenn iaeig wx ea miiepny ,'ygke' ly weqta mixkfend
dreay oaxw aeig oi` mlerly gken df weqtne ,[d`elde dlifb

.oica cnry xg`l s`e ,qpw zxitkaàðéîà÷ éëåizxn`y dne - §¦¨£¦¨
oica dcnrd xg`l qpw oerny iax zrcly,éåä ïBîîizpeek ¨¨¥

oiprl wx dzid,åéðáì BLéøBäìqpw yixen mc` oi`y s` ,xnelk §¦§¨¨

oica cnry xg` la` ,oica cnr `l oiicryk wx edf ,eipal
oke .qpwd z` eiyxei miaeb ,raezd zne ,qpw exiag el aiigzde
xhti `l ,razpd ea dcei m`y df oiprl 'oenn' oic df qpwl yi

.libx oenna dcenk mlyl aiig `l` ,ez`ceda
oica dcnrd xg` qpwy oerny iax xaeq dax ixacly `vnp
.e`ab `l oiicry s` ,eipal eyixen mc`y df oiprl oennk aygp

:jk lr iia` dywndéáéúéàepizpyna epipy ,daxl iia`lirl) ¥¦¥
(:`n,,øîBà ïBòîL éaø,dzztzpy dxrpúBaâì ä÷étñä àì íàz` ©¦¦§¥¦Ÿ¦§¦¨¦§

qpwd,áàä únL ãò,enlyl oic zia edeaiig xak m` s`ïä éøä ©¤¥¨¨£¥¥
,[qpwd inc-],dîöò ìLa`d mda dkf `ly oeik ,dig` ly `le ¤©§¨

al epyixeiy ick eiiga.eipzøîà éàåqpw lk oerny iax zrcly §¦¨§©§
oica dcnrd xg`l,åéðáì BLéøBäì éåä ïBîîok m`éànà dîöòì ¨¨¥§¦§¨¨§©§¨©©

,qpwd inc z` zlhep `id recn -éåäéî éòa ïéçàcqpwd jixv - §©¦¨¥¤¡¥
eyixede ,miign qpwa a`d dkf xaky oeik ,mig`d ly zeidl

.dxrpd ig` mdy ,eipal
àúléî éàä ,àáø øîà,daxl iia` dywdyáøå äaø da éàL÷ ¨©¨¨©¦§¨§©¨©¨§©

÷øtéà àìå ,ïéðL ïézøúå ïéøNò óñBésqei axe dax ea eywzp - ¥¤§¦§©§¦§¦§Ÿ¦§©
,uexiz mdl did `le ,dpy mizye mixyrc ãòe dax xhtpáéúé ©§¨¦

àLéøa óñBé áø,[eizgz daiyi y`x zeidl dpnzp-]d÷øéôe- ©¥§¥¨¥§¨
,ef `iyew ayiil ecia dlre minyd on ederiiqíúä éðàLaeiga - ©¦¨¨

,dztne qpe`a qpwøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðå' àø÷ øîàc§¨©§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨
'óñk íéMîç(hk ak mixac),y miyxec 'ozpe' xn`py dnneäúkéæ àì £¦¦¨¤§¨©Ÿ¦§¨

äøBzqpwd z`äðéúð úòMî àlà ,áàìqpe`d el ozpy dryn - ¨¨¨¤¨¦§©§¦¨
xn` jkle ,oica dcnrd zryn `le ,qpwd inc z` dztnd e`
xg`l s` df qpw eipal yixen a`d oi`y ,dpyna oerny iax

.eze` dab xak m` `l` ,oica dcnrdäaø øîà÷ éëå,iia`l §¦¨¨©©¨
oica dcnrd xg`l qpwy,åéðáì BLéøBäì éåä àðBîîdføàLa ¨¨¨¥§¦§¨¨¦§¨

úBñð÷dcnrd zryn epennk miaygp mdy ,dztne qpe`n ueg §¨
oeyl mda aezk `ly meyn ,eipal myixen dry dze`ne ,oica

.dpizp
:sqei ax ly evexiz lr dywn `xnbdäzòî àlàoenn aeig lky ¤¨¥©¨

zryn wx eilral dxezd eze` dzkif ,dpizp oeyl ea aezky
l ok m` ,oica dcnrd zryn `le diiabãáò éabxey ebxdy ©¥¤¤

,crendìL óñk' áéúëc'åéðãàì ïzé íéì÷L íéL(al `k zeny),éëä ¦§¦¤¤§Ÿ¦§¨¦¦¥©Ÿ¨¨¦
énðy xn`p dfa mb m`d -äøBz äúkéæ àìdf qpwàlà ,ïBãàì ©¦Ÿ¦§¨¨¨¨¤¨

,äðéúð úòMîoda dkef zeqpw x`yay ,sqei ax xn` recne ¦§©§¦¨
`le ,eipal myixedl leki dry dze`ne ,oica dcnrd zryn

.df llka epi` car ly miyely aeigy yxit
oeyl `l` ,mixacd z` zencl oi` :`xnbd zvxznãeçì 'ïzé'- ¦¥§

oeyle ,dnvr ipta zernyn dl yiãeçì 'ïúðå'zernyn dl yi - §¨©§
dzernyn ,car ly miylya dxen`d 'oYi' oeyly ,dnvr ipta¦¥
onfn el jiiy qpwdy epiide ,zernd z` zzl eilry ,`adl ieeiv
'ozpe' oeyl eli`e .qpwd z` zzl wifnd z` oic zia eeivy§¨©
,zernd z` ozpy ,xak didy dyrn dzernyn qpe`a dxen`d

y qpwd oi`y yexcl yieea miiwzie lreta elawiy cr ,a`d l
.xar oeyla 'ozp'¨©

:`xnbd dywnéëä éàdztne qpe` ly qpw dpey oerny iaxly ¦¨¦
ly epenn df oi`y micnele ,'ozpe' mda aezky itl ,zeqpw x`yn§¨©
`ziixaa oerny iax xn` recn ok m` ,dpizp zry cr a`d

'Lçëå øîBì ãeîìz',qpw lr `a dreay oaxw oi`y jkl xewnk ©§©§¦¥
my mihxetnd miaeigd x`y enk] oenn exwir oi`y meyn epiide

,jixacl ixd ,[weqtadéì éòaéî 'ïúðå øîBì ãeîìz'iaxl did - ©§©§¨©¦¨¥¥
qpe` ly qpw lr dreay oaxw oi`y df oic ixdy ,xnel oerny
cr a` ly epenn mpi`y ,'ozpe' mda xn`py dnn cnlp dztne§¨©
cnr xak m` s` dreay oaxw mzxitk lr aiig oi`e ,eicil eribiy
,zeqpw x`y micnely enk 'ygke'n z`f cenll jixv oi`e ,oica

.oenn oxwir oi`y meyn dreay oaxw mda oi`y
:`xnbd zvxznéøèöéà ék ,àáø øîàCyexcl oerny iax ¨©¨¨¦¦§§¦
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zeaezk(iying meil)

åixdy ,oenn zxitk o`k oi`,øeèt ñð÷a äãBîeaiigl oi` `linne §¤¦§¨¨
.dreay oaxw

:minkg eilr ewlgp dna `xnbd zx`an,éøáñ ïðaøåm` mpn` §©¨¨¨§¥
df oi` j` ,dreay oaxw aiig epi` qpwd z` yexita raez did

`l` ,jkòáz à÷ ék,a`d,òáz à÷ íâôe úLBainelyz mdy ¦¨¨©¤§¨¨¨©
,`id oenn zxitk dld ly ezxitke ,qpwd melyz z` `le ,oenn

.dreay oaxw aiige
oerny iax ly zwelgnd zexaq z` dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .minkgeéâìôéî à÷ éàîaiax ewlgp dna - §©¨¦§§¥
a`dy mixne` ep` oerny iaxl recn ,xnelk ,minkge oerny
zyead z` raez `edy mixne` ep` minkgle ,qpwd z` raez

:`xnbd zx`an .mbtde÷éáL àì ,øáñ ïBòîL éaø ,àtt áø øîà̈©©¨¨©¦¦§¨©Ÿ¨¦
õé÷ àìc éãéî òáúå õé÷c éãéî Léðéàz` reazln gipn mc` oi` - ¦¦¦¥§¦§¨©¦¥§Ÿ¦

zyea eizgz raeze ,milwy miyngl aevwe reci enekqy ,qpwd
lka eze` meyl oic zia mikixv `l` ,dreci mzney oi`y ,mbte
zxitk s` ,qpwd lr `id ezriazy oeike ,dnvr ipta dxrp
oaxw zaiign dpi` qpw zxitke ,qpwd lr `id dld zreaye

.dreayåeli`àì déa éãBî éëc éãéî Léðéà ÷éáL àì ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¥Ÿ¨¦¦¦¦¥§¦¥¥Ÿ
øètéîdld ea dcei m`y ,mbte zyea reazln gipn mc` oi` - ¦§©

,enlyl aiigziøètéî déa äãBî éëc éãéî òáúåeizgz raeze - §¨©¦¥§¦¤¥¦§©
ezriazy oeike ,mlyln xhti razpd ea dcei m`y ,qpwd z`

xtk dlde ,mbtde zyead lr `idoaxw aiig ,xwyl raype
.dreay

.` :mipipr dylya oerny iaxe minkg ewlgpy ,`ibeqdn dlerd
epizpyna ewlgp(:`n)oennk miaygp dztne qpe` ly qpw iznn

,oica dcnrd zryn minkgl ,xhtp epi` ea dced m`e ,raezd
ewlgp .a .diiab zryn wx edf oerny iaxle ,zeqpw x`yk

zereaya dpyna(:el),dztne qpe` zxitk lr dreay oaxw aeiga
,oennd wlg lr `id driazdy meyn dreay oaxw aiig minkgl
lr `id driazdy meyn dreay oaxwn xeht oerny iaxle
,qpw exwiry xac lr dreay oaxwa `ziixaa ewlgp .b .qpwd
ezxitk lr aiige oennk epic oic ziaa aiigzpy xg` minkgl
eilr oi` mlerl ,qpw exwiry oeik oerny iaxle .dreay oaxw

.dreay oaxw aeig

* * *
dpyna epipy(.an),dzab `ly it lr s` dz`ivne dici dyrn' ,

:`xnbd zwtzqn .'oig` ly od ixd a`d znàðéáà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦£¦¨
ïéçàä ïî úðBfépä úa ,úLL áøîminkg epwizy ,dia` zny za - ¥©¥¤©©¦¤¦¨©¦

jk lr aiigzn `ede ,dig` eyxiy a`d iqkpn zpefip didzy
,dn`l azky daezkaäéãé äNòî,a`d zzin xg`l dyeryéîì ©£¥¨¤¨§¦

mig`d m`d ,wtqd iccve .dig`l e` dl ,mikiiy mdáà íB÷îa§¨¨
,éîéé÷ey mpic ,dze` mipf mdy oeik ,xnelkitlk a`d oicl d ¨§¥

,eza,énð àëä ,áàì äéãé äNòî íúä äî,a`d znykäéãé äNòî ©¨¨©£¥¨¤¨¨¨¨¨©¦©£¥¨¤¨
áàì éîc àì ,àîìc Bà .ïéçàìoky ,a`l minec mig`d oi` -íúä ¨©¦¦§¨Ÿ¨¥¨¨¨¨

àðæzéî déãécîiyrn okle ,eiqkpn zpefip zad ixd ,ig a`dyk - ¦¦¥¦©§¨
la` ,a`d ly dici,àëä,mig`d on zpefipd zaaeäãécî åàì ¨¨©¦¦§

àðæzéîmdl yixedy miqkpdn `l` ,mdiqkpn zpefip dpi` - ¦©§¨
.daezkd oicn dl micareyn el` miqkpe ,a`d

:wtqd z` `xnbd zhyetdéì øîà,zyy axäeúéðzozip - ¨©¥§¦¨
oldl dpyna epipyy dnn df wtq heytl(:dv),úðBféð äðîìà©§¨¨¦¤

íéîBúé éñëpî,dzaezka dlra dl aiigzd jky ,mdia`n eyxiy ¦¦§¥§¦
äéãé äNòîedpnl`d lyïälLzpefip `idy oeiky ,minezid ly - ©£¥¨¤¨¤¨¤

on zpefipd za iabl xnel yi oke .mdly dici dyrn ,mdiqkpn
iyrn ,a`d mdl yixedy miqkpdn zpefip `idy oeiky ,mig`d

.mig`d ly dici
:`xnbd dywnéîc éîdpnl`l dnec mig`d on zpefipd za ike - ¦¨¥

ixd ,minezi iqkpn zpefipdäçååøäa déì àçéð àì ,Búðîìàoi` - ©§¨¨Ÿ¦¨¥§©§¨¨

dyrny sicrn `ede ,ezen xg`l migeex dl eidiy oevx lral
,dizepefn z` wx eiqkpn lehz ezpnl`e ,eipal mikiiy eidi dici

mle`äçååøäa déì àçéð ,Bzaz ezay a`d oevx -ick ,oenn giex ¦¦¨¥§©§¨¨
,dly eidi dici iyrny utg `ed okle ,dze` `yil miyp` evxiy
ezpnl`n di`x oi`e .mig`d iqkpn zlhep `idy zepefnd caln

.minezid ly dici iyrny ,eza oiprl
ep`vny xg` oicn oywnd lr ddnz `xnbd(:hlw a"a)iabl

z` mipad milhep ,miaexn miqkp gipde zny mc` .zad zepefn
mda oi`y ,mihren miqkp gipd m` j` .zepad z` mipfe miqkpd
z` zepad zelhep ,ycg xyr mipy zepade mipad epefiy ick

:`xnbd ddnz .migztd lr exfgi mipade ,miqkpdàøîéîì- §¥§¨
xnel jpevx m`dBúðîìàî déì àôéãò Bzáczaeha utg `edy - §¦£¦¨¥¥©§¨¨

lr dywn dz` okle ,ezpnl` zaeha dvex `edy dnn xzei eza
,dfl df mze` dncnd zyy ax,éñBé éaø øîà ,àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©¦¥

,zae dy` gipde zny mc`eNòd oic z`k ,úaä ìöà äðîìàoic ¨©§¨¨¥¤©©§
da ,ïéçà ìöà úáa`d xi`ydy ote`,ïéèòeî ïéñëð,xnelkäî ©¥¤©¦§§¨¦¨¦¨

ïéçà ìöà úaäwx el yie ,zepae mipa a`d xi`ydy ote`a enk - ©©¥¤©¦
y minkg exn` ,mihren miqkpúðBféð úaä,a`d iqkpnåeli` ©©¦¤§

úaä ìöà äðîìà óà ,íéçútä ìò eìàLé ïéçàäxized xy`k - ¨©¦¦§£©©§¨¦©©§¨¨¥¤©©
miwitqnd mihren miqkp `l` el oi`e dpnl`e za eixg`

dy `ed oicd ,odn zg` zepefnlúðBféð äðîìà,a`d iqkpnåeli` ©§¨¨¦¤§
íéçútä ìò ìàLz úaäiqei iax ixacn gkene .dizepefn jxevl ©©¦§©©©§¨¦

iabl s` ok m`e ,eza z` xy`n ezpnl` z` oefl sicrn mc`dy
.ezal didzy dgeexda xzei utg `edy xazqn mici dyrn

:oywnd zrc z` `xnbd zvxznàúeìéæ ïéðòìleflf oiprl - §¦§©¦¨
,dceakadéì àôéãò Búðîìàceak lr xzei qg mc`dy ,ezan ©§¨¨£¦¨¥

sicrn `ed ,mihren miqkp yiyk okle ,eza ceak lrn ezpnl`
la` .migztd lr xfgz ezae odn qpxtzz ezpnl`yïéðòì§¦§©

déì àôéãò Bza ,äçååøägiexz ezay dvex mc`y ,ezpnl`n ©§¨¨¦£¦¨¥
epi` ezpnl` iabl j` ,el` minca `ypidl lkezy ick ,oenn
iyrn m`d ,`pia` iax ly wtqd z` heytl oi` okle ,jka utg
dpnl`d ly dici iyrny oicdn ,dig`l mikiiy zad ly dici

.minezil mikiiy
on zpefipd zay ,zyy ax zxaq lr epizpynn dywn sqei ax
,minezid on zpefipd dpnl` oick ,mdly dici iyrn mig`d

:mdly dici iyrny,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.an lirl),äNòî ¨¦©¥©£¥
dúàéöîe äéãé,dia` ly zeidl miie`xd ,zad lyàlL ét ìò óà ¨¤¨§¦¨¨©©¦¤Ÿ

äúábm` ,a`d iiga mze`áàä úî,mda zekf dl didy ixg` ¨§¨¥¨¨
,ïéçà ìL ïä éøäeiiga a`d mda dkf xaky oeik ,dly opi`e £¥¥¤©¦

,wiicl yie .eipal myixedeàîòèiyrna mikef mig`dy mrhd - ©£¨
oeik `ed dicicdk`lnd z` dzyr,áàä éiçamda dkfy oeike §§©¥¨¨

,eipal myixed ,a`dàädzyry dici dyrn la` -úúéî øçàì ¨§©©¦©
,áàämd ixd ,eiiga a`d mda dkf `ly,dîöòì.mig`l `le ¨¨§©§¨

e :`iyewd z` `xnbd zniiqnåàì éàîepizpyn oi` m`d - ©©
elit` zwqerazadúðBféðmilhep mpi` ok it lr s`e ,mig`d on §¦¤

.zyy ax zrck `lye ,dici dyrn z`
:sqei ax ziyew z` `xnbd dgecàìzaa zwqer dpynd oi` - Ÿ

`l` ,mig`dn zpefipdaza,úðBféð dðéàLa`d yixed `ly oebke §¤¥¨¦¤
z` milhep mpi` i`ce mdlyn zpefip dpi`y oeike ,llk miqkp
z` milhep eid mdn zpefip dzid m`y okzi j` ,dici dyrn

.dici iyrn
:digcd lr `xnbd dywnéàdpyna xaecnazaúðBféð dðéàL ¦§¤¥¨¦¤

ok m` ,mig`d iqkpnàøîéîì éàî,dpynd ixaca yecigd dn - ©§¥§¨
oic ixd ,dici iyrna a`d zekf z` miyxei mig`dy xnel m`
ick m`e ,eipal myixen miqkpa a`d dkfy oeiky ,`ed heyt
mb ixd ,dig`l mpi` dzin xg`l dzyry mici iyrny wiicpy

e .mdly dici iyrn oi` mdn zpefip dpi` m`y ,heyt dfeléôà£¦
øîàc ïàîìyãáòì øîBì áøä ìBëé,ely iprpkénò äNòdk`ln §©§¨©¨¨©©§¤¤£¥¦¦
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רלט miwxt dyelya` cenr bn sc ± iriax wxtzeaezk
øåèô ñð÷á äãåîåonw dil ice` i`c oeike .rayp eilre ,ecal qpw `l` eraz `l ixde Ð

.dixtk `penn e`l inp dixtk ik ,mlyn `lïéçàä ïî úéðåæéðä úái`pz `ed jky Ð

opfzine iziaa oiazi oedi oepi` ,i`pin ikil oiieedic oawep opa :(a,ap zeaezk) oiwxta daezk

.oixaebl oegwlzc cr iiqkpnåäãéãî åàì.on` zaezk i`pzn `l` Ðéñëðî úðåæéð äðîìà
íéîåúé:oiwxta ,`ed daezk i`pz inp i`dc Ð

xbin ini lk iqkpn `pfzine iziaa `azi `dz z`

.jizelnx`ïäìù äéãé äùòîåmewna `nl` Ð

.iniiw a`äçååøäá äéì àçéð åúágiexzy Ð

cal dici dyrn.dzqpxtnúáä ìöà äðîìàÐ

.zae dpnl` gipde zny inïéèòåî íéñëðáÐ

xn`ck ,yceg xyr mipy zqpxt ick oda oi`y

epefi zepad :ipzwe ,`xza `aaa "zny in" wxta

.migztd lr el`yi mipadeééçáã àîòèáàäÐ

,edzyr.eipal eyixedl a`d ea dkfeøçàì àä
áàä úúéî,dnvrl ied ,edzyr Ðjixhv`cn

.opireny`l `pzlúðåæéð äðéàùá àìoebk Ð

.miqkp eid `lyàøîéîì éàî`l `weic Ð

dzyrc opireny`l jixhv`a`d zzin xg`l

dzyry dnc dteb `id opireny`l i`e ,dnvrl

mig`l a`d iigaÐ,a` dia dkf `dc ,`hiyt

.`qpw e`le `ed `penncøîàã ïàîì åìéôàÐ

.`zbelt (`,ai) oihib zkqnaäôãòäìmlerl Ð

`weicldici dyrnc opireny`l ,jixhvi` dlic

`lc .zpefip dpi`yae ,dnvrl a` zzin xg`l

dzkify zekf `niz`ed oenn ezaa a`l dxez

,oefziz i`na ,jl `iywce .mipal eyixedl`d

ixar carn drxb `l?opireny`l jixhv` ikÐ

dici dyrny ,dtcrdlscer,dizepefn lr

.opireny`l jixhv`äáø àøáâ éëå àáø øîà
óñåé áøërci ded `l ,`zaeiz `dl daze`c Ð

ivne ,dtcrd `ki`ciiepyle iiegcldpi`ya

daze` ikd elit`e ,dtcrdle zpefip?lr `l`

sqei ax jgxk`ziilrn `zaeizc ,rci `nrh

.zyy axc` oizipznn dil `iyw ikde ,`id

éðú÷ã,dici dyrn mr dz`ivn oizipzn Ð

diipznl il dnle?lr s` ipzinl jiiy `l `de

dzab `ly abÐdzab o`nnc?éëä åàì àìà
äúàéöîë äéãé äùòî øîà÷dzyry dnc Ð

a`l a`d iiga,oiyxeilexg`l dzyry dne

a`d zzinÐ.dnvrl'åë äúàéöî äîÐ

dz`ivnciiga elit` `dc ,dnvrlc ol `hiyt

lr dkenq ok m` `l` a` oda ikf `l a`d

meyne ,(a,ai) `rivn `aaa opixn`ck ,epgly

opzck ,eiiga dizepefna aiig epi`c oeikc ,dai`

zxn` i`e ,eza zepefna aiig epi` a`d :oiwxta

dnvrl dz`ivnÐ.zepefn dl aidi `l ez

meyn dz`ivna i`kf :opixn` inp oiwxita onwle

oig` la` .dai`Ðiqkpn `pfzn ediigxk lr

.a`díúåà íúìçðúäå áéúëã.miprpk micar Ð

åúá úåëæezaa dxez el dzkify zekf Ð.àîéàå
éåúôáúåñð÷å úáäaezkd zelage qpe`c Ð

gikyc icinc ,dici dyrn la` .xacnixqgeda

ediipin `pfzin `dc ,`pennÐ.ied edcic `ni`àåä àôåâã àøòödil ikf `l `xrve Ð

"laegd"a `ipzck ,a`l `pngxmiphwd ezaae epaa :(a,ft `nw `aa)Ð.dlebq mdl dyri
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éáø],seq seqc :dyw la` .oica cnr `lcae oica cnra ,izxza ibilt `zyde Ð 'ek xaq oerny

oia wlgl wgc mpga ok m` Ð aiigin dcen i`c ab lr s` oaxwn xehtc xnel jixvc oeik

:dyw cere !d`ced oiprl Ð ied `pennc dax xn`w ik :xninl dil ded `l` ,zeqpw x`yl df qpw

:cere !dreay oaxwa `ilz d`ced ,daxc` ?d`ceda dreay oaxw oerny iax ilz i`n` ,iia`l

,zerwxw ixd ?oaxwn d`ced slinl ira ded ikid

`d :cere !aiigin dcen i`c ab lr s` ,oaxwn xehtc

rnyn Ð 'ek mlync oica cnr `d onwl xn`c

c ,dztne qpe``,oaxw aiig Ð oica cnr m` ,dia i`w

iia`c :wgvi epiax yxtne !dzne dxba `lc ab lr s`

oica cnr elit` eipal yixen epi`c oeik dil `irain

zekf yixen mc` oi`c meyn ,oizipzna oerny iaxl

Ð ecil `a `ly onf lk eza zekf aiyge ,epal eza

s` "ygke"n ehrnl ie`xc ,dreay oiprl oicd `ed

dcenyk ,d`ced oiprl `ed xenb oenny it lr

m`c oeik ,eilr qpw my mewn lkn Ð oica cnryk

Ð oica cnry dcen did `le iezite qpe`a dcen did

.[ayiizi `l mewn lkn `ibeqd seqe .xeht

úáÐ inl dici dyrn oig`d on zpefipd

,dnvrl iedc dil `hiyt `ziixe`cn

,ira opaxcn `l` ,"mzlgpzde"n onwl opiyxcck

.dpnl`n dlr iziincne ,zepefna `nrh ilzcn

edl epiwzd in ,odlyn zpefipc oeik :dil `iraine

lk rnyn oke ?`l e` ,zepefn zgz dici dyrn opax

ivn ded ,axc `nrh i`n irac onwle .`ibeqd

`ziixe`cnc ,zyy axc `nrh i`n inp irainl

xn`wc meyn ax hwp `l` .dnvrl dedc dcen

zvwe .opaxcn s` ,dnvrl dici dyrnc `icda

ithc rnyn `kdc :mdxa` oa oeyny epiax mbnbn

mgxk lra zpefipy oeik ,dly dici dyrn eed

onwle .mzrcn zpefip dzidy dnn ,oic zia i`pza

,`kti` rnyn dpnl` iab (a,dv) "dpnl`" yixa

ded Ð oic zia i`pz ici lr zpefipy oeik :daxc`c

,mzrcn zpefip dzidy dnn ith odly dici dyrn

dil `gipc zal dpnl` oia wlgl wgece] .oeir jixve

:[`kti` ied `xaq mewn lknc ,dgeexda

åùòm`e Ð oig`d lv` zak zad lv` dpnl`

dil ixw i`n` zad lv` dpnl` :xn`z

yxtn Ð oig` lv` za iab `nlya ?oihren miqkp

el` epefiy ick :(a,hlw `xza `aa) "zny in" wxta

,xeriy eze` jiiy oi` `kd la` .exbaiy cr el`e

:wgvi epiaxl d`xpe !zepefn mlerl dl yi dpnl`dy

epzpe dpnl`l epwz zae mipae dpnl` yiyk `wecc

la` .zad xbaizy cr epiide ,zal gwil didy dn dl

zady ,zae dpnl` e` ,mipae dpnl` `l` oi`yk

meync .dpnl`d liaya dpwz eyr `l Ð zyxei

xakyk `l` dyexid gk riwtdl evx `l dpnl`

itl ,ith eriwtd zad liayae ,zad liaya eriwtd

wxta inlyexia rnyn oke .mipa oi`yk zyxei `idy

zepad z` dgec dpnl`d oi` :mzd xn`c ,"zny in"

dpnl`dy minrte ,dpnl`d z` zegec zepad `le

ici lr mipad z`e ,mipa ici lr zepad z` dgec

.zepadìà,mig`d on :yexit Ð zpefip dpi`ya

xg`lc `hiytc ?`xninl i`n Ð zpefip dpi`ya i` :jixt ikd meyne .zpefip dzid a`d on la`

li`ed ,jixhvi` `l inp Ð oig` ly od ixd a`d znc Ð dteb `id meyne .dnvrl a`d zzin

i` :iqxb `l` ,`xninl i`n iqxb `lc mixtq zi`e .eze` oiyxeic `hiyt a`d on dzid zpefipe

elit` `d ?oig` ly od ixd a`d zn i`n` :dteb` jixte .a`d iigac `inec wcinl ol zi` a`d zzin xg`c ,oig`d on `le a`d on `l zpefip dpi`ya ixiine .xwir oke ,'ek xn`c o`nl elit` zpefip dpi`ya

.epnn zpefip dpi`y oeik ,el oi` envr a`àìxikyk" azknl ivn dedc "jnr" `ed xzeine "jnr didi ayezk xikyk"n dl yixc `l` ,`xw i`dn dil witn `l (d`x zyxt) ixtqac ,"el aeh ik" opiqxb

.`nlra mixac xetiq `l` epi` Ð "jnr el aeh ik" la` ,"laeid zpy cr didi ayezkãéâîdici dyrnc ol `wtp `l dteb `id `d ?ikdl `xw jixhvi` i`n` :dniz Ð epal eza zekf yixen mc` oi`y

:mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !(a,fi) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,zad z` `le oad z` `l zcaer dpi` dteb dn`e ,dia`l dici dyrn za s` Ð daxl dici dyrn dn` dn ,"dn`l"n `l` dia`l¨

Ð dn`l `pin` ded `xw i`d e`l i` :inp i`] .irain dici dyrn Ð dl oafn ipeaf `zydc ,`yiwd jixv `l dphwl la` ,dxrpl `l` jixhvi` `l `yiwdc .dphw meyn `l` `xw i`d jixhvi` `lc

.(ci azk mipyi zetqez) .[eic `nipe ,xnege lw ied dl oafn ipeaf `zydc :dniz la` .dxrp opirci ded `le ,dn`c `inec oig`l dici dyrn oi`c ,opireny`l jixhvi` dphwl

úåìáçzay inc ozep Ð (b) exiag ly ixar car ci uvewd (`,ft `nw `aa) "laegd"a opixn`e ,dici dyrn ciqtn `lde ?a` ly dlag didz `l dici uviw m` ike :xn`z m`e Ð edpip dcic

,zerwxw oda gwlie ,carl lkd ozpi :ixn` opaxe .eaxl dphw zay ince ,carl dlecbyi i`c ,dk`ln lehia oda oi`y ,zephw zelaga ixiinc dil `hiytc :xnel yie !zexit lke` `ede

.edpip dcic jixt ikdl !?dici dyrn yixeny enk epal yixen oi` i`n` dici dyrn cqtd Ð mda
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רמ
miwxt dyelyaa cenr bn sc ± iriax wxtzeaezk

äéðôá äòöôùdzgt`c Ða`l dizi` i`c .`tqknÐ.xkn da el yi `dc ,`ed dilic

àøéæ éáø øîà äì éøîàå àøéæ áø øîàinwn laaa ,`l` .`xif ax `ed `xif iax `ed Ð

laaa dkinq oi`e ,opgei iaxc dinwl l`xyic `rx`l wilqcÐ.`xif ax dil exw eed

xza xn`c o`nl `ki`e ,dxn` edeknqc inwn xn`c o`nl `ki` ,`zrny `dae

.dxn` edeknqcìàåîùcewy dil exw eed Ð

,ipica dizeek `zkldc mey lrlr cweye

eixacmxne`l.`zkldkäøîà áø àäÐ

.lirlúùù áøëhiytc Ðeza lirl

.oig`l dici dyrn xn`e ,ezpnl`näðùî
áà ìù äúáåúëipyn daeb `idy daezk Ð

iniae ,dqex`l daezk yi :xaqwe .elld oiqex`

.xn`w zephwe zexrpäìù äúáåúëÐ

d`iydync`piiaeb xzae ,ezeyx drwt

,opilf`xza opilf` `le .`ed ikd xza `piiaebe

dcera dazkp dpey`xde li`ed :xnel ,daizk

a`d zeyxaÐ.a`c iedizáà ìù äðåùàøäÐ

.`xnba yxtn `nrhàøîâàéæç àì åú
éáåñðéàì.mizn dilra zeidl dwfg `iedc Ð

wce.zeprxet jxca hewpil `lc ,dizlna `pz

äéçøåà áâàåirac Ðopixenb`lhtyn

daezkd`pyil hwp ,opaxe dcedi iax zwelgne

dicicmzqnlzenai 'qna xn`c iaxk ol

zne ipyl ,zne oey`xl z`yp :(a,cq)Ð

.dwfg `ied ipnf ixzac .`ypz `l iyilyl

ïéñåøéà úòùîãaiigzp ,oey`xd lra ly Ð

oiqexi`a la` .a` da dkfe daezk dl`l ipy

z`ypync ,dkfoey`xlÐ.dpin dizekf drwt

ïéáúëð åúåùøáå ìéàåädpey`xd daezk Ð

oi`eyp mcew dxba ,jklde .oi`eypd iptl didy

Ð"miazkp" opiqxbc `d .ezeyxa azkp `l

miax oeylÐ.i`w daezkc miz`ne dpn`

àáâîåàéáâ úîéàîdiikf oiprl ,xnelk Ð

opilf` oiqexi` xza e`lc opifg `dc ,a`c

elit`dcedi iax dcene :ipzwck ,dcedi iaxl

qx`nadaizk xza `nl` .'ek dxbae eza z`

oiprl .lif`sxhn`txh zni`n zegewl

icarynn?oiqexi` zrynÐ`iddn `dc

`nlc e` ,opaxc `zpwza aiigi` `zrycr

.`txh `l ,xhya deln `iedc ,daizk zry

íéúàî äðîaiign opaxc `zpwznc ÐÐ`txh
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zeaezk(iying meil)

oebk `ziixaa xaecndòötLlaegd,äéðôaxkndl dieey zgte ¤§¨¨§¨¤¨
,dlagd inc z` lhep a`d dfk ote`ae ,dixar dn`k weya

.minc zegt lawi dpxkni m`y jka eciqtdy meyn
mc` oi`y ax mya exn`y mitqep mi`xen` d`ian `xnbd

:ezaa dxez el dzkify zekf eipal yixenáø øîà ,àøéæ áø øîà̈©©¥¨¨©©
dì éøîàå ,áø øîà äðúî,jk ef dreny mixne` yie -éaø øîà ©§¨¨©©§¨§¦¨¨©©¦

äéãé äNòî ,ïéçàä ïî úðBfépä úa ,áø øîà äðúî áø øîà àøéæ¥¨¨©©©§¨¨©©©©¦¤¦¨©¦©£¥¨¤¨
dîöòì,dig`l `le'íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' áéúëc §©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤

(en dk `xwie)miyxece'íúBà'miyixen mz` micard z` -,íëéðáì ¨¦§¥¤
.Bðáì Bza úeëæ LéøBî íãà ïéàL ãébî ,íëéðáì íëéúBða àìå§Ÿ§¥¤¦§¥¤©¦¤¥¨¨¦§¦¦§

,étt øa éîéáà déì øîà,ax mya zxn`y ef `xnin.døîà 'ãe÷L' ¨©¥£¦¦©©¦¨©§¨
:`xnbd zx`anepî ãe÷Ledf ,'cewy' dpeknd `xen`d `ed in - ¨©

,ìàeîLdklde ,dkldd itk eixac z` xnel cwey didy itl §¥
e :`xnbd ddnz .zepenn ipica ezenkdøîà áø àä.l`eny `le ¨©©§¨

:`xnbd zvxznàîéà,dxn` ax wx `ly ,inia` ixaca xen` - ¥¨
`l`.døîà ãe÷L óà©¨©§¨

:df oecipa dkldd z` zxxan `xnbdáøì øîéîà øa øî øîà̈©©©£¥©§©
éòcøäð éøîà éëä ,éMà,`rcxdp ipa exn` jk -déúååk àúëìä ©¦¨¦¨§¦§©§¨¥¦§§¨§¨¥

,úLL áøclirl xn`y(`"r)dici iyrn ,mig`dn zpefipd zay §©¥¤
.mdly,áøc déúååk àúëìä ,øîà éMà áødici iyrn oi`y ©©¦¨©¦§§¨§¨¥§©

el yiy zekf llek ,eipal eza zekf yixen mc` oi`y oeik ,mdly
:`xnbd zwqet .dici dyrna.áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©

äðùî
zncewd dpynd(:`n)ly oenne qpw inelyz mipzip inl dpc

`id m` ,dxrp zaezk oipra epizpyn dpc ok ab`e ,'dztne qpe`'
a` :dnvrl e` dia`lBza úà ñøàîä,dxrpd e` dphwddLøâå ©§¨¥¤¦§¥§¨

okn xg`le ,d`ypy mcew oiqexi`d xg`l dlradñøéàdia` ¥§¨
,xg`läìîøàúðåoiqexi`d xg`l ipyd dlra zn -inc ,dúaeúk §¦§©§§¨§¨¨

diqex` ipyn daebyBlLmpi` oiqexi`y oeik ,dia` ly - ¤
.el mikiiy dly oennd zeiekf oiicre ,a` zeyxn mi`iven

m` j`dàéOä,dia`dLøâåokn xg`le ,oi`eyipd xg`l dlra ¦¦¨§¥§¨
dàéOä,xg`l aey z`yip -äìîøàúðåxg`l ipyd dlra zne - ¦¦¨§¦§©§§¨

,oi`eyipddúaeúkel` milra ipyn,dlLz`ypyky oeik §¨¨¤¨
,el` zeaezk zeabl d`a `idyke ,dia` zeyxn d`vi oey`xl

.ezeyxa dpi`
äãeäé éaøe oexg`d oicd lr wleg,øîBàdaezkdäðBLàøä- ©¦§¨¥¨¦¨

,dyxiby ,oey`xd dlranBì eøîà .áà ìL,minkg(íà) ¤¨¨§¦
dàéOäMî,dia`,da úeLø äéáàì ïéà.dly dzaezke ¦¤¦¦¨¥§¨¦¨§¨

* * *

àøîâ
dzaezk ,dlnx`zpe d`iyd ,dyxbe d`iyd' ,dpyna epipy

:`xnbd zwiicn .'dlyàîòèdf ote` `wec `pzd hwp -dàéOäc ©§¨§¦¦¨
ìáà ,äìîøàúðå dàéOä dLøâåm`éðîæ éøz äìîøàúðizy - §¥§¨¦¦¨§¦§©§§¨£¨¦§©§§¨§¥¦§¥

,ipydne oey`xdn ,minrtéáeñpéàì àéæç àì ezdpi` xzei - Ÿ©§¨§¦§¥
'ziplhw dy`' zaygp `idy oeik ,iyilyl `ypidl die`x

dzin dilral znxebdyiy ote` zepyl `pzd dvx `ly meyne ,
dyxbzdy ote` hwp jkl ,`ypdl dxeq` dy`dy ,zeprxet ea

.iyilyl `ypdl zxzene ,ipydn dpnl`zde oey`xdnåoi`y s` §
mewn lkn ,dzaezk oiprl dpin `wtp jkníéúñ à÷ déçøBà ábà©©§¥¨¨¦

àpz ïì`pzd epl mzq ab` jxca -kixacéðîæ éøúa' ,øîàc ,éaø ¨©¨§©¦§¨©¦§¥¦§¥
'ä÷æç àéåäef xnelk ,'dwfg'k aygp ,miinrt dxewd xac - ©§¨£¨¨

minkg zrck `lye ,dxwn df oi`e zelibxd `id jky dgked
,'dwfg'l xacd z` miaiygn ep` minrt ylya wxy mixaeqd

'ziplhw' `id ixd dilra ezne minrt yly d`yip m` wxe
.iriaxl `ypdl dxeq`e

* * *
,'eke dlnx`zpe d`iyd dyxibe d`iyd :dpyna epipyäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàdaezkd.áà ìL äðBLàøä:`xnbd zxxanéaøc àîòè éàî ¥¨¦¨¤¨©©§¨§©¦
,äãeäézrya ixde ,`id dia`l oey`xd dlran dzaezky §¨

:`xnbd zx`an .dnvr zeyxa `id diiabdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥
eäééåøz,df mrh mdipy exn` -ïéñeøéà úòMîe ìéàBäf`y ©§©§¦¦§©¥¦

,daezkd dazkp,áàä ïäa äëæxg`l ziyrp diiabdy s`e ¨¨¨¤¨¨
bzde d`yipy.a`l jiiy oennd ,dyx

:`ziixan sqei axe dax ixac lr dywn `ax,àáø áéúîepipy ¨¦¨¨
,epizpyn oic lr `ziixaa,øîBà äãeäé éaødaezkdäðBLàøä- ©¦§¨¥¨¦¨

,mipey`xd di`eyipnBza úà ñøàîa äãeäé éaø äãBîe ,áà ìL¤¨¤©¦§¨¦§¨¥¤¦
,da úeLø äéáàì ïéàL ,úàOð Ck øçàå ,äøâáe ,äpè÷ àéäLkwxe §¤¦§©¨¨§¨§©©¨¦¥¤¥§¨¦¨§¨

.dia`l dzaezky dcedi iax xn` dxbay mcew z`yipy ote`a
zryn daezka a`d dkfy iptn `ed dcedi iax ly enrh m`e

,oiqexi`éànà,dnvrl dzaezk dxbay xg` z`yipyk recn - ©©
àîéì énð àëäly `idy xnel dcedi iaxl yi df ote`a mb - ¨¨©¦¥¨

,dia`,ïéñeøéà úòMîe ìéàBä,dphw dzidy.áàä ïäa äëæ ¦¦§©¥¦¨¨¨¤¨¨
:xg` ote`a sqei axe dax ixac z` x`an `axéëä øîzà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦

øîzà,dcedi iax ly enrha epipy jk -éøîàc óñBé áøå äaø ¦§©©¨§©¥§¨§¥
,eäééåøzmipey`xd di`eyipn dzaezk z` lhep a`dy mrhd ©§©§

`l` ,oiqexi` zryn da dkefy zngn epi`BúeLøáe ìéàBä¦¦§
ïéázëðjenq daezkd xhya miazkp miz`n e` dpn aeig - ¦§¨¦

dzaezk xhya lrad aiigzny dry dze`ay oeike ,oi`eyipl
daeb `id m` s`e ,a`d da dkef ,dia` zeyxae dphw oiicr `id
`vnp ,z`yipy mcew dxba m` la` .oi`eyip xg`l dze`
s`e ,dia` zeyxn d`vie dxbay xg`l dzid daezkd zaizky
,dnvrl dzaezk mewn lkn ,dia` zeyxa eid oiqexi`dy

.`ziixaa x`eank

* * *
zry xg` mikled oi` dcedi iax zrcl elit`y x`azdy xg`l

an ,daezkd zaizk zry xg` `l` oiqexi`diznn `xnbd zxx
miqkpn dziiab iabl ,lrad iqkp lr daezkd ceary lg

:`xnbd zxxan .micareynàéáb úîéàî àaâéîeonf dfi`n - ¦§¨¥¥©©§¨
onfa m` ,xnelk ,micareyn miqkpn zeabidl daezkd die`x
eidy miqkpn zeabl dy`d dvexe ,miqkp el oi` lrad dyxiby
e` mxkn jk xg`e ,dl ecarzyde ,dl aiigzdy drya ecia
lrad xkny zerwxwn zeabl dleki `id m`d ,dpzna mpzp
dzaezk dl aiig lrad did xak onf eze`ay oeik ,oiqexi`d zra
zeabl dleki dpi`y e` ,eiqkp ecarzyde ,oic zia i`pz gkn
aegk df ixde ,dzaezk dazkp `l oiicr onf eze`ay oeik ,mdn
ezeyxa el` miqkp eid m` wxe ,micareynn dabp epi`y dt lra
daebe ,ceary mdilr lg daezkd xhy z` dl azky xg`l

.mze`
:mi`xen` zwelgn dfa d`ian `xnbd,àðeä áø øîàwelig yi ¨©©¨

,xacaäðîe dlera lyíéúàîaeig xwir mdy ,dleza ly ¨¤¨©¦
daeb ,oiqexi` zrya maeig lge daezkïéñeøéàä ïîs` - ¦¨¥¦

`l oiicr dry dze`ay mbd ,oiqexi`d zra epwy zegewln
.daezkd xhy azkpåeli`úôñBzsiqedy mekq edfy ,daezk §¤¤

wx daeb ,daezkd zaizk zrya epevxn dl aiigzdl lrad
lrad iqkp z` epwy zegewln,ïéàeOpä ïîepi` df aeig ixdy ¦©¦¦

.oi`eyipd zra lrad zeaiigzdl mcew llk miiw,øîà éqà áøå§©©¦¨©
äæ ãçàå äæ ãçàwx daeb ,ztqez oiae miz`ne dpn oia -ïî ¤¨¤§¤¨¤¦

.ïéàeOpälegi `ly jkl dvxzn dnvr `idy oeik ,jkl mrhde ©¦¦
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zeaezk(iyiy meil)

énð àëädabzy `ped ax xn` `l recn ,jziiyew iabl s` - ¨¨©¦
,ipy onfn d`ne oey`x onfn miz`nàéáb àìc àîòè eðééäjiiy - ©§©§¨§Ÿ©§¨

,ok daeb dpi`y xnel mrh eze`dì áúk àìcîipyd xhya ¦§Ÿ¨©¨
,'íéúànà äàî Cì úéôéñBà'ztqez efy `id ef oeyl zernyny ¦¦¨¥¨©¨©¦

`id oeyld zernyn ,cgi ze`n yly dl azke mzq `l` ,dycg
cì dézìéçà éìeçààn÷ àãeaòLdlgn ipyd xhyd zaizkay - ©¥©¦§¥§¦§¨©¨

ynzydl dpevx m` okle ,oey`xd xhyay cearyd lr dy`d
dpi`e ,ipyd onfdn lkd daeb ,ze`n yly zeable ipyd xhya
miaezkd miz`nd iabl `l s` ,oey`xd xhya ynzydl dleki
on miz`ne dpn' daeby epziibeqa `ped ax xn`y dne .ea
lr dy`d el dlgny xn` `le ,'oi`eypd on ztqeze ,oiqexi`d

onfn daezkd cearyonfa daezkd zaizk ici lr oiqexi`
fef d`n jl iztqede' daezka dl azk jky meyn epiid ,oi`eyip
azek mc` lky daezkd gqep edfe ,'minkg epwizy dn lr
ly cearyd lr el zlgen dpi`y ef oeyln rnyne ,ezy`l
sqep ceary dl siqed `l` ,oiqexi` onfny miz`nd e` dpnd

.oi`eyipd onfn d`n ly

* * *
:`ped ax ixac z` zxxan `xnbdøî øîà,`ped ax xn` jk - ¨©©

yly ly zg`e miz`n ly zg` ,zeaezk izy eilr d`ived m`
,ze`nàéáb éàäa àéòa éàxhya miz`n dabz dvxz m` - ¦¨£¨§©©§¨

,oey`xd onfdn ,oey`xdàéáb éàäa àéòa éàdabz dvxz m` - ¦¨£¨§©©§¨
mc` i`yx eixacly `vnpe .ipy onfn ,ipyd xhya ze`n yly
xhy dfi`a zeable ,df xg` dfa eazkpy zexhy ipy wifgdl

.dvxiy
:`xnbd zxxanïîçð áøc àâéìt àîéìjkn cenll yi m`d - ¥¨§¦¨§©©§¨

,ongp ax zrc lr dfa wleg `ped axyúBøèL épL ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¥§¨
äæ øçà äæa ïéàöBiä,zg` dcy oernyl ozp e` xkny oae`x - ©§¦§¤©©¤

cg`d ly epnfe ,ef dpizp e` dxikn lr zexhy ipy oerny ciae
,exiag lyl mcwenìhéad xhydúà éðLxhyd,ïBLàøäepi`e ¦¥¥¦¤¨¦

e`a dcyd z` dpwy xg`l m` ,okle .oey`xa ynzydl leki
xkend ly eizeaeg zngn dcyd z` epnn eabe xkena miyepd

endn dcyd inc z` zeabl gweld ly epic ,mdil`oi` m`e .xk
zerwxw eixg` epwy zegewln gweld daeb ,zerwxw xkenl
xkend iqkp z` el caryn eciay dxiknd xhyy oeik ,xkendn
`l` daeb epi` ,lhean oey`xd xhydy oeik mpn` ,df oiprl
dy`y xne`d `ped ax dxe`kle .ipyd onfd ixg` epwy mze`n
lr welgi ,oey`xd xhya s` zeabl dleki zeaezk izy dwifgnd
gweld leki xkn zexhy ipya s`y xeaqie ongp ax ly epic

.oey`xd xhya mb ynzydl
:`xnbd dgecdìò øîzéà éî åàìax ixac lr epipy `l ike - ¨¦¦§©£¨

,ongpéñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe ,àtt áø øîà,àì÷éc déa ó ¨©©¨¨¤©©§¨§¦¦¥¦§¨
déáúk úôñBúìgwell xkend siqed ipyd xknd xhya m`y - §¤¤©§¥

zexhyd ipy ixd ,oey`xd xhya lelk did `ly lwc ur
ick `l` ,oey`xd z` lhal ick ipyd z` azk `ly oeik ,mixyk
xhyd onf xg` epwy zegewln s` zeabl lekie ,eilr siqedl

e .ipyd xhyd ly epnf mcew ,oey`xdénð àëäeilr d`ivedyk ¨¨©¦
ongp ax s` ,ze`n yly ly zg`e miz`n ly zg` ,zeaezk izy

c ,lha oey`xd xhyd oi`y xeaqiéñBà àäéãéî dì óyi ixdy - ¨¦¨¦¦
.md mixyk zexhyd ipy okle ,fef d`n ly ipyd xhya ztqez

* * *
:`tt axe ongp ax ixaca oecl zxaer `xnbd,ïîçð áø øîà ,àôeb¨¨©©©§¨

úBøèL éðLdpzn e` xknïéàöBiäzg` rwxw lräæ øçà äæa- §¥§¨©§¦§¤©©¤
,xg`d ly epnfl mcwen cg`d ly epnfìhéad xhydúà éðL ¦¥¥¦¤

xhyd,ïBLàøäeizegewln zeabl `ae rwxwd z` epnn eab m`e ¨¦

zaizk xg`l xkendn epwy mze`n wx zeabl leki ,xkend ly
e .ipyd xhydéñBà éàc ,ïîçð áø äãBîe ,àtt áø øîàdéa óxhya ¨©©¨¨¤©©§¨§¦¦¥

ipydàì÷éc,oey`xd xhya aezk did `lydéáúk úôñBúì- ¦§¨§¤¤©§¥
oey`xd xhyd oi`e ,eay ztqezd xear wx azkp ipyd xhyd

.lha
zxne` .ongp ax ly epic xen` ote` dfi`a zxxan `xnbd

:`xnbdàèéLtd xhyd m`y ,`ed heyt df xac -ïBLàøazkp §¦¨¦
aly gqepå ,øëîd xhyd eli`éðLaezkaly gqep,äðzîm` s` §¤¤§¥¦§©¨¨

c oeik ,lha oey`xd xhyd oi` ,ipyd xhya melk siqed `lúBtéì§©
Bçkgweld lydéì áúëc àeädpzna gkd ietie ,ipyd xhyl Ÿ§¨©¥

`ed xknan xzei,'àøöî øá'c àðéc íeMî`ad mc` ,xnelk ¦¦¨§©¦§¨
jenq edcy [leab-] xviOy eipkyn cg`e ,edcy z` xeknl¥©
mc`l dxkne xar m`e ,el dxkenl eilr ,dzepwl dvex ef dcyl
lehile mincd z` gwell ozil dcyl jenqd oky eze` leki xg`
xvind lra okyd oi` ,exiagn dpzn lawnd eli`e ,dcyd z`
did ,xknd xhy wx ecia did m` `linne .minca ewlql leki
lired dpzn xhy el azke siqedyke ,minca ewlql leki okyd
lhiay mixne` oi` okle ,rwxwdn ewlql dld lkei `ly el

.oey`xd z` ipyd
:`xnbd dtiqenïkL ìëåd xhyd did m`yïBLàøzpizp lr §¨¤¥¦

dcydaoeylå ,äðzîd xhyda éðLoeylïðéøîàc ,øëîoi`y ¦©¨¨§¥¦¦¤¤§©§¦¨
e ,ipyd xhya ztqez yiy oeik ,lha oey`xd xhydàðéc íeMî¦¦¨

,ïk áúëc àeä áBç ìòácm`y ,oexqg yi dpzn xhya ,xnelk §©©§¨©¥
epi` ,lawnd cin rwxwd z` mi`iven ozepd ly eizeaeg ilra
siqed okle ,rwxwd inc z` epnn zeable ozepd lr xefgl leki
eilr xefgl lkei ecin de`ivei m`y ick ,xkn xhy el azke
xn`y ,ztqezk df ixde ,xhya aezkd mekqd z` epnn zeable

.lha oey`xd xhyd oi`y ongp ax dcen dfay `tt ax
oey`xd oi` dpzna cg`e xkna cg` m`y oeik :`xnbd zx`an

,lhaàlàz` lhia ipyd xhydy ongp ax xn` ote` dfi`a ¤¨
epiid ,oey`xdéày ote`a e` -,øëîa íäéðLy ote`a e`íäéðL ¦§¥¤§¤¤§¥¤

,äðzîa,ipyd xhya melk siqed `ly oeikcìhéad xhydéðL §©¨¨¦¥¥¦
úàxhyd.ïBLàøä ¤¨¦

:ongp ax ly epica minrh ipy d`ian `xnbdàîòè éàîaxc ©©§¨
.oey`xd z` ipyd xhyd lhiay ,ongpééeãBà øîéà ,øîà íøôø©§¨¨©¥©¥

déì éãBàepnfy ipyd xhyd z` s` `iven xhyd lray jezn - ¥¥
oey`xd xhydy d`ced o`k yi ,oey`xd ly epnfn xge`n

e .zg` dxikn lr zexhy ipy aezkl xkend jxc oi`y ,siefnáø©
øîà àçà,sqep mrhì déìçà éìeçà øîéàdéãeaòéLlray jezn - ©¨¨©¥©©¥©§¥§¦§¥

lr lgn `edy di`x ef ,xge`nd xhyd z` s` `iven xhyd
oey`xd xhyd ly cearydxhy ozepd e` xkend el azk okle ,

.lhean oey`xd xhydy `vnpe ,ycg
:`xnbd zxxan .zexaqd izy oia weligd dn zxxan `xnbdéàî©

eäééðéamdipy ixd ,oicd oiprl mdipia yi dpin `wtp efi` - ¥©§
:`xnbd zx`an .lha oey`xd xhydy mixaeqeäééðéa àkéà¦¨¥©§

.` :mipecip dylyéãäñ éòeøBàoey`xd xhyd icr m`d - ¥©£¥
milqtp ,siefn xhydy dcen dpewdy mxtx zrcl ,milqtp

.milqtp mpi` `g` ax zrcle .ea enzgy micrd.aìeéøét éîelL §©¥¥¥
epnf oia ,ef dcya lk`y zexitd z` mlyl gweld aiig m`d -
gweldy mxtx zrcl ,ipyd xhyd ly epnfl oey`xd xhyd ly
lk`y zexit mze` z` mlyl eilr ,siefn oey`xd xhydy dcen
oeik ,mlyl jixv epi` `g` axle ,ely dcyd dzid `ly onfa
lr wx lgny `l` ,oey`xd xhyd onfn ely dcyd dzidy

.b .ipyd onf cr eay cearydà÷ñèìeiqin melyz oiprl - §©§¨
aiig in ,ipyd xhyd onfl oey`xd xhyd onf oia rwxwd
`ly gweld dcedy oeik ,xkend lr milhen md mxtxl ,mnlyl
rwxwd dzidy ,dpewd jka aiig `g` axle ,ely rwxwd dzid
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רמג miwxt dyelya` cenr cn sc ± iriax wxtzeaezk
éîð àëälkl ipy onf azk `l` ,"i`nw miz`n` d`n dl zitiqe`e" azk `lcn Ð

oey`xd xhyd lr siqen oeyla `le ,ze`n ylydÐ`cearyl dizlig` dpin rny

ipyd xhy zeabl z`a m`e .`nwÐlka siqend ,ztqez iab la` .ipy onfn dabz

`l jkld ,"opax oewzc i`n lr dl zitiqe`e" ea oiazek miz`n dpn lr zeaezk

i`wcke ,`nw `cearyl dizlig`.i`wøî øîà
zeabl z`a m` :xn`c ,i`w `ped axc` Ð

.'ek miz`núåøèù éðùly ,zg` dcy ly Ð

cg` ,oernyl oae`x oazke ,dpzn e` xkn

.oeiqa cg`e oqipaïåùàøä úà éðù ìèéám`e Ð

epnn detxhe zeixg` el azkÐ`l` daeb oi`

,dil liha oey`x `nip ,inp `kde .ipy onfn

dilg`cdicearyl.`nwéñåî éàãàì÷éã äá ó
.`xza xhya Ðúôñåúìäéáúë`le Ð

iz` ipy onfn i`c `l` ,`nwl ilehaliabnl

Ð`nwa dil `gip i`e ,ztqeze xwir ipwil

micwc meynÐ.ztqez ipwil `làä éîð àëäå
éñåàäì ó.ze`n yly dl azkc Ðåçë úåôéì

äéáúëz` lhia `l dia siqe` `l inp i`e Ð

`xvn ipa ezil `lc `l` ,oey`xdixerxrl

`pic meyn da zil dpzn :ol `niiwc .dilr

.`xvn xacáåç ìòáã àðéãiz` i`c Ðlra

dipin dil sixhe aegÐzeixg` eilr law

xcdpc ,ipyd xhyaiabipezern dipin

.o`k miaezkdàîòè éàî.lhia Ðäéì éãåàÐ

oey`xdy xhyd lra,did siefndvxzpelr

.ipy onfn zeabl xg`déòåøåàéãäñÐ

mxtxl .oey`xa minezgdÐaxl ,mileqt

`g`Ð.mixykéîåìùìåéøéôgwel lk`y Ð

.mlyn mxtxl ,ipy onfl oey`x onf oia

à÷ñèìåonfn jlnl rwxwd qn rextl Ð

mxtxl .ipy onfl oey`xÐ,rextl xkend lr

`g` axlÐ.rextl gweld lräìò éåä éàî
äáåúëã.`iab zni`n ÐäðùîäúðéæåÐ

,oiqexi`a.dxrp `ide÷ðçá åæ éøäelit`e Ð

zwfgac ,mipy yly zan dzegt dxiibzp

dxrpa dliwq `aizk ikc .`id dleza

dqxe`ndÐik" aizkc ,`aizk l`xyia

."l`xyia dlap dzyrúéá çúô àì äì ïéà
äéáà.dia` zia gzt l` d`ivedl jixv oi` Ð

òìñ äàî àìåeicre oxwy lra `vnp m` Ð

.`aizk l`xyia dyxt dlekc .oinnefåæ éøä
äìé÷ñá.dl sili `xnba Ðúáë àéä éøä

äéøáã ìëì ìàøùéa` zia gzt dl yie Ð

.mirlq d`neáà úéá çúô äì ïéàå áà äì ùé
zil`xyiae .zia el oi`y oebk Ð.ixiinw

àøîâ
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àëäyxtl oi` la` .dpey`xan xzei dipy daezka azky :yexit Ð dl siqe`ca inp

.lirl opixn`ck ,odizy daeb dzid ok m`c Ð "jke jk zitiqe`e iziav"" azky

íåùîxac `pic da zi` Ð mdipy d`xi m`c .xkn ly eze` ripvie Ð `xvn xac `pic

gweld m`c d`xpe .`xvn xac `pic da zi` zeixg` da aezky dpzn elit`c .`xvn

lhiac Ð `xvn xac `pic jiiy `lc oxvn envr

hwp `wec e`lc :miyxtn yie .oey`xd z` ipy

`pic jiiy `l elit`c ,`xvn xac `pic meyn

`wtpc ,oey`xd z` ipy lhia `l Ð `xvn xac

`xza `aa) xn`c o`nl elit`c ,jxc oiprl dpin

.ozep dti oira ozep Ð xken drx oira xken (a,cq

øîéàdn :dniz Ð `ceariyl dilg` ileg`

epiaxl d`xpe ?dpzn iab jiiy `ceariyl dilg`

ozepd dpw ipy onfl oey`xd onf oiay oebk :wgvi

lawn dilg` `zyde ,ozipd dcy lv` dcy

xac `pic oerhl lkei `le ,`ceariyl dpzn

:mdxa` oa oeyny epiax xne` cere .`xvn

onfl oey`xd onf oia ozep del m` dpin `wtpc

m` :inp i`] .dcy dze`n eiaeg ilra etxhiy ipy

.[ipyl oey`x onf oia zexit ozepd lk`i

àëéàÐ icdq irexe` ediipiadlecb dniz

oi`c ,micrd leqtl qxhpewa yxity dn `ed

:wgvi epiaxl d`xpe !df oipra micrd leqtl leki

,xg` xhy mey dpzn lawn dfl yi m`c

,`xhyl dil oirxn Ð ea minezg el` micrdy

leqtl Ð inp i` .oileqt ody dcen `ede li`ed

`ede li`ed ,siif iteif xni`c ,xn`w oznizg

.siefn dfd xhydy dcenàúëìäådf cg`

:wgvi epiaxl dniz Ð oi`eypd on df cg`e

,oi`eypd on df cg`e df cg`c opiwqn `zydc

xn`c ongp axc` `bilte ,dl siqe`c ab lr s`

`zrc` Ð ztqezl `lwic siqe` i` lirl

edfe .oey`xd z` ipy lhia `le ,diazk ztqezc

`g` axe mxtxe ,ipica ongp axk `zkldc :dniz

"azekd" idliya inp opiwiice ,diail` eblti`

,`kdc :wgvi epiax xne`e !dizeek (a,ht zeaezk)

.oey`xd z` lhia Ð ztqez `ki`c ab lr s`

oiqexi`a daezk xhy `kilc meyn Ð `nrhe

oey`x i`pz lhazp jkld ,oic zia i`pzn `l`

,zexhy ipy `ki`c ,lirl la` .xhy ici lr

li`ed ,oey`xd z` lhia `l Ð ipya siqedyk

ixii`c oeike :xn`z m`e .oiicr ecia `ede

Ð dl azk `lca iq` axe `ped axc ediizlin

`aac `nw wxta irac `d `kdn heytz ok m`

`lca daezk dl zi` dqex` i` (a,fi) `rivn

on `l` heytl dvex epi`y :xnel yie ?dl azk

igeke`l `ki`c ab lr s`e .`ziixan e` dpynd

`d Ð opaxe oerny iax oa xfrl` iaxc `zlinn

lirl `ipzc `dn heytze :xn`z m`e .dl azkca dnwe`l `ki`c ,igeke`l `kil eza z` qx`ndc oizipznne .`ziixa dpi`e ,dinyn dxn` l`eny xn` dcedi axc ,`id `xnin inp

oi` dqex` i`e .lirl xn`ck ,dazkp ezeyxae li`ed ,ely `ied Ð dl azk i`c ,ixiin dl azk `lca jgxk lre !da zeyx dia`l oi`y ,z`ype dxbae eza z` qx`na dcedi iax dcen

ely miz`n dpne li`ed `zrc `wlqc .oi`eyp zrya dl siqedy oebk ixiine .dl azkca dnwe`l `ki` mlerlc :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe !melk da el oi`c `hiyt Ð daezk dl

.ol rnyn `w ,ely inp ztqez Ðúøåéâä:cere .dn` mr `l` xiibzdl dkxc oi`c ,yly zan dzegta ixii`c meyn Ð `nzq dxiibzpy zxeibd hwp `lc `d Ð dnr dza dxiibzpy

yly zan dzegt z`fe ,xiibzdl raez `ed ok m` `l` oic zia zrc lr ohw xb oiliahn oi`y ,oic zia zrc lr deliahiy `xaq oi`cdza dxiibzpy hwp ikdl .reazl zrc da oi` Ð

.dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed dzid ipzinl irac meyn :cere .dn` zrc lr deliahde ,dnr

ïéà,`kd ip`yc :xnel yie !aizkck `xw opirac ,xht Ð micrd ci drhwp :(a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta xn`c o`nl `kdn iywizc :dniz Ð dliwqa ef ied 'ek a` zia gzt dl

`le Ð "jixrya" yixcc ,oic zia xry lr dze` oilweq mixkp daexy xirac `ziixan dil iywzc :dyw la` .a` dl oi` inp epiide ,dyecwa `ly dzxed zeaxl Ð "dzne" `xw ilbc

.xird xry `le ,oic zia ixry "jixry" ied mixkp aexac :xnel yie ?ixnbl dl opixht `l i`n`e ,mixkp ixrya
`pn
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:àtt áø øîà ,dìò øîzéà éî åàì !ïBLàøä úà¤¨¦¨¦¦§©£¨¨©©©¨
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כתובות. פרק רביעי - נערה שנתפתתה דף מד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

ירידת הנשמה למטה היא לצורך עלייה, בכדי שעל-ידי עבודתה למטה תתעלה למדרגה נעלית יותר מכמו שהייתה קודם הירידה.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



miwxtרמד dyelyaa cenr cn sc ± iriax wxtzeaezk
àøîâéìéî éðä àðî.dliwqa dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxedy ÐäúîåÐ

.`ed `xizi `xw "dzne" i`de ,"dzne mipa`a dxir iyp` lk delwqe"ìàøùéáik" Ð

."l`xyia dlap dzyrïàîé ïàî,"o`ni m`e" azkinl ivnc ,xacn aezkd dztna Ð

"o`ni o`n m`e" azkeÐ,`nl` .zp`nn `ide miiw dia` oi`y oia ,o`nne miiw dia` oia

,"dxrpd ia`l ozpe" qpe`a aizkc ab lr s`

ixinb iccdn dztne qpe`eÐqpw aiigin

,`pngx iaxc `kd ip`y `niz ike .dnezi`

[i`axz` `l rx my `iven iabl la`]Ð`kd

`id oiac `l` ,ieaixn rnyn dnezi e`l inp

el`"a opixn`ck ,akrl oileki dia` oiae

i`axz` `l dnezie .(a,hl zeaezk) "zexrp

xn`wc "dia`"c `pzl dil `xiaqc `l` ,`kd

`xwÐ`xninl `l` ,dnezi ihernl e`l

dqpwc"dia`"l oicd `ede ,dnvrl `le dia`l

.rx my `ivena xen`d'åë áéúåî àåä`d Ð

.`pz xn`wc dneziêë øçàå äéìò àáá
äîúéúðihernl "dxrpd ia`" mlerle Ð

z`veda oia qpwa oia ,dnezi.rx myøîà àáø
áééç.dnezid lr rx my `ivend Ðéîà éðúãî

úìåúá àìå ìàøùé úìåúá ìò òø íù àéöåä éë
íéøâ`pngxc ,`id dnezi mixb zleza `de Ð

ixvnc dirxfl dixwt`aizkc ,xeng lyk

oeyl `ede ."mznxf miqeq znxfe" (bk l`wfgi)

rxf zakymxefdmxfk`xw jixhv`e ,min

.'ek `nlya zxn` i` .ihernløáã àìî äøòð
áåúëäaizk o`ke "xrp" aizk mewn lka Ð

`ln "dxrp"Ð.dphwd z` `ivedlïàë àìà
'åë äøòð`ln aizkc i`d `l` ÐÐcnll `l

jd e`lac ,dphwd z` `ivedle `a envr lr

`yxc`hirn`za e`lc opixn`ck ,dphw dl

dxezay dxrp lk lr `a cnll `l` .oiyper

xqg oiaezkyÐ.rnyna dphwd s`y xnel

dphwa xyt` i`y o`k ,dxrp o`k :sili ikdeÐ

xqg azkpy mewn lky zcnl `d ,`ln aizk

Ð.dztne qpe`a oebk ,rnyna dphwd s`ùìù
úåãî.dqxe`nd dxrp zzina Ðíéãò äì åàá

äéîç úéáá.zqipy xg`l Ðúéáá äúðéæù
äéáà.oiqexi`a Ð
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àðî.ira `w "l`xyia" aizkc meyn Ð ilin ipdàîéàådzcile dzxed zeaxl

zenai) opiyxcc ,dvilg iabc :dniz Ð `id `ziilrn zil`xyi `idd dyecwa

`nl` ,l`xyin en`e eia` `diy cr dvilg oicl xyk oi`c "l`xyia eny `xwpe"n (`,aw

`ly ezxedc meyn mzdc :`niz ike !dyecwa ezcile ezxed elit` "l`xyia"n ihrnn

"jig` axwn"c ,ihernl jixhv` `l dyecwa

,dyecwa ezcile ezxed opirac oic lka opirci

eia` `diy cr "l`xyia" dvilg oic iab xzii`e

`ni` :iieyw`l `ki` izk` Ð l`xyin en`e

dyecwa `ly ezxed ihernl `z` "l`xyia"c

`l "jig` axwn"c ,mixb ipa zvilgl elit`

xb la` ,l`xyi oicl dilqtinl `l` opiyxc

`ed "jilr" :mzd opiyxcck ,oiic ivn Ð exiag

oeik :wgvi epiax xne`e !'ek "jig` axwn" opirac

,`ed `ilrn l`xyi Ð dyecwa ezcile ezxedc

oeik ,mixb ipa inp ikd ok m` ,`kd opixn`ck

,`ziilrn l`xyi eed Ð dyecwa ozcile ozxedy

`xwpe" `laÐ oke li`ede ."jilr" eda `pixwe

ipa zvilgl xb leqty ol `wtp "l`xyia eny

en` `dzy cr "jig` axwn" opirac ,mixb

eia` ikexv`l "l`xyia" xzii` ikdle .l`xyin

.l`xyin

àîéàåcwa `ly dzcile dzxed zeaxldye

`xw inwe`l ol zi` ,daxc` :dniz Ð

`ly dzxed opiaxnc oeik :xnel yie !incca

e`l "l`xyia"c `xw ol ilb ok m` Ð dyecwa

`ly dzcil elit` daxp `linn ok m`e ,`wec

.dyecwaíàÐ dil ipd` i`n l`xyia ok

dil ipd` `nipc :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz

epiax xne`e !sqk d`n mlyi `le dwli `ly

.dyxta aezkd lkl dpdiy `ed `xaqc :wgvi

sqk d`ne zewln oiprlc :wgvi epiax xne` cere

zleza"nc ,"l`xyia"n ihernl jixhvi` `l

`zyde .edl opihrnn mixb zleza `le "l`xyi

zleza jixhvi` i`n` :iywiz `lc xity iz`

,"l`xyia"n dil wetiz ,mixb zleza `le l`xyi

opixnb mewn lkn Ð aizk dzin iablc ab lr s`e

azkc `nrh :xn`wc ,jenqa rnynck ,qpw dpin

elit` `pin` ded ikd e`l `d ,"dxrp" `pngx

'ebe zn` m`" aizkde ,dphwqpw opitlic `nl` ,"

"l`xyi zleza" aizk `l i` ,i`ce `l` ;dzinn

`ly dzcile dzxed elit`c `pin` ded Ð

ipd` l`xyiae ,"dzne"n opiaxn ded dyecwa

.dyecwa `ly dzcile dzxed ihernl `z` "l`xyia" jgxk lr Ð "l`xyi zleza"n dl opirnyc `zyd la` .sqk d`n mlyi `le dwli `ly

àéöåîä:rnyn ,sqk d`n `le ,a` zia gzt dl oi`e ,dliwqa ef ixd Ð dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed ipzwc ,oizipznn dil iywzc :dniz Ð 'ek xeht dnezid lr rx my

lirl xn`c ,`aiwr iaxc `ail` .oizipzn iwenc xnel yie ,qpw dl yi yly zan dzegt zxeibc opz inp lirle .sqk d`n dl yi Ð a` dl oi`y ,dzeekc dxenb zil`xyi `d

iqei iax la` .dnvrl Ð a` dl oi` `d ,"dxrpd ia`l" yixc inp `kde .dnvrl Ð dqxe` `d ,dia`l Ð "dqxe` `l xy`" :yixce ,dnvrl dqpw Ð dyxbzpe dqx`zpy dxrp (`,gl)

biltc `axe .qpw dl oi` Ð a` dl oi` `d ,"dxrpd ia`l" `kd yixc inp ikd Ð qpw dl oi` dqxe` `d lirl yixcc ikid ikc .xehtc xn`w ililbd iqei iaxc `ail` `kdc `pipg iaxa

zeaxl "o`ni o`n m`" ipzcn oia` xa iqei iax `kd jixt `zyde .`yxc `idd` `pz mey bilt `lc xazqne ,`xwn dil yixcc ,in` ipzcn ,aiig ililbd iqei iaxl elit`c xaq dilr

`icda rnyn oke .`pipg iaxa iqei iaxl ililbd iqei iax` ililbd iqei iaxn jixte .ililbd iqei iax ixac :qxb `zlikna oke .l`ppg epiax qxb ikde .ililbd iqei iax ixac ,qpwl dnezi

n inp jixte .`aiwr iaxk oizipzne ,dl xn`w ililbd iqei iaxc `ail` `pipg iaxa iqei iaxc ,inlyexiaxn`w mzd la` .`kd ipynck inp ipyne ,ililbd iqei iax ixac qpwl dnezi zeaxl

.rx my `iven` `le ,dztn`e qpe`` dizlinúìåúá`weec hrnncn ,`wtp "l`xyi zleza"n ,dnezi zeaxl "o`ni o`n m`" jixhvi` i`n` :xn`z m`e Ð mixb zleza `le l`xyi

`le "l`xyi zleza" opiyxc ded `l Ð "o`ni o`n"n dnezi opiaxnc e`l i`c :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .`gip Ð `rnzyn `ieaxn e`l dnezic qxhpewd yxitc i`nle !mixb za

dl yi l`xyi za dnezi `d `weicl `l` `xw jixhvi` `lc xnel `xaq did `le .`wtp "dxrpd ia`l ozpe"nc `xw jixv `l mixb za meync oeik .izixg` dyxcl `l` ,mixb zleza

.mixb zleza `le "l`xyi zleza" xity opiyxcc ,mixb za "dxrpd ia`l"n ihernl ol zil Ð dnezi opiaxnc `zyd la` ,qpwàäzn` m`e aizkde dphw elit` `pin` ded ikd e`l

oibdep oi` dyxtay oipic lk Ð dlecba ixii` `xwe li`ed inp xninl ira `le .qpw aiign `l dzin aiign `lc `kid lkc ,dzinn qpw slinl `g` ax ira `lc wgvi epiaxl d`xp Ð did

`weec rnync ,dxrp zernyn lhia Ð "`d" aizk `lc oeikc meyn epiide ,rnyna dphw elit` `pin` ded ikd e`l `d ,"`d"a "dxrp" `pngx azkc `nrh :jixt ikd `l` .dlecba `l`¥¥

'ebe zn` m`" aizk `de ,dlecbopaxl icin dyw `l `zyde .dlecb iedc dxrp zernyn lhean epi` "`d" oexqg meyn `nl` Ð xqg "dxrp" azk ikd elit`e ,`id oiyper za e`l dphwe "¥

jixhvi` i`n` inp iywz `le .ziyixtck `l` ,ixii` oiyper zaa `xwc meyn qpwn dphw ihernl ira `l `kd `dc !ixii` oiyper zaa `xw `de ,dphwd lr `aa dliwq iaiignc edl `pn

.iccdn opitli `l `dc Ð dliwq iabc "l`xyia"n dil wetiz ,"l`xyi zleza"àädidz el"c meyn e`l i` ,ikd yixc ded inp xi`n iaxe Ð rnyna dphw elit` xrp xn`py mewn lk

,ilb `xw ilbc dztne qpe`a `weec xi`n iaxl `nip ,opaxk ,rnyna dphw elit` "xrp" xn`py mewn lkc yxcnl xazqne li`ed :xn`z m`e .dnvr dedna (a,n) lirl yixcc "dy`l

lit`c yexcp mewn lka la``ivena enk ,`ln "dxrp" eda aezkil Ð "dy`l didz ele"c `xw `z` dztne qpe`l `weec i`c ,xi`n iaxc `nrh epiidc :wgvi epiax xne`e !rnyna dphw e

.ixiin dnvr dedna Ð `kd enk "xrp" xn`py mewn lkac cnll `a ,dnvr dedna "dy`l didz el" aizkcne ,'ek mewn lka `d dxrp o`k `pin` dede ,rx my
xn`
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àøîâ:àø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©¥¨¦§¨©§¨
"äúîå"¯dúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä úBaøì ¨¥¨§©¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨

òìñ äàîe ,é÷ìéð éîð à÷ìéî ,éëä éà .äMeã÷a¦§¨¦¨¦¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©
ì éîð"äúîå" :àø÷ øîà !ílL¯,äúaøúð äúéîì ©¦§©¥¨©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨

!äMeã÷a dúãéìå dúøBä úBaøì :àîéàå .ñð÷ì àìå§Ÿ¦§¨§¥¨§©¨¨§¥¨¨¦§¨
dúøBä úBaøì àîéàå .àéä àúééìòî úéìàøNé àéää©¦¦§§¥¦©©§§¨¦§¥¨§©¨¨
éðäà éàî "ìàøNéa" ïk íà !äMeã÷a àlL dúãéìå§¥¨¨¤Ÿ¦§¨¦¥§¦§¨¥©©£¥
ìò òø íL àéöBnä :àðéðç øa éñBé éaø øîà ?déì¥¨©©¦¥©£¦¨©¦¥©©

äîBúiä¯"äøòpä éáàì eðúð"å :øîàpL ,øeèt¯ ©§¨¨¤¤¡©§¨§©£¦©©£¨
,ïéáà øa éñBé éaø áéúî .áà dì ïéàL Bæì èøt§¨¨¤¥¨¨§¦©¦¥©¨¦
"äéáà ïàîé ïàî íàå" :àãéáæ øa éñBé éaø àîézéàå§¦¥¨©¦¥©§¦¨§¦¨¥§¨¥¨¦¨

¯àeä .éìéìbä éñBé éaø éøác ,ñð÷ì äîBúé úBaøì§©§¨¦§¨¦§¥©¦¥©§¦¦
Ck øçàå äéìò àáa :dì ÷øôî àeäå dì áéúBî¦¨§§¨¥¨§¨¨¤¨§©©¨

éànî .áéiç :øîà àáø .äîzéúð¯:éîà éðúcî ¦§©§¨¨¨¨©©¨¦©¦§¨¥©¦
àîìLa zøîà éà .íéøb úìeúa àìå "ìàøNé úìeúa"§©¦§¨¥§Ÿ§©¥¦¦¨§©§¦§¨¨

áéiçéî ìàøNéa àðååb éàä ék¯éøèöéàc eðééäàø÷ C ¦©©§¨§¦§¨¥¦©©©§§¦§§¦§¨
àðååb éàäk ìàøNéa zøîà éà àlà ,íéøb éèeòîì§©¥¥¦¤¨¦¨§©§§¦§¨¥§©©§¨

øeèt ìàøNéa àzLä ,øeèt¯!?àéòaéî íéøâa ¨¨§¨§¦§¨¥¨§¥¦¦¨£¨
äpèwä ìò òø íL àéöBnä :Lé÷ì Léø øîà¯ ¨©¥¨¦©¦¥©©©§©¨

øac àìî äøòð ,"äøòpä éáàì eðúðå" :øîàpL ,øeèẗ¤¤¡©§¨§©£¦©©£¨©£¨¨¥¦¥
é÷úî .áeúkäáéúëc àîòè :àaà øa àçà áø dì ó ©¨©§¦¨©©¨©©¨©£¨¦§¦

éëä åàì àä "äøòpä" da¯eléôà àðéîà äåä ¨©©£¨¨¨¨¦£¨¨¦¨£¦
:áéúk àä ,äpè÷àì äfä øácä äéä úîà íàå" §©¨¨§¦§¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ

çút ìà äøòpä úà eàéöBäå äøòpì íéìeúá eàöîð¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©
"äeì÷ñe äéáà úéa¯!àéä ïéLðBò úa åàì äpè÷e ¥¨¦¨§¨¨§©¨¨©¨¦¦

ïàk ,àlà¯"øòð" øîàpL íB÷î ìk àä ,äøòð¯ ¤¨¨©£¨¨¨¨¤¤¡©©£¨
ìL :àìéL éðz .òîLîa äpè÷ eléôà:äøòða úBcî L £¦§©¨§©§¨¨¥¥¨¨¦§©£¨
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zeaezk(iyiy meil)

àøîâ
ixd ,dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxed dzid' ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'dliwqa eféléî éðä àðî,df oic cnlp oipn - §¨¨¥¦¥
`iven zyxt lk `ld ,l`xyi zak dpic dyecwa dzcil m`y

:`xnbd daiyn .l`xyi zaa wx dxn`p rx my,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
àø÷ øîàc(`k ak mixac)mipa`A Dxir iWp` dElwqE','äúîezaize §¨©§¨§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¥¨

d`ae ,zxzein 'dznE'úBaøìy dxrpdúãéìå äMeã÷a àlL dúøBä ¥¨§©¨¨¤Ÿ¦§¨§¥¨¨
,äMeã÷a.dliwqa dpicy ¦§¨

:`xnbd zl`eyéëä éà,yexita dxezd dze` dzaixy ,ok m` - ¦¨¦
ì énð òìñ äàîe ,é÷ìéð énð à÷ìéîílL`vnp m`y oicd `di - ¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©©¦§©¥

lr rx my `iven oick ,rlq d`n mlyie lrad dwli ,xwy xacd
zak zaygp dpi` el` mipicay dpynd dxn` recne ,l`xyi za

:`xnbd zvxzn .l`xyi,'äúîe' àø÷ øîàwxìaeig oipräúéî ¨©§¨¥¨§¦¨
äúaøúðm`y ,ef zxeib,dliwq zaiig dzpifàìådzaxzdñð÷ì ¦§©§¨§Ÿ¦§¨

.dwel lrad oi` oke ,rx my dilr `ivede xwiy lrady dxwna
:`xnbd zl`eyàîéàåd`a 'dznE' dlindy xn`p `ny -úBaøì §¥¨¥¨§©

y dxrp wx,äMeã÷a dúãéìå dúøBä.l`xyi zak dliwqa dpicy ¨¨§¥¨¨¦§¨
:`xnbd daiynàéää,dyecwa dzcile dzxedy dxrp - ©¦

àéä àúééìòî úéìàøNédyxca jxev oi`e ,`id dxenb zil`xyi - ¦§§¥¦©©§§¨¦
.zlwqpe l`xyi zak dpicy xnel zcgein

:zl`eye `xnbd dtiqenàîéàå`a weqtdyúBaøìdxrp §¥¨§©
y,äMeã÷a àlL dúãéìå dúøBädzpife dxiibzdy dieb xnelk ¨¨§¥¨¨¤Ÿ¦§¨

dpyna eli`e .zlwqpy ,dqex` `idyk(`"r)dpicy x`azd
:`xnbd daiyn .wpga,ïk íàdliwqa dpic dxiibzdy dieb mby ¦¥

dlap dzUr' weqtd ,l`xyi zak'ìàøNéadéì éðäà éàîdn - ¨§¨§¨¨§¦§¨¥©©£¥¥
'dznE'n miaxn oi` okle .hrnl `a `ed dn xnelk ,epl lired¥¨

.dyecwa dzcile dyecwa `ly dzxedy zxeib `l`

* * *
:dnezi lr rx my `iven oica dpc `xnbd,àðéðç øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¦¨

äîBúiä ìò òø íL àéöBnädcera dzpify micr `iady ,a`n ©¦¥©©©§¨
,enfede dqex`øeèt,sqk d`n ly qpwnøîàpL(hi ak mixac) ¨¤¤¡©

sqk d`n Fz` EWpre'.áà dì ïéàL ,Bæì èøt ,'äøòpä éáàì eðúðå §¨§Ÿ¥¨¤¤§¨§©£¦©©£¨§¨¨¤¥¨¨
:ef dkld lr `iyew d`ian `xnbd,ïéáà øa éñBé éaø áéúî̈¦©¦¥©¨¦

,àãéáæ øa éñBé éaø àîéúéàåzyxta dxeza xn`p ,`ziixaa epipy §¦¥¨©¦¥©§¦¨
dztnäéáà ïàîé ïàî íàå''zlEzAd xdnM lwWi sqM ,Fl DYzl §¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ

(fh ak zeny)yi df weqtne ,éñBé éaø éøác ,ñð÷ì äîBúé úBaøì§©§¨¦§¨¦§¥©¦¥
.éìéìbä`ypizy o`nl leki dia` mby cnln oeyld ltk ,xnelk ©§¦¦

df oe`in zngne ,el `ypdl o`nl dleki `id mbe ,dztnl eza
,[qpwn xeht dzetnd z` `yepd dztn ixdy] qpwa aiigzn `ed
`pzd oiad ,qpw dnezil yiy jkl cgein ieaix weqta oi`y s`e
dnezia s` `l` ,`weeca epi` o`k xen`d 'dxrpd ia`l'y
dxrpl epzep el `ypdl zp`nn `id m`e ,qpw aeig yi zp`nnd
oi`e ,qpwn xeht dnezi lr rx my `ivend recn ok m`e ,dnvr

.dxrpl qpwd ozpiy mixne`
:ef `iyewl uexizd z` `xnbd d`ian÷øôî àeäå dì áéúBî àeä¦¨§§¨¥

dìililbd iqei iax ixacy ,eziiyew z` uxiz envr dywnd - ¨
mixen` dzetn dnezil qpw aiignday ote`äéìò àádztnd §¨¨¤¨

mcewaiigzd a` dl did dry dze`ay oeike ,dnziizdy
,qpwa dztnd,äîzéúð Ck øçàå`l` eaeig rwt `l df ote`ae §©©¨¦§©§¨

my `ivend e` dnezi dztnd la` ,dnvr dxrpl qpwd z` ozep
dpizpdy el` zeiyxta xn`py oeik ,qpwn xeht dnezi lr rx

.`pipg xa iqei iax ixacke ,a` dl oi` efe ,'dxrpd ia`l' `id
`iven oipra `pipg xa iqei iax lr wlegy in yiy d`ian `xnbd

:dnezi lr rx my,øîà àáødnezid lr rx my `ivend.áéiç ¨¨¨©©¨
:`xnbd zx`aneéànî,`ax z`f cnl okidn -énà éðúcî- ¦©¦§¨¥©¦

iM' rx my `iven iabl weqta xn`p ,in` dpyy `ziixadn¦
'l`xUi zlEzA lr rx mW `ivFd(hi ak mixac)eyxce ,úìeúa' ¦¥¨©§©¦§¨¥§©

,íéøb úìeúa àìå 'ìàøNéezy` lr rx my `ivendy ,xnelk ¦§¨¥§Ÿ§©¥¦
,sqk d`ne zewlna yprp epi` ,dqex` dcera dzpify ,zxeibd

eáéiçéî ìàøNéa àðååb éàä ék àîìLa zøîà éàzpaen ef dyxc - ¦¨§©§¦§¨¨¦©©§¨§¦§¨¥¦©©
dnecd dxrpa s` zewlne qpw aeig yi l`xyi zaay xn`z m`
`id s`y zxeibl dnecy ,a` dl oi`y dnezia epiide ,zxeibl

,a`n dnezik `ide dia`l zqgiizn dpi`éøèöéàc eðééäàø÷ C ©§§¦§§¦§¨
íéøb éèeòîì.zewlne qpwn zxeib hrnl weqtd jxved okl -àlà §©¥¥¦¤¨

zøîà éàmby ,`pipg xa iqei iax zrckàðååb éàä ék ìàøNéa- ¦¨§©§§¦§¨¥¦©©§¨
,dnezi epiide ,zxeibl dnec ote`a,øeèt,dyw ok m`àzLä ¨©§¨

àéòaéî íéøâa ,øeèt ìàøNéal`xyi za lr rx my `ivend m` - §¦§¨¥¨§¥¦¦©§¨
`ivendy xnel jxev yi ike ,a` dl oi`y oeik ,qpwn xeht dnezi

b za lr rx myoi`y ink `id zxeibd s` ixde ,xeht `edy mix
dnezi lr rx my `ivend i`ce `l` .qpw dl oi` i`ceae ,a` dl
lr rx my `iven hrnl dxezd dkxved jkle ,aiig l`xyi za

.zxeib

* * *
:dphw lr rx my `ivena dpc `xnbdíL àéöBnä ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦©¦¥

ìò òøezy`,äpèwä`vnpe ,zqxe`n dcera dzpify orhe ©©©§©¨
,eixaca xwiyyøeèt,zewlne qpwnøîàpLd`n Fz` EWpre' ¨¤¤¡©§¨§Ÿ¥¨

sqk'äøòpä éáàì eðúðå(hi ak mixac),áeúkä øac àìî 'døòð'yi - ¤¤§¨§©£¦©©£¨©£¨¨¥¦¥©¨
dxezd lkn dpeya ,`ln 'dxrp' aezk df weqtay jkn yexcl
,rnyna dphw mby `id zernyndy `"d xqg 'xrP' da aezky©£¨
wx `l` dphw lr aeig oi` rx my `ivenay cnll dxezd d`ay

.dxrp lr
dphw hrnl cgein cenill yiwl yix wwfp recn dywn `xnbd

:rx my `iven zyxtné÷úî,àaà øa àçà áø dì óitl `vnp ©§¦¨©©¨©©¨
c ,jixac'äøòpä' da áéúëc àîòèdphw mihrnn ep`y mrhd - ©£¨¦§¦¨©©£¨

'dxrp' dxezd dazky meyn wx `ed rx my `iven zyxtn
,`lnéëä åàì àädf herin ilel la` -àðéîà äåäxeaq iziid - ¨©¨¦£¨£¦¨

yäpè÷ eléôàokzi ike ,qpw dia`l mlyl jixve ,dyxtd llka £¦§©¨
e ,ok xneláéúk àäef dyxtaeàöîð àì äfä øácä äéä úîà íàå' ¨§¦§¦¡¤¨¨©¨¨©¤Ÿ¦§§

'äeì÷ñe äéáà úéa çút ìà øòpä úà eàéöBäå ,øòpì íéìeúamixac) §¦©©£¨§¦¤©©£¨¤¤©¥¨¦¨§¨¨
(`k-k ak,åixdàéä ïéLðBò úa åàì äpè÷dn lr zyprp dpi` - ©§©¨©©¨¦¦

yperd oi` i`ceay oeike ,zeevn libl dribd mcew dzyry
dpi` dyxtd x`y s`y cenll yi ,dphwa xen` ef dyxtay
rx my dilr `ivedy xxazdyk lrad yper mbe ,dphwa zwqer
cenll yiwl yix jxved recne ,dphw dy`dy ote`a xn`p `l

.dphw hrnnd 'dxrp' oeyln epic z`
,dphw hrnl jxev oi` yiwl yixl s` ok` :`xnbd zvxznàlà¤¨

aezky mixg` zenewnl ef dyxtn cenll `id yiwl yix zpeek
`weecy ,xqg 'xrp' mdaïàk' azkp'äøòðdyxtdy iptn ,`ln ¨©£¨

df jezne ,miyper za `idy dxrpa wx `l` dphwa zwqer dpi`
,cnlpíB÷î ìk àädxeza xg`'øòð' øîàpLqpe`a oebk ,xqg ¨¨¨¤¤¡©©£¨

,dztne,òîLîa äpè÷ eléôàeilr milg ,dphw dzit e` qp` m`e £¦§©¨§©§¨
.dyxtd ipic lk

* * *
dyly yi dzpify dqxe`n dxrpay zx`an epiptly `ziixad

:dzin ipte`àìéL éðz,`ziixaaìLúBcî Ldzin ipte` -äøòpa ¨¥¦¨¨¦©©£¨
,oey`xd ote`d .micr jk lr ecirde ,dzpify dqxe`ndeàadì ¨¨

[dilr ecird-]íéãò`idykäéîç úéáaxg`l dlra ziaa - ¥¦§¥¨¦¨
micirne ,z`yipy,äéáà úéáa äúpéfL,dqex` dcera ¤¦§¨§¥¨¦¨
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zeaezk(ycew zay meil)

,äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñxn`py(`k-k ak mixac)zn` m`e' §¦¨©¤©¥¨¦¨§¦¡¤
l` dxrPd z` E`ivFde ,xrPl milEza E`vnp `l dGd xaCd did̈¨©¨¨©¤Ÿ¦§§§¦©©£¨§¦¤©©£¨¤
micr e`ay ote`a miwqer el` miweqte ,'dElwqE dia` ziA gzR¤©¥¨¦¨§¨¨

xn`py ,z`yipy xg`l(ci ak my)iYgwl z`Gd dX`d z`'¤¨¦¨©Ÿ¨©§¦
,oiqexi` ly zepfa xaecne ,d`yp xaky epiide ,'dil` axw`ë¤§©¥¤¨

xn`py(`k ak my).'dia` ziA zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM'¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨
,dia` zia gzta zlwqpy mrhdeøîBìkdia`l mixne` eli`k - §©

,dn`eíéìecéb eàømirx,ízìcébL`ly ,dzpif mkziaa dceray §¦¦¤¦©§¤
.ding ziaa dzpify mc` ipa exaqi

:ipyd ote`díéãò dì eàaoiicre zqxe`n `idyk,äéáà úéáa ¨¨¥¦§¥¨¦¨
micirne,äéáà úéáa äúpéfLy `ed oicd .zqxe`n dceraïéì÷Bñ ¤¦§¨§¥¨¦¨§¦

øéòä øòL çút ìò dúBàxn`py ,dzpif eay(ck-bk ak my)didi iM' , ¨©¤©©©¨¦¦¦§¤
,DOr akWe xirA Wi` D`vnE Wi`l dUx`n dlEza xrp©£¨§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨
mipa`A mz` mYlwqE `edd xird xrW l` mdipW z` mz`vFde§¥¤¤§¥¤¤©©¨¦©¦§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

.'Eznë¥
y dqxe`n dxrp :iyilyd ote`däçøñ,[dzpif-]äøâa óBqáìe- ¨§¨§©¨§¨

decinrdy mcew ,dzexrp ini zligzn miycg dyy dl e`ln
,oica,÷ðça ïBcéz,wpga dpic did ,dzr dpfn dzid m`y oeik ¦§¤¤

dcera dzpifyk s` okl ,dxrpa `l` dliwq oic xn`p `ly
.wpga dpic ,dxbay cr depc `l m` ,dxrp

oial ef `ziixaay iyilyd oicd oia dxizq dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxg` `ziixaàøîéîìoicdn cenlle xnel yi - §¥§¨

,`ziixaay oexg`dàìè÷ épzLéà àôeb épzLéàc àëéä ìëc- §¨¥¨§¦§©¥¨¦§©¥©§¨
,ezzin ote` mb dpzyn ,dzinl oecipd seb dpzydy mewn lkay
,dliwqa dpic dzpify dxrpy s`y `ziixaa x`ean ixd ,xnelk
oeik ,wpga dpic dxbay cr oica decinrd `l m` mewn lkn
s` okl ,wpga dpic dzpify zxbeae ,'zxbea'l dteb dpzydy
dzzin oic dpzyd mewn lkn ,dxrp dcera dzpif dnvr `idy

,wpgléäðéîøeiabl zxg` `ziixaa epipyy dnn jk lr dywe - §¦§¦
,rx my `ivenäøâaMîe ,äúpéfL äñøBànä äøòðz`yipeàéöBä ©£¨©§¨¨¤¦§¨¦¤¨§¨¦

äéìòdlra,òø íLdcera dzexrpa dzpify xwy icr `iade ¨¤¨¥©
,micrd enfede ,zqxe`n,òìñ äàî ïúBð Bðéàå ä÷Bì Bðéà àeä¥¤§¥¥¥¨¤©

zyxt eli`e ,zxbea dzid rx my dilr `ivedy onfay meyn
la` ,dxrpa zwqer rx my `ivenàéä,dnvr dxrpd -åok ¦§

äéîîBæ,enfede dzpify ecirdy micrd -ïéîéc÷îminikyn - §¤¨©§¦¦
m`iadl xweaa.äìé÷qä úéáìdzpif m`y xn`p ef `ziixaa dpde §¥©§¦¨

oi`e ,dliwqa dpic ,dxbay xg` micr dilr ecirde dxrp dcera
oecil dpic mb dpzyd ,zxbeal dteb dpzydy oeiky mixne`

.wpga
oeyl z` `xnbd zx`an ,dxizqd z` `xnbd uxzzy mcew

:`xnbd ddnz .`ziixadCzòc à÷ìñ 'äéîîBæå àéä'okzi ike - ¦§§¤¨©§¨©§¨
ixde ,milwqp dzpify ecirdy micrd mbe dnvr dxrpd mby
xacd did m`e ,zlwqp `id wx ,zn` xacd did m` ,jytp dnn

:`xnbd zx`an .milwqp micrd wx ,xwyàlà,`ziixad zpeek ¤¨
àéä Bà,zn` xacd did m` -äéîîBæ Bà,enfedy dxwna - ¦§¤¨

.äìé÷qä úéáì ïéîéc÷î©§¦¦§¥©§¦¨
:`xnbd zvxznzøîà÷ òø íL àéöBî ,àáø øîàjpevx ike - ¨©¨¨¦¥©¨¨§©§

ea mixne` oi`y ,`ziixaa x`eand rx my `iven oicn zeywdl
c ,di`x ef oi` ,dpic dpzyd dteb dpzyd m`yéðàL`id dpey - ©¦

zyxtàeä Lecéçc ,òø íL àéöBîxezd dycigyyexita d ¦¥©§¦
mipcy onfd itl `le ,dxiard zry itl `ed dzzin aeigy

,jkl di`xde ,dze`àîìòa äìòáð àìå äteçì äñðëð àäc- §¨¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨§¨§¨
,dlrap `l oiicry s` d`yipy yi` zy` mzq ixdy,äúpéæå§¦§¨

dzzin÷ðçaoi`eyipdy oeik dqex`k dliwqa `le ,d`eyp oick §¤¤
,dpic z` mipyneléàådòø íL àéöBî,oi`eyipd xg`l ezy` lr §¦¦¥©

dpic ,oiqexi`d zrya dzpify micr `iane,äìé÷ñamixne` oi`e ¦§¦¨
micr e`ayk s` if` ,wpga dpic did dzr dpfn dzid m`e li`ed
dze` mipc `l` ,wpga dpic `di oiqexi` zry ly zepf lr dzr
dxez dxn`y enke .dliwqa `idy ,dzpify dqxe`n dxrp oick
zexba oi`y xnel yi jk ,dpic z` mipyn oi`eyip oi`y yexita
dteb dpzyd m` s`y `ziixad dxn` okle ,dpic z` dpyn
`l` ,dpzyn dpic oi` ,oica dcnrdd oial zepfd oia dxbae
`iven' zyxta wx edf mpn` .dzpify dqxe`n dxrp oick zlwqp
lrady ote`a zwqer dpi` dpey`xd `ziixad la` ,'rx my
micr e`ay ote`a `l` ,micr `iade rx my dilr `ivedy `ed
dzpifyk s`y da x`azp okle ,dzpify dy`d lr mnvrn
dxbay xg`l wx dzid oica dcnrdd m` ,dqxe`n dxrp dcera

.wpga zbxdpe ,dpic mb dpzyd ,dteb dpzyde
:`ax ly evexiz z` `xnbd dgecáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©

,àáøì òLBäéiepiyy rx my `iven zyxta dxezd dycig mpn` §ª©§¨¨
j` ,dpic z` dpyn epi` oi`eyipl oiqexi`nàðîçø úécç ék àîìc¦§¨¦©¦©£¨¨

àôeb épzLéà àìc àëéädfk ote`a wx `ed dxezd yecig `ny - ¥¨§Ÿ¦§©¥¨
dze` mipc dfay ,miizpia d`yip wx `l` ,dteb dpzyd `ly

,dxiard zrykàôeb épzLéàc àëéä ìáàdteb dpzydy ote`a - £¨¥¨§¦§©¥¨
,dxbay ,miizpiaàðîçø úécç àìdxezd dycig `l dfa `ny - Ÿ©¦©£¨¨

`l` ,dxiard zra dzidy itke dzpify dxrp oick dze` mipcy
`ivena s`e ,dzpify zxbeak ,wpga dpecl dpzyn dpicy okzi
zxbeaa s`y giken epi` d`eypa dxezd yecigy oeike ,rx my
zxbead oicy dipyd `ziixad dxn` ok it lr s`e ,ok oicd
dpyn sebd iepiy oi`y zxaeq `ziixady di`x ef ixd ,dliwqa
oiqexi` ly zepf lr micirn micrdy ote`a s` ok m`e ,oicd z`
m`iad `le mnvrn e`ay xnelk ,rx my z`ved ly ote`a `ly
edfe ,oicd z` dpyn epi` sebd iepiyy `ziixad xeaqz ,lrad
,dxbae dteb dpzyd m`y ,dpey`xd `ziixaa x`eank `ly

.wpga zipecipe ,dpic dpzyd
iepiy m`d ,mi`pz zwelgna ielz df oecipy xnel dqpn `xnbd

:oicd z` dpyn sebd,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàm`d df oecip ¤¨¨©©©§¨©¦§¨
dteb dpzydyképzLéà''`lhwépzLéà àì'å,'`lhwàéä éàpz- ¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥¦

bbeya dxiar xaerd iabl `id mzwelgne .mi`pz ea ewlgp
dyak e`hg lr `ian mc` mzqy ,z`hg oaxw `iadl aiigzne
gynpy lecb odke ,xiry `ian `iyp eli`e ,mifir zxiry e`

.xt `ian dgynd onyaïðúcdpyna(.i zeixed)lecb odk e` `iyp , ¦§©
yeàèçz`hga eaiigzde bbeyaàlL ãòy mcew -epîúð ¨§©¤Ÿ¦§©

,el` miciwtzlåjk xg`epîúðdpedkl egynp e` ze`iypl §¦§©
,dlecbúBèBéãäk ïä éøä.dxiry e` dyak mi`iane ,df oiprl £¥¥©¤§

`l` ,mpic z` dpyn epi` mda rxi`y sebd iepiyy oeik epiide
.zeheicd eidy ,`hgd zrya didy itk `ed maeigïBòîL éaø©¦¦§

e wlegíäì òãBð íà ,øîBàe`hgy,epîúð àlL ãòmby `vnpe ¥¦©¨¤©¤Ÿ¦§©
mcew eid ,oaxw zaiignd `hgd zrici mbe `hgd dyrn

,epnzdyíéáéiçmdl rcep m` la` .zeheicdk dxiry e` dyak ©¨¦
wx e`hgyepîúpMî,el` miciwtzlíéøeètz`hg oaxw `iadln ¦¤¦§©§¦

zaiignd dricid zrae ,zeheicd eid `hgd onfay oeik ,llk
dpzyd jky oeike ,'lecb odk' e` '`iyp'l mteb dpzyd ,oaxw
dricide `hgd eid `ly oeike ,xta e` xirya aiigzdl mpic
oerny iaxe minkg ewlgpy `vnp .ixnbl mixeht ,seb eze`a
,ok xn`p o`k s`e ,oicd z` dpyn sebd iepiy m`d ,ef zwelgna
sebd iepiyy ,oerny iax zhiyk zxaeq dpey`xd `ziixady
`ziixad eli`e ,wpgl dliwqn dpic z` dpyn zxbeal dxrpn
s` okle ,oicd z` dpyn sebd iepiy oi`y minkgk zxaeq dipyd

.dliwqa dpic dxbay xg`
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ג' הלשונות, תשמעון ושמרתם ועשיתם, הם מחשבה דיבור ומעשה.
ממאמר )א( שבת פרשת עקב ה'תשכ"ז



רמז miwxt dyelya` cenr dn sc ± iriax wxtzeaezk
äéáà úéá çúô ìò äúåà ïéì÷åñ,"dia` zia gzt l` dxrpd z` e`ivede" aizk ikdc Ð

aizk ding ziaa micr e`aa i`deÐ`xw dia yxtnc ,aizk rx my `ivena `dc

.zqipyk :`nl` ,"dil` axw`e"íúìãéâù íéìåãéâ åàø,dlapd z`vi df zian ,xnelk Ð

.dzpif eayäéáà úéáá íéãò äì åàá.z`ypy mcew Ðøéòä øòù ìò äúåà ïéì÷åñÐ

'ebe dqxe`n dleza dxrp didi ik" aizkc

mz`vede."`idd xird xry l` mdipy z`

÷ðçá ïåãéúe`l `zyd i`pf eli`c ikid ik Ð

dliwq aizk ikc ,wpg `l` `ki` dliwqÐ

dzpifadxrp didi ik" xn`py ,aizk dxrp

ipzy`c oeikc ,wpga inp `zyd ,'ebe "dleza

`hg oia `tebdcnrdloicaÐ`lhw ipzy`

.`zydcklòø íù äéìò àéöåädqpky Ð

,dxbayn.oic zial `ae ,mileza dl `vn `le

ä÷åì åðéà àåäm` Ð.ygikäàî ïúåð åðéàå
òìñeypre" ,zewln "eze` exqie" aizk ikc Ð

oenn "eze`Ðeizty zniwr dfe .aizk dxrpa

,onwl uxznck ,ypril el oinxebzniwre

.i`ed zxbeaa eiztyàéä.did zn` m` Ð

äéîîåæålr micirn eidy micr Ð,dzepf

.oinnef e`vnpeäìé÷ñä úéáì ïéîéã÷îÐ

,xnelkenikyiqp mdl oi` ik .myl xweaa

dhlnde.z`fd dzind onäéîîåæå àéäà÷ìñ
êúòã.xwy oi` did zn` m` Ðàéä åà àìà

.zn` m` Ðäéîîåæ åà.xwy m` Ðúéáì
äìé÷ñä,`teb ipzy`c ab lr s` ,`nl` Ð

`id wpg za `zyd i`pf eli`eÐopixn` `l

.`lhw ipzyi`úøîà÷ òø íù àéöåîÐ

iaeze`l`pz ipzc ,dxba seqale dgxq`

.dia` ziaa micr dl e`aa ixii`céðàùÐ

,lrac rx my z`ved ici lr d`ad dzin

.z`ypynàåä ùåãéçã`zyd i`pf i`c ,`pic ipzyi`c meync da opixn` `le ÐÐ

.zexrpa i`pfc jdc `lhw ipzyi` `nip ,`id wpg zaäìòáð àìå äôåçì äñðëð àäã
'åë ÷ðçá äúðéæå àîìòáelit`e ,rx my z`ved [`la] ,inp dxba `la `dc ,rcze Ð

zexrpaÐdtegl dqpkpe li`ed ,`ki`c `ed wpg `zyd i`pf eli`c .`ed `pic ipzy`

"dxrp" :(a,gn) [onwl] `ipzck ,dlrap `ly it lr s`Ð"dleza" ,zxbea `leÐ`le

"dqxe`n" ,dleraÐd`eyp `l i`n .d`eyp `le?ynn d`eyp `nip i`Ð`le epiid

`zyd i`pf eli` ,`nl` .dlrap `le dtegl dqpkp ,e`l `l` !dleraÐ.`id wpg za

òø íù àéöåî åìéàåi`pfe ,`zyd dilr Ðdtegl dqipk mcewÐ,`nl` .dliwqa

z`vedai` ,`pic ipzyi`c meync opixn` `l rx my`zyd i`pf elÐ`lhw ipzyil

zqipe inp dxba ik ,jklide .`xwirnc zepf ici lr `adÐrx my `ivena opixn` `l

.`xwirnc `lhw ipzyi` `zydc `pic ipzyi`c meyncéë àîìãåúéãç`d ,xnelk Ð

opiziinc dii`xmzqno`kl rx my `ivenÐs`c `ed mzdc .o`kl `id dii`x e`l

`xwirn i`pfc `dc `lhw ipzyi` `l `zyd i`pf eli`c ,`pic ipzyi`c ab lrÐmeyn

`pic ipzyi`a ,dxez dycigy yecige ,`ed `teb ipzyi` `lcÐ`teb ipzyi`a ,zicg

Ðdxba la` .zicg `lÐdia` ziaa micr dl e`aa i`e ,`id `teb ipzyi`Ðzi`

dxbayn inp rx my `ivena ,wpga dxba seqale dgxq xninl jl.wpg ipzinl dil ded

÷çöé øá ïîçð áø øîà àìàli`ed ,wpga oeciz `liy ipzc `d Ðipzyi`eipzyi` `teb

`lhw ipzyi` `l `teb ipzyi`c ab lr s`e ,dliwqa `zixg` `ipze ,`lhwÐi`pz

.`idéðúùéà àìå éðúùéà`lhw ipzyi` `l e` `lhw ipzyi` opixn` i` ÐÐi`pz

.`idåðîúð àìù ãò åàèç`ian `iypdy ,cigi lyk mpaxw oi`y ,geyne `iyp Ð

.xt `ian geyne ,xiryúåèåéãäë ïä éøädayka Ð,dxiryemteb dpzypy it lr s`y

Ð.mpaxw dpzyp `låðîúð àìù ãò íäì òãåð íàcga d`hge drici dil dedc Ð

`tebÐ.zeheicdk oiaiigåðîúðùîzrya dricie ,cigi oaxw zrya d`hg dil dedc Ð

.`iyp oaxwïéøåèô`teb ipzyi`c meync ,`nl` .ixnbl ÐÐ.oaxw ipzyi`
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øîàdlgznc d`xp Ð `ed yecigc rx my `iven ip`y zxn`w rx my `iven `ax

dia opixn` `xaqnc cenlzdc dizrc `wlqc meyn ,rx my `ivenn dywn

dxrp iabc dywn jklid .`lhw ipzyi` `teb ipzyi`e li`ed opixn` `le ,dliwqa oecizc

.`ed yecigc rx my `iven ip`y :`ax ipyne .`lhw ipzyi`c xninl ol zil inp dqxe`nd

meyn `l` ,ikd dia opixn` `xaqn `le

`lc ,`peeb i`d ik `pngx dia zicgc ogky`c

`de .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn`

,`weec e`l Ð dlrap `le dtegl dqpkp hwpc

o`nl Ð dlrape hwpnl ivn dedc inp ikd `l`

hwp `l`] ,lraa `weec rx my `iven iwenc

`l df itle .[lra `lc ab lr s` iwenc o`nl

`le dtegl dqpkp opiqxb i`c ,"`nlra" opiqxb

`ivena `kdc rnyn Ð wpga `nlra dlrap

Ð dteg xg` dzpif elit` dliwq aiig rx my

my `ivena elit` dteg xg` dzpifc ,`zil `de

micr dl e`a :lirl ipzwc `d ,df itle .wpga rx

jixv Ð dliwqa ,dia` ziaa dzpify ding ziaa

`l i`c ,rx my `ivena ixii`c `axl wegcl

oeikc ,wpga `axl `ied Ð rx my `ived

dil dedc oicae .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`c

ziaa micr dl e`a `ziixa `idda lirl iweq`l

rx my `ived `le ,dia` ziaa dzpify ding

dil ded `le ,dcica biltn ded `zydc ,wpga

meyn `l` Ð dxba seqale dgxq `tiqa hwpnl

zia gzt ipic opireny`l `z` `ziixa xwirc

e`aa dqxe`nd dxrpa `zrivn i`wc oeike ,a`

seqale dgxq inp wiqn Ð dia` ziaa micr dl

`de] .`zyd ea cnery dna ,dia` ziaa dxba

lkdc ab lr s` ,rx my `iven eli`e :xn`wc

`iven eli`e :eyexit ikd Ð rx my `ivena ixii`

onwl) oizrnya ipzc :dyw zvw la` .dliwqa ied Ð `xw dia ixii`c ,oiqexi`d lr rx my

zial oinicwn dinnefe `id Ð odil`n oicirn ode ,ipecirde e`ea micrl xn` `l (`,en

!`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn` `l rx my z`ved `la elit` ,`nl` .dliwqd

.[`pngx dia zicge ,rx my `ived ixd Ð micrl xn` `lc ab lr s`c :xnel yi ,edine

dlrap `le dtegl dqpkp ixdy Ð `ed yecigc rx my `iven ip`y :yxtn l`eny epiaxe

,`peeb i`d ik rx my `iven eli`e ,wpga Ð dteg xg` dzpife ,rx my z`ved `la `nlra

`le 'ek did zn` m`e" aizkc ,i`xw irnzyn ikdc .dliwqa Ð oi`eyip xg` dzpify

,dliwqa `ied mileza dl e`vnp `ly oipr lkac rnyn ,"delwqe dxrpl mileza e`vnp

gzt o`k oi` eizgz dzpifae ,"dia` zia gzt l`" aizkc ab lr s`e .eizgz dzpif elit`e

oi`e a` dl yi enk iede ,mzlciby milecib e`x xnel jiiy `lc meyn epiid Ð dia` zia

epiide .dia` zia gzt `kilc ab lr s` dliwqa `iedc ,a` dl oi` e` .a` zia gzt dl

dqxe`n :onwl opiyxcck ,wpga Ð dteg xg` dzpif rx my z`ved `la `nlrac ,yecig

inp iz` `zyde .dliwqa Ð rx my `ivenae ,dlrap `le dtegl dqpkpy ,d`eyp `le

my z`ved `la dia` ziaa dzpify ding ziaa micr dl e`a `ziixaa hwp `lc `d xity

dyw la` .`lhw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed opixn` `lc `ax dcen `dc ,wpga oeciz rx

a`d xqny hxt Ð "dia` zia zepfl" opiyxc (a,gn) onwl `dc :df yexitl wgvi epiaxl

my `ivena "dia` zia zepfl"c `xw `edde .dtegl dqpkpy `kid oky lke ,lrad igelyl

.aizk `icda rxàîìãlirlc ab lr s`e Ð `teb ipzyi` `lc `kid `pngx zicg ik

elit` ,`teb ipzyi` aiyg `l `kdÐ `teb ipzyi` dleral ixw (a,gl) "zexrp el`"a

dliraae ,s`epd on dlera dzid xak `dc ,lraa `l` rx my `ivena aiign `lc o`nl

.dxiard xg` sebd iepiya `l` `kd ixiin `lc ,sebd iepiy dl aiyg `l s`epc

éàðúiziin ikide ,`pic iepiy `l` `kil `kd `de :xn`z m`e Ð 'ek `ipzc `id

ipzyi`l `teb ipzyi` oia lirl biltn `lc :xnel yie ?lirlc `teb ipzyi`l

yecigc zxn`c oeik dil jixt jklid ,`ed yecig rx my `iven xn`c `axl `l` ,`pic

la` .`teb ipzyi` `l epiidc ,lkepy zegta cinrdl epl yi ok m` Ð `xaq dpi`e `ed

`kil dicicl Ð `yecign `le ,`lhw ipzyi` `lc xn`w `xaqnc dil zi`c ongp axl

c ipzyi` oia ibeltlipzyi`a oky lk Ð oaxw ipzyi` `pic ipzyi`e li`ed xaqc oeikc ,oerny iaxcn `l` iziin `lc :xnel yi inp i` .`id i`pz xity iziin jklid ,`teb ipzyi`l `pi

`l `ziixa jci`l la` .`irye` iaxe `iig iax ia `ipzin `l `liyc `ziixac meyn .`ziixa jci` inwn dl opiyayn `lc .`liyc `ziixak xaqc `pz `iadl `l` yyeg epi`e .`teb

.`liyc `iddl opiyayn `pwqna `dc ,rcze .oerny iaxc opaxcn di`x mey iziin
xeni`
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רמח
miwxt dyelyaa cenr dn sc ± iriax wxtzeaezk

'åë äéì ïðéòîùã øåîéà`iepiy meyn oaxw ipzyi` `kd xn`c o`nl `kil ,xnelk Ð

oerny iax edl aiign `lcn ,`tebcrceplmdl,epnzpyn.`zydck iiezi`l`l`

.dteb cga d`hge drici irac meyn dicic `nrhe ,xn`w ixnbl oixehtøúá óà ìéæàã
äòéãéezaiign `hgd zry ,xnelk Ðzrye ,daykoi` jkitl .xiry ezaiign drici

ezaiigy zepaxwd lkn cg` o`k.dxezìéæàã
äòéãé øúá.sebd iepiyc Ðøúá ìéæà àìå

äàèçin ,wpga oeciz `liy ipzc `idd ik Ð

dil zrny?ïë íàdil zrny ikdc ÐÐ

.`zyd ik iziil'åë äéì øîàä.`ed `iiepiy Ð

àðúì.`liy ipzc `dl dinw `pzc Ðäøòðä
."de`ivede" azk `le ,"dxrpd z` e`ivede" Ð

øáë äúéäù.eiykr dpi`y it lr s`e Ð

àúòã éàäî ïìöéð àðîçøcgik Ðenrh epnn

zpada ielzy iptn ,xac lyyxtnck ,ald

.'ek dl enxb diyrn ef :onwlúéá çúô ìò
äéáà.zqipyn micr e`a m` Ðøéòä øòù ìò

äá ãáòù.zxg` xira oecip elit`e Ðêéøòù
äìòîìjaxwa `vni ik" Ð,'ebe "jixry cg`a

.dxiar ea cary xry eze`a i`ce `dcøîàðå
äèîì êéøòùl` `edd yi`d z` z`vede" Ð

.'ebe "jixryêéøòùaizk dxf dceara Ð

mixac)z` e` `edd yi`d z` z`vede" (fi

.'ebe "eyr xy` `idd dy`dçúôî çúô øîâ
øòùî çúôåaizk ,`nlra opaxc `zknq` Ð

okyna aizke ,"dia` zia gzt l`" `kd

xacna)gzt dn ."xvgd xry gzt jqn" (c

okyna xen`dÐxen`d gzt s` ,enr xry

o`kÐxry i`d xnb xcde .enr xry

"jixry"n.dxf dceara xen`dúå÷ììÐ

,rx my `ivena zewlnexqie"n."eze`ä÷åì
íå÷î ìëîmy `ivede oic zial `ae lra oia Ð

jzal iz`vn `l xn`e ,ezlira ici lr rx

e`a :xn`e oic zial `ae lra `l oia ,mileza

`id ixde ,dia` ziaa dzpify micr il.mkiptl

ïðáøå á÷òé ïá øæòéìà éáøã àúâåìôonwl Ð

.oizrnyaïðáøëmy `iven zyxt :ixn`c Ð

exqie" dia aizke ,lra `l oia lra oia rx

."eypreá÷òé ïá øæòéìà éáøë:onwl xn`c Ð

.lrayk `l` rx my `iven zyxt xn`p `l

.lrayk `l` dil opiaiign `l rlq d`n jkld

"likx jlz `l" zxdf` meync ,zewln la`

`xwie)`ed (hiÐ`dc ,lra `l elit`e iwl

dyrn ea oi`y e`l iedc meyn i`e .likx jld

Ðea oi`y e`l :xn`c ,dinrhl dcedi iax

(a,c) zekn zkqna ,eilr oiwel dyrn

.(`,bt) "oileg zhigy"aeìòáù àåäåiaxk Ð

iaxc `ail` `nw `pz xaqwe .awri oa xfril`

.eilr oiwel oi` dyrn ea oi`y e`l xfril`

rx my `ivenc zewlneÐ,`ed yecig

exqie"nelrayk `xw `edde ,`wtp "eze`

.aizkä÷åì úå÷ìì øîåà äãåäé éáøíå÷î ìëî
,`ed "likx jlz `l" zxdf` meyn zewlnc Ð

.eilr oiwel dyrn ea oi`y e`leïîçð áø øîà
÷çöé øáxn`wc mewn lkn dwel ÐÐzkn

.opaxc ,zecxn
áø
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øåîéà:mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð drici xza s` lif`c oerny iaxl opirnyc

d`hgac oeik ,zegtd lkl wpga oecizc oerny iaxcn xity iziin mewn lknc

,wpga oecipc oilwqpa eaxrzpy oiwpgp` dedc icin .wpg `aiigin zexbaae dliwqa `aiigin

Ð iiezi`l oaxw id rci `lc oeik ,oaxwl inc `le !dliwq zevn ea miiwl leki epi`y oeik

,mday ohw oaxw `iaic xninl jiiy `lc ,xeht

,ohw aiiegn `ed m` xtkzi `l lecb `iai elit`c

.dxfrl oileg `ian `vnpe

äøòðälkc opirny `kdne Ð xak dzidy

ipzyi` `l `teb ipzyi`c `kid

.opilf` `xwirn xzac ,`lhwìòoic zia gzt

zial ueg `l` ,oic zia gzt lr `weec e`l Ð

,oigvex oic zia ifgzil `lc ikid ik oic

(a,an oixcdpq) "oicd xnbp" wxta opixn`ck

oeik :wgvi epiaxl dyw la` .`zixg` `zlin`

,iazi zepgn ylyl ueg e`l oic zia `nzqnc

?oic zia gzt lr dze` oilweq `kd xn`w ikid

,oitxypd mixtn "oilwqpd lk"a mzd opitli `d

epiax uxize !zepgn ylyl ueg lwqil oikixve

zyecw dlha Ð mixkp daexy xira `kdc :wgvi

,dnegl uegl d`ivedl jixv oi`e ,dneg swid

zetwend zexiir `dc .`zilc o`nk dnegc

opixn`ck ,mdn mirxevn oiglzyn dneg

daex `idyke ,(f dpyn ` wxt) milk zkqna

zyecw dlhac meyn ,oiglzyn oi` Ð mixkp

.dneg

ïéì÷åñÐ `idd xird xry gzt lr dze`

onwl opixnbck ,ea dgxqy xir epiid

cary xird gzt lr eze` oilweqy dxf dcearn

.eaàéöåîärlq d`n ozepe dwel rx my

,lra `l oia lra oia opiqxb `le .`l eze ,opiqxb

.lray `ede dl iwen ixn`c `ki` `dc

éáøÐ mewn lkn dwel zewll xne` dcedi

s` ,"likx jlz `l" meyn :qxhpewd yxit

.eilr oiwel Ð dyrn ea oi`y e`l iedc ab lr

:cenlzd ira onwlc ,mz epiaxl d`xp oi`e

jlz `l"n :wiqne ?olpn rx my `ivenl dxdf`

`l la` ,dxdf`l `l` ipdn `lc rnyn ."likx

,zepfn ezy` sxgny mc` lk :cere .iwlinl

:wgvi epiax dywd cere !"likx jlz `l"n iwlil

i`n` Ð dcedi iaxl "likx jlz `l"n dwel i`c

mdxa` oa oeyny epiaxl ,edine ?"exqie" jixv

"exqie" aizk `l i`c ,`id `kxit e`l `dc d`xp

`ivenc dxdf`l "likx jlz `l" opinwen ded `l

ep` "exqie"n iwlc opirnyc `zyd la` .rx my

`lc ,dxdf`l opinwen ,dxdf` `evnl oikixv

dwelc :mz epiaxl d`xpe .xidfd ok m` `l` ypr

xn`wc `de .`nlr ilekl zecxcn zkn epiid Ð

ibelti`l `z` `l Ð oenn dwel i`n `tt ax

`l` ,zecxn zkn epid dwelc yxtnc `d`

`le dwel lrac `idd cinrdl el d`xp epi`c

zepyl el oi`c ,ynn zewlna dwel epi` lra

oi`c :cere .iwl `din opaxcne li`ed dwel epi`

aizkc mirlq d`n zepyl `pzd gipiy el d`xp

lkac .yxetn epi`y zewln dpyie ,`xwa `icda

`l` `cixb zewln ipzw `l lirlc oizipzn edpd

`nlra dcedi iaxlc ab lr s`e .rlq d`n icda

`l ikd elit`e ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l

iwl `lc `xw ilbc ,ip`y `kd Ð lra `la iwl

dcedi iaxl :xn`z m`e .lrayk `weec `l`

i`n` ,dyrn ea oi`y e`l lr oiwel xn`c

`nw wxtac ?"ryxd zekd oa m` dide" jixhvi`

dil wetize :jixt (a,c) zeknae (`,i) oixcdpqc

`kdn Ð dyrn ea oi`y e`l lr oiwelc `dc :cere .oic zia zzin zxdf`l ozipy e`l iedc meyn iiepyl `ki` dcedi iaxlc :xnel yie !dyrn ea oi`y e`l dil dedc :ipyne ,"dprz `l"n

.oinnef micre rx my `ivenn xnb dcedi iaxc mzd opixn`ck ,(a,c) zeknc `nw wxta ,dcedi iaxl dil `niiwc `ed
`iz`
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zeaezk(ycew zay meil)

:`xnbd dgecøúa óà ìéæàc ,ïBòîL éaøì déì ïðéòîLc øeîéà¥§©§¦¨¥§©¦¦§§¨¦©¨©
äòéãéok mb `hgd zrici zryy wx gken oerny iax ixacn - §¦¨

oial `hgd dyrn oia sebd dpzyd m` okle ,oicd z` zraew
j` ,xeht ,`hgd zrici,äàèç øúa ìéæà àìå äòéãé øúa ìéæàc§¨¦¨©§¦¨§Ÿ¨¦¨©£¨¨

déì zòîL éîzraew dricid zry wxy eixacn cenll ozip ike - ¦¨©§§¥
ixde ,`hgd ziiyr zry `le,ïk íà,zraew dcal driciyézééì ¦¥©§¥

àzLäc ék ïaø÷odk ,zrk eavn itk oaxw `iadl eilr did - ¨§¨¦§©§¨
çeLî`iaiàéNðå øt`iai,øéòNmxhetl oerny iaxl did `le ¨©¨§¨¦¨¦

z` dpyn sebd iepiyy xaeqd `pz ep`vn `l ok m`e .ixnbl
.`liy ly `ziixad ixack ,oicd

:zyaeyn `liy ly `ziixady `xnbd dwiqn ok zngnøîàä̈¨©
déìel xn` ixd -àpzì ïðçBé éaø`ziixad z` eiptl dpyy inl - ¥©¦¨¨§©¨

,`liy lyéðzdxba seqale dgxq ,`ziixaa dpy -ïBcéz' §¥¦
,'äìé÷ñadpzyp m` s` zericd lkly `vnpe .'wpga oeciz' `le ¦§¦¨

.zipzyn dzzin oi` dteb
.dxrpk dliwqa zipecip dxbay xg` s` recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéànàåixd ,dliwqa dpic recn -'äñøBànä äøòð' §©©©£¨©§¨¨
(bk ak mixac)àðîçø øîà,dliwq aeig iablàäåef drya ixde - ¨©©£¨¨§¨
.àéä úøâBa:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,àòìéà éaø øîàiabl ¤¤¦¨©©¦¦§¨¨©§¨

z` E`ivFde' rx my `iven,'äøòpäixdy ,zxzein 'dxrp' zaize §¦¤©©£¨
oeyla dxezd zpeek `l` ,'de`ivede' aezkl dxezd dlki

'äøòpä'efløák äúéäL.dxba xak dzry s`e ,zepfd onfa ,dxrp ©©£¨¤¨§¨§¨
dzzin oi` dxbae dzexrpa dzpif m`y ,dzr x`eand itl
ixac z` `xnbd zxxan ,dxrpk dliwqa `id `l` ,zipzyn

lirl d`aedy `ziixad(`"r)dqxe`nd dxrp' ,epipy dae ,
ozep epi`e dwel epi` `ed ,rx my dilr `ived dxbayne dzpify
:`xnbd dywn .'dliwqd zial oinicwn dinnefe `id ,rlq d`n

éëä éà ,àòìéà éaøì àéððç éaø déì øîàdliwq aeigy ,jk m` - ¨©¥©¦£©§¨§©¦¦§¨¦¨¦
`ivedyk ,ok m` ,dxba jk xg`e dzexrpa dzpifyk s` `ed
,xwiyy xxazde ,dzexrpa dzpify dzexbaa rx my dilr

,ílLéì énð òìñ äàîe é÷ìéì énð à÷ìéî`ziixad dxn` recne ¦§¨©¦¦§¥¥¨¤©©¦¦©¥
yperl dy`d yper oia weligd dne ,mlyn epi`e dwel epi`y

.lraddéì øîà,`rli` iaxàzòc éàäî ïìvéð àðîçø'd eplivi - ¨©¥©£¨¨¦§¨¥©©§¨
x`ia `l j` .dy`d oicl lrad oic z` dncn dz`y ,ef drcn
,`ippg iax el aiyd .mdipia weligd zn`a dn `rli` iax el

Cãéc àzòcî ïìvéð àðîçø ,äaøcàjpi`y ,jzrcn 'd eplivi - ©§©¨©£¨¨¦§¨¦©§¨¦¨
.mipicd oia weligd z` x`an

:`xnbd zx`anéàî àîòèålrad oia weligd mrh zn`a dne - §©£¨©
,dy`lBæ ,àaà øa ÷çöé éaø àîéúéàå ,ïéáà øa ÷çöé éaø øîà- ¨©©¦¦§¨©¨¦§¦¥¨©¦¦§¨©©¨
,dy`ddì eîøb äéNòî,dzpify ,dzin aiigzdläæå,lrad - ©£¤¨¨§¨§¤

åéúôN úîé÷òeita rx my dilr `ivedy -Bì eîøbaiigzdl £¦©§¨¨¨§
,okle .qpwe zewlnBæy,dì eîøb äéNòîixdäøòð ,éàpæ àéäLk ©£¤¨¨§¨§¤¦©©©£¨

éàpæ.dliwqa dyper okle ,dxrp dzid dzpifyk -äæåyúîé÷ò ©©§¤£¦©
,Bì eîøb åéúôNixdáéiçéî à÷ úîéà,ypera aiigzn `ed izn - §¨¨¨§¥©¨¦©©

àzòL àéää,rx my `ivedy dry dze`a -úøâBa àzòL àéääå ©¦©§¨§©¦©§¨¤¤
éàåämiyperd da exn`p `le ,zxbea xak `id dry dze`ae - £©

.rx my `iven zyxta miaezkd

* * *
dxrp zliwq mewn z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:dqxe`nd,äúpéfL äñøBànä äøòð ,ïðaø eðzz`yipy xg`le ¨©¨¨©£¨©§¨¨¤¦§¨
,jk lr micr ecird.äéáà úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñm`dì ïéà §¦¨©¤©¥¨¦¨¥¨

àéää øéòä øòL çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ,áàä úéa çút.da dzpify ¤©¥¨¨§¦¨©¤©©©¨¦©¦
.ïéc úéa çút ìò dúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòáe§¦¤¨§¥¨¦§¦¨©¤©¥¦

:`ziixad dkiynnúãBáò ãáBòä ,øîBà äzà øáca àöBik©¥©¨¨©¨¥¨¥£©
øòL ìò BúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBkxirdéãáBò daeøL øéòáe .Ba ãáòL ¨¦§¦©©©¤¨©§¦¤¨§¥

.ïéc úéa çút ìò BúBà ïéì÷Bñ ,íéáëBk¨¦§¦©¤©¥¦
zl`ey .`ziixaa mixen`d mipicl xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbdéléî éðä àðîxrya `hegd z` milweqy `pzl oipn - §¨¨¥¦¥

,da `hgy xirdïðaø eðúccaer iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨
miakek zcear(d fi mixac)dX`d z` F` `Edd Wi`d z` z`vFde'§¥¨¤¨¦©¤¨¦¨
l` 'ebe `eddéøòLE'LixrW'e ,'Ezne mipa`A mYlwqE 'ebe ©¦¤§¨¤§©§¨¨£¨¦¨¥§¨¤
weqta xkfedyøòL äæxird.Ba ãáòL:`ziixad zl`eyäzà ¤©©¤¨©©¨

,øîBàl dpeekdyøòL àlà Bðéà Bà ,Ba ãáòL øòLxirdBa ïBcépL ¥©©¤¨©¥¤¨©©¤¦
:`ziixad daiyn .dzinléøòL' øîàðähîì 'E,dyxtd seqa - ¤¡©§¨¤§©¨

,dliwqd dyrn iabléøòL' øîàðåäìòîì 'E,dyxtd zligza - §¤¡©§¨¤§©§¨
xn`py ,oeerd dyrn iabl(b-a fi my)cg`A LAxwa `vOi iM'¦¦¨¥§¦§§§©©

,'mdl EgYWIe mixg` midl` carIe KlIe 'ebe LixrWéøòL' äî'E §¨¤©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦©¦§©¨¤©§¨¤
äìòîì øeîàä`ed,Ba ãáòL øòL,wqer weqtd dfa ixdyóà ¨¨§©§¨©©¤¨©©

éøòL'ähîì øeîàä 'Eepiid ,dliwqd iabl.Ba ãáòL øòL §¨¤¨¨§©¨©©¤¨©
øçà øác,ztqep dyxc df weqtn yexcl yi -éøòL'éøòL àìå ,'E ¨¨©¥§¨¤§Ÿ©£¥

,íéáëBk éãáBòoi` ,mieb daexy xira dxf dcear car m`y §¥¨¦
` efk xiray oeik ,xird xrya eze` milweqiexw xird xry oi

.'jixry' dpeknd `ed oic zia xry `l` ,'jixry'
ixde ,df weqtn ztqep dyxc yexcl ozip cvik :`xnbd dywn

éàäly ef daiz -éøòL'déz÷étà àä ,'Ez`ved xak ixd - ©§¨¤¨©¦§¥
.da cary xird xrya lwqpy cnll dey dxifba dze` zyxce

:`xnbd zvxzn,ïk íàlwqp `edy cnll wx dxezd d`ay ¦¥
,da cary xird xryaàø÷ àîéìwx azek weqtd did -,'øòL' ¥¨§¨©©

éàîazkp recn -éøòL'ézøz dpéî òîL ,'Eipy dfn cenll yi - ©§¨¤§©¦¨©§¥
`weec edfy mbe ,da cary xird xrya ziyrp dliwqdy ,mixac

.l`xyi daexy xira
zl`ey .`ziixaay mipicl xewnd z` xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdíéáëBk úãBáò ïçkLàcaerdy jkl cenild z` ep`vn - ©§§¨£©¨¦
ef `dzy jxev yiy oke ,da cary xird xrya lwqp dxf dcear

,l`xyi daexy xir,ïì àðî äñøBànä äøòðdcera dzpif m`y ©£¨©§¨¨§¨¨
yiy dxezd dazky ,z`yipy xg`l dilr ecirde dqex`
milweq ,a` zia gzt dl oi` m`y oipn ,dia` zia gzta dlweql
.oic zia xrya zlwqp mieb daexy xir ef m`e .xird xrya dze`

:`xnbd zvxznøîb ,eäaà éaø øîàdey dxifba `pzd cnl - ¨©©¦©¨¨©
oeyl'çút'l` dxrPd z` E`ivFde' dqxe`nd dxrpa xn`py ¤©§¦¤©©£¨¤

'dia` ziA gzR(`k ak mixac),îoeyl'çút'okynd xvga xen`d ¤©¥¨¦¨¦¤©
'xvgd xrW gzR Kqn z`e'(ek c xacna),'çúô'ecnlp,'øòM'î §¤¨©¤©©©¤¨¥¤©¦©©

dxrpa mb jk ,'xry'l zxaegn 'gzt' zaiz xvgay enky
,'xry' mb azkp eli`k df ixd 'gzt' wx xn`py dqxe`nd'øòL'å§©©

cnlp [ea aezk eli`k aygpy] dqxe`n dxrp lyéøòM'î'E ¦§¨¤
s`y cnll ,xird xryl dpeekd myy ,dxf dceara xen`d
xird xrya zlwqp ,a` zia gzt dl oi` m` dqxe`nd dxrpa

.oic zia xrya zlwqp ,mieb xird iyp` aex m`e ,da dzpify

* * *
mipte` eli`a zx`ane ,'rx my `iven' oica zwqer oldl `ibeqd

:ef dyxt dxn`pòø íL àéöBnä ,ïðaø eðzdzpify ezy` lr ¨©¨¨©¦¥©
,enfede jk lr micr `iade ,dqex` dcera.òìñ äàî ïúBðå ä÷Bì¤§¥¥¨¤©

äãeäé éaøe wleg,úB÷ìì ,øîBàok`ä÷BìlradíB÷î ìkîlka - ©¦§¨¥¦§¤¦¨¨
ly qpw iabl j` ,dxwn,òìñ äàîm` ,welig yiïúBð ,ìòad`n ¥¨¤©¨©¥

m`e ,rlq.ïúBð Bðéà ìòa àìŸ¨©¥¥
:zwelgnd z` `xnbd zx`anàzâeìôa éâìôéî à÷ewlgp - ¨¦§§¥¦§§¨

mzwelgna dcedi iaxe minkgïðaøå á÷òé ïa øæòéìà éaøcoldl) §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¨¨
(.en,.lrayk `wec `ed rx my `ivend ly eyper m`déëäå§¨¦

øîà÷,`ziixad zyxtzn jke -äàî ïúBðå ä÷Bì òø íL àéöBnä ¨¨©©¦¥©¤§¥¥¨
,ìòa àlL ïéa ìòa ïéa ,òìñedfekzrc,ïðaøiax lr miwlegd ¤©¥¨©¥¤Ÿ¨©§©¨¨

.lra `lyk s` `ed lrad ypery mixaeqe awri oa xfril`éaø©¦
ä÷Bì ,úB÷ìì ,øîBà äãeäélrad,íB÷î ìkîiabl j`,òìñ äàî §¨¥¦§¤¦¨¨¥¨¤©

m`ïúBð ìòam`e ,rlq d`n,ïúBð Bðéà ìòa àìedfekzrcéaø ¨©¥Ÿ¨©¥¥§©¦
,á÷òé ïa øæòéìàmewn lkne ,dilr `ayk wx dxn`p ef dyxty ¡¦¤¤¤©£Ÿ

Klz `l' ly e`l lr xary zngn epiide ,dwely dcedi iax xn`Ÿ¥¥
'LiOrA likx(fh hi `xwie). ¨¦§©¤
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åðõtðî øîöå ÷eøñ ïzLt[ewzäknä ìò íéðúBpL[fwzíéãçéî eéäiL íäéìò áLç àlL ét ìò óà , ¦§¨¨§¤¤§ª¨¤§¦©©©¨©©¦¤Ÿ¨©£¥¤¤¦§§ª¨¦
øzìàì äpnî íøéñäå úaMä íã÷ äø÷î Cøc Búkî ìò íçépä àlà ,Búkîì[gwzíìèìèì øzî ¯ §©¨¤¨¦¦¨©©¨¤¤¦§¤Ÿ¤©©¨¤¡¦¨¦¤¨§©§©ª¨§©§§¨

úaLa[hwzäçpäa Cëì eðëeä ïëì ,äkîì íãçéì íkøc elà íéøácL éôì ,øçà Cøöì Bà Búkî ìò íðzì §©¨¦§¨©©¨§Ÿ¤©¥§¦¤§¨¦¥©§¨§©£¨§©¨¨¥§§¨§©¨¨
éìk úøBz íäéìò ãøéå ,àîìòa[iwz. §¨§¨§¨©£¥¤©§¦

éøö ïéàåò ízúì íéãçéî eéäiL íBé ãBòaî íäéìò áLç íà øîBì Cïéãò íðúð àlL ét ìò óà ,äknä ì §¥¨¦©¦¨©£¥¤¦§¤¦§§ª¨¦§¦¨©©©¨©©¦¤Ÿ§¨¨£©¦
ãBòaî íäéìò áLç àlà ,Búkîì íéãîBòå íéãçéî eéäiL íäéìò áLç àì elôà Bà ,äknä ìò íìBòî¥¨©©©¨£¦Ÿ¨©£¥¤¤¦§§ª¨¦§§¦§©¨¤¨¨©£¥¤¦§
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נו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
õôåðî øîöå [å÷ú כעין ושטוח (מסורק) מנופץ צמר –

.470מחצלת 
äëîä ìò [æ÷ú סוף (כדלהלן תישרט. שלא כדי –

הסעיף).
øúìàì [ç÷ú,זמן במשך המכה על שהו אם אבל –

בטלטול  ואסורים להשליכם .471רגילים
úáùá íìèìèì [è÷ú על נתינה רבות שפעמים אף –

שדרכו  כל מקום מכל – פעמי חד שימוש היא המכה
כ'יחוד' נחשב .472בכך

éìë úøåú [é÷ú דרך שלפעמים דבר בכל הוא שכן –
לכך  .473לייחדו

êëì íðéëäì [àé÷ú לכך להכינם מעשה עשה אם –
משום  וגם בטלטול, המתיר ייחוד משום גם בזה יש
כמבואר  הרבים לרשות בהם לצאת המועיל מעשה

הבא. בסעיף
ïîùá íòáöù [áé÷ú לרככן בשמן טבלם –474.
äçéùîá ïëøëå [âé÷ú על הפשתן או הצמר את קשר –

חוט  עם המכה לאלתר 475גבי ).476(והסיר

zetqede mipeiv
המוקצה'.470) ב'לוח ע"ע שבימינו, גפן' ל'צמר בדומה
דינם 471) נעשה המכה על לנתינה ראויים עדיין אם גם

נתינה  אלא אחר שימוש להם אין שהרי לעולם' כ'מיוחדים
בזה  חידוש אין ואז - לט) ס"ק שבת תורת (ראה המכה על
בזה  נחשבים שאינם נאמר אם וגם בטלטול, שמותרים
רק  מקום מכל הנ"ל) שבת כתורת (ודלא לעולם כמיוחדים
לצורך  גם בטלטול שמותרים לומר שייך לאלתר הסירם אם

אחר.
לייחדו 472) דרך אין כי אותו שמשליכים בחפץ משא"כ

לזה.
ציונים.473) ראה
"וצבע".474) "וטבל" של תרגום קב: ס"ק משנ"ב
'הנחה 475) משום גם בזה יש בחוט המכה גבי על כשקשר

המועיל  מעשה וגם בטלטול) להתיר (המועילה מקרה' דרך
הבא. בסעיף כמבואר הרבים לרשות הוצאה לעניין

השבת 476) בכניסת המכה על קשורים כבר היו אם שהרי
טלטול. בזה אין

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

ניסן: ימי מנהג תכט סימן ג חלק

È וימים משבתות חוץ זה חודש בכל התענית שאיסור ולפי
לפיכך  מנהג אלא אינו מועד של וחולו ור"ח טובים
מותר  ויו"ט בשבת (שאפילו חלום תענית בו המתענה
לישב  צריך אין רפ"ח) בסימן כמ"ש חלום תענית להתענות
שהתענה  שחטא מה על לו שיכופר כדי אייר בחדש בתענית

שמתענה  מי לעשות שצריך כמו חלומו על ניסן בחדש
צריך  שהוא מועד של וחולו ור"ח ויו"ט בשבת חלום תענית

תי"ח: בסימן כמ"ש תעניתו על בתענית לישב

‡È מותר ניסן שבחודש בשבת חלום תענית שהתענה מי
בשבת  שהתענה מה על ראשון ביום למחר להתענות
ר"ח  חל אם ואפילו מנהג אלא אינו זה התענית שאיסור כיון
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מותר  חלום תענית התענה שלפניו ובשבת בשבת באחד ניסן
כמ"ש  בשבת שהתענה מה על ניסן בר"ח בתענית לישב לו

הטעם: שם עיין רפ"ח בסי'

·È למנצח אומרים תחנון אומרים שאין אף החודש בכל
בערב  אבל אפים ארך אל אומרים וה' ובב' וגו' יענך
פסח  ערב ואין אפים ארך ואל למנצח אומרים אין פסח
בסי' כמ"ש טוב יום עצמו הוא כי טוב יום ערב לשאר דומה

תס"ח:

‚È לתודה מזמור אומרים אין מועד של וחולו פסח בערב
ע"ש: נ"א בסי' שנתבאר מטעם

„È חודש בכל מותר גדול צורך לאיזה בבהכ"נ חרם ליתן
בסימן  שיתבאר מטעם בתשרי שאסור פי על אף ניסן

תר"ב:

ÂË הנשיא פרשת לקרות ואילך חודש מראש נוהגין
כן  עד בהעלותך פרשת י"ג וביום ביום בו שהקריב

לוי: שבט נגד שהוא המנורה את עשה

ÊË שיגמור כדי לבהכ"נ משכימין שחרית פסח בערב
תמ"ג: סי' עיין ד' שעה קודם סעודתו

ÊÈ ושתיה באכילה לחג אגודה) (פירוש איסור העושה כל
החג  שלאחר ביום ושתיה באכילה קצת שמרבה דהיינו
מזבח  בנה כאילו הכתוב עליו מעלה לחג טפל ועושהו
בהמות  (ופי' בעבותים חג אסרו שנאמר קרבן עליו והקריב
במדינות  נוהגין לפיכך המזבח קרנות עד ושמינות) עבות
בכל  החג שלאחר ביום ושתיה באכילה קצת להרבות אלו
ולא  חופתם ביום וכלה חתן אפילו מתענין ואין רגלים שלש
ותקע"ג  תקס"ח בסי' כמ"ש ואמו אביו בו שמת יום תענית
כלל  איסור אין הדין מעיקר אבל מנהג אלא אינו זה ואיסור

שנתבאר: כמו משובח זה הרי שהמונע אלא בו להתענות

ÁÈ של ביום אמורים דברים ושלאחר במה הפסח אחר
אסור  הדין מן השבועות חג שלאחר ביום אבל הסוכות

תצ"ד: בסימן שיתבאר מטעם בו להתענות

* * *
ËÈ שיהיו דורו לבני מנהיג שהיה המורים מגדולי יש

ויעשו  לפסח שנטחן הקמח מן קמח מעט מפרישין
ליתן  וטוב הפסח קודם ויאכלוהו תבשיל או פת ממנו
שאף  כדי הוא זה מנהג וטעם הפסח קודם שיאכלוהו לעניים
לתלות  נוכל הזה הקמח בתוך משהו חמץ חשש יש אם
שנאכל  המקצת בתוך כולו היה חמץ החשש שאותו ולומר
ומכלֿמקום  ותס"ו) תנ"ג בסי' (כמ"ש הפסח קודם כבר
אנו  אין הדין שמעיקר בעלמא חומרא אלא אינו זה מנהג
משהו: חימוץ חשש בקמח יש שמא לחוש ריעותא מחזיקין

הגדול: שבת מנהג תל סימן ב חלק

שנעשה ‡ לפי הגדול שבת אותו קורין הפסח שלפני שבת
לחודש  מבעשור מקחו היה מצרים שפסח גדול נס בו
לבית  שה איש להם ויקחו הזה לחדש בעשור שכתוב כמו
יצאו  בשבת בה' שהרי היה שבת היום ואותו וגו' אבות
היה  בניסן שט"ו וכיון תצ"ד בסי' כמ"ש ממצרים ישראל
ישראל  וכשלקחו בשבת היה בניסן עשרה א"כ בשבת בה'

אצל  העולם אומות בכורי נתקבצו שבת באותו פסחיהם
פסח  זבח להם אמרו כך עושין הם זה למה ושאלום ישראל
אצל  בכוריהם הלכו מצרים בכורי שיהרוג לה' הוא
ולא  ישראל את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל אבותיהם
וזה  מהם הרבה והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו רצו
לדורות  לזכרון זה נס וקבעו בבכוריהם מצרים למכה שכתוב
בעשירי  קבעוהו לא ולמה הגדול שבת וקראוהו בשבת
שנקבעו  כדרך בחול שחל בין בשבת שחל בין סתם לחודש
בו  וקבעו מרים מתה בניסן שבעשרה לפי המועדים כל

ע"ש: תק"פ בסי' כמ"ש בחול כשחל תענית

אומרים · אין במנחה הגדול שבשבת  אלו במדינות נוהגין
שבשבת  לפי וכו' היינו עבדים אומרים אלא נפשי ברכי
הגדול  שבת ואפילו והנסים הגאולה התחלת היתה הגדול

היינו: עבדים אומרים פסח ערב הוא

פסח ‚ ערב הוא הגדול כששבת אלו במדינות נוהגין
פרשה  שבאותו לפי וגו' וערבה במלאכי בו מפטירין
מעין  זה והרי וגו' האוצר בית אל המעשר הביאו כתוב
פסח  שבערב דהיינו הביעור זמן הוא פסח שבערב המאורע
שביעית  שנה של פסח ובערב שבשמיטה הרביעית שנה של
המעשרות  כל מביתו להוציא אדם כל חייב שבשמיטה
והיו  מהשמיטה שעברו שנים הג' כל מתבואתו שהפריש
מחויב  זה פסח ובערב בביתו מונחים שהפריש המעשרות
אינו  הביעור שזמן אומרים שיש (ואע"פ הלוי לבית להביאן
טוב  יום בערב אלא פסח של הראשון טוב יום בערב

של"א האחרון סי' דעה ביורה כמ"ש עיקר וכן פסח של
ראשונה): סברא פי על המנהג נתפשט מכלֿמקום

* * *

החמץ: בדיקת זמן תלא סימן ב חלק

ובל ‡ יראה בבל חמצו על עובר אדם שאין פי על אף
ימים  שבעת כמ"ש ואילך בניסן ט"ו מליל אלא ימצא
גבולך  בכל שאור לך יראה ולא וגו' בבתיכם ימצא לא שאור
בלא  עובר אינו ימים שבעת קודם אבל וגו' ימים שבעת
מצותֿ על עובר מכלֿמקום בביתו, החמץ כששהה תעשה
מבער  שאינו ורגע רגע בכל ואילך י"ד יום מחצות עשה
ביום  אך תאכלו מצות ימים שבעת שנאמר העולם מן החמץ
למדו  השמועה ומפי וגו' מבתיכם שאור תשביתו הראשון
ימי  לשבעת ראשון ונקרא בניסן י"ד הוא זה ראשון שיום
ימים  שבעת לומר הכתוב וכוונת להם קודם כלומר הפסח
וגו' שאור תשביתו ימים שבעת שקודם וביום תאכלו מצות
דם  חמץ על תשחט לא תורה שאמרה ממה זה לדבר ראיה
וזמן  קיים חמץ ועדיין הפסח את תשחט לא כלומר זבחי
אתה  מכאן ולמעלה היום מחצות בי"ד הוא הפסח שחיטת
דהיינו  הפסח שחיטת בזמן הוא החמץ השבתת שזמן למד

ולמעלה: י"ד יום מחצות

ויבער · שישבית הוא תורה שאמרה זו השבתה היא ומה
עוד  יוכל לא אדם ששום עד לגמרי העולם מן החמץ
רוצה  אם אבל תמ"ה בסי' שיתבאר ועלֿדרך ממנו להנות

כלום. מועיל זה אין ולהפקירו לבטלו

אכילתו  איסור זמן שהגיע לאחר אמורים דברים במה
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c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

ולמעלה  י"ד היום מחצות דהיינו התורה מן והנאתו
שנאמר  תעשה בלא עובר החמץ מן אז הנהנה או שהאוכל
הכתוב  בא ולא הפסח קרבן על כלומר חמץ עליו תאכל לא
בליל  דהיינו הפסח אכילת בשעת חמץ לאכול שלא להזהיר
שלא  להזהיר בא אלא חמץ יאכל ולא נאמר כבר שהרי ט"ו
י"ד  יום מחצות דהיינו הפסח שחיטת בשעת חמץ לאכול
לאיסורו  דומה בי"ד חמץ שאיסור חכמים וקבלו ולמעלה
אפילו  אסור הוא הפסח ימי ז' שכל שכשם הפסח ימי ז' כל
היתר  בו יהא לא כלומר יאכל ולא שנאמר התורה מן בהנאה
הנאה  היתר דהיינו היתר של אפילו אכילה שום לידי המביא
כך  מאכל בדמים שלוקח אכילה לידי באה הנאה שסתם
וכיון  בהנאה אפילו אסור הוא ולמעלה י"ד יום מחצות
שלו  ואינו בו זכות שום לו אין הרי ממנו להנות לו שאסור
שהגיע  קודם אבל ולהפקירו לבטלו יכול אינו ולפיכך כלל

ומותר ולהפקירו לבטלו הוא יכול הנאתו איסור מן זמן לו
מן  עובר שאינו הפסח ימי כל בבית עמו להשהותו התורה
שלא  שלו חמץ על אלא ימצא ובל יראה בבל התורה
אתה  אבל רואה אתה אי שלך לך יראה ולא שנאמר הפקירו

הפקר: ושל אחרים של רואה

* * *
לחמץ ‚ כלום מועיל והפקר ביטול שאין גזרו חכמים אבל

לחפש  צריך הוא אלא הנאתו איסור זמן שהגיע קודם אף
כל  שם להשתמש דרך (אם ובחורים במחבואות אחריו
מכל  ולהוציאו ולבדוק תל"ג) בסי' שיתבאר כמו השנה

תמ"ה: בסי' שיתבאר כמשפט לו ולעשות גבולו

שהביטול „ לפי הא' לכך חכמים נזקקו דברים ב' ומפני
שלם  בלב שיפקירנו אדם של במחשבתו תלוי וההפקר
שוין  אדם בני כל דעת שאין ולפי לגמרי מלבו ויוציאנו
יוציאנו  ולא שלם בלב יפקירנו ולא בדבר שיקל מי ואפשר
כלום  מועיל והפקר ביטול שאין גזרו לפיכך לגמרי מלבו
לפי  הב' תמ"ה) סי' (עיין גבולו מכל החמץ את שיוציא עד
הוא  קרוב רגילותו ומחמת בחמץ השנה בכל רגיל שהאדם
מונח  יהיה אם ממנו ויאכל איסורו את שישכח לשכחה
ולבדוק  אחריו לחפש הצריכו לפיכך בפסח בגבולו

אכילתו: איסור זמן שיגיע קודם גבולו מכל ולהוציאו

י"ד ‰ ביום לקובעה ראוי היה הדין מן זו בדיקה וזמן
בסוף  בדיקתו אחד כל שישלים כדי ששית שעה בתחלת
האמור  כמשפט ז' שעה בתחילת החמץ ויבער ששית  שעה
בני  רוב שביום לפי אלא תמ"ה בסי' שיתבאר וכמו בתורה
בשווקים  בעסקיהם טרודין אלא בבתיהם מצוים אינם אדם
חובת  שישכחו הדבר קרוב ששית שעה וכשתגיע וברחובות
שבלילה  י"ד בליל הבדיקה זמן חכמים תקנו לפיכך הבדיקה
יש  ביתו בתוך בעודו שאף אלא ביתו בתוך מצוי אדם כל
או  במלאכה או ושינה ושתיה באכילה יתעסק שמא לחוש
הבדיקה  חובת ישכח כן ידי ועל חכם תלמיד הוא אם בתורה
ומיד  תיכף הבדיקה זמן ולקבוע לתקן ראוי היה לפיכך
פנוי  הוא זו שברגע לערב סמוך ביתו לתוך האדם בכניסת

עסקים ובסדקים מכל בחורים אחריו לחפש שצריך לפי אלא
ההיא  בעת שנאמר הנר לאור אלא אפשר אי זה וחיפוש
שאור  חכמים סמכו מכאן וגו' בנרות ירושלים את אחפש

כי  ביום יפה ומבהיק מאיר הנר ואין חמץ לבדיקת יפה הנר
הנר  הבהקת זמן עד הבדיקה זמן איחרו לפיכך בלילה אם

קצת]. היום אור עדיין [כשיש הכוכבים צאת דהיינו

* * *
הבדיקה  זמן ובין לביתו האדם כניסת שבין זמן ובאותו
כמו  שביניהם זמן אותו ושיעור (א) הכוכבים צאת דהיינו
אע"פ  אחד פרק אפילו וללמוד לאכול לו אסרו שעה חצי
יש  מכלֿמקום הכוכבים, צאת קודם הפרק לגמור שיוכל
וילמוד  הבדיקה חובת ישכח בלמודו עיונו ע"י שמא לחוש
עד  בעיונו וישהה בלמודו חדש עיון לו יבוא שמא או יותר
קצת) היום אור עדיין (כשיש הכוכבים צאת לאחר מה זמן
האסורים  הדברים כל לעשות זו שעה בחצי אסרו וכן
שנתבאר  כמו ערבית תפלת או מנחה תפלת קודם לעשותם
עשר  ארבעה בליל בדק ולא ששכח ומי ורל"ה רל"ב סי'
הללו  הדברים בכל אסור הוא הרי עשר ארבעה ביום ונזכר

שיבדוק: עד

Â קודם הללו הדברים מכל באחד עוסק היה אם ואפילו
אפילו  זמנה כשיגיע להפסיק חייב הבדיקה זמן שהגיע
שעה  חצי קודם לעסוק שהתחיל דהיינו בהיתר עוסק היה
שאם  תורה בתלמוד עוסק הוא ואפילו הכוכבים צאת לפני
שיבדוק  אע"פ הלילה כניסת בתחלת מיד לבדוק יפסיק לא
בצאת  לבדוק שתקנו חכמים תקנת מבטל זה הרי אח"כ

קצת. היום אור עדיין כשיש מיד הכוכבים

היא  וק"ש ערבית של ק"ש קרא לא שעדיין פי על ואף
ב' ויום יום בכל תדירה היא וגם תורה של מצותֿעשה
צריך  אעפ"כ חבירו את קודם מחבירו התדיר וכל פעמים
מצוה  שהיא לפי ותפלה ק"ש לפני הבדיקה את  להקדים
נקרא  הוא הרי הכוכבים בצאת מיד יבדוק לא שאם עוברת
מן  שמצוה פי על אף בק"ש אבל חכמים תקנת על עובר
נקרא  אינו מכלֿמקום הלילה, בתחלת לקרותה המובחר
חצי  אחר אותה קורא כן אם אלא חכמים תקנת על עובר

רל"ה: בסימן שנתבאר כמו הלילה

Ê ותפלה ק"ש להתפלל שרגיל במי אמורים דברים במה
להתפלל  שרגיל מי אבל ביתו בתוך השנה כל ערבית של
עמהם  התפלל לא ועכשיו יום מבעוד הצבור עם השנה כל
ואח"כ  הכוכבים בצאת מיד ויתפלל שמע קריאת יקרא

ר  שאינו דכיון בביתו יבדוק ערבית להתפלל השנה כל גיל
החמץ  בבדיקת והשתדלותו טרדתו ע"י שמא לחוש יש

ותפלה: ק"ש על ישכח

Á שמתפללים עשרה יש אם אבל יחיד בתפלת זה וכל
בצאת  מיד יתפללו הכוכבים צאת דהיינו בזמנו ערבית
ילכו  שאם החמץ לבדוק לבתיהם ילכו ואח"כ הכוכבים
אח"כ  לקבצם טורח יהיה ערבית תפלת קודם לבדוק
מחמת  לגמרי הצבור תפלת מצות ותתבטל בעשרה להתפלל
לא  הבדיקה קודם בעשרה יתפללו אם אבל הבדיקה הקדמת

לגמרי: הבדיקה מצות תתבטל

* * *
Ë קבוע שיעור להם שיש חבורות שיש במקומות וכן

יבטלו  אל התפלה אחר בבהכ"נ פסוקות הלכות ללמוד
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רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולמעלה  י"ד היום מחצות דהיינו התורה מן והנאתו
שנאמר  תעשה בלא עובר החמץ מן אז הנהנה או שהאוכל
הכתוב  בא ולא הפסח קרבן על כלומר חמץ עליו תאכל לא
בליל  דהיינו הפסח אכילת בשעת חמץ לאכול שלא להזהיר
שלא  להזהיר בא אלא חמץ יאכל ולא נאמר כבר שהרי ט"ו
י"ד  יום מחצות דהיינו הפסח שחיטת בשעת חמץ לאכול
לאיסורו  דומה בי"ד חמץ שאיסור חכמים וקבלו ולמעלה
אפילו  אסור הוא הפסח ימי ז' שכל שכשם הפסח ימי ז' כל
היתר  בו יהא לא כלומר יאכל ולא שנאמר התורה מן בהנאה
הנאה  היתר דהיינו היתר של אפילו אכילה שום לידי המביא
כך  מאכל בדמים שלוקח אכילה לידי באה הנאה שסתם
וכיון  בהנאה אפילו אסור הוא ולמעלה י"ד יום מחצות
שלו  ואינו בו זכות שום לו אין הרי ממנו להנות לו שאסור
שהגיע  קודם אבל ולהפקירו לבטלו יכול אינו ולפיכך כלל

ומותר ולהפקירו לבטלו הוא יכול הנאתו איסור מן זמן לו
מן  עובר שאינו הפסח ימי כל בבית עמו להשהותו התורה
שלא  שלו חמץ על אלא ימצא ובל יראה בבל התורה
אתה  אבל רואה אתה אי שלך לך יראה ולא שנאמר הפקירו

הפקר: ושל אחרים של רואה

* * *
לחמץ ‚ כלום מועיל והפקר ביטול שאין גזרו חכמים אבל

לחפש  צריך הוא אלא הנאתו איסור זמן שהגיע קודם אף
כל  שם להשתמש דרך (אם ובחורים במחבואות אחריו
מכל  ולהוציאו ולבדוק תל"ג) בסי' שיתבאר כמו השנה

תמ"ה: בסי' שיתבאר כמשפט לו ולעשות גבולו

שהביטול „ לפי הא' לכך חכמים נזקקו דברים ב' ומפני
שלם  בלב שיפקירנו אדם של במחשבתו תלוי וההפקר
שוין  אדם בני כל דעת שאין ולפי לגמרי מלבו ויוציאנו
יוציאנו  ולא שלם בלב יפקירנו ולא בדבר שיקל מי ואפשר
כלום  מועיל והפקר ביטול שאין גזרו לפיכך לגמרי מלבו
לפי  הב' תמ"ה) סי' (עיין גבולו מכל החמץ את שיוציא עד
הוא  קרוב רגילותו ומחמת בחמץ השנה בכל רגיל שהאדם
מונח  יהיה אם ממנו ויאכל איסורו את שישכח לשכחה
ולבדוק  אחריו לחפש הצריכו לפיכך בפסח בגבולו

אכילתו: איסור זמן שיגיע קודם גבולו מכל ולהוציאו

י"ד ‰ ביום לקובעה ראוי היה הדין מן זו בדיקה וזמן
בסוף  בדיקתו אחד כל שישלים כדי ששית שעה בתחלת
האמור  כמשפט ז' שעה בתחילת החמץ ויבער ששית  שעה
בני  רוב שביום לפי אלא תמ"ה בסי' שיתבאר וכמו בתורה
בשווקים  בעסקיהם טרודין אלא בבתיהם מצוים אינם אדם
חובת  שישכחו הדבר קרוב ששית שעה וכשתגיע וברחובות
שבלילה  י"ד בליל הבדיקה זמן חכמים תקנו לפיכך הבדיקה
יש  ביתו בתוך בעודו שאף אלא ביתו בתוך מצוי אדם כל
או  במלאכה או ושינה ושתיה באכילה יתעסק שמא לחוש
הבדיקה  חובת ישכח כן ידי ועל חכם תלמיד הוא אם בתורה
ומיד  תיכף הבדיקה זמן ולקבוע לתקן ראוי היה לפיכך
פנוי  הוא זו שברגע לערב סמוך ביתו לתוך האדם בכניסת

עסקים ובסדקים מכל בחורים אחריו לחפש שצריך לפי אלא
ההיא  בעת שנאמר הנר לאור אלא אפשר אי זה וחיפוש
שאור  חכמים סמכו מכאן וגו' בנרות ירושלים את אחפש

כי  ביום יפה ומבהיק מאיר הנר ואין חמץ לבדיקת יפה הנר
הנר  הבהקת זמן עד הבדיקה זמן איחרו לפיכך בלילה אם

קצת]. היום אור עדיין [כשיש הכוכבים צאת דהיינו

* * *
הבדיקה  זמן ובין לביתו האדם כניסת שבין זמן ובאותו
כמו  שביניהם זמן אותו ושיעור (א) הכוכבים צאת דהיינו
אע"פ  אחד פרק אפילו וללמוד לאכול לו אסרו שעה חצי
יש  מכלֿמקום הכוכבים, צאת קודם הפרק לגמור שיוכל
וילמוד  הבדיקה חובת ישכח בלמודו עיונו ע"י שמא לחוש
עד  בעיונו וישהה בלמודו חדש עיון לו יבוא שמא או יותר
קצת) היום אור עדיין (כשיש הכוכבים צאת לאחר מה זמן
האסורים  הדברים כל לעשות זו שעה בחצי אסרו וכן
שנתבאר  כמו ערבית תפלת או מנחה תפלת קודם לעשותם
עשר  ארבעה בליל בדק ולא ששכח ומי ורל"ה רל"ב סי'
הללו  הדברים בכל אסור הוא הרי עשר ארבעה ביום ונזכר

שיבדוק: עד

Â קודם הללו הדברים מכל באחד עוסק היה אם ואפילו
אפילו  זמנה כשיגיע להפסיק חייב הבדיקה זמן שהגיע
שעה  חצי קודם לעסוק שהתחיל דהיינו בהיתר עוסק היה
שאם  תורה בתלמוד עוסק הוא ואפילו הכוכבים צאת לפני
שיבדוק  אע"פ הלילה כניסת בתחלת מיד לבדוק יפסיק לא
בצאת  לבדוק שתקנו חכמים תקנת מבטל זה הרי אח"כ

קצת. היום אור עדיין כשיש מיד הכוכבים

היא  וק"ש ערבית של ק"ש קרא לא שעדיין פי על ואף
ב' ויום יום בכל תדירה היא וגם תורה של מצותֿעשה
צריך  אעפ"כ חבירו את קודם מחבירו התדיר וכל פעמים
מצוה  שהיא לפי ותפלה ק"ש לפני הבדיקה את  להקדים
נקרא  הוא הרי הכוכבים בצאת מיד יבדוק לא שאם עוברת
מן  שמצוה פי על אף בק"ש אבל חכמים תקנת על עובר
נקרא  אינו מכלֿמקום הלילה, בתחלת לקרותה המובחר
חצי  אחר אותה קורא כן אם אלא חכמים תקנת על עובר

רל"ה: בסימן שנתבאר כמו הלילה

Ê ותפלה ק"ש להתפלל שרגיל במי אמורים דברים במה
להתפלל  שרגיל מי אבל ביתו בתוך השנה כל ערבית של
עמהם  התפלל לא ועכשיו יום מבעוד הצבור עם השנה כל
ואח"כ  הכוכבים בצאת מיד ויתפלל שמע קריאת יקרא

ר  שאינו דכיון בביתו יבדוק ערבית להתפלל השנה כל גיל
החמץ  בבדיקת והשתדלותו טרדתו ע"י שמא לחוש יש

ותפלה: ק"ש על ישכח

Á שמתפללים עשרה יש אם אבל יחיד בתפלת זה וכל
בצאת  מיד יתפללו הכוכבים צאת דהיינו בזמנו ערבית
ילכו  שאם החמץ לבדוק לבתיהם ילכו ואח"כ הכוכבים
אח"כ  לקבצם טורח יהיה ערבית תפלת קודם לבדוק
מחמת  לגמרי הצבור תפלת מצות ותתבטל בעשרה להתפלל
לא  הבדיקה קודם בעשרה יתפללו אם אבל הבדיקה הקדמת

לגמרי: הבדיקה מצות תתבטל

* * *
Ë קבוע שיעור להם שיש חבורות שיש במקומות וכן

יבטלו  אל התפלה אחר בבהכ"נ פסוקות הלכות ללמוד
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לבדוק  אפשר שהרי חמץ בדיקת מחמת זו בלילה למודם
שמא  לחוש ואין לגמרי הבדיקה מצות תתבטל ולא כך אחר
מוכרחים  שהרי הבדיקה חובת שישכחו עד בלמודם ימשכו
הכנסת  בבית ילינו לא שבוודאי ללון בתיהם אל לבוא הם

הבדיקה: חובת יזכור לביתו מהם אחד כל וכשיבא

È פלפול בלא הלכה בדבר כשעוסקין אמורים דברים במה
לחוש  שיש בבהכ"נ אפילו בפלפול לעסוק אסור אבל
באותו  טרוד לבו שיהיה עד בפלפול כך כל ימשוך שמא

לביתו: בבואו אף הבדיקה חובת וישכח פלפול

‡È ואומר הכוכבים צאת קודם ולומד יושב הוא אם
אותו  יזכיר הבדיקה זמן שכשיגיע לומד שאינו לחבירו
שעה  חצי תוך הוא אם אף מותר זה הרי מלמודו ויפסיקו

הכוכבים: צאת לפני

החמץ: בדיקת ברכת דין תלב סימן ב חלק

כל ‡ על שמברכין כמו לברך צריך לבדוק שיתחיל קודם
אקב"ו  אמ"ה בא"י מברך הוא ומה סופרים מדברי מצות

ב  עדיין,על מבערו אינו זו שבשעה ואע"פ חמץ יעור
ומפקיר  מבטל הוא מיד הבדיקה שלאחר כיון מכלֿמקום
ביטול  הרי זו בבדיקה מצאו שלא בביתו שנשאר החמץ כל
מצאו  שלא לו ידוע שאינו לחמץ כדינו ביעור נקרא זה
שיאכל  למחר עד מצניעו הוא לו הידוע והחמץ בבדיקה
זה  וביעור העולם מן מבערו והמותר ה' שעה עד ממנו
כלום  עליהם מברכין אין י"ד שבליל זה וביטול י"ד שביום
תחילת  שהיא הבדיקה על שבירך בברכה נפטרין והן

חמץ: ביעור על עליהם מברכין לפיכך הביעור

מיד · בה מתחיל שהוא חמץ בדיקת על מברכין אין ולמה
ולא  שבדק מי שהרי המצוה תכלית הבדיקה שאין לפי
אם  וכן כלום ולא עשה לא בבדיקה שמצא החמץ את ביער
ביעור  מצות נגמרה לא עדיין הבדיקה אחר חמצו ביטל לא

חמץ:

היא ‚ והרי הבדיקה קודם שהחיינו מברכין אין ולמה
הרגל  לצורך היא זו שמצוה לפי לזמן מזמן הבאה מצוה
היא  לפיכך המועד לצורך מתוכו החמץ ולבער הבית לתקן

לילה: בקידוש ברגל שמברכין שהחיינו בברכת נפטרת

ולברך „ לחזור צריך ואין יצא חמץ לבער אקב"ו בירך אם
על  בלשון עליהם שמברכין מצות בשאר בזה כיוצא וכן
עליהן  בירך אם מרור אכילת על מצה אכילת על כמו
המצות  כל וכן יצא מרור לאכול מצה לאכול בלמ"ד
אם  הלל את לקרוא מזוזה לקבוע בלמ"ד עליהן שמברכין
אבל  יצא הלל קריאת על מזוזה קביעת על בלשון בירך
חכמים  לה שתקנו ברכה מצוה כל על לברך צריך לכתחלה
מבואר  הוא המצות בברכת הנוסחאות שינוי וטעם

ע"ש: בראשונים

* * *
קודם ‰ נזכר אם הבדיקה התחלת קודם לברך שכח אם

עדיין  לו שנשאר דהיינו לגמרי הבדיקה את שגמר
(אם  אחד חור ואפילו אחת זוית אפילו או אחד מקום לבדוק
עיין  חמץ כזית בחור שם יש שמא לחוש שיש בענין הוא
נזכר  אם אבל זו בדיקה שיגמור קודם לברך חייב תמ"ו) סי'
המצות  שכל כלום יברך לא לגמרי בדיקתו שגמר לאחר
היאך  עשייתן גמר לאחר אבל לעשייתן עובר עליהם מברכין
שכבר  כלום עושה ואינו פלונית מצוה לעשות וצונו יברך
שעה  בסוף למחר יברך כן פי על שאף שאומר מי ויש עשה
עיקר  זו שריפה שהרי בבדיקה שמצא החמץ את כששורף ה'
אותה  שפוטרין אלא עליה לברך ראוי והיה חמץ ביעור

וזה בדיקה בשעת שמברכין חמץ ביעור על שלא בברכת
לחוש  ויש השריפה בשעת לברך צריך בדיקה בשעת בירך

ומלכות: שם בלא אותה לברך

Â הבדיקה לתחלת הברכה בין דיבור בשום להפסיק אסור
הברכה  בין המצות כל בשאר להפסיק שאסור כדרך
בינתיים  ידבר שלא יזהר ולכתחילה המצות עשיית לתחלת
שאי  בענין הוא כן אם אלא הבדיקה צרכי מעניני אפילו כלל
ושח  עבר אם אבל ישיח לא אם לבדוק להתחיל לו אפשר
היה  אפילו ולברך לחזור צריך אין הבדיקה בצרכי בינתיים
שיחה  בינתיים שח אם אבל זו שיחה בלא לבדוק אפשר

ולברך: לחזור צריך כלל הבדיקה מענין שאינה

Ê אבל לבדוק שהתחיל קודם כששח אמורים דברים במה
ולברך  לחזור צריך אין לבדוק שהתחיל לאחר שח אם
תקצ"ב) סי' (עיין עליה שבירך במצוה התחיל שכבר כיון
זו  הליכה אין לבית ומבית לחדר מחדר ובודק הולך אם וכן
כמו  ולברך לחזור להצריכו הפסק חשובה מצוה שבאמצע

הפסק. חשובה מצוה שבאמצע השיחה שאין

באמצע  שיחה שום להשיח אין לכתחלה ומכלֿמקום
הבדיקה  צרכי מעניני כיֿאם תורה בדברי אפילו הבדיקה
זה  הרי המצוה באמצע המשיח שאף אומרים שיש לפי
דומה  ואינו המצוה כשיגמור ולברך לחזור וצריך הפסק
לחזור  צריך שאין בסוכה כשיושב סעודתו באמצע למשיח
שלאחר  זו בישיבה מוכרח שאינו לפי בסוכה לישב ולברך
בסוכה  לישב ושלא עוד לאכול שלא ירצה שאם השיחה
את  לגמור הוא מוכרח חמץ בבדיקת אבל בידו הרשות
המקומות  בכל לבדוק שחייב השיחה שלאחר הבדיקה
בדיקתו  בתחילת לברך שוכח היה ואילו חמץ בהן שמכניסין
לחזור  חייב עכשיו גם לכן בדיקתו בגמר לברך חייב היה
וכן  הראשונה ברכה אחר בשיחה שהפסיק כיון ולברך
לאדם  אפשר ואי חובה שהן מצות כל בשאר בזה כיוצא

מהן: עצמו את לפטור
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דמשמע ‡Í(כג) ביראה ה' את עבדו אמר הרי עכ"ז
ברע  וגילו אמר ואח"כ לבדה כו'.ביראה ד'

אהבה  בלא לבדה ביראה לומר א"א דודאי הוא והענין
ברננה  לפניו באו בשמחה ה' את עבדו אמר שהרי כלל.
ודביקות  בקירוב מאהבה בעובד רק ורננה שמחה ואין
שמתענג  התענוג מרוב ורננה שמחה יש שבזה עצומה
שצ"ל  אמת דשניהם צ"ל אלא כידוע באה"ר ה' על
מצוה  של שמחה כמו בשמחה וגם בירא' העבודה
זו  במצוה לקונו שעשה נח"ר על ומתענג ששמח
עבדו  מ"ש ואמנם כו'. לאדוניו הנאמן האוהב כעבודת
פשוטה  ויראה באימה מ"ש בקבלת היינו ביראה ה' את
איך  ב"ה דאא"ס רוממו' בהשגת הרוממות יראת מצד
דאבי"ע  ההשתלשלות מכל בערך ומובדל קדוש שהוא
ויראה  אימה עליו שנופל מרחוק שמחה בבחי' שזהו כו'.
טו) כ, (שמות כמו עצומה שפלות בבחי' מרחוק לעמוד
באמצעות  וכן כו'. מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא
בקי"ס  כמו נוראים ומופתים באותות אלקות התגלות
ועכ"ז  כו'. וייראו כו' ישראל וירא לא) יד, (שם שאמר
כך  כנ"ל. מקרוב ושמחה באהבה כלולה יראה שיש כמו
הרי  כי הרוממות שמצד ופחד בירא' כלולה אהבה יש
ה' מפלאות כמו הנפלאי' בשבחים הרוממו' בהשגת
מהארה  רק שהוא ההשתלשלו' פרטי ובכל במע"ב
עשה  אשר בכל הפרטית והשגחתו ה' כבוד מזיו דהארה
לעלות  נפשו שתכסוף ותשוקה אהבה יש בזה כו'. וברא
העליונים  החיים כל במקור ולהכלל להדבק למעלה
בעולם  למטה נשאר להיות ולא אש רשפי בהתלהבות
תכסוף  יותר הרוממות השגת יותר שיגדל וכל הנפרד

הגשמי  בעוה"ז גופו חשכת מחומר ולצאת לעלות נפשו
שמצד  אלקים ופחד ביראה הכלולה האהבה היא וזו כו'
כרואה  להתקרב שרוצה מרחוק ג"כ שהיא רק הרוממות
עמו  ולדבר לפניו להתקרב נפשו שתכסוף המלך רוממות
המלך  רוממות יותר שיגדל וכל פנים והארת בקירוב
בחי' שנק' מקרוב תפארתו ביקר להסתכל יחשוק יותר
דוקא  מרחוק שהיא דרחימות' שלהובין שנק' והוא רצוא
ניכר  בקירוב האהבה שלימות שאין וכמו וד"ל. כידוע
אין  כך כנ"ל. ולהתרחק להפרד כשירא מהיפוכו רק
הרוממו' השגת שמצד אלקים ופחד היראה שלימות
שחפצו  מה שהוא בו. הכלול מהיפוכו אלא ניכר
ע"ד  ברעדה וגילו וזהו מקרוב עומד להיות ותשוקתו
שמרחוק  ורעדה ביראה וחדוה גילה שיהיה הפשוט
כמו  אלקים פני לאור להתקרב וגילה השמחה שהוא
פני  ואראה אבא מתי כו' נפשי צמאה ג) מב, (תהלים
ביראה  ה' את עבדו לרישא שמפרש וזהו וכה"ג. אלקים
(ומ"ש  זאת ביראה שכלולה וחדוה גילה עם שיהיה
שמצד  מאהבה העבוד' היא זו בשמחה ה' את עבדו
במקום  שאמר והוא כנ"ל מיראה ג"כ שכלולה הקירוב
(והוא  רעדה תהא שם ש"מ שמחה כמו ושמחה גילה

ברעדה דגילו הפשוט פי' רעדה הפוך במקום שהוא
רעדה  עם יהיה שהגילה מפרשים ורז"ל גילה יהיה
בהפוך  אמר ולא רעדה תהא שם גילה במקום שז"ש
ה' את עבדו נא' שכבר לפי גילה תהיה רעדה במקום
זו  ושמחה גילה במקום ברעדה וגילו א' שע"ז בשמחה)
וגילו  וז"ש גילה תהא שם רעדה במקו' אבל רעדה תהיה

וד"ל): כפשוטו ברעדה
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שהיחוד Â‰ÈÓיא) היות דעם לכאורה קשה עדיין
המשכת  ממש הוא הנ"ל המדות דזיווגי
עכ"ז  לבד. המדות זיווג ולא כו' במדות המלובש אא"ס
לכאורה  וא"כ מאוקיינוס כטפה רק הם שהמדות כיון
הנק' הידוע הצמצום ע"י נמשך שבתוכן א"ס האור
שבו  עצמו האוא"ס לגבי ערוך אינו עדיין וא"כ מק"פ

כי  הוא הענין אך כו', ותשוקתינו וחפצינו מגמתינו כל
ומק"פ  הצמצום ע"י הוא עצמן הי"ס שהתהוות אע"פ
הארה  הוא בתוכן שמתלבש א"ס האור מ"מ הידוע
וה"ע  מהצמצום למעלה שהוא כמו ממש א"ס מאור
ענין  וביאור הצמצום אחר שנמשך מהאוא"ס הקו
הנ"ל  היחודים ענין ואמנם במ"א נת' והקו הרשימו
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בתוספת  ממש א"ס מאור חדשה הארה להמשיך הוא
ההארה  ויומשך הראשונה הארה על קץ לאין רב עילוי
ולהבין  דוגמא. ע"ד כו' זו"נ יחוד שיהי' עד למטה
שלפני  הק"ש ענין להקדים יש הנה הדברים ביאור
בש"ע  כי לש"ע הקדמה היא ק"ש דהנה מהו, שמ"ע
למטה  ומהם בהספירות אא"ס בהמשכת הכוונה
כו' ישראל שמע ראשון בפסוק בק"ש ואמנם כדלעיל,
הוא  הענין בגמ', שמים מלכות עול קבלת הנק' שהוא
עצמות  מבחי' דהיינו דכולא ממקורא הארה להמשיך
מעלה  למעלה בעצמותו שהוא כמו א"ס האור

הקו מהתלבשות הארת מבחי' שהיא שבי"ס הארתו
בי"ס  מלובש והארתו בא"ק מלובש עצמו שהקו לבד
אבל  כו', וחיוהי איהו ע"פ באגה"ק מו"ר כמ"ש דאצי'
דכולא  ממקורא חדשה הארה להמשיך כוונתינו בק"ש
אנו  ק"ש ע"י בכלל זו הארה נמשך שכבר ואחר ממש,
ברכאן  ח"י ע"י הי"ס בכל בפרטות גלויה ממשיכים
חולים  רופא להיות למטה אח"כ נמשך ומשם דש"ע
אליו  הספרי במאמר הפי' עיקר וזהו כו', השנים ומברך
ית' מהו"ע והוא ממש אליו דהיינו למדותיו ולא
בק"ש  והיינו בי"ס. המלובשת מהארתו ג"כ שלמעלה
וביאור  ממש, משם הארה להמשיך כוונתינו שאז
מעין  ממש יום בכל שיש בפע"ח מבואר הנה הדברים
לקדמותן  הדברים חזרת הוא שבר"ה כשם דהיינו ר"ה
חיות  מקור שהם זו"נ בנין מחדש נמשך ומשם
ענין  והוא פרט דרך יום בכל יש ממש כך כו' העולמות
בתחלה  הוא שבר"ה ידוע והנה כו', ושמ"ע ק"ש מצות
הוא  הראשון המקור עד החיות ועליות הסתלקות
ונמשך  חוזר ואח"כ ממש ומהותו בעצמותו האא"ס
מחדש  הי"ס בנין להיות ממש חדש וחיות הארה משם
חיות  מקור שהיא הנוק' בנין להיות והעיקר באו"כ
אזי  שלם בפרצוף שנבנית ואחר הנפרדים, עולמות
מחדש  החיות המשכת והנה כו' בשמ"ע הטפה נמשך
ומבואר  כידוע השופר ע"י הוא העיקר בר"ה מאוא"ס
ד"ה  באגה"ק בקצרה ג"כ ונרמז נ"ע מכ"ק הק' בכתבי
בבחי' למשכיל יובן וכמ"כ כו', האהבה את לעורר
פסוק  שבאמירת יום, שבכל פרט בדרך זה המעין
פליגי  דבהא וי"ל לבבך בכל עד (ואפשר דק"ש ראשון
פסוק  או בעמידה לבבך על עד אי קורא הי' ר"פ תנאי
וידוע  מאדך שבבחי' האהבה ע"י עיי"ש) לחוד ראשון
גורם  הוא עי"ז הנה באחד, נפשו למסור שצריך  ג"כ

ב"ה  אא"ס הוא הראשון המקור עד החיות עליות בחי'
זו  המשכה כי ובהיות ממש חדש חיות משם להמשיך
האצילות  ראשית שהיא בח"ע היא התגלותו ראשית
בפע"ח  מבואר לכן אא"ס, לגלוי הכלי היא וגם
והאור  החיות המשכת דהיינו או"א יחוד הוא שבק"ש
ויש  אין בחי' שהן לבינה נמשך ומשם בחכמ' מאא"ס
ע"י  זו שהמשכה ונמצא כו', מתפרשין דלא ריעין תרין
המשכה  ודוגמת מעין הוא מאדך דבכל ואהבה המס"נ
הוא  שבר"ה אלא שופר תקיעת ע"י שבר"ה הכללי'
לכל  כולל שהוא כולה השנה לכל כללי חיות המשכת
הוא  יום ובכל השנה שבימות הפרטי' המשכות
בשמ"ע  ואח"כ בלבד, יום לאותו בפרט ההמשכה
פרטיות  והמשכות התחלקות זו מהמשכה ונמשך נעשה
והעיקר  ולזיווג ליחוד ראוים שיהיו זו"נ פרצופי לבנות
בחי' גבור באתה ג"כ ואח"כ אבות בברכת הוא הבנין
תחבקני  וימינו בחי' קדוש ובאתה לראשי תחת שמאלו
בפרטו' הנוק' בנין מתחיל שמר"ה כמו ג"כ והוא

ואח"כ מ  הדין ימי הן ולכן לראשי תחת שמאלו בחי'
סוף  עד יוהכ"פ מבחי' תחבקני וימינו בחי' מתחיל
הוא  וסוכות ויוהכ"פ שבר"ה אלא כידוע החג ימות
פרטי  בנין רק הוא יום בכל ואח"כ בכללות הבנין
נעשה  ויוהכ"פ דר"ה הנוק' שמבנין וכמו היום, לאותו
המשכת  הוא ואז בשמ"ע העיקרי והזיווג היחוד אח"כ
הנק' ישראל נשמות מקור בבחי' ממש מאוא"ס הטפה
בנין  ע"י כמ"כ כו', לכם תהי' עצרת וזהו דז"א נוק'
בשים  הטפה אח"כ נמשך דצלותא ברכאן בח"י זו"נ
כללות' שנמשך מאא"ס הפנימי' ההמשכה והוא שלום
בזו"נ  שנמשכה עד לעילה מעילה שנמשכ' רק בק"ש
שיבנו  ע"י לא אם בזו"נ להתמשך אפשר הי' לא אולם
ולזה  להוליד, ראוי' שיהיו פרצוף בבחי' מתחלה זו"נ
המשכת  ע"י דזו"נ הבנין הוא דשמ"ע בג"ר בתחלה
ההמשכה  נעשה ואח"כ המוחי' בבחי' בהם אא"ס
ג"כ  זו מהמשכה מקבלים ואח"כ שלום, בשים הפנימי'
הבריאה  עולם מקבל לציון בובא דבי"ע, העולמות
בעשי', הקטורת ובפטום היצי' בעולם יום של ובשיר
א"ס  מאור החדשה והמשכה החיות גלוי שנמשך נמצא
ממש  בבי"ע ג"כ שנמשך עד יום בכל דכולא ממקורא
החיות  בהם שמתחדש שבהם הנבראים פרטי ובכל
וכ"ז  כו' כחדשים בעיניך יהיו יום בכל וכמ"ש יום בכל

התפלה: סידור ושאר ושמ"ע ק"ש ע"י הוא
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בתוספת  ממש א"ס מאור חדשה הארה להמשיך הוא
ההארה  ויומשך הראשונה הארה על קץ לאין רב עילוי
ולהבין  דוגמא. ע"ד כו' זו"נ יחוד שיהי' עד למטה
שלפני  הק"ש ענין להקדים יש הנה הדברים ביאור
בש"ע  כי לש"ע הקדמה היא ק"ש דהנה מהו, שמ"ע
למטה  ומהם בהספירות אא"ס בהמשכת הכוונה
כו' ישראל שמע ראשון בפסוק בק"ש ואמנם כדלעיל,
הוא  הענין בגמ', שמים מלכות עול קבלת הנק' שהוא
עצמות  מבחי' דהיינו דכולא ממקורא הארה להמשיך
מעלה  למעלה בעצמותו שהוא כמו א"ס האור

הקו מהתלבשות הארת מבחי' שהיא שבי"ס הארתו
בי"ס  מלובש והארתו בא"ק מלובש עצמו שהקו לבד
אבל  כו', וחיוהי איהו ע"פ באגה"ק מו"ר כמ"ש דאצי'
דכולא  ממקורא חדשה הארה להמשיך כוונתינו בק"ש
אנו  ק"ש ע"י בכלל זו הארה נמשך שכבר ואחר ממש,
ברכאן  ח"י ע"י הי"ס בכל בפרטות גלויה ממשיכים
חולים  רופא להיות למטה אח"כ נמשך ומשם דש"ע
אליו  הספרי במאמר הפי' עיקר וזהו כו', השנים ומברך
ית' מהו"ע והוא ממש אליו דהיינו למדותיו ולא
בק"ש  והיינו בי"ס. המלובשת מהארתו ג"כ שלמעלה
וביאור  ממש, משם הארה להמשיך כוונתינו שאז
מעין  ממש יום בכל שיש בפע"ח מבואר הנה הדברים
לקדמותן  הדברים חזרת הוא שבר"ה כשם דהיינו ר"ה
חיות  מקור שהם זו"נ בנין מחדש נמשך ומשם
ענין  והוא פרט דרך יום בכל יש ממש כך כו' העולמות
בתחלה  הוא שבר"ה ידוע והנה כו', ושמ"ע ק"ש מצות
הוא  הראשון המקור עד החיות ועליות הסתלקות
ונמשך  חוזר ואח"כ ממש ומהותו בעצמותו האא"ס
מחדש  הי"ס בנין להיות ממש חדש וחיות הארה משם
חיות  מקור שהיא הנוק' בנין להיות והעיקר באו"כ
אזי  שלם בפרצוף שנבנית ואחר הנפרדים, עולמות
מחדש  החיות המשכת והנה כו' בשמ"ע הטפה נמשך
ומבואר  כידוע השופר ע"י הוא העיקר בר"ה מאוא"ס
ד"ה  באגה"ק בקצרה ג"כ ונרמז נ"ע מכ"ק הק' בכתבי
בבחי' למשכיל יובן וכמ"כ כו', האהבה את לעורר
פסוק  שבאמירת יום, שבכל פרט בדרך זה המעין
פליגי  דבהא וי"ל לבבך בכל עד (ואפשר דק"ש ראשון
פסוק  או בעמידה לבבך על עד אי קורא הי' ר"פ תנאי
וידוע  מאדך שבבחי' האהבה ע"י עיי"ש) לחוד ראשון
גורם  הוא עי"ז הנה באחד, נפשו למסור שצריך  ג"כ

ב"ה  אא"ס הוא הראשון המקור עד החיות עליות בחי'
זו  המשכה כי ובהיות ממש חדש חיות משם להמשיך
האצילות  ראשית שהיא בח"ע היא התגלותו ראשית
בפע"ח  מבואר לכן אא"ס, לגלוי הכלי היא וגם
והאור  החיות המשכת דהיינו או"א יחוד הוא שבק"ש
ויש  אין בחי' שהן לבינה נמשך ומשם בחכמ' מאא"ס
ע"י  זו שהמשכה ונמצא כו', מתפרשין דלא ריעין תרין
המשכה  ודוגמת מעין הוא מאדך דבכל ואהבה המס"נ
הוא  שבר"ה אלא שופר תקיעת ע"י שבר"ה הכללי'
לכל  כולל שהוא כולה השנה לכל כללי חיות המשכת
הוא  יום ובכל השנה שבימות הפרטי' המשכות
בשמ"ע  ואח"כ בלבד, יום לאותו בפרט ההמשכה
פרטיות  והמשכות התחלקות זו מהמשכה ונמשך נעשה
והעיקר  ולזיווג ליחוד ראוים שיהיו זו"נ פרצופי לבנות
בחי' גבור באתה ג"כ ואח"כ אבות בברכת הוא הבנין
תחבקני  וימינו בחי' קדוש ובאתה לראשי תחת שמאלו
בפרטו' הנוק' בנין מתחיל שמר"ה כמו ג"כ והוא

ואח"כ מ  הדין ימי הן ולכן לראשי תחת שמאלו בחי'
סוף  עד יוהכ"פ מבחי' תחבקני וימינו בחי' מתחיל
הוא  וסוכות ויוהכ"פ שבר"ה אלא כידוע החג ימות
פרטי  בנין רק הוא יום בכל ואח"כ בכללות הבנין
נעשה  ויוהכ"פ דר"ה הנוק' שמבנין וכמו היום, לאותו
המשכת  הוא ואז בשמ"ע העיקרי והזיווג היחוד אח"כ
הנק' ישראל נשמות מקור בבחי' ממש מאוא"ס הטפה
בנין  ע"י כמ"כ כו', לכם תהי' עצרת וזהו דז"א נוק'
בשים  הטפה אח"כ נמשך דצלותא ברכאן בח"י זו"נ
כללות' שנמשך מאא"ס הפנימי' ההמשכה והוא שלום
בזו"נ  שנמשכה עד לעילה מעילה שנמשכ' רק בק"ש
שיבנו  ע"י לא אם בזו"נ להתמשך אפשר הי' לא אולם
ולזה  להוליד, ראוי' שיהיו פרצוף בבחי' מתחלה זו"נ
המשכת  ע"י דזו"נ הבנין הוא דשמ"ע בג"ר בתחלה
ההמשכה  נעשה ואח"כ המוחי' בבחי' בהם אא"ס
ג"כ  זו מהמשכה מקבלים ואח"כ שלום, בשים הפנימי'
הבריאה  עולם מקבל לציון בובא דבי"ע, העולמות
בעשי', הקטורת ובפטום היצי' בעולם יום של ובשיר
א"ס  מאור החדשה והמשכה החיות גלוי שנמשך נמצא
ממש  בבי"ע ג"כ שנמשך עד יום בכל דכולא ממקורא
החיות  בהם שמתחדש שבהם הנבראים פרטי ובכל
וכ"ז  כו' כחדשים בעיניך יהיו יום בכל וכמ"ש יום בכל
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dltzd zevn yxy

•

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'בחי היא חרנה וילך בזהר, שם פי' עוד יש
אף  חרון לשון הוא חרן כי דפרודא, עלמא
ודבור  קול בחי' שיש ידוע דהנה ק"נ. בחי' שהוא
כשאין  משא"כ גרון נק' אז דבור בבחי' מאיר וכשהקול
וזהו  גרוני, נחר מלשון חרון נק' בדבור מאיר הקול
דיבר  הוי' פי כי כו' וראו הוי' כבוד ונגלה לע"ל מ"ש
משא"כ  העליון, דבור בחי' גילוי יהי' שלע"ל דהיינו
כי  חרן, ונק' גילוי בבחי' הדבור מאיר אינו כו' עתה
שהוא  דקהלת הבלי' ז' כנגד שהוא הבל ז"פ בגימ' גרון
דבור  בבחי' מאירים כשהמדות והיינו כו', מדות ז' בחי'
משא"כ  החיות, התפשטות בחי' הוא שהבל גרון נק' אז
זה  פי' לפי והנה חרון. נק' אז מאירים ההבלים כשאין
הירידה  אך לק"נ, למטה שירדה מאד גדולה הירידה
דוקא  החשך מתוך הוא האור יתרון כי עלי' צורך היא
אתכפי' בחי' ע"י לאור החשך את וכשמבררי'
ונה"ב, הגוף בירור הוא לנהורא מחשוכא ואתהפכא
שיעקב  וכמו משרשה, למעלה לנה"א עלי' נעשה עי"ז
בחי' שהם ורחל לאה בחי' משם לברר בכדי לחרן ירד
שם  וכמ"ש כנודע, דאתגלי' ועלמא דאתכסי' עלמא
קטנה  ה' רחל הקטנה ושם לאה גדולה ה' לאה הגדולה
וכמ"ש  נש"י בחי' שהוא הצאן את משם בירר וכן רחל,
שלבן  לפי והיינו אתם, אדם מרעיתי צאן צאני ואתנה
לבושי' בחי' הוא לבן כי מאד, גבוה בחי' הוא בשרשו
הי' שכה"ג וזהו נקי, כעמר רישיה ושער חיוור כתלג
נפל  שלמטה שלבן רק כו', לבן בגדי ד' ביוהכ"פ לובש

בכדי  לשם לירד יעקב הוכרח ולכן בק"נ, מאד למטה
וזהו  לשם, שנפלו הניצוצי' את ולהעלות משם לברר
שהוא  כבשים צמר שהוא יעקב הפריד והכשבים מ"ש

עלי'. צורך שהירידה וזהו כו'. רישי' ושער בחי'
ÂÓÎÂ בכל בפרט הוא כמ"כ ביעקב, בכללות שהי'

שיעקב  וכמו עלי', צורך היא שירידתה נשמה
ועלמא  דאתכסי' עלמא שהם ורחל לאה משם בירר
להיות  שצריך נשמה בכל הוא כמו"כ דאתגלי',
דהנה  ודבור. מח' קטנה וה' גדולה ה' בבחי' העבודה
שזהו  ומעשה, ודבור מח' לבושי' ג' שיש ידוע

הע  דברים שלשה על התורה משארז"ל על עומד ולם
שעיקר  קרבנות היא עבודה גמ"ח, ועל העבודה ועל
הכהן  חושב אם ולכך מחשבה, בבחי' היא העבודה
עתה  וכך פגול, הוא למקומו חוץ או לזמנו חוץ לאכול
בחי' היא התפלה עיקר תקנו תמידין כנגד שתפלה
דוקא, הלב כוונת יצא לבו כיוון אם וכמשארז"ל מח',
והיינו  נשמה, בלי כגוף כוונה בלא תפלה אמרו וכן
ועיקר  לאלקות, התקשרות בחי' הוא שתפלה
אדם  יכול מעשה כי מח', בבחי' הוא ההתקשרות
להיות  א"צ בדבור וכן כלל התקשרות בלי לעשות
עצמי' התקשרות בחי' הוא המח' משא"כ כ"כ, מקושר
עיקר  הוא וע"כ הפנימי, לבוש בחי' הוא שמח' לפי
העיקר  אבל הכוונה, לעורר הוא שהדבור רק בכוונה,
בפרשה  שדי ואמרו חכמים שהקילו רק הכוונה, הוא

דתפלה. ראשונה וברכה דק"ש ראשונה
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È‡Ó תמניא דחנוכה יומי בכסלו בכ"ה דת"ר חנוכה
השמנים  כל טמאו להיכל יוונים דכשנכנסו אינון,
בדקו  ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברו שבהיכל
הי' ולא כה"ג של בחותמו חתום שמן של א' פך ומצאו
בו  והדליקו נס ונעשה א', יום אלא להדליק כדי בו
והודאה, בהלל יו"ט קבעוהו אחרת לשנה ימים שמונה
דלפ"ז  וצ"ל קבעוהו, נס איזה על חנוכה מאי ופרש"י
קבעוהו  שע"ז הנס עיקר הי' שזה הנרות חג נק' צ"ל הי'
בו  שהדליקו מהו"ע צ"ל גם חנוכה. נק' מה ומפני

מה  מפני צ"ל גם דוקא. הזה במספר למה ימים שמונה
וידוע  הנצחון, נס ולא הנרות נס את לעיקר עשו
וקבעו  בכ"ה הי' הנרות ונס כסלו בכ"ד הי' דהנצחון
ילה"ק  כ"ז ולהבין דוקא. הנרות בנס היו"ט את
ספי' והוא ספיר אבן מל' הוא ספי' דש' משנת"ל
דהיינו  ונת' הסתר, בלי האור את שמגלה ובהירות
הגם  הכלים דחיצוני' הכלים פנימי' בבחי' דאצי' בכלים
מה  הוא הכלי ופנימי' כו', שמסתירים ע"י ה"ז שמגלים

כו'. האור את ומגלה האור אל בדוגמא היא שהכלי
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בש'‰Â‰קיז) כ' הספיר אבן ערך שעה"כ הפרד"ס
דומה  היא כאשר כן נק' שהמל' התיקוני'
פ"ב, הגוונים בשער וכדפי' ספיר הנק' שהוא לחכ'
ע"ש  מל' ספיר אבן ה' סעי' א' אות במאו"א וכ"ה
ובשער  עכ"ל, כו' ספיר הנק' עילאה מאבא קבלתה
שהוא  הספיר גוון הוא החכ' דגוון כ' פ"ב הגוונים
יתחלקו  וממנו לגוון גוון מאין הגוונים כל פתיחת
השפעתה  ע"י הפעולות כל מקור החכ' וכן כו', לגוונים
הכל  מקור היא דחכ' עשית בחכ' כולם וכמ"ש בבינה,
ציורים  ציירא דבינה בבינה, ועשית בחכ' כולם וזהו
בשם  וכמ"ש גוון בה אין שהחכ' ביאר פ"ה ושם כו',
אני  הה"ד כלל גוון בי' תפיס לא הוי' דש' דיו"ד הת"ז
הוא  אבל כו', כלל גוון בשום ישתנה לא שניתי לא ה'
העששיות  אל משל והוא הגוונים, יתגלו שע"י האור
בה  האור יאיר שלא ובעוד גוונים גוונים העשוי'
אז  בה אור בהאיר אבל נראים ולא מתעלמי' הגוונים
יתחלקו  שממנה בפ"ב מ"ש וא"כ כו'. הגוונים יתראו
ומהותה  מעצמה הן שהגוונים הכוונה אין הגוונים
כל  ומקור פתיחת היא וע"כ גוון בחי' היא שגם והיינו
מה  אלא בכלל שאין ופרט כלל כמו וה"ז כו', הגוונים
בהעלם  בו שהן רק הפרטי' כל כולל שהכלל שבפרט
וע"כ  בהעלם בו נמצאים ה"ה מ"מ אבל ניכרים, ואינם
בענין  נא' כמו"כ הפרטי', כל ומתגלי' נמשכי' ממנו
כולם  וכוללת גוון בבחי' בעצמה שהיא דלפי החכ'
א"ז  כי כן הדבר אין כו', הגוונים כל פתיחת היא ע"כ
יתראו  ידה שעל רק ממנה ומתגלי' נמשכי' שהגוונים
שהיא  לפי אדרבה וא"כ שלה האור ע"י הגוונים כל
כל  יתראו ע"כ מהם ומובדל גוון מכל פשוט בעצם
לבן  גוון על מציירי' הציורים שכל וכמו ע"י, הגוונים
לפי  והיינו הגוונים, כל ניכרים דוקא שעליו דוקא
והציורים  הגוונים כל ע"כ הגוונים מכל פשוט שהוא
וירוק  אדום כמו הגוונים דכל כו', דוקא עליו ניכרים
לאדמומית  נוטה ירוק דעומק זל"ז הערך קירוב להם יש
הגוונים  בהם ניכר אינו ע"כ לשחרות נוטה אדום ועומק
בו  ניכרים בערך מובדל להיותו לבן בגוון כ"א כ"כ,
הספי' מכל היא מובדלת החכ' כן כו'. הגוונים כל
כל  נראים דוקא ידה על וע"כ פשוט אור בבחי' שהיא
בעצמו  שהוא דמה מהותם, בעצם שהן כמו הגוונים
שיש  בהכרח אחרת במדרי' כשמאיר הרי גוון בבחי'
באותה  המאירה) המדרי' של גוון (ר"ל גוונו תערובות
שהשכל  (וכמו באמת שהיא כמו נראית ואינה המדרי'
בעצם  שהיא כמו האמיתי בגוונה לא המדה את מראה
גוון  מכל שפשוט מה אבל כו'), מהשכל למעלה שהיא
בעבודה  וכ"ה כו'. הגוונים כל אמיתית מראה ה"ה
לבו  בכל ההתקשרו' נקודת היא דבר כל ויסוד דהעיקר

ודביקו' בקירוב שחפץ מה רק ולא בתפלה, לה' ונפשו
בבחי' כ"א באלקו' והעילוי הטוב מצד באלקו'
ונפשו  לבו נקודת בעצם עצמי וביטול התקשרו'
דכח  הביטול הוא (דבד"כ כו' אלקו' בעצם שמתקשר
היום  דכל והעבודה מטו"ד), שלמע' שבנפש החכ'
המצות  וקיום אלקו' בהשגת וההתעסקו' התו' בעסק
מהרע  לסור וכן וכה"ג וגמ"ח צדקה במצות כמו בוע"ט
מהנקודה  הסתעפות הוא הכל כו', הרע את לשנוא וגם
כו', דקדושה הבנין כל נבנה שעלי' היסוד שהיא הנ"ל,
באמת. מהותם אמיתי' כפי דבר כל עשיית היא ועי"ז
והשגה  ההתבוננו' מן מסתעף המצות קיום כאשר דהנה
תערובו' יש בהכרח הרי אהוי"ר והתעוררו' אלקי'
יהי' שעי"ז דהיינו המצות, בקיום מההשגה המבוקש

הו  שג"ז וע"ה כו', אלקו' גילוי וימשיך באלקו' א נדבק
את  האוהב הוא באמת והמקיימן בסש"ב וכמ"ש אמת
אמיתי' עדיין א"ז מ"מ כו', באמת בו לדבקה וחפץ ה'
לקיים  רק שהוא מהותם מצ"ע שהן כמו המצות קיום
ח"ו  טעות בזה להיות שיוכל זאת (ולבד כו' רצה"ע
גם  הנה כו', שמוע הלא וכמ"ש הטעם אחר כשהולכים
שהן  כמו המצות של האמת עדיין א"ז בזה האמת
אלקו' והשגת בידיעת העבודה כאשר ורק כו'). מצ"ע
ההתקשרו' נקודת מצד הוא וע"ט בסו"מ המצות וקיום
שהן  כמו באמיתתן הדברי' כל נעשי' אזי לבד, לה'
ההשגה  היא שוה הלב נקודת לגבי ובאמת בעצם.
רק  הוא כי כו', הרע ושנאת הצדקה מצות עם האלקי'
ולא  חכ' לא זו בתנועה ואין ה' אחר לבבו כל שיהי'
כולם  נעשים להיות כולם ומקור יסוד והיא כו', מעשה
בחי' זהו ולמע' כו'. עצמן מצד מהותם אמיתי' כפי
ועל  בעצם, כלל גוון בה שאין בערך שמובדלת החכ'
כו'. מהותן באמיתי' שהן כמו הגווני' כל מתראים ידה
שלא  הגווני' אל שייכות איזה לזה שיהי' צ"ל ומ"מ
הפשוט  הגוון בהם בהאיר במציאותם הגווני' יתבטלו
כמו  שא"ז והיינו לגוון גוון מאין מ"ש שזה וי"ל כו',
כלל  הגוונים בערך שאינו דא"ס העצמו' פשיטו'
אל  שייכות לה יש מ"מ פשוט ע"ה החכ' בחי' משא"כ
החכ' בענין פ"ד האצי' ס' בשער ועמ"ש כו'. הספי'
ביש  הכוונה דאין כ' הכתר לגבי מאין יש בבחי' שהיא
אשר  בהבדל יש במלת הכוונה אמנם כו', המושג ישות
לא  האין כשולל אלא גמור ישות לא והיש האין בין
כו', הבינה אל בבחינתה דהיינו (ושם כלל היש מחייב
ענין  י"ל וכמו"כ רל"ז). וככה, בדרוש מזה ועמ"ש
לגמרי  הגוון העדר לשלול רק היינו לגוון גוון מאין
אבי"ע  בשער ועמ"ש כו', גוון בבחי' שהוא לא אבל
תפיסא  בו אין דרשימה כו' חקיקה רשימה בענין פ"ט
כהבדל  ר"ל לישנו אינו בין אשר ההבדל כ"א עדיין
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בש'‰Â‰קיז) כ' הספיר אבן ערך שעה"כ הפרד"ס
דומה  היא כאשר כן נק' שהמל' התיקוני'
פ"ב, הגוונים בשער וכדפי' ספיר הנק' שהוא לחכ'
ע"ש  מל' ספיר אבן ה' סעי' א' אות במאו"א וכ"ה
ובשער  עכ"ל, כו' ספיר הנק' עילאה מאבא קבלתה
שהוא  הספיר גוון הוא החכ' דגוון כ' פ"ב הגוונים
יתחלקו  וממנו לגוון גוון מאין הגוונים כל פתיחת
השפעתה  ע"י הפעולות כל מקור החכ' וכן כו', לגוונים
הכל  מקור היא דחכ' עשית בחכ' כולם וכמ"ש בבינה,
ציורים  ציירא דבינה בבינה, ועשית בחכ' כולם וזהו
בשם  וכמ"ש גוון בה אין שהחכ' ביאר פ"ה ושם כו',
אני  הה"ד כלל גוון בי' תפיס לא הוי' דש' דיו"ד הת"ז
הוא  אבל כו', כלל גוון בשום ישתנה לא שניתי לא ה'
העששיות  אל משל והוא הגוונים, יתגלו שע"י האור
בה  האור יאיר שלא ובעוד גוונים גוונים העשוי'
אז  בה אור בהאיר אבל נראים ולא מתעלמי' הגוונים
יתחלקו  שממנה בפ"ב מ"ש וא"כ כו'. הגוונים יתראו
ומהותה  מעצמה הן שהגוונים הכוונה אין הגוונים
כל  ומקור פתיחת היא וע"כ גוון בחי' היא שגם והיינו
מה  אלא בכלל שאין ופרט כלל כמו וה"ז כו', הגוונים
בהעלם  בו שהן רק הפרטי' כל כולל שהכלל שבפרט
וע"כ  בהעלם בו נמצאים ה"ה מ"מ אבל ניכרים, ואינם
בענין  נא' כמו"כ הפרטי', כל ומתגלי' נמשכי' ממנו
כולם  וכוללת גוון בבחי' בעצמה שהיא דלפי החכ'
א"ז  כי כן הדבר אין כו', הגוונים כל פתיחת היא ע"כ
יתראו  ידה שעל רק ממנה ומתגלי' נמשכי' שהגוונים
שהיא  לפי אדרבה וא"כ שלה האור ע"י הגוונים כל
כל  יתראו ע"כ מהם ומובדל גוון מכל פשוט בעצם
לבן  גוון על מציירי' הציורים שכל וכמו ע"י, הגוונים
לפי  והיינו הגוונים, כל ניכרים דוקא שעליו דוקא
והציורים  הגוונים כל ע"כ הגוונים מכל פשוט שהוא
וירוק  אדום כמו הגוונים דכל כו', דוקא עליו ניכרים
לאדמומית  נוטה ירוק דעומק זל"ז הערך קירוב להם יש
הגוונים  בהם ניכר אינו ע"כ לשחרות נוטה אדום ועומק
בו  ניכרים בערך מובדל להיותו לבן בגוון כ"א כ"כ,
הספי' מכל היא מובדלת החכ' כן כו'. הגוונים כל
כל  נראים דוקא ידה על וע"כ פשוט אור בבחי' שהיא
בעצמו  שהוא דמה מהותם, בעצם שהן כמו הגוונים
שיש  בהכרח אחרת במדרי' כשמאיר הרי גוון בבחי'
באותה  המאירה) המדרי' של גוון (ר"ל גוונו תערובות
שהשכל  (וכמו באמת שהיא כמו נראית ואינה המדרי'
בעצם  שהיא כמו האמיתי בגוונה לא המדה את מראה
גוון  מכל שפשוט מה אבל כו'), מהשכל למעלה שהיא
בעבודה  וכ"ה כו'. הגוונים כל אמיתית מראה ה"ה
לבו  בכל ההתקשרו' נקודת היא דבר כל ויסוד דהעיקר

ודביקו' בקירוב שחפץ מה רק ולא בתפלה, לה' ונפשו
בבחי' כ"א באלקו' והעילוי הטוב מצד באלקו'
ונפשו  לבו נקודת בעצם עצמי וביטול התקשרו'
דכח  הביטול הוא (דבד"כ כו' אלקו' בעצם שמתקשר
היום  דכל והעבודה מטו"ד), שלמע' שבנפש החכ'
המצות  וקיום אלקו' בהשגת וההתעסקו' התו' בעסק
מהרע  לסור וכן וכה"ג וגמ"ח צדקה במצות כמו בוע"ט
מהנקודה  הסתעפות הוא הכל כו', הרע את לשנוא וגם
כו', דקדושה הבנין כל נבנה שעלי' היסוד שהיא הנ"ל,
באמת. מהותם אמיתי' כפי דבר כל עשיית היא ועי"ז
והשגה  ההתבוננו' מן מסתעף המצות קיום כאשר דהנה
תערובו' יש בהכרח הרי אהוי"ר והתעוררו' אלקי'
יהי' שעי"ז דהיינו המצות, בקיום מההשגה המבוקש

הו  שג"ז וע"ה כו', אלקו' גילוי וימשיך באלקו' א נדבק
את  האוהב הוא באמת והמקיימן בסש"ב וכמ"ש אמת
אמיתי' עדיין א"ז מ"מ כו', באמת בו לדבקה וחפץ ה'
לקיים  רק שהוא מהותם מצ"ע שהן כמו המצות קיום
ח"ו  טעות בזה להיות שיוכל זאת (ולבד כו' רצה"ע
גם  הנה כו', שמוע הלא וכמ"ש הטעם אחר כשהולכים
שהן  כמו המצות של האמת עדיין א"ז בזה האמת
אלקו' והשגת בידיעת העבודה כאשר ורק כו'). מצ"ע
ההתקשרו' נקודת מצד הוא וע"ט בסו"מ המצות וקיום
שהן  כמו באמיתתן הדברי' כל נעשי' אזי לבד, לה'
ההשגה  היא שוה הלב נקודת לגבי ובאמת בעצם.
רק  הוא כי כו', הרע ושנאת הצדקה מצות עם האלקי'
ולא  חכ' לא זו בתנועה ואין ה' אחר לבבו כל שיהי'
כולם  נעשים להיות כולם ומקור יסוד והיא כו', מעשה
בחי' זהו ולמע' כו'. עצמן מצד מהותם אמיתי' כפי
ועל  בעצם, כלל גוון בה שאין בערך שמובדלת החכ'
כו'. מהותן באמיתי' שהן כמו הגווני' כל מתראים ידה
שלא  הגווני' אל שייכות איזה לזה שיהי' צ"ל ומ"מ
הפשוט  הגוון בהם בהאיר במציאותם הגווני' יתבטלו
כמו  שא"ז והיינו לגוון גוון מאין מ"ש שזה וי"ל כו',
כלל  הגוונים בערך שאינו דא"ס העצמו' פשיטו'
אל  שייכות לה יש מ"מ פשוט ע"ה החכ' בחי' משא"כ
החכ' בענין פ"ד האצי' ס' בשער ועמ"ש כו'. הספי'
ביש  הכוונה דאין כ' הכתר לגבי מאין יש בבחי' שהיא
אשר  בהבדל יש במלת הכוונה אמנם כו', המושג ישות
לא  האין כשולל אלא גמור ישות לא והיש האין בין
כו', הבינה אל בבחינתה דהיינו (ושם כלל היש מחייב
ענין  י"ל וכמו"כ רל"ז). וככה, בדרוש מזה ועמ"ש
לגמרי  הגוון העדר לשלול רק היינו לגוון גוון מאין
אבי"ע  בשער ועמ"ש כו', גוון בבחי' שהוא לא אבל
תפיסא  בו אין דרשימה כו' חקיקה רשימה בענין פ"ט
כהבדל  ר"ל לישנו אינו בין אשר ההבדל כ"א עדיין
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וזהו  כו', הישות תחלת דוקא ליש, הגמור אין שבין
בפרט  ובחכ' בכלל באצי' שהן כמו האותי' בבחי'
באוצ"ח  מ"ש להבין ד"ה בהוספות בלק"ת וכמ"ש
שענין  ולפי בא"א), דרשימה אי' (ובמ"א ספ"ה
ליש  הגמור אין בין כ' הכלים בבחי' הוא הרשימו
לא  האין כשולל כ' האצי' ס' ובשער הישות. תחלת
הוא  ולפ"ז כו', האור בבחי' והיינו כלל היש מחייב
החכ' דבחי' ג"כ וי"ל כו'. להשתל' השייך החכ' באור
בחי' שהוא דחכ' העליונה בחי' הוא כלל גוון לה שאין

בפ  (וכ"מ הנאצלי' בין שנמצא רק ממש דכתר לח האין
העליונה  בחי' על היא דהכוונה הגווני' שער סוף הרמון
מ"מ  מהנאצלי' בערך מובדל שהיא וע"ה שבחכ'),
הנאצלי' אל שייכות לזה יש הנאצלי' בין נמצא להיותה
כו', מהותם באמיתי' שהן כמו הגוונים כל יתראו וע"י

בה' ההתקשרות נקודת בבחי' בעבודה וכמשנת"ל
היום  דכל העבודה יסוד וזהו חכ', פנימי' בחי' שזהו
כפי  להיות וע"ט בסו"מ המצות ובקיום התו' בעסק
פנימי' בענין במ"א וכמ"ש כו', מצ"ע מהותן אמיתי'
ממש  עתיק פנימי' בחי' שזהו דע"ה עתיק פנימי' אבא
כו'. המשכה בזה שייך אבא פנימי' שזהו להיות מ"מ

.¯ÂˆÈ˜'מל ספיר אבן אי' ובמאו"א בפרדס
דחכ' כ' הגוונים ובשער מחכ', כשמקבלת
גוון  בלי פשיטותה מפני והוא הגוונים, כל פתיחת היא
הוא  דבר כל יסוד בעבודה וכן הגוונים, כל מראה ה"ה
יש  דחכ' צ"ל ומ"מ העצמי, וביטול ההתקשרות נקודת
וכמו  לגוון, גוון מאין וז"ש הגוונים, אל שייכות לה
גם  דהכוונה וי"ל בכלים, רשימה וכמו והיש, האין בין
הנאצלים. בין ונמצא הואיל שבחכ' עליונה הבחי' על
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"äéä àåä נוחה הבריות רוח שאין וכל הימנו, נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כל אומר
הימנו" נוחה המקום רוח אין .1הימנו

יגרום  טובות ומידות המצוות וקיום התורה ולימוד הטובה בהנהגתו שהאדם היא, האדם בריאת תכלית
הידוע  כמאמר למעלה, כביכול, רצוני".2נחתֿרוח, ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת אומר יתברך שה'

הרצון  תכונת יתברך. רצונו הן והמצוות יתברך חכמתו נקראת התורה העליון. רצון נקראות המצוות
ודיוק. תוקף היא

היא  הרצון והשפעת הסברה, עלֿידי היא החכמה השפעת – ורצון חכמה בין החילוקים אחד זהו
להיות. מוכרח זה וכך הדבר, כך – ושאלות הסברים כל ללא אחרת, ולא כך גזירה, בדרך תוקף עלֿידי

אחרת. ולא

שכתוב  כמו ממש, בפועל נפש למסירת מביא יהודי בכל שקיים לאלקות העצמי עליך 3הרצון "כי
הורגנו".

אמונה  בעד נפשו את מוסר הוא אלא יהדות, ובעד בה' אמונה בעד סובל שהוא בלבד זו לא יהודי,
יהדות. ובעד בה'

כך  שמשום האלקות, עם הנשמתי בקשר ביותר, החזק הנפשי הרצון העצמי, מהרצון נובע זה כל
מאלקות  חסֿושלום נפרד להיות רוצה ואינו יכול אינו – אשה או איש – .4יהודי
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י.1) משנה ג, פרק אבות פרקי
ח.2) כח, פנחס הפסוק, על ורש"י ספרי ע"ב. מו, זבחים
כג.3) מד, תהלים

ספר 4) תמוז. כ"ה סיון, כ"א יום...", "היום לוח ראה
.115 ע' תש"י, המאמרים
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לאלקות  ממש בפועל הגוף למסירת עד הגופניים, הרגשות כל על גובר לאלקות הנשמתי הרצון תוקף
מעלה  של הרצון עם באמת קשור האדם רצון כאשר רק הוא ברצון התוקף .וליהדות.

שהיא  תורה, בין החילוק גם זהו הרצון. כפי רק ייעשה שהדבר דיוק, היא רצון של השניה התכונה
רצון. שהן מצוות ובין שונים, הלכות פסקי נובעים שמהסברות שונות, סברות יש סוגייה ובכל חכמה,
ואז  הרצון, כפי בדיוק הוא רצון כי המצוה, בקיום חילוקים יהיו מצוה שבאותה הדבר קיים לא ובמצוות

למעלה. רוח נחת הוא המצוות קיום

רוח. נחת כביכול, למעלה, יש טובות, במידות מתנהג האדם כאשר גם

יתברך.5כתוב  ה' של ילדיו נקראים ישראל בני אלקיכם". להוי' אתם "בנים

בהנהגה  מתנהגים הילדים כאשר היא, אבא אצל ביותר הגדולה רוח שהנחת רואים, אנו בגשמיות
לאב, גדול עונג שזהו ודאי מצוה, האב אשר את לעשות, לא או לעשות מצייתים, הילדים כאשר טובה.

טובות. במידות מתנהגים הילדים כאשר היא, האב של האמיתית הקורתֿרוח אבל

הימנו": נוחה הבריות "רוח הכוונה זו

לשאול 6"בריות" מדוע. לשאול מבלי מצוות מקיימים אלא ללמוד, יודעים שאינם פשוטים אנשים הם
ציוה  כך כי מצוות ומקיימים ובתורה, יתברך בה' פשוטה באמונה מאמינים הם אצלם. קיים לא – מדוע

יתברך. ה'

בניסים  ומלומד חסיד שהיה דוסא בן חנינא מעלת 7רבי את ויודע המקום" "רוח של הענין את יודע ,
כך  כי בתמימות, הוא עושים שהם מה שכל – הפשוטים האנשים של העיקרית המעלה שזו התמימות,

ברוךֿהוא. הבורא ציווי הוא

שבפני  ביותר, הנעלות ההשגות מכל יותר למעלה, ביותר הגדולה החשיבות היא זו תמימות
עצמו. בעיני שפל היה רבינו משה אפילו ויהדות, לתורה התמימה המסירתֿנפש

האדמה".8כתוב  פני על אשר האדם מכל מאוד עניו משה "והאיש

"כל  בפני היתה רבינו משה של הענוה דעה'. 'דור בפני רק היתה לא רבינו משה של הענוה מידת
האדמה". פני על אשר האדם

עד  שלהם, המנהיגים עם הדורות כל את רבינו למשה הראה יתברך רבינו ה' ומשה צדקנו, משיח
ידיעת  הגדולים, יתברך ה' ועובדי הגדולים התורה בני שאפילו כזה דור יהיה משיחא שבעקבות ראה
משה  של האלקות והשגת התורה ידיעת לגבי ממש כלום לא היא שלהם האלקות והשגת שלהם התורה
רבינו  משה ההוא, הדור של הפשוטים האנשים בפרט נפש, במסירת ומצוות תורה יקיימו הם אבל רבינו,

עצמו  בעיני שפל שלהם.9היה התמימות בפני גם

וההנהגות  מהמעשים הימנו" נוחה הבריות ש"רוח שמי דוסא, בן חנינא רבי אומר אלו בריות על
הימנו". נוחה המקום ש"רוח הוכחה זו הרי שלו, הטובות

מאוד: עמוקים ענינים שני כאן מבטא חנינא רבי

אבל  מתקיימת", ש"חכמתו אלא זה אין טוב, יהיה שזה ככל מרובים, ומעשים חטא שיראת האחד,
טובות. מידות ישנן מתקיימת" ל"חכמתו בנוסף כאשר רק זהו הימנו", נוחה המקום "רוח גם שיהיה כדי
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א.5) יד, ראה
פרק 6) לב.תניא,
ע"א.7) כה, תענית

ה.8) כג, פרשה רבה, במדבר וראה ג. יב, בהעלותך
ע"ב.9) נג א, חלק קונטרסים – המאמרים ספר
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לאלקות  ממש בפועל הגוף למסירת עד הגופניים, הרגשות כל על גובר לאלקות הנשמתי הרצון תוקף
מעלה  של הרצון עם באמת קשור האדם רצון כאשר רק הוא ברצון התוקף .וליהדות.

שהיא  תורה, בין החילוק גם זהו הרצון. כפי רק ייעשה שהדבר דיוק, היא רצון של השניה התכונה
רצון. שהן מצוות ובין שונים, הלכות פסקי נובעים שמהסברות שונות, סברות יש סוגייה ובכל חכמה,
ואז  הרצון, כפי בדיוק הוא רצון כי המצוה, בקיום חילוקים יהיו מצוה שבאותה הדבר קיים לא ובמצוות

למעלה. רוח נחת הוא המצוות קיום

רוח. נחת כביכול, למעלה, יש טובות, במידות מתנהג האדם כאשר גם

יתברך.5כתוב  ה' של ילדיו נקראים ישראל בני אלקיכם". להוי' אתם "בנים

בהנהגה  מתנהגים הילדים כאשר היא, אבא אצל ביותר הגדולה רוח שהנחת רואים, אנו בגשמיות
לאב, גדול עונג שזהו ודאי מצוה, האב אשר את לעשות, לא או לעשות מצייתים, הילדים כאשר טובה.

טובות. במידות מתנהגים הילדים כאשר היא, האב של האמיתית הקורתֿרוח אבל

הימנו": נוחה הבריות "רוח הכוונה זו

לשאול 6"בריות" מדוע. לשאול מבלי מצוות מקיימים אלא ללמוד, יודעים שאינם פשוטים אנשים הם
ציוה  כך כי מצוות ומקיימים ובתורה, יתברך בה' פשוטה באמונה מאמינים הם אצלם. קיים לא – מדוע

יתברך. ה'

בניסים  ומלומד חסיד שהיה דוסא בן חנינא מעלת 7רבי את ויודע המקום" "רוח של הענין את יודע ,
כך  כי בתמימות, הוא עושים שהם מה שכל – הפשוטים האנשים של העיקרית המעלה שזו התמימות,

ברוךֿהוא. הבורא ציווי הוא

שבפני  ביותר, הנעלות ההשגות מכל יותר למעלה, ביותר הגדולה החשיבות היא זו תמימות
עצמו. בעיני שפל היה רבינו משה אפילו ויהדות, לתורה התמימה המסירתֿנפש

האדמה".8כתוב  פני על אשר האדם מכל מאוד עניו משה "והאיש

"כל  בפני היתה רבינו משה של הענוה דעה'. 'דור בפני רק היתה לא רבינו משה של הענוה מידת
האדמה". פני על אשר האדם

עד  שלהם, המנהיגים עם הדורות כל את רבינו למשה הראה יתברך רבינו ה' ומשה צדקנו, משיח
ידיעת  הגדולים, יתברך ה' ועובדי הגדולים התורה בני שאפילו כזה דור יהיה משיחא שבעקבות ראה
משה  של האלקות והשגת התורה ידיעת לגבי ממש כלום לא היא שלהם האלקות והשגת שלהם התורה
רבינו  משה ההוא, הדור של הפשוטים האנשים בפרט נפש, במסירת ומצוות תורה יקיימו הם אבל רבינו,

עצמו  בעיני שפל שלהם.9היה התמימות בפני גם

וההנהגות  מהמעשים הימנו" נוחה הבריות ש"רוח שמי דוסא, בן חנינא רבי אומר אלו בריות על
הימנו". נוחה המקום ש"רוח הוכחה זו הרי שלו, הטובות

מאוד: עמוקים ענינים שני כאן מבטא חנינא רבי

אבל  מתקיימת", ש"חכמתו אלא זה אין טוב, יהיה שזה ככל מרובים, ומעשים חטא שיראת האחד,
טובות. מידות ישנן מתקיימת" ל"חכמתו בנוסף כאשר רק זהו הימנו", נוחה המקום "רוח גם שיהיה כדי
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א.5) יד, ראה
פרק 6) לב.תניא,
ע"א.7) כה, תענית

ה.8) כג, פרשה רבה, במדבר וראה ג. יב, בהעלותך
ע"ב.9) נג א, חלק קונטרסים – המאמרים ספר
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נוחה  התורה גדולי או התורה בני שרוח מכך אינה הימנו" נוחה המקום ש"רוח שההוכחה השני,
התמימות  כי ותמימים, פשוטים מעשה אנשי אותם הימנו", נוחה הבריות ש"רוח מכך דוקא אלא הימנו,

למעלה. החשיבות עיקר היא

.øåöé÷ המצוות קיום עלֿידי מתקימת", ה"חכמתו על נוסף טובות, מידות היא האדם ששלימות מבאר
בסוגייה  דיעות וכמה ביאור חכמה, היא תורה ויראה. אהבה מידות עם מרובין" וב"מעשיו חטא ביראת
פשוטים, באנשים יותר היא התמימות  מעלת ובדיוק. גזירה, בדרך ופועל תקיף רצון, הן מצוות אחת.
א) מבאר: חנינא רבי עצמו. בעיני שפל היה רבינו משה גם במסירתֿנפש המעשה תמימות שבפני

המקום". ל"רוח הוכחה היא הבריות" "רוח שדוקא ב) התמימות. מעלת את יש פשוטים שלאנשים

.a

ïéáäì מעלת [א] בןֿדוסא חנינא רבי של הביאורים שני את  להבין גם המקום". "רוח משמעות מה
הוכחה  היא הבריות" "רוח שדוקא ו[ב] תורה, בני אצל מאשר יותר היא פשוטים אנשים שאצל התמימות

המקום". ל"רוח

הוא: בזה הענין

אומר 10הרבי  הזה.11נשמתוֿעדן העולם הוא ההשתלשלות שתכלית

ית  עבודת רצונו שעלֿידי אלקי, לאור מתהפך הסטראֿאחרא שחושך מכך נחתֿרוח שתהיה הוא, ברך
מעשה, עלֿידי דוקא שזהו הזה, העולם חושך את איןֿסוף אור יאיר טובות, ומידות ומצוות בתורה האדם

בזוהר  שכתוב לעילא".12כמו "עשיה

המאמר  פירוש ביותר,13זהו הנעלה הדבר הוא המעשה עצם מעשה". לידי שמביא תלמוד "גדול
מעשה. לידי מביא שהוא היא התלמוד וגדלות

רז"ל  כדברי למעלה, ותענוג שמחה גורם בפרט, תמימות ועם בכלל, הפסוק 14מעשה "ישמח 15על
הכוונה  צדיקים", של במעשיהן לשמוח הקב"ה עתיד ישמח, אלא נאמר, אינו "שמח – במעשיו" ה'

לנהורא" חשוכא "אתהפכא שנעשה הגשמיים, הענינים של הבירורים עלֿידי שנעשה .16לתענוג

המשל  כידוע דבר, מחידוש רק הוא תענוג כי מעלה. של התענוג את גורם המדברת;17זה מציפור

חידוש  זהו – תדבר שציפור אבל המדבר. מין הוא האדם שהרי חידוש, זה אין מדבר כשאדם –
תענוג. שגורם

הבירורים. עבודת עלֿידי שנעשה היש מביטול הוא מעלה של התענוג הוא: הנמשל

רז"ל  מאמר כוונת וארץ"18זוהי שמים "מעשה וארץ". שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה "גדולים
הידוע  כמאמר ליש, מאין חידוש 19הוא שזהו לאין, מיש הוא צדיקים מעשה אבל ישנו", שאינו את "עשה

למעלה. התענוג הוא זה ומחידוש למעלה,
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הזקן.10) אדמו"ר
לו.11) פרק בתניא
ע"א.12) קטו, א, חלק
ע"ב.13) מ קידושין ראה
במדרש 14) אדמו"ר]. כ"ק [הערת ב פ"ך, רבה, ויקרא מדרש

בד"ה  כבפנים, הוא, כן אבל אומר", אינו "שמח איתא (שם)

ועוד. עא) ע' תרמ"וֿתר"ן (סה"מ תרמ"ז מחצצים" "מקול
לא.15) קד, תהלים
ע"א.16) ד א, חלק זוהר,
ע"א.17) מח שלח, ע"א. כ, במדבר תורה, לקוטי
ע"א.18) ה כתובות
ה.19) משנה ב, פרק יצירה ספר
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כתוב  נולד יצחק, הראשון, היהודי שכאשר לכך הטעם התענוג 20זהו – אלקים" לי עשה "צחוק
שכתוב  כמו אלקים, שם עלֿידי שנבראו הגשמיים מהבירורים שנוצר אלקים",21למעלה ברא "בראשית

גורמים  היש ביטול ועלֿידי אלקים, שם עלֿידי היא מאין, יש בריאה ברא יתברך שה' העולם שבריאת
ובעבודתו  דוקא, גשמי בגוף מתלבשת רוחנית שנשמה זה הוא שלמעלה התענוג שעיקר למעלה, תענוג

לשרשם. אותם ומעלה הגשמיים שבדברים הניצוצות את ומצוות, תורה עלֿידי מברר, הוא

האדם  בריאת נגד המלאכים לטענות הסיבה על 22זו לאדם הקדושה תורתו את נתן יתברך ה' ומדוע
בשמים  למלאכים ולא :23הארץ

בעולם  שהם ביותר, הגדולים השרת מלאכי לגבי הנשמות של הגדולה מעלתן את יודעים המלאכים
הנעלית  בדרגה המלאכים כי בדרגה, יותר נעלות הן נשמות האצילות. אור את גם ומשיגים הבריאה,

האצילות. בעולם היא הנשמות ושירת הבריאה, בעולם היא שירתם ביותר,

שכתוב  כמו גופים, יש לוהט".24למלאכים אש משרתיו רוחות מלאכיו "עושה

למלאכים 25הרמב"ן  יש לכן הפשוט. האש ויסוד הפשוט הרוח מיסוד הוא המלאכים שגוף אומר
מקום. הגדרת

שנה  ת"ק מהלך שגדולים מלאכים העולם 26יש שליש הוא שגודלם מלאכים ויש המלאכים 27, ושיר ,
שכתוב  כמו לנביאים, הנשמע בקול וכתוב 28הוא גדול", רעש קול אחרי הקודש 29"ואשמע וחיות "והאופנים

העולמות  שלושת של לדרגות בהתאם – ואש רעש רוח, – השירה בדרגות חלוקים והם גדול", ברעש
ובריאה. יצירה עשיה, –

היא  ושירתן שמות, להן אין מקום, הגדרת להן אין גופים. אין למעלה, שהן כפי לנשמות, אבל
דקה" דממה לנביאים.30ב"קול נשמעת שאינה האצילות , בעולם ,

נתפ  והם במקום נתפסים מלאכים כי קבוע, זמן יש המלאכים שאינן לשירת נשמות אבל בזמן, גם סים
בזמן. גם נתפסות אינן במקום, נתפסות

סלה" יהללוך – נשמות – "וקדושים הפסקות.31זהו ללא ,

רק  קיימות אלו שמעלות המלאכים סברו המלאכים, דרגות על בנשמות שיש הללו המעלות כל
הטבעית, נפש עם גשמי בגוף ומתלבשת הזה לעולם יורדת הנשמה כאשר אבל למעלה, שהן כפי בנשמות
אומרים  כזה, באופן העולם, של הטבעיים הענינים בכל רב עונג לה ויש הבהמית נפש של ענינים המבינה

האדם. בני של הגשמיים מהגופים יותר נעלית בדרגה הם שלהם הרוחניים הגופים המלאכים,

בכך. טעות להם יש דבר, של לאמיתו אבל

בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה "נתאווה של העליונה רק 32הכוונה מתבצעת המקום", "רוח שזהו ,
שעבודת  הזה, העולם של הגשמיים בדברים המלובשים ומצוות תורה עלֿידי בגופים, נשמות עלֿידי

הכוונה. עיקר היא – הזה בעולם המעשה
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ו.20) כא, וירא
א.21) א, בראשית
ע"ב.22) לח סנהדרין
ע"ב.23) פח שבת
ד.24) קד, תהלים

ע' (לעיל אחת" שעה "יפה ד"ה המאמר [הערת ראה (98
אדמו"ר]. כ"ק

ע"א.25) צח, ברכה תורה, לקוטי ע"ב. ד, אור תורה ראה

ע"ב.26) יג, חגיגה,
פרשה 27) רבה, בראשית ע"ב. צא חולין ע"א. צד, פסחים
יב. סח,
יב.28) ג, יחזקאל
יוצר.29) ברכת
א 30) יב.מלכים יט,
ד.31) א, בהעלותך תורה, לקוטי
טו.32) נשא תנחומא, ראה לו. פרק תניא
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כתוב  נולד יצחק, הראשון, היהודי שכאשר לכך הטעם התענוג 20זהו – אלקים" לי עשה "צחוק
שכתוב  כמו אלקים, שם עלֿידי שנבראו הגשמיים מהבירורים שנוצר אלקים",21למעלה ברא "בראשית

גורמים  היש ביטול ועלֿידי אלקים, שם עלֿידי היא מאין, יש בריאה ברא יתברך שה' העולם שבריאת
ובעבודתו  דוקא, גשמי בגוף מתלבשת רוחנית שנשמה זה הוא שלמעלה התענוג שעיקר למעלה, תענוג

לשרשם. אותם ומעלה הגשמיים שבדברים הניצוצות את ומצוות, תורה עלֿידי מברר, הוא

האדם  בריאת נגד המלאכים לטענות הסיבה על 22זו לאדם הקדושה תורתו את נתן יתברך ה' ומדוע
בשמים  למלאכים ולא :23הארץ

בעולם  שהם ביותר, הגדולים השרת מלאכי לגבי הנשמות של הגדולה מעלתן את יודעים המלאכים
הנעלית  בדרגה המלאכים כי בדרגה, יותר נעלות הן נשמות האצילות. אור את גם ומשיגים הבריאה,

האצילות. בעולם היא הנשמות ושירת הבריאה, בעולם היא שירתם ביותר,

שכתוב  כמו גופים, יש לוהט".24למלאכים אש משרתיו רוחות מלאכיו "עושה

למלאכים 25הרמב"ן  יש לכן הפשוט. האש ויסוד הפשוט הרוח מיסוד הוא המלאכים שגוף אומר
מקום. הגדרת

שנה  ת"ק מהלך שגדולים מלאכים העולם 26יש שליש הוא שגודלם מלאכים ויש המלאכים 27, ושיר ,
שכתוב  כמו לנביאים, הנשמע בקול וכתוב 28הוא גדול", רעש קול אחרי הקודש 29"ואשמע וחיות "והאופנים

העולמות  שלושת של לדרגות בהתאם – ואש רעש רוח, – השירה בדרגות חלוקים והם גדול", ברעש
ובריאה. יצירה עשיה, –

היא  ושירתן שמות, להן אין מקום, הגדרת להן אין גופים. אין למעלה, שהן כפי לנשמות, אבל
דקה" דממה לנביאים.30ב"קול נשמעת שאינה האצילות , בעולם ,

נתפ  והם במקום נתפסים מלאכים כי קבוע, זמן יש המלאכים שאינן לשירת נשמות אבל בזמן, גם סים
בזמן. גם נתפסות אינן במקום, נתפסות

סלה" יהללוך – נשמות – "וקדושים הפסקות.31זהו ללא ,

רק  קיימות אלו שמעלות המלאכים סברו המלאכים, דרגות על בנשמות שיש הללו המעלות כל
הטבעית, נפש עם גשמי בגוף ומתלבשת הזה לעולם יורדת הנשמה כאשר אבל למעלה, שהן כפי בנשמות
אומרים  כזה, באופן העולם, של הטבעיים הענינים בכל רב עונג לה ויש הבהמית נפש של ענינים המבינה

האדם. בני של הגשמיים מהגופים יותר נעלית בדרגה הם שלהם הרוחניים הגופים המלאכים,

בכך. טעות להם יש דבר, של לאמיתו אבל

בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה "נתאווה של העליונה רק 32הכוונה מתבצעת המקום", "רוח שזהו ,
שעבודת  הזה, העולם של הגשמיים בדברים המלובשים ומצוות תורה עלֿידי בגופים, נשמות עלֿידי

הכוונה. עיקר היא – הזה בעולם המעשה
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ו.20) כא, וירא
א.21) א, בראשית
ע"ב.22) לח סנהדרין
ע"ב.23) פח שבת
ד.24) קד, תהלים

ע' (לעיל אחת" שעה "יפה ד"ה המאמר [הערת ראה (98
אדמו"ר]. כ"ק

ע"א.25) צח, ברכה תורה, לקוטי ע"ב. ד, אור תורה ראה

ע"ב.26) יג, חגיגה,
פרשה 27) רבה, בראשית ע"ב. צא חולין ע"א. צד, פסחים
יב. סח,
יב.28) ג, יחזקאל
יוצר.29) ברכת
א 30) יב.מלכים יט,
ד.31) א, בהעלותך תורה, לקוטי
טו.32) נשא תנחומא, ראה לו. פרק תניא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

– בתמימות המצוות מעשה של יהודים – הבריות שרוח "כל אומר: דוסא בן חנינא שרבי זהו
העליונה, הכוונה מתבצעת עבודתו שעלֿידי – הימנו" נוחה המקום ש"רוח הוכחה זוהי הימנו", נוחה
מתקיימת", "חכמתו אם גם הרי הטובות, המידות לו חסרות כי הימנו" נוחה הבריות רוח "אין כאשר אבל

הימנו". נוחה המקום רוח "אין זאת בכל

.øåöé÷ מתבצעת הגשמית האדם עבודת שעלֿידי היכן הזה, עולם היא הבריאה שתכלית מבאר
המלאכים  שירת מלאכים. על הנשמות מעלת וזוהי למעלה. תענוג וגורם חידוש הוא היש ביטול הכוונה.
"רוח  ואז טובות, ממידות נוחה", הבריות "רוח דקה. דממה קול – הנשמות שירת אש. רעש, רוח, –
ל"רוח  הוכחה הם הזה, בעולם בתמימות מצוות מקיימי כי הימנו", "נוחה העליונה, הכוונה המקום",

המקום".

[y"cz'd lel`] epnid dgep zeixad gexy lk xne` did `ed
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ÌÂÈ‰ ˙„ÂÚÒ· ‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘
של ‡. ומכל־שכן דיבורים, של הזמן זה אין היום

פעם  עשיה. של הזמן הוא היום באריכות. דיבורים
לרצון" אמרינו נא "ויהיו –1פירשו "אמרינו" :

ידברו  – היום לדבר שמוכרחים מה לכן עבודתנו.
בלבד. בנקודות

לשיר ·. היא שמחת־תורה, – היום עבודת
הגוף  את להרגיל – ריקוד? של משמעותו מה ולרקוד.
הגוף  נהנה כלל בדרך מצוה. מדבר נהנה להיות
מדבר  נהנה להיות אותו להרגיל ויש ושתיה, מאכילה
שעל־ידי־זה  הרגלים, עם שרוקדים מה זהו מצוה.
דורש  הגוף בכך, רוצה אינו הגוף מיד. מתייגע  הגוף
דאגות  הרבה גם לו יש היום, כל עבד הוא מנוחה,
לישון. וללכת לנוח שואף והוא בתוכו, שבור והוא
שבלי  לתורה, עתים קביעת להיות צריך אבל
לישון. ילך לא – ערכו לפי אחד לכל שיש השיעורים
בלבד  זו לא כלל. אפשר אי – השיעורים בלי
להיות  צריכים לתורה, העיתים קביעות שהשיעורים,
יש  זאת. ידרוש עצמו שהגוף אלא הכרח, בבחינת

זא  ידרוש עצמו שהוא כזו לדרגה הגוף את ת.להעלות
מאד, עליו קשים הראשונים שהחדשים חייל, כמו
שהיה  בו שניכר כך מנוסה, נעשה הוא הזמן בהמשך אך
לבוש  הוא שאין למרות שנים, עשר כעבור גם חייל.
אף־ בנימוס, דבר כל ועושה מנומס והוא חייל בבגדי
גם  להעלות צריכים כך חייל. שהיה בו ניכר על־פי־כן

מצוה. מדבר נהנה להיות ולהרגילו לתורה, הגוף את

ממני:‚. הצוחקים כאלה ישנם שביניכם אני יודע
ניכר  יהיה באמריקה שכאן הדבר אפשרי כיצד
ואף  תורה'. 'בן הולך שהנה יהודי, הולך שהנה ברחוב
הם  פנימה בלבם הרי בגלוי, צוחקים שאינם אלה
בהשי"ת  בוטח אני אלא, כך. על ומתפלאים צוחקים
והם  תורה' 'בן שצועד ברחוב יכירו קצר זמן שתוך

שמחה. מתוך יצחקו
הוא,„. בשמחת־תורה וריקוד שירה של העניין

ביותר  הטובים גם להתעלות. שעליו ידע שהאדם
טבילה  של בעניין שמדובר כמו להתעלות. צריכים
בעולם־הזה  טבילה בעולם־הבא. וטבילה בעולם־הזה
עולם־הבא, של הטבילה ואילו פעם, כל דומה אינה

בוודאי. מטהרת – דינור נהר של הטבילה
(השערים ‰. פתיחין תרעין – תורה בשמחת

ברכה", "שערי אורה", "שערי פתוחים פתוחים).
וזאת  פתוחים, השערים כל הצלחה". "שערי

התורה. על־ידי 'לוקחים'
"תניא" בשיעור – הזקן רבינו כ"ק הוד – הרבי

לתורה.2היומי  עתים לקבוע מתחנן
.Â דארעא מלכותא כעין דרקיע הוד 3מלכותא .

את  כשביקר צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
– פטרבורג ליד – בקראנשטאט היהודים החיילים
מנצחים  לא שמלחמה החיילים, אחד לו אמר
כ"ק  הוד כך על אמר לכת. בשיר אלא בדמעות
יודע  חייל חייל. זהו צדק': ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר
לגנרל, לציית עליו יודע. הוא אין מזה ויותר זאת, רק
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הראת".1) "אתה פסוקי
אכי"ר".2) – אהוביי "ע"כ כג: סימן הקדש אגרת
"מלכותא 3) הלשון שם קעו,ב. זח"ג קנז,א. זח"א נח,א. ברכות ראה

עמוד  ד' חלק דיבורים" "לקוטי וראה דרקיע", מלכותא כעין דארעא
.1542
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של  למקום גם הולך הוא הרי – ללכת מצווה הגנרל
הולך  הוא וללכת יודע. הוא אין מזה יותר סכנה.

בדמעות. ולא לכת בשיר
הולך  הגנרל גם נוסף. דבר יודע הגנרל ברם,
יודע  הגנרל אך לכת, שיר עם הולך הוא גם בסכנה,
דבר  המצב, ברצינות להתחשב והוא: דבר, עוד

דמעות. – ממנו שדורש
(וניגנו  לכת. בשיר ולצעוד כעת לשיר צריכים

רב ). זמן והתמימים אנ"ש ורקדו
.Ê,אומר היה הוא ברז"ל: לשונות אנו מוצאים

או  פלוני תנא אומר, עקיבא רבי אומר, ישמעאל רבי
ההבדל  על לשוחח הזמן כעת אין אומר. פלוני אמורא
אומר". פלוני "רבי לבין אומר" היה "הוא הלשון בין
ב'אגרת  אומר הרבי "אומר". הוא ב'תניא' הרבי

מרבותי"4הקודש' ששמעתי "כמו :
"שמעתי  אומר שהרבי מקום שבכל דובר פעם 
והיכן  ממזריטש. המגיד הרב  על היא הכוונה ממורי",
מורנו  על היא הכוונה מרבותי", "שמעתי אומר שהוא

– ממזריטש. המגיד והרב  הבעל־שם־טוב
‰¯˘Ú „ÓÚÓ· „ÓÂÚ „Á‡ Í‡ÏÓ ‡ˆÓ ÂÏÈ‡ ÈÎ"
,‰¯Â˙ È¯·„· ÌÈ¯·„Ó ÌÈ‡˘ Û‡ ,„ÁÈ· Ï‡¯˘ÈÓ
„Ú 'ÂÎÂ ˙ÈÏÎ˙Â ÏÂ·‚ ÈÏ· „ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÂÙ˙

."È¯Ó‚Ï Â˙Â‡ÈˆÓÓ ÏË·˙Ó ‰È‰˘
כזו  עדה של כזה מריקוד לעצמכם, תשערו ובכן,
הטובה  הכוונה וביחוד עין־הרע, בלי מישראל
הקנאה  – הריקוד בשעת אחד לכל שהיתה
את  לבקש שיש אלא בזה, מקנאים שהמלאכים
ג' בעניין המבואר על־דרך לנו. יעזרו שהם המלאכים

אומרים  שרז"ל כפי הוא הא' הקדוש קדוש, :5פעמים
אומרים  שישראל עד שירה אומרים המלאכים "אין
לשרשי  היא ב"ישראל" כאן שהכוונה שירה",
מה  הוא הב' הקדוש למעלה. שהם כפי הנשמות
מה  הוא הג' והקדוש שירה. אומרים שהמלאכים
בברכות  "קדוש" אומרים למטה ישראל שנשמות
לנפש  ואומרים עוזרים והמלאכים שמע, קריאת

בהמה. תהיי אל – מאתנו נלקחת את הבהמית:
ולרקוד). לנגן עוד ציווה אדמו"ר (כ"ק

.Á ספירת על־ידי הוא הספירות השפעת סדר
וגם  השתלשלות סדר של בספירות גם היסוד.
הוא  הכל – השתלשלות מסדר למעלה של בהמשכה
בספירת  יבוא שזה כדי וזאת היסוד. ספירת על־ידי

לעולם־הזה  עד ממנה שלמטה ובספירות המלכות,
הגשמי.

שהבעל־שם־טוב  דובר שונות בהתוועדויות
ישנם ב'כתר' כתר. בבחינת הם 'עתיק'והמגיד

והמגיד  'עתיק', בחינת הוא הבעל־שם־טוב ו'אריך':
הוד  'חכמה'. – הזקן רבינו כ"ק הוד 'אריך'. בחינת –
אאזמו"ר  כ"ק הוד 'בינה'. – האמצעי אדמו"ר כ"ק
ברבים. שמעתי כאן עד 'דעת'. – צדק' 'צמח הרה"ק

וכו'. והוד' 'נצח עד שמעתי ביחידות
ניגון. אימרו 

.Ë היו ברוסיה, הראשונים היהודים החיילים
קטנים  ילדים חטפו ה'קנטוניסטים'. שנקראו אלה
הסתלקות  אחרי החל זה דבר כחיילים. אותם וחינכו
נשיאותו  בתחילת האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד

צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של
צדק' ה'צמח ראשי 6הרבי עם בקשרים עמד

לחיילים, להפוך ישראל ילדי מספקים שהיו הקהילה
שקרנים  גם היו אך לכך, שנאלצו כאלה היו ביניהם
הילדים  את לשלוח ציווה הרשע, ניקולאיי ומוסרים.
אותם  להשכיח כדי בעיירות רחוקים למקומות

מיהדות.
שולח  היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק  הוד
הילדים. את לפדות כדי הרחוקים למקומות שלוחים
מתו, שהם בפנקסים רושמים שהיו היה הפדיה אופן
קראו  בדרך. לא־עלינו מתו אכן מהילדים הרבה שכן
היה  המשרת נחמן ר' המתים". תחיית "חברת לכך
בגיל  כשהיה אותו תפסו אלה, מ'קנטוניסטים' אחד
לעיל. שפורט כפי אותו פדו מכן ולאחר וחצי, שבע

עצמו, את לצער לאדם אסור שמחת־תורה! היום
אפשר  אי אך הזולת, את לצער שלא ובוודאי
את  לפרש הצורך מן ואין יודעים כולם להחריש.

הגמרא 7הכתוב  שברנו". כים כל 8"גדול אומרת:
מלא, עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים
בעשרה  כשמדובר הדבר כיצד וכו'. המאבד כל
אלפים  עשרת יהודים, אלף מישראל, מאה מישראל,
אין  הרי שבכך יהודים, מיליון לומר קשה יהודים,
מיליוני  לנו חסרים וטף, נשים אנשים, בין הבדל
יהודים  ומצוות, תורה שומרי הרבה ביניהם יהודים,
את  ולהשלים למלא אנו יכולים במה מהערים...
על  לקבל צריך אחד שכל היא, לכך העצה החסרון?
עם  לדבר היסוד להיות צריך וזה אחד, "קדיש" עצמו
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כג.4) סי'
קצ,ב.5) סו,ב. זח"ג כח. תדא"ז ב. צא, חולין ראה
ואילך.6) ח ע' ו' חוברת "התמים ראה

ב,יג.7) איכה ראה
לג,א.8) סנהדרין
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של  למקום גם הולך הוא הרי – ללכת מצווה הגנרל
הולך  הוא וללכת יודע. הוא אין מזה יותר סכנה.

בדמעות. ולא לכת בשיר
הולך  הגנרל גם נוסף. דבר יודע הגנרל ברם,
יודע  הגנרל אך לכת, שיר עם הולך הוא גם בסכנה,
דבר  המצב, ברצינות להתחשב והוא: דבר, עוד

דמעות. – ממנו שדורש
(וניגנו  לכת. בשיר ולצעוד כעת לשיר צריכים

רב ). זמן והתמימים אנ"ש ורקדו
.Ê,אומר היה הוא ברז"ל: לשונות אנו מוצאים

או  פלוני תנא אומר, עקיבא רבי אומר, ישמעאל רבי
ההבדל  על לשוחח הזמן כעת אין אומר. פלוני אמורא
אומר". פלוני "רבי לבין אומר" היה "הוא הלשון בין
ב'אגרת  אומר הרבי "אומר". הוא ב'תניא' הרבי

מרבותי"4הקודש' ששמעתי "כמו :
"שמעתי  אומר שהרבי מקום שבכל דובר פעם 
והיכן  ממזריטש. המגיד הרב  על היא הכוונה ממורי",
מורנו  על היא הכוונה מרבותי", "שמעתי אומר שהוא

– ממזריטש. המגיד והרב  הבעל־שם־טוב
‰¯˘Ú „ÓÚÓ· „ÓÂÚ „Á‡ Í‡ÏÓ ‡ˆÓ ÂÏÈ‡ ÈÎ"
,‰¯Â˙ È¯·„· ÌÈ¯·„Ó ÌÈ‡˘ Û‡ ,„ÁÈ· Ï‡¯˘ÈÓ
„Ú 'ÂÎÂ ˙ÈÏÎ˙Â ÏÂ·‚ ÈÏ· „ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÂÙ˙

."È¯Ó‚Ï Â˙Â‡ÈˆÓÓ ÏË·˙Ó ‰È‰˘
כזו  עדה של כזה מריקוד לעצמכם, תשערו ובכן,
הטובה  הכוונה וביחוד עין־הרע, בלי מישראל
הקנאה  – הריקוד בשעת אחד לכל שהיתה
את  לבקש שיש אלא בזה, מקנאים שהמלאכים
ג' בעניין המבואר על־דרך לנו. יעזרו שהם המלאכים

אומרים  שרז"ל כפי הוא הא' הקדוש קדוש, :5פעמים
אומרים  שישראל עד שירה אומרים המלאכים "אין
לשרשי  היא ב"ישראל" כאן שהכוונה שירה",
מה  הוא הב' הקדוש למעלה. שהם כפי הנשמות
מה  הוא הג' והקדוש שירה. אומרים שהמלאכים
בברכות  "קדוש" אומרים למטה ישראל שנשמות
לנפש  ואומרים עוזרים והמלאכים שמע, קריאת

בהמה. תהיי אל – מאתנו נלקחת את הבהמית:
ולרקוד). לנגן עוד ציווה אדמו"ר (כ"ק

.Á ספירת על־ידי הוא הספירות השפעת סדר
וגם  השתלשלות סדר של בספירות גם היסוד.
הוא  הכל – השתלשלות מסדר למעלה של בהמשכה
בספירת  יבוא שזה כדי וזאת היסוד. ספירת על־ידי

לעולם־הזה  עד ממנה שלמטה ובספירות המלכות,
הגשמי.

שהבעל־שם־טוב  דובר שונות בהתוועדויות
ישנם ב'כתר' כתר. בבחינת הם 'עתיק'והמגיד

והמגיד  'עתיק', בחינת הוא הבעל־שם־טוב ו'אריך':
הוד  'חכמה'. – הזקן רבינו כ"ק הוד 'אריך'. בחינת –
אאזמו"ר  כ"ק הוד 'בינה'. – האמצעי אדמו"ר כ"ק
ברבים. שמעתי כאן עד 'דעת'. – צדק' 'צמח הרה"ק

וכו'. והוד' 'נצח עד שמעתי ביחידות
ניגון. אימרו 

.Ë היו ברוסיה, הראשונים היהודים החיילים
קטנים  ילדים חטפו ה'קנטוניסטים'. שנקראו אלה
הסתלקות  אחרי החל זה דבר כחיילים. אותם וחינכו
נשיאותו  בתחילת האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד

צדק'. 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של
צדק' ה'צמח ראשי 6הרבי עם בקשרים עמד

לחיילים, להפוך ישראל ילדי מספקים שהיו הקהילה
שקרנים  גם היו אך לכך, שנאלצו כאלה היו ביניהם
הילדים  את לשלוח ציווה הרשע, ניקולאיי ומוסרים.
אותם  להשכיח כדי בעיירות רחוקים למקומות

מיהדות.
שולח  היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק  הוד
הילדים. את לפדות כדי הרחוקים למקומות שלוחים
מתו, שהם בפנקסים רושמים שהיו היה הפדיה אופן
קראו  בדרך. לא־עלינו מתו אכן מהילדים הרבה שכן
היה  המשרת נחמן ר' המתים". תחיית "חברת לכך
בגיל  כשהיה אותו תפסו אלה, מ'קנטוניסטים' אחד
לעיל. שפורט כפי אותו פדו מכן ולאחר וחצי, שבע

עצמו, את לצער לאדם אסור שמחת־תורה! היום
אפשר  אי אך הזולת, את לצער שלא ובוודאי
את  לפרש הצורך מן ואין יודעים כולם להחריש.

הגמרא 7הכתוב  שברנו". כים כל 8"גדול אומרת:
מלא, עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים
בעשרה  כשמדובר הדבר כיצד וכו'. המאבד כל
אלפים  עשרת יהודים, אלף מישראל, מאה מישראל,
אין  הרי שבכך יהודים, מיליון לומר קשה יהודים,
מיליוני  לנו חסרים וטף, נשים אנשים, בין הבדל
יהודים  ומצוות, תורה שומרי הרבה ביניהם יהודים,
את  ולהשלים למלא אנו יכולים במה מהערים...
על  לקבל צריך אחד שכל היא, לכך העצה החסרון?
עם  לדבר היסוד להיות צריך וזה אחד, "קדיש" עצמו
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אחד, "קדיש" עצמך על קח לו: לומר צריכים הזולת.
אחד  ילד נא הכנס יהודים, מיליוני מאתנו לקחו
והתועלת  הכשר, חינוך ביראת־שמים, תורה למקום
את  וימלאו השם, את יקדשו בשנים: תהיה בכך
יהודי, כל עם אמת מתוך זאת לדבר ויש החסרון.
יקבל  מהם אחד שכל אותם, ולבקש אשה, או איש

אחד. "קדיש" עצמו על
.È להבין בינה בלבנו "ותן בתפילה: אומרים אנו

אינה  כשלעצמה ש'בינה' משמע מכאן – ולהשכיל"
ולהשכיל", להבין "בינה להיות צריכה אלא מספיקה,
לראות  כדי דבר בכל העיניים פתיחת להיות צריכה

דבר. כל של הנשמה את
של  השלישית הפרשה הוא בחומש היומי השיעור

הברכה" אלא 9"וזאת הסדרה, כל את ללמוד צריכים .
שלש  ללמוד צריכים כן השלישי. מהיום הוא העיקר
כאמור  אבל "בראשית", מפרשת הראשונות הפרשות
השלישית  הפרשה השלישית. הפרשה הוא העיקר
אמר  "וליוסף מתחילה: הברכה" "וזאת מפרשת

וגו' ארצו" ה' שלא 10מבורכת כך: על רש"י אומר .
של  כארצו טוב כל מלאה ארץ השבטים בנחלת היתה

ז"ל  רבותינו מטל". שמים "ממגד אומרים 11יוסף.
מן  יעלה "ואד מנגדים, יש מטר על מיעצר". לא "טל

במדרש 12הארץ" כתוב ערפם,13, את הבריות שברו :
ביוסף  מנגדים. אין לטל ואילו יורדין. גשמים מיד

תחת",14כתוב  רובצת "ומתהום עין". עולי – עין "עלי
מלמטה, אותה ומלחלח עולה שהתהום רש"י: אומר

מקום. בכל נמצאת זו ולחלוחית
מתחילה: "בראשית" בפרשת השלישית הפרשה

שמות" האדם המלאכים 15"ויקרא שאלו "אדם 16. :
מרובה  חכמתו הקב"ה: להם אמר טבעו? מה זה
דבר, כל על ההתעכבות חיות. הוא הׁשם  ֵמשלכם".
יותר. ולא פחות לא שם, לו לתת למוטב, והן לטב הן
שהיו  למרות האדם, את להכשיל יכל לא אחד אף
המתחכם, הערום, רק קליפות, הרבה כל־כך

ערום" היה .17ה"והנחש
בכלל, חסידים טוב. בכל מבורכת יוסף של ארצו
כל  המלאה הארץ את לעבד תעזרו בפרט! 'תמימים'
שכאשר  אלא הכל, יש בארץ יוסף. של מארצו טוב
יש  דבר. שום ממנה נהנים לא אותה מעבדים לא
כל  ה"מלאה את מצמיחה היא ואז האדמה, את לעבד

טוב".

.‡È של העבודה שמש. של בעניין פעם דובר
או  ברצון כולם, את מעוררת היא לעורר, היא השמש
דופקת  היא שלה, את עושה השמש ברצון, שלא
שהוא  אלא רוצה הלז באמת שהרי ומעירה. בחלון

אותו. להקיץ וצריכים ישן,
חסידים  אל בכלל, ישראל עדת אל פונה הריני
יקבל  אחד שכל פרטיות, בפרטי 'תמימים' ואל בפרט
בפועל  מסירות־נפש בשמחת־תורה היום עצמו על
היום, מיד אלא למחר, לדחות ולא התורה, על
פשרות. בלי תורה למקום להיהפך מוכרחה אמריקה
בשעת  כמו לא בבית, כמו ברחוב להיות צריכים
צריך  הוא כך בבית, הוא שהאדם כפי אלא התפילה,

צועד. שיהודי ניכר שיהיה ברחוב, גם להיות
.·È(:ואמר ה'תמימים' אל (פנה

רבות, לפעול בכוחכם יש גיבורים, אתם תמימים!
שיש  אלא שלכם, הכוחות את כלל יודעים אינכם
עושים  שאכן כאלה יש בקירוב. הזולת עם לדבר
לחסידות  גסה. בצורה זאת עושים הם אבל ופועלים,
על־דרך  הוא פעולתם אופן שלו, השם דבר לכל יש
דתוהו', 'אורות ישנם הבירור. לאחר דתוהו' 'מדות
ולעשות  לפעול יש דתוהו'. 'ניצוצות דתוהו', 'מדות

בקירוב. והכל בליטות בלי
בעיני, חן יותר נושאים אתם לזמן מזמן תמימים!
יכולים  שהייתם אלא לגביכם, עילוי בבחינת וזה
זה  אין כעת, שאתם מה נעלים. יותר הרבה להיות
כל  להיות. יכולים שהייתם והפנימיות התוכיות עדיין
תורה  בהרבצת ולעשות לפעול צריך מכם אחד
זמני  על לשמור יש הכשר. ובחינוך ביראת־שמים
עצמכם  עם לעשות כן וחסידות, נגלה של הלימוד
הפנוי  בזמן אבל התפילה, בשעת מסויימים בזמנים
ביראת־ תורה בהרבצת ולפעול לעשות צריכים

בכך. שקוע להיות צריכים שמים,
ליצור  עליהם נמצאים, שהם היכן 'תמימים'
עצמם  את למסור צריכים עסק בעלי גם סביבה.

נכסיו לתורה. בתורה העוסק "כל יקויים: אז
כפשוטו.18מצליחין" ,
.‚È(:'מה'תמימים לאחד (אמר

בשתיים: ברצינות, הדברים את מקבלים אינכם
במה  והן לפעול, כיום שצריכים הכללי במצב הן
דבר  בכל לעשות שיש אלא לפעול. אתם שיכולתם

וקטטות. ממחלוקת לגמרי ולהימנע בקירוב,
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החבריא־קדישא  אל פעם יצא הבעל־שם־טוב
סימן  זה הרי הימנו" נוחה הבריות "רוח כאשר ואמר:
כל  את זעזעו והדברים – הימנו" נוחה המקום ש"רוח

החבריא־קדישא.
היו  הרי הלב . עבודת דרש הזקן רבינו כ"ק הוד
אתם  לדבר שלא לחסידים והורה גדולים, מנגדים לו

בקירוב. אתם לדבר או כלל
בהאי  שמאלא "לית פירשו: בהתוועדות אחת פעם

את 19עתיקא" והן עצמו את הן להעתיק, כדי –
ב"קירוב". אלא ב"שמאל" לא זה הרי הזולת,

הוא  העיקר בפרטיות. כעת בזה לדבר אפשר אי
הדבר  את להבהיר ולקרבו. האמת את לזולת להראות
אומר  שהרבי כפי לאמיתו, באמת שהוא כפי

ומשפיע. פועל הדבר ממילא ב"תניא",
.„È שני היו בליאזנא, הזקן רבינו כ"ק הוד אצל

הרבי, בבית היה אחד מנין התפללו. שם 'מנינים'
אחת, פעם החצר. של המנין – בחצר השני והמנין
כבר  הרבי של ובמנין שמחת־תורה, במוצאי זה היה
רחום", "והוא לומר והחלו ערבית תפילת על הכריזו
מעריב, עדיין יתפללו שלא הזקן רבינו כ"ק הוד ציווה

המחותן  שאצל מנחה.20מפני תפילת סיימו לא עדיין
מחכים  – הזקן רבינו כ"ק הוד המשיך – בשמים
הסדר  זה שאין למרות המחותן. של רחום" ל"והוא
של  רחום" ה"והוא עם להתחיל צריכים אבל שלנו,

המחותן.
ששמע  אברהם, ר' מהחסיד שמעתי זה סיפור

ווילנקר. משה ר' מהחסיד זאת
.ÂË(:'שי להרש"ז (אמר

כשבאים  במסחר נהוג סוחר. היית הרי אתה

מזומן  קצת נותנים הישן, החוב את משלמים לקנות,
לוקחים  השאר ואת החדשה, הסחורה חשבון על
הסוחר  ושניהם, שטר. כך על נותנים וגם בהקפה,

רצון. שבעי והקונה,
חודש  של העבודה במזומן, קצת שילמנו אנחנו גם

ר  הסליחות, ימי תשובה,אלול, ימי עשרת השנה, אש
השואבה, בית שמחת הסוכות, ימי הכיפורים, יום
התורה  שעל בהקפה, שלוקחים שמחת־תורה וכעת

כתוב  הרי 21הרי סחורה". מכל סחרה טוב "כי
לומר  צריכים לכן – שמח להיות צריכים שבוודאי

ניגון.
.ÊË(:אמר הניגון (אחרי

טובה  בשנה ישראל כלל כל את השי"ת יעזור
הברכות  כל שתקויימנה וברוחניות, בגשמיות ומתוקה

לשני. אחד שאיחלו
.ÊÈ(:אמר המזון ברכת (אחר

לב ".22כתוב  וטובי שמחים לאהליהם "וילכו :
היה  – "לאהליהם" – לביתו מהמקדש חזר כשיהודי

לב . וטוב שמח הולך
על  אדם שקיבל מה הרי חג, מכל כשהולכים
עצמם  על שקיבלו מה השנה. לכל להיות צריך עצמו
כשאחד  כמו השנה. כל ולעשות לזכור צריכים היום,
כל  בהמשך החג לאחר הרי לחג, מלבוש לעצמו עושה
שאת  זוכר הוא המלבוש, את לובש כשהוא השנה
להיות  צריכה כך לחג. עשה הוא הזה המלבוש
היום. עצמו על שקיבל מהקבלה השנה, כל העבודה
למחר. לדחות לא היום, מיד ולפעול לעשות וצריכים

המחותן. של רחום" ה"והוא עם להתחיל צריכים
שמח. חג
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קכט,19) זח"ג
במרזיצ'וב 20) הרלו"י על הכוונה

יד.21) ג, משלי ראה
ח,סו.22) א. מלכים

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

wicvd ly i`pzd ± a"kw wxt

הפתוח, הקבר את והקיף העלמין לבית הגיע הקטן שמחה של ארונו את המלווים ציבור
ר' הילד, הורי רק כמים. דמעות הנוכחים כל שפכו הקבר אל הורדה הקטנה שהגופה בשעה

רגילה. בלתי נפש בגבורת הדין את והצדיקו בדומיה עמדו ורעייתו, חיים ישראל
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

החבריא־קדישא  אל פעם יצא הבעל־שם־טוב
סימן  זה הרי הימנו" נוחה הבריות "רוח כאשר ואמר:
כל  את זעזעו והדברים – הימנו" נוחה המקום ש"רוח

החבריא־קדישא.
היו  הרי הלב . עבודת דרש הזקן רבינו כ"ק הוד
אתם  לדבר שלא לחסידים והורה גדולים, מנגדים לו

בקירוב. אתם לדבר או כלל
בהאי  שמאלא "לית פירשו: בהתוועדות אחת פעם

את 19עתיקא" והן עצמו את הן להעתיק, כדי –
ב"קירוב". אלא ב"שמאל" לא זה הרי הזולת,

הוא  העיקר בפרטיות. כעת בזה לדבר אפשר אי
הדבר  את להבהיר ולקרבו. האמת את לזולת להראות
אומר  שהרבי כפי לאמיתו, באמת שהוא כפי

ומשפיע. פועל הדבר ממילא ב"תניא",
.„È שני היו בליאזנא, הזקן רבינו כ"ק הוד אצל

הרבי, בבית היה אחד מנין התפללו. שם 'מנינים'
אחת, פעם החצר. של המנין – בחצר השני והמנין
כבר  הרבי של ובמנין שמחת־תורה, במוצאי זה היה
רחום", "והוא לומר והחלו ערבית תפילת על הכריזו
מעריב, עדיין יתפללו שלא הזקן רבינו כ"ק הוד ציווה

המחותן  שאצל מנחה.20מפני תפילת סיימו לא עדיין
מחכים  – הזקן רבינו כ"ק הוד המשיך – בשמים
הסדר  זה שאין למרות המחותן. של רחום" ל"והוא
של  רחום" ה"והוא עם להתחיל צריכים אבל שלנו,

המחותן.
ששמע  אברהם, ר' מהחסיד שמעתי זה סיפור

ווילנקר. משה ר' מהחסיד זאת
.ÂË(:'שי להרש"ז (אמר

כשבאים  במסחר נהוג סוחר. היית הרי אתה

מזומן  קצת נותנים הישן, החוב את משלמים לקנות,
לוקחים  השאר ואת החדשה, הסחורה חשבון על
הסוחר  ושניהם, שטר. כך על נותנים וגם בהקפה,

רצון. שבעי והקונה,
חודש  של העבודה במזומן, קצת שילמנו אנחנו גם

ר  הסליחות, ימי תשובה,אלול, ימי עשרת השנה, אש
השואבה, בית שמחת הסוכות, ימי הכיפורים, יום
התורה  שעל בהקפה, שלוקחים שמחת־תורה וכעת

כתוב  הרי 21הרי סחורה". מכל סחרה טוב "כי
לומר  צריכים לכן – שמח להיות צריכים שבוודאי

ניגון.
.ÊË(:אמר הניגון (אחרי

טובה  בשנה ישראל כלל כל את השי"ת יעזור
הברכות  כל שתקויימנה וברוחניות, בגשמיות ומתוקה

לשני. אחד שאיחלו
.ÊÈ(:אמר המזון ברכת (אחר

לב ".22כתוב  וטובי שמחים לאהליהם "וילכו :
היה  – "לאהליהם" – לביתו מהמקדש חזר כשיהודי

לב . וטוב שמח הולך
על  אדם שקיבל מה הרי חג, מכל כשהולכים
עצמם  על שקיבלו מה השנה. לכל להיות צריך עצמו
כשאחד  כמו השנה. כל ולעשות לזכור צריכים היום,
כל  בהמשך החג לאחר הרי לחג, מלבוש לעצמו עושה
שאת  זוכר הוא המלבוש, את לובש כשהוא השנה
להיות  צריכה כך לחג. עשה הוא הזה המלבוש
היום. עצמו על שקיבל מהקבלה השנה, כל העבודה
למחר. לדחות לא היום, מיד ולפעול לעשות וצריכים

המחותן. של רחום" ה"והוא עם להתחיל צריכים
שמח. חג
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הפתוח, הקבר את והקיף העלמין לבית הגיע הקטן שמחה של ארונו את המלווים ציבור
ר' הילד, הורי רק כמים. דמעות הנוכחים כל שפכו הקבר אל הורדה הקטנה שהגופה בשעה

רגילה. בלתי נפש בגבורת הדין את והצדיקו בדומיה עמדו ורעייתו, חיים ישראל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

גזר  שהקב"ה כיוון "אך – אמרו – לחופה" ילדנו את להוליך שנזכה חשבנו "אמנם
מבורך". ה' שם יהי לקח, וה' נתן ה' באהבה, רצונו את לקבל עלינו לקבר שנוליכהו

כזה  עונש מגיע האם הקב"ה! דרכי על קושיות והקשו שרטנו כאלה היו הצבור מבין אך
ורעייתו? חיים ישראל ר' כמו לאנשים

חומת  את כמטורף, אותו ראו שהכל הישיש, יהונתן אשר ר' פרץ לגמרי צפוי בלתי באופן
הקהל: את להשתיק ידיו את והרים הרענן הקבר ליד התייצב הוא הקבר. את שהקיפה האנשים

לדברי!" נא "הקשיבו – הכריז – "רבותי!"

מה  לשמוע בדריכות והמתינו ואזניהם, עיניהם את כולם זקפו והולכת גוברת בהשתוממות
המוזר. הישיש של בפיו 

המשיך! והזקן

הטובה  התנהגותו בשל החנווני חיים ישראל בר' התקנא דבר" שה"בעל שנה כ15ֿ זה –
להתמסר  חיים ישראל ר' של מנהגו לו חרה במיוחד אלוקים. וירא וישר תם איש היותו ובשל
כתוצאה  פן גדול היה פחדו הראויה. התנהגותם ועל עליהם ולהשגיח רבן בית של תינוקות אל
מעשיהם  יגברו דבר של ובסופו השטן של "פרנסתו" תקופח חיים ישראל ר' של מעבודתו

חטאיהם. על והגדולים הקטנים של הטובים

ישראל  ר' את להעמיד הרשות לו שתינתן דרש הוא מעלה. של ביתֿדין לפני  השטן ויתייצב
ישראל  ר' על להביא היתה דרישתו בתומתו. יחזיק עוד אם לראות כדי קשים בנסיונות חיים
ברבונו  אמונתו את כך אחר ולבחון ביותר והמכאיב המחריד באופן בנים גידול צער ורעייתו חיים

כן. לפני שהיו כפי הם אם הטובים ומעשיו עולם של

ולאחר  רב, מאמץ אחרי אויר לשאוף שרוצה כמי דיבורו, שטף את יהונתן אשר ר' עצר כאן
המשיך: מכן

בע  כי אני ומבטיח לעולמי, הולך אני חודשיים בעוד היום , אנכי שנים וארבע תשעים ולם בן
ויסורים, צער הרבה כלֿכך ורעייתו חיים ישראל לר' שגרם דבר", ה"בעל את אזמין האמת

צודק. בלתי היה אלה ושלמים יראים אנשים על קטרוגו לדיןֿתורה.

ימים  שיאריך זכר בבן אותם יזכה שהקב"ה ואפעל טוב, אמליץ ורעייתו חיים ישראל ר' על
ייקרא  – להם שיוולד הבן  תנאי : אני מתנה אך בישראל, לגדול ויהא גדולים בכשרונות ויחונן

יהונתן. אשר שמי! על

פה. ופעור נדהם עמדו על נשאר הצבור הקבר. מן והתרחק המפתיעים דבריו את סיים הזקן
השמיע  האם ששמעו: לדברים להתייחס כיצד ידעו שלא האנשים, בין השתררה רבה מבוכה
זמן  הצבור, מן צדקותו את עתה עד שהסתיר קדוש צדיק או ליצלן, רחמנא מטורף, אדם אותם
בהרהורים. שקעו ואשתו חיים ישראל ר' גם  מוחלטת. בדומיה רעהו על איש הסתכלו ממושך

. לביתו איש איש שבו והמלווים האבלים הקבורה, הסתיימה דבר של בסופו

נוספו  אף כרגיל העלמין. בבית שהתרחש מה על עתה דיברה קטן, ועד מגדול פוזנא, כל
חלו  יהונתן אשר ר' של בדבריו וגם במציאות, שהתרחש כפי המאורע על פרטים ופרטי פרטים
צדיק  הוא יהונתן אשר שר' משוכנעים שהיו כאלה היו מחנות, לשני נחלקה הקהילה תוספות.
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אף  בו שהאמינו אלה לדבריו. ברצינות להתייחס שאין מטורף אלא אינו כי טענו ואחרים נסתר,
ובנסתר. בנגלה וגדלותו המופלגת למדנותו על וכן ממנו, ומופתים נפלאות סיפורי לספר ידעו 

חזר  עצמו הוא הרי – יהונתן אשר ר' של לאישיותו בקשר ריב לידי הגיעו שבעיר בשעה
וגם  ולילה, יום שהה שם ביתֿהמדרש, של העליה בתא חייו את חי הוא הקודמת. להתנהגותו

אחת. מלה אפילו איש עם דיבר לא לביתֿהמדרש קצרה לשעה ירד כאשר

ונוחם  עידוד וקיבלו ובדבריו, יהונתן אשר בר' שהאמינו אלה על נמנו ואשתו חיים ישראל ר'
את  חלילה, יפסידו, שבגללו כלשהו בחטא להיכשל שלא כדי זכר. בבן יבורכו כי מהבטחתו
חיזקו  וכן קטן, עוול ומכל שלילי ביטוי מכל זהירותם את הזוג בני הגבירו – הישיש הבטחת

סתם. ולנזקקים ויתומים לאלמנות לילדים, התמסרותם את

להכניסו  רצו הם יהונתן. אשר ר' אל להתקרב כיצד דרך חיפשו ורעייתו חיים ישראל ר'
מיטה  וכלי ובגדים מזון לו להביא בשמחה מוכנים אף היו הם ובשפע. בכבוד ולהחזיקו לביתם
ישראל  כשר' מגע. אתו ליצור הצליחו לא הם אך שיבתו, את לו להנעים כדי הגג בעליית תאו אל

השיב. לא – אליו דיבר חיים

לבכות פעם  החלה אותו כשראתה העליה. מן שירד חיים ישראל ר' של אשתו לו המתינה
לנהוג  עלי כיצד ומעשהו, לנו שיוולד הילד משפט יהא מה יהונתן אשר ר' לנו נא יאמר לפניו:

לכשיוולד? בילד לנהוג עלינו וכיצד ההריון בעת

אנשים  אליו. שדיברה מה את  שמע שלא כמי לדרכו והלך ראשו את הסב יהונתן אשר ר'
מטורף. אדם אלא הזקן אין אכן כי שראו ממה להוכיח ניסו זה למאורע ראיה עדי שהיו

את  לעזוב הספיקו לא המתפללים כאשר התפילה, לאחר הבקרים, באחד אב. חודש הגיע
טובה  בשורה בפיו יש כאילו שצילצל ובקול הבימה, על יהונתן אשר ר' עלה הכנסת, בית
של  בכבודו פגעתי שמא כולכם לי נא סלחו אתכם, עוזב הנני היום "רבותי, הכריז: ומשמחת
לי  שאיפשרו על ולמתפללים לגבאים להודות גם רצוני צער. למישהו גרמתי שמא או מישהו
של  בדעתו כי חשבו רבים הבימה . מן וירד דבריו את סיים רבות". כה שנים קורתם בצל לשהות

אחרת. בעיר ולהתיישב מפוזנא לעקור הישיש

נרות. שלושה שם וקנה סמוכה לחנות ופנה המדרש מבית יהונתן אשר ר' יצא מכן לאחר
גדולה  מנחה תפלת להתפלל עמד אלה פעולות כשסיים מים. ומילאה חבית הביא כך אחר

בתפלתו. פניו על נראו חדוה אותות עצומה. ובכוונה באריכות

שיגש  וביקשו המדרש בבית ולמדו שישבו האנשים אחד אל ניגש המנחה תפלת את כשסיים
להזדרז  קדישא החברה על וכי גוסס יהונתן, אשר ר' הוא, כי לגבאי ויודיע קדישא החברה אל
אשר  ור' השליחות, את לבצע ובאימה בחפזון רץ הלה הנשמה. יציאת את לאחר שלא כדי
הנרות  שלושת את בידיו ומסר המדרש בית מיושבי אחר יהודי אל ניגש חושיו, במלוא יהונתן,
שידליק  הנרות ואת הקרקע על יניחוהו הנשמה יציאת שלאחר וביקשו קלה, שעה לפני שקנה

לשמאלו. ואחד לימינו אחד למראשותיו, אחד יעמידו

את  ראו כאשר ובתפלה. בתורה שעסקו רבים אברכים שעה אותה נמצאו המדרש בבית
שמעו  ולא ראו לא מעולם ופחד, אימה עליהם נפל לפטירה בהכנות יהונתן אשר ר' של עיסוקו
שכן  שכלו, במלוא אינו יהונתן אשר שר' כך על מצביע שהדבר חששו מהם אחדים כזו. תופעה 
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אף  בו שהאמינו אלה לדבריו. ברצינות להתייחס שאין מטורף אלא אינו כי טענו ואחרים נסתר,
ובנסתר. בנגלה וגדלותו המופלגת למדנותו על וכן ממנו, ומופתים נפלאות סיפורי לספר ידעו 

חזר  עצמו הוא הרי – יהונתן אשר ר' של לאישיותו בקשר ריב לידי הגיעו שבעיר בשעה
וגם  ולילה, יום שהה שם ביתֿהמדרש, של העליה בתא חייו את חי הוא הקודמת. להתנהגותו

אחת. מלה אפילו איש עם דיבר לא לביתֿהמדרש קצרה לשעה ירד כאשר

ונוחם  עידוד וקיבלו ובדבריו, יהונתן אשר בר' שהאמינו אלה על נמנו ואשתו חיים ישראל ר'
את  חלילה, יפסידו, שבגללו כלשהו בחטא להיכשל שלא כדי זכר. בבן יבורכו כי מהבטחתו
חיזקו  וכן קטן, עוול ומכל שלילי ביטוי מכל זהירותם את הזוג בני הגבירו – הישיש הבטחת

סתם. ולנזקקים ויתומים לאלמנות לילדים, התמסרותם את

להכניסו  רצו הם יהונתן. אשר ר' אל להתקרב כיצד דרך חיפשו ורעייתו חיים ישראל ר'
מיטה  וכלי ובגדים מזון לו להביא בשמחה מוכנים אף היו הם ובשפע. בכבוד ולהחזיקו לביתם
ישראל  כשר' מגע. אתו ליצור הצליחו לא הם אך שיבתו, את לו להנעים כדי הגג בעליית תאו אל

השיב. לא – אליו דיבר חיים

לבכות פעם  החלה אותו כשראתה העליה. מן שירד חיים ישראל ר' של אשתו לו המתינה
לנהוג  עלי כיצד ומעשהו, לנו שיוולד הילד משפט יהא מה יהונתן אשר ר' לנו נא יאמר לפניו:

לכשיוולד? בילד לנהוג עלינו וכיצד ההריון בעת

אנשים  אליו. שדיברה מה את  שמע שלא כמי לדרכו והלך ראשו את הסב יהונתן אשר ר'
מטורף. אדם אלא הזקן אין אכן כי שראו ממה להוכיח ניסו זה למאורע ראיה עדי שהיו

את  לעזוב הספיקו לא המתפללים כאשר התפילה, לאחר הבקרים, באחד אב. חודש הגיע
טובה  בשורה בפיו יש כאילו שצילצל ובקול הבימה, על יהונתן אשר ר' עלה הכנסת, בית
של  בכבודו פגעתי שמא כולכם לי נא סלחו אתכם, עוזב הנני היום "רבותי, הכריז: ומשמחת
לי  שאיפשרו על ולמתפללים לגבאים להודות גם רצוני צער. למישהו גרמתי שמא או מישהו
של  בדעתו כי חשבו רבים הבימה . מן וירד דבריו את סיים רבות". כה שנים קורתם בצל לשהות

אחרת. בעיר ולהתיישב מפוזנא לעקור הישיש

נרות. שלושה שם וקנה סמוכה לחנות ופנה המדרש מבית יהונתן אשר ר' יצא מכן לאחר
גדולה  מנחה תפלת להתפלל עמד אלה פעולות כשסיים מים. ומילאה חבית הביא כך אחר

בתפלתו. פניו על נראו חדוה אותות עצומה. ובכוונה באריכות

שיגש  וביקשו המדרש בבית ולמדו שישבו האנשים אחד אל ניגש המנחה תפלת את כשסיים
להזדרז  קדישא החברה על וכי גוסס יהונתן, אשר ר' הוא, כי לגבאי ויודיע קדישא החברה אל
אשר  ור' השליחות, את לבצע ובאימה בחפזון רץ הלה הנשמה. יציאת את לאחר שלא כדי
הנרות  שלושת את בידיו ומסר המדרש בית מיושבי אחר יהודי אל ניגש חושיו, במלוא יהונתן,
שידליק  הנרות ואת הקרקע על יניחוהו הנשמה יציאת שלאחר וביקשו קלה, שעה לפני שקנה

לשמאלו. ואחד לימינו אחד למראשותיו, אחד יעמידו

את  ראו כאשר ובתפלה. בתורה שעסקו רבים אברכים שעה אותה נמצאו המדרש בבית
שמעו  ולא ראו לא מעולם ופחד, אימה עליהם נפל לפטירה בהכנות יהונתן אשר ר' של עיסוקו
שכן  שכלו, במלוא אינו יהונתן אשר שר' כך על מצביע שהדבר חששו מהם אחדים כזו. תופעה 
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ר' אל איפוא, ניגשו, לפטירה. סימן כל שאין כך אבריו, בכל ושלם בריא הוא הסימנים כל לפי
הזקן  הקרובה. פטירתו על המבשרים ומעשיו מדיבוריו שיחדל כלפיו לטעון והחלו יהונתן אשר
לי  תעזרו אם ובויכוחים. בטענות זמני את תבזבזו אל , "אנא תחנונים: של בנימה אליהם פנה
הניחוהו  מיד מכם". היפרדי בטרם ברכה לכם להעניק בידי סיפק יהיה עוד בקשותי את ותמלאו

לנפשו.

במלוא  מפיו נשמעה מלה כל וצלול. ברור בקול וידוי לומר עתה התיישב יהונתן אשר ר'
בקשותיו. כל למלא והזדרזו מעשיו, אחרי ועקבו  החרישו האברכים חיוניותה.

שיגישו  וביקש הספסל על התמתח יהונתן אשר ר' קדישא. חברה אנשי הגיעו שעה כעבור
קדישא. החברה מן לאחד והגישם תכריכים משם הוציא הוא חפציו. מונחים שבו השק את לו
בידו  והעלה הצרור את התיר הוא קשור. צרור משם והוציא לשק ידו שוב הכניס מכן לאחר

זהובים. שלושה

הוא  קבורה. וכדמי הקבר לחלקת כתמורה קדישא החברה לגבאי למסור הורה הכסף את
ואיש  בסלעים זרוע השטח ששם העלמין, בית של הצפונית הגדר ליד קבר לו שיחצבו ביקש
לקבורה. שנועד השטח מן כמעט תפסיד לא קדישא שהחברה כך שם, להיקבר מעוניין אינו
בגלל  מהם הנודף המתים ריח את לסבול מסוגל "איני בודד. לשכב רצונו בזה יקויים מאידך

לצדקה. הועיד הכסף שאר את אמר. – שלהם" והתענוגים התאוה אכילות

ביקש  הוא בפראג. משפחתו לקרובי אותם לשלוח וביקש בגדיו את קיפל יהונתן אשר ר'
שמו. על יקראו להם שיוולד בנם שאת ורעייתו חיים ישראל לר' להזכיר גם

יטהרוהו  כי ביקש עוד הנוכחים. כל את ובירך פוזנא, יהודי מכל וסליחה מחילה ביקש עתה
ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע בקול: קרא הוא ביום. בו יקברוהו וכי עצמו הוא שהכין במים

שפתיו. על קל כשחיוך נשמתו את ונפח אחד",
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ערב

 ב"ה  ערב ל"ג בעומר תשכ"ט
ברוקלין, ניו יורק

פרופסור זאב גרין

שלום וברכה:

קבלתי בעיתם את שלושת המכתבים האחרונים שלך עם המצורף להם. תודה רבה על הבשורות הטובות 

הכלולות בהם, ושייתן ה' שתוכל תמיד לבשר בשורות טובות בכל ענייניך – הפרטיים והכלליים.

ביחס לרעיון של יציאה לחופשה ללא תשלום לשם עריכת ביקורים באנגליה, יבשת אירופה וכו' - באופן 

כללי, אם לשפוט מהתיאור שלך את הפרויקט, נראה לי שיהיה טוב לבצע את התוכנית ולנצל את ההזדמנות עד 

הסוף. מצד שני, הייתי מתנה את ביצוע התכנית בידיעה ברורה שבשום אופן הדבר לא יסכן את תפקידך הנוכחי. 

נראה לי, בלי ספק, שיש לא מעט שאפתנים שירצו לתפוס את המשרה הפנויה. לכן הכרחי לוודא שהיעדרותך לא 

תסכן בשום אופן את הביטחון והקביעות של תפקידך.

בצורה  אותך  לשרת  יוכלו  זרות  במדינות  שביקוריך  העובדה  את  בחשבון  לקחת  שיש  לציין,  מיותר 

שלמעשה תחזק את מעמדך. מסיבה זו מחשבתי הראשונה הייתה שזה רעיון טוב מאוד. אני מקווה שההסתייגות 

שציינתי לפני כן חסרת בסיס, או שתוכל בכל מקרה לוודא שהיא תישאר חסרת בסיס. מה שלא תחליט בעניין 

זה, ייתן ה' שהחלטתך תהיה הנכונה, ושיהיה בהצלחה בכל פרט, ובמיוחד מאחר שהצלחתך משמעותה תועלת 

לרבים, על ידי שייהנו מהשפעתך הטובה במידה מוגברת.

מצאתי עניין מיוחד במסמכים המצורפים למכתבך שמשקפים את התגובה למאמר שפרסמת בלונדון 

ג'ואיש כרוניקל. בהתחשב בעובדה שחלק ממאמרך הושמט למרבה הצער, אני סמוך ובטוח שתמצא ההזדמנות 

לפרסם את המאמר שוב במלואו בכלי תקשורת אחר. ומכיון שאנשים מעדיפים משהו חדש, אין הכוונה לפרסם 

אותו בדיוק באותה צורה כמו לפני כן, אלא  ניתן לשנותו מבחינה חיצונית ולשכתבו, כי מה שחשוב הוא התוכן 

והמחשבות שהובעו, שיעוררו השראה ויניעו את הקורא לכיוון של יהדות שורשית בלי פשרות. כתוספת למאמר 

תוכל לכלול את החוויות והפעילויות בהפצת יהדות בין הסגל והסטודנטים. בלי ספק, חשבת על הנקודה הזו גם 

כן, והדבר יוכל להשתלב היטב עם הכיוון הכללי של המאמר המודפס שלך.

 באיחולים אישיים ובברכה,

חתימת יד-קודשו של הרבי

נ.ב. בדרך כלל, אני מאוד מסתייג מלהביע דעה בנושאים שהם מחוץ לתחום מומחיותי. עם 
להעיר  החלטתי  למכתבך,  שצירפת  המפורטת  המחקר  בתכנית  קצר"  מבט  ש"העפתי  מכיוון  זאת, 
הערה: לא מצאתי בנקודות המחקר המפורטות נקודה אחת שלפי עניות דעתי, הייתה צריכה להיות 
בעלת עניין מיוחד. אני מתייחס להכרת העובדה שדלקות וחיידקים מסוימים עשויים להיות קשורים 
דווקא לבתי רפואה - עמדה שכמדומני קיבלה התייחסות בספרות המקצועית. אינני בקיא בפרטים של 
בעיה זו, אך אני מאמין שהבעיה קשורה ליכולת של החיידקים לפתח חסינות לתרופות אנטיביוטיות, 
כמו שהוכח לגבי הפניצילין וכו'. לאור זה, ייתכן מאוד ששיטות של מניעת זיהומים שיעילות במקרים 
אחרים, עלולות לאבד את יעילותן בבתי רפואה בגלל שימוש מתמשך ועקבי, או בגלל שהסביבה של 
בית הרפואה יצרה שינויים מסוימים בחלק מהחיידקים, שהקנתה להם מידה של חסינות בסביבה 

מיוחדת זו. 

אינני יודע אם ההשמטה של הנקודה הזו מהפרויקט שלך היא בגלל הנסיבות ששלושה חודשי 
מחקר לא יספיקו לכלול מחקר בשטח זה, מכיוון שבלי ספק זה יהיה כרוך בבעיה של להבחין בין 
חיידקים "חסינים" לבין חיידקים "בלתי חסינים" וכו', וכן בבעיות הכרוכות בשינוי שיטות עיקור, 

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(



רעג

בקרת זיהומים, ותצפיות קליניות, וכו'. או פשוט בגלל שנושא זה הוא מחוץ לתחום העבודה הנוכחית 
בתחום  עיקר  להיות  וצריכה  מעשית,  חשיבות  בעלת  היא  הזאת  שהנקודה  לי  נראה  זאת,  עם  שלך. 

ההתעניינות שלך.

כמו בכל דבר, שהגשמיות היא השתקפות של הרוחניות, יש משמעות לימודית בנושא הנ"ל, 
לִאמרה  וקשורה  ב"תניא",  בולטת  בצורה  נידונה  הנקודה  ובהלכה.  יהודית  באתיקה  שמשתקפת 
בתלמוד האומרת שאיש הלומד נושא מסוים 101 פעמים, משיג מצוינות שלא בערך לזה הלומד רק 
100 פעמים. במבט ראשון, זה תמוה. אבל, בעל ה"תניא" מסביר, שמכיוון שהייתה רגילות באותם 
 101 זה שלמד  בזה הישג מיוחד. מצד שני,  לא היה  לכן  נושא הנלמד מאה פעמים,  על  לחזור  ימים 
פעמים עבר את גבול הרגילות שלו, ובכך השיג הישג יוצא מן הכלל מבחינה איכותית וכמותית. אכן, 
בעל התניא מגדיר בהמשך את האחרון כ"עובד ה'", ואת האחר – "אשר לא עבדו" )פרק ט"ו(. אם 
לתרגם זאת למונחים של "מניעת זיהומים", מי שמפתח הרגלים טובים נהיה חסין בפני היצר הרע, 
אבל בגלל זה אינו זכאי לתגמול, כי לא נדרש מאמץ מצידו. בדומה לכך – לגבי עבירות, כפי שמוסבר 
ב"אגרת התשובה" שההבדל בין לעבור עבירה פעם שנייה או פעם שלישית הוא הבדל מהותי ולא רק 

כמותי. יש מקום לדון בזה ביתר אריכות, אך לא כאן.
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* * *
z` eipal yixen mc` oi`y `pipg ax ly `ziixaa x`ean
df oenna i`kf envr `edy rnyne ,eza ly zelaga eizeiekf
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`nw `aaa x`eank ,eza ly xrv a`l dzkif `l dxezde ,md
(:ft)mdl mlyl aiig miphwd eza e` epaa lag envr a`d m`y,

.a`l mikiiy el` minelyz oi`y gkene
:`xnbd zvxzn,àðéðç øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©£¦¨
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ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
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éàðN-ìëa:EæèøLà íénrä-ìk-úà zìëàå §¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧
éäìà ýåýéðér ñBçú-àì Cì ïúð Eíäéìr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®

:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìåñ §³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«
æéépnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦

:íLéøBäì ìëeà äëéàçéøëæ íäî àøéú àì ¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ
éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæzäòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ

:íéøöî-ìëìeèéeàø-øLà úìãbä úqnä §¨¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´
éðérrøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå úúàäå E ¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©

éäìà ýåýé EàöBä øLà äéeèpäk EäNré-ï ©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º
éäìà ýåýéàøé äzà-øLà íénrä-ìëì E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtîëéäìà ýåýé çlLé ärøvä-úà íâåE ¦§¥¤«§©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà-ãr ía:E ®̈©£ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
àëéäìà ýåýé-ék íäéðtî õørú àìEaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½

:àøBðå ìBãb ìà(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåE ¥¬¨−§¨«§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðtî ìàä íéBbä-úàìëeú àì èrî èrî E ¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´§®̈³Ÿ©Æ

éìr äaøz-ït øäî íúlk:äãOä úiç E ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«
âëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´

:íãîMä ãr äìãâãëEãéa íäéëìî ïúðå §Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëéìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬
áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìr£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä Eåë-ìà äárBú àéáú-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤
epöwLz | õwL eäîk íøç úééäå Eúéa¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²

:àeä íøç-ék epárúz | árúåôçà-ìk §©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«¨
úBNrì ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´©«£®
-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàäázøëæå ¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàäæ E ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréåEìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnä-úàE ¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä ïrîì§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr ék íãàä̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

(ìàøùé)ãéìrî äúìá àì EúìîNàì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
:äðL íéraøà äæ ä÷öáäék Eááì-ír zrãéå ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
åéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

ערה iyily - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום' 'ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈



iriaxרעו - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®
:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³

ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
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ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

iyiy ,iying - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכיֿאם

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:Cì áBèìãééäìà ýåýéì ïäéîLe íéîMä E §−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMäåèéúáàa ÷øE ©¨¨®¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯©«£Ÿ¤²
írøæa øçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç̈©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º§©§¨´
:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

æèeL÷ú àì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBræéíéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék «¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½
åøLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àìçéètLî äNò «Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©Ÿ¤²¦§©¬
:äìîNå íçì Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé̈−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«

èéõøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîëéäìà ýåýé-úàãárú Búà àøéz E ¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ

:ráMz BîLáe ÷aãú Báeàëàeäå Eúläú àeä ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©¬§¦¨«§−§´
éäìà-úàå úìãbä-úà Ezà äNr-øLà E ¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤©§Ÿ³Ÿ§¤

éðér eàø øLà älàä úàøBpä:EáëíéráLa ©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«§¦§¦´
éúáà eãøé Lôðýåýé EîN äzrå äîéøöî E ¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§®̈§¨§©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´

éäìà:áøì íéîMä éáëBëk Eàéàzáäàå ¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ§¨´©§½̈
éäìà ýåýé úàåéúwçå BzøîLî zøîLå E ¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯

:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîeáíBiä ízrãéå ¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«¦«©§¤»©¼
øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì | ék¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´

Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾
:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úàâåéúúà-úàå ¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ

äòøôì íéøöî CBúa äNr øLà åéNrî-úàå§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìîãìéçì äNr øLàå ¤«¤¦§©−¦§¨©§«©«£¤´¨¨Á§¥̧

éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöîéî-úà ó ¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹¤¥³
íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´

:äfä íBiä ãr ýåýéäLàåøaãna íëì äNr ø §Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§®̈
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãråïúãì äNr øLàå ©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©«£¤̧¨¹̈§¨¨´

äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³
-úàå íäéza-úàå írìázå äét-úà õøàä̈¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤
áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà̈«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤

:ìàøNé-ìkæäNrî-ìk úà úàøä íëéðér ék ¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬
:äNr øLà ìãbä ýåýéç-ìk-úà ízøîLe §Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«§©§¤Æ¤¨

e÷æçz ïrîì íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§©´©¤«¤§À
íéøár ízà øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLè-ìr íéîé eëéøàz ïrîìe −̈¨§¦§¨«§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−

:Láãe áìç úáæ õøà írøæìeñ §©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−



xihtnרעח ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ
íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך ' ('שולחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆
לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ
‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷



רעט xihtn ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ
íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך ' ('שולחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆
לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ
‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãééðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈
:éðçëLåèíçøî dìeò äMà çkLúä §¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−

àì éëðàå äðçkLú älà-íb dðèa-ïa¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ
:CçkLàæèéúwç íétk-ìr ïäC ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®
éúîBç:ãéîz écâð Cæééða eøäîC «Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦
éñøäîCéáéøçîe:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNílk éàøe C §¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈

`xenl iy
,ïBiö øîàzå (ãéelàëe ,ìàøNé úëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤¦§¨¥§¦

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä,'ä éðáæòäúéä úeìbä Cøà úañì ¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦§¦©Ÿ¤©¨¨§¨

.Ck øîBì äøeáñ,dìeò (åèlî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBLdinxi) §¨©¨¨§¨©¨¨§¦§¥§¥

.(f,cn,dðèa ïa íçøî.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäälà íb ¥©¥¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©¥¤
,'åâå äðçkLúèòî Lé íà elôà ¦§©§¨£¦¦¥§©

äðçkLúå úeiøæëà úcî ïäa LiL íéLð̈¦¤¥¨¤¦©©§¨¦§¦§©§¨

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Céøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥

éz÷÷ç elàk éðôì døeëæ zà.étk ìò C ©§§¨§¨©§¦£©§¦©©©

éúBîBç,ãéîz écâð Céøä ©¦¤§¦¨¦£¥

éúBîBç.íððBëì íäa økæì ãéîz éìenî C ©¦¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤§§¨

éða eøäî (æé,Céða eøäîéì C.áeL ¦£¨¨¦§©£¨©¦¨

éñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî C §¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥
,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥

íäL íéòLBôe íéòLø ãBò Ca eéäé àlL¤Ÿ¦§¨§¨¦§¦¤¥

.ïaøçìå äñéøäì äaqä eéäéãòk (çé ¨©¦¨©£¦¨§©ª§¨©£¦
,éLaìúLeaìîa Bîk íäa éøàtúz ¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§

.èeM÷ ìL,älkk íéøM÷úe ¤¦§©§¦©©¨

mixn zxhr
ãéïBiö øîàzådîöòìýåýé éðáærelàk éì äîãð íâå:éðçëL éðãàå ©¬Ÿ¤¦−§©§¨£¨©´¦§Ÿ̈®§©¦§¤¦§¦©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèàeä ïë àì dì íéøîBàådìeò äMà çkLúääL÷z éëå ,dlL ììBò §§¦¨Ÿ¥£¦§©³¦¨¸½̈¨¤¨§¦©§¤

daìdðèa-ïa íçøîL íòt íeLa ïëzé íà óàäðçkLú älà-íb ¦¨¥«©¥−¤¦§®̈©¦¦¨¥§©©¤©¥´¤¦§©½§¨
úàæ ìëa:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìr ïäCä÷e÷ç zà §¨Ÿ§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®©§£¨

ãéîz CøëæìéúîBçCúBñeøääécâð §¨§¥¨¦«Ÿ©¬¦©£¤§¦−
:ãéîzæéeøäîeøäîééðaCìáeL ¨¦«¦«£−§©£¨¨®¦¨

æà äáeLúaéñøäîéáéøçîe CC ¦§¨¨§¨«§©¬¦©«£¦©−¦
ïaøeçäå äñéøää eáaqL íéòLBtä íä¥©§¦¤¦§©£¦¨§©§¨

CnîCìeábîeàöéãBò Ca eéäé àìå: ¦¥¬¦§¥¥¥«§Ÿ¦§¨

çéøîàé ïBiöì elàkáéáñ-éàN §¦§¦¥¨©§¦«¨¦³
éðéréàøe CéàCílkéða ìkC ¥©̧¦¸§¦½¥ª−̈¨¨©¦

-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð¦§§´¨«®̈©¨´¦§ª«
ýåýéíäa øàtúzéãrk ílë ék §Ÿ̈À¦§¨¥¨¤¦³ª¨¸©«£¦´

äôé èéLëúkíéøM÷úe éLaìú §©§¦¨¤¦§½̈¦§©§¦−
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר

במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... זה כמה פעמים ביארתי אשר האמור מעלין בקדש ולא כו' הוא פסק רז"ל ושייך לכל עניני 
שמוכרח  ונטיעה  זריעה  של  כענין  ה"ז  החינוך  ענין  שעצם  בחינוך  הקשור  במוסד  ועאכו"כ  קדושה 
הדבר שהלוך ילך וגדול, ובנוגע לעניננו הנה אף שהמוסד שלהם נקרא בשם ישיבה, הנה כנראה שזהו 
לע"ע ענין של ת"ת ולכל היותר ענין של ישיבה קטנה, ואף שבשנים הראשונות כנראה הי' סברא אצל 
עוד  ולא  הענין,  נשתקע  לשנה  משנה  הנה  ישיבה,  להעשות  צריכה  שסו"ס  הנהלתם,  מחברי  אחדים 
אלא שמוצאים טעמים על טעמים אז עס לייענט זיך ניט, וכיון שהרצון מטה את השכל, הרי צומחים 

טעמים מטעמים שונים איך שהדבר אי אפשרי הוא.

גם  וכן  לים  מעבר  באו  אשר  אנ"ש  מבני  המוכן  מן  תלמידים  קבלו  הנה  פרטית  בהשגחה 
ג"כ ראשי  וכן הזמין להם השי"ת  לגור במדינתם,  ד' אשר באו  יראי  תלמידים בכח מבני הפליטים 

ישיבה המתאימים להנ"ל וגם זה מבלי כל השתדלות מצדם.

את  לנצל  צריך  ובמילא  שלהם  המוסד  הצלחת  שזהו  איך   - וכ"פ  בניחותא  להם  אמרתי   ...
ההזדמנות ובהקדם היותר אפשרי לעשות ככל האפשרי להפוך המוסד שלהם לישיבה, וקוויתי, בראותי 
זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  ר"ר  התעוררות  ע"י  שנעשו  הטבע  מדרך  למעלה  נסים  כו"כ  כבר 
נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר גם בזה יעורר ר"ר עליהם שיראו ויבינו את המצב כו' ואשר זהו אשרם 

והצלחתם הן של המוסד והן של חברי ההנהלה הם וב"ב שיחיו...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש מתאים לכוונת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע.
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מדת  משום זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות

תורה  בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות
הכתוב  דבר מלא בין 2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומם בו "והגית

כל  בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא  אדם" כל "בפני בגירסא הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם".

האדם" כל "בפני -3בגירסא כו'" התורה מן בטלת "ואם ד. .
מקומות  בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוון

משום  כנגדך") הרבה בטלים לך (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם הדיוק ה. נוסף. "עמלת זירוז (ולא ו.למדת בתורה" .("

" הוא,יש מהלשון בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן הרבה שכר
ובמדה  ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאדם לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל  לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי  על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5דין אומר ולכן

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.הדין שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול לו, שהתפנה בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
ביום  תורה לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע  ולאידך 7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט  זה ואדם עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
גם  ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של  רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל

ממשיך  לכן וישות. גאוה

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ יושב בפני והן עסק בעל בפני הן -
אוהל.

לדרוש  אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

הזקן  אדמו"ר בוחר ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל אדם",8בגירסא קרויים "אתם

העולם  אומות גם כולל "האדם" .9מהֿשאיןֿכן

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â פי על אף -
אין  ולכן תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת
מכלֿמקום  תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים
ענין  עלֿכלֿפנים) (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון
הרבה" "בטלים לו שיהיו הוא העונש ולכן תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמנים גם תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו -
שלא  בכדי להתייגע עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע  מצוה, שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש  וכן הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך השפעה והשכר לאדם שמגיע באופן הזה בעולם למטה

הזה. בעולם לאדם מגיע איננו והשכר ויש עלֿטבעית, גשמית
אומר: ולכן

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר מאחר מסובב אין עצמה מהמצוה

יותר  נעלה שכר 11והשכר - הרבה שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏ,אומנותו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר מודיע 13הוהֿאמינא כן על ,
"ליתן הזה לך התנא: בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן נעלה הרבה בגשמיות, הוא (שהשכר
ליתן גם) זהו מכלֿמקום הזה לך ביותר, בעולם (למטה "

.14הגשמי)

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת
ב.12. לה, ברכות
ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה
בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק
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ycew zegiyn zecewp
מדת  משום זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות

תורה  בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות
הכתוב  דבר מלא בין 2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומם בו "והגית

כל  בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא  אדם" כל "בפני בגירסא הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם".

האדם" כל "בפני -3בגירסא כו'" התורה מן בטלת "ואם ד. .
מקומות  בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוון

משום  כנגדך") הרבה בטלים לך (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם הדיוק ה. נוסף. "עמלת זירוז (ולא ו.למדת בתורה" .("

" הוא,יש מהלשון בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן הרבה שכר
ובמדה  ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאדם לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל  לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי  על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5דין אומר ולכן

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.הדין שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול לו, שהתפנה בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
ביום  תורה לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע  ולאידך 7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט  זה ואדם עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
גם  ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של  רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל

ממשיך  לכן וישות. גאוה

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ יושב בפני והן עסק בעל בפני הן -
אוהל.

לדרוש  אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

הזקן  אדמו"ר בוחר ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל אדם",8בגירסא קרויים "אתם

העולם  אומות גם כולל "האדם" .9מהֿשאיןֿכן

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â פי על אף -
אין  ולכן תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת
מכלֿמקום  תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים
ענין  עלֿכלֿפנים) (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון
הרבה" "בטלים לו שיהיו הוא העונש ולכן תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמנים גם תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו -
שלא  בכדי להתייגע עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע  מצוה, שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש  וכן הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך השפעה והשכר לאדם שמגיע באופן הזה בעולם למטה

הזה. בעולם לאדם מגיע איננו והשכר ויש עלֿטבעית, גשמית
אומר: ולכן

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר מאחר מסובב אין עצמה מהמצוה

יותר  נעלה שכר 11והשכר - הרבה שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏ,אומנותו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר מודיע 13הוהֿאמינא כן על ,
"ליתן הזה לך התנא: בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן נעלה הרבה בגשמיות, הוא (שהשכר
ליתן גם) זהו מכלֿמקום הזה לך ביותר, בעולם (למטה "

.14הגשמי)

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת
ב.12. לה, ברכות
ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה
בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0606:0908:4708:4909:2309:2510:3210:3213:1913:1719:2519:1919:5219:4519:0019:56באר שבע )ק(

06:0306:0708:4408:4609:2209:2310:3110:3113:1813:1719:2919:2319:5419:4718:5119:58חיפה )ק(

06:0306:0708:4508:4709:2109:2310:3010:3113:1713:1519:2919:2219:5119:4518:4419:55ירושלים )ק(

06:0506:0808:4608:4809:2309:2410:3210:3213:1913:1719:2619:2019:5419:4718:5919:58תל אביב )ק(

05:4705:5508:2808:3409:2109:2410:3510:3713:3513:3320:1020:0020:4720:3519:4320:50אוסטריה, וינה )ק(

07:0706:5909:0709:0209:4409:4010:3910:3612:5512:5417:4517:5018:1318:1717:3018:28אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:5406:0208:3508:4009:2609:2910:3910:4113:3713:3520:0919:5920:4420:3319:4220:47אוקראינה, אודסה )ק(

05:2205:3008:0308:0808:5508:5910:0910:1113:0913:0719:4419:3320:2120:0919:1720:24אוקראינה, דונייצק )ק(

05:3205:4008:1208:1809:0609:0910:2010:2213:2113:1919:5619:4520:3320:2219:2920:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:5306:0208:3208:3909:2909:3310:4410:4613:4713:4420:2720:1521:0520:5319:5921:08אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:4505:5408:2408:3109:2109:2510:3610:3813:3913:3720:2020:0820:5920:4619:5221:02אוקראינה, קייב )ק(

05:5705:5908:3608:3709:1009:1010:1710:1713:0012:5818:5818:5219:2319:1818:3319:27איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:2306:3009:0409:0909:5309:5611:0611:0714:0314:0120:3520:2521:0720:5620:0621:10איטליה, מילאנו )ק(

06:1506:1408:4608:4509:1509:1410:1810:1612:4912:4818:2218:2118:4518:4318:0318:52אקוואדור, קיטו )ח(

07:3507:2809:3909:3510:1510:1111:1111:0713:2813:2718:2418:2818:5018:5418:0819:05ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:3708:2810:3210:2711:1111:0612:0612:0214:2014:1919:0419:1019:3419:4018:5119:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:1806:2409:0109:0409:4309:4510:5310:5413:4513:4420:0319:5520:3420:2519:3820:37ארה״ב, בולטימור )ק(

06:0506:1108:4708:5109:3109:3310:4210:4313:3513:3319:5519:4620:2620:1719:3020:30ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:0606:1208:4808:5109:3109:3310:4210:4313:3613:3419:5619:4720:2720:1819:3020:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:3806:4509:2109:2410:0510:0811:1711:1814:1214:1020:3520:2621:0720:5720:0921:10ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4806:5209:2909:3110:0510:0611:1311:1413:5913:5720:0419:5820:3020:2419:4020:34ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1306:1708:5508:5709:3309:3410:4210:4313:3013:2819:4019:3320:0820:0019:1620:11ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5306:5609:3309:3510:0710:0811:1511:1513:5813:5719:5719:5220:2320:1719:3520:27ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0006:0608:4208:4609:2609:2810:3710:3813:3113:2919:5219:4320:2420:1519:2720:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3006:3609:1209:1509:5509:5711:0611:0713:5913:5720:1920:1020:5020:4119:5420:53ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:5806:0408:4008:4409:2409:2710:3610:3713:3013:2819:5219:4320:2420:1519:2720:27ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5106:4709:1209:0909:4209:4010:4210:4013:0713:0618:2418:2518:4718:4818:0718:57בוליביה, לה-פס )ח(

06:2706:3609:0609:1310:0510:0911:2011:2214:2414:2221:0620:5421:4621:3320:3821:49בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:2806:3709:0709:1410:0510:0911:2111:2314:2414:2221:0520:5321:4521:3220:3721:48בלגיה, בריסל )ק(

06:3306:2808:4808:4609:2009:1710:1910:1612:4112:4017:5417:5618:1418:1717:3418:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2006:1608:3608:3309:0809:0510:0610:0412:2912:2817:3917:4118:0318:0517:2218:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:4405:5408:2308:3009:2209:2610:3810:4013:4213:4020:2720:1421:0520:5220:0021:08בריטניה, לונדון )ק(

05:4605:5708:2208:3109:2809:3210:4410:4713:5113:4920:4020:2621:2221:0820:1421:25בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:4705:5708:2408:3209:2709:3110:4310:4513:4813:4620:3620:2321:1621:0220:0621:18גרמניה, ברלין )ק(

06:1306:2208:5308:5909:4909:5311:0411:0614:0714:0420:4620:3521:2521:1220:1921:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3706:3208:5008:4709:2309:1910:2010:1812:4212:4117:5417:5618:1218:1517:3118:25דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1906:2108:5708:5809:2909:2910:3510:3513:1513:1419:0719:0319:3119:2718:4619:36הודו, מומבאי )ח(

06:1606:1708:5408:5409:2609:2610:3110:3113:1113:1019:0218:5819:2719:2218:4119:32הודו, פונה )ח(

05:3805:4608:1908:2509:1109:1410:2510:2613:2413:2219:5819:4720:3420:2219:3120:37הונגריה, בודפשט )ק(

05:0905:1507:5107:5508:3508:3709:4609:4712:4012:3819:0118:5219:3219:2318:3519:35טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3906:4409:2109:2410:0210:0411:1311:1414:0414:0220:2020:1220:5020:4119:5520:53יוון, אתונה )ק(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0606:0908:4708:4909:2309:2510:3210:3213:1913:1719:2519:1919:5219:4519:0019:56באר שבע )ק(

06:0306:0708:4408:4609:2209:2310:3110:3113:1813:1719:2919:2319:5419:4718:5119:58חיפה )ק(

06:0306:0708:4508:4709:2109:2310:3010:3113:1713:1519:2919:2219:5119:4518:4419:55ירושלים )ק(

06:0506:0808:4608:4809:2309:2410:3210:3213:1913:1719:2619:2019:5419:4718:5919:58תל אביב )ק(

05:4705:5508:2808:3409:2109:2410:3510:3713:3513:3320:1020:0020:4720:3519:4320:50אוסטריה, וינה )ק(

07:0706:5909:0709:0209:4409:4010:3910:3612:5512:5417:4517:5018:1318:1717:3018:28אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:5406:0208:3508:4009:2609:2910:3910:4113:3713:3520:0919:5920:4420:3319:4220:47אוקראינה, אודסה )ק(

05:2205:3008:0308:0808:5508:5910:0910:1113:0913:0719:4419:3320:2120:0919:1720:24אוקראינה, דונייצק )ק(

05:3205:4008:1208:1809:0609:0910:2010:2213:2113:1919:5619:4520:3320:2219:2920:36אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:5306:0208:3208:3909:2909:3310:4410:4613:4713:4420:2720:1521:0520:5319:5921:08אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:4505:5408:2408:3109:2109:2510:3610:3813:3913:3720:2020:0820:5920:4619:5221:02אוקראינה, קייב )ק(

05:5705:5908:3608:3709:1009:1010:1710:1713:0012:5818:5818:5219:2319:1818:3319:27איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

06:2306:3009:0409:0909:5309:5611:0611:0714:0314:0120:3520:2521:0720:5620:0621:10איטליה, מילאנו )ק(

06:1506:1408:4608:4509:1509:1410:1810:1612:4912:4818:2218:2118:4518:4318:0318:52אקוואדור, קיטו )ח(

07:3507:2809:3909:3510:1510:1111:1111:0713:2813:2718:2418:2818:5018:5418:0819:05ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:3708:2810:3210:2711:1111:0612:0612:0214:2014:1919:0419:1019:3419:4018:5119:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:1806:2409:0109:0409:4309:4510:5310:5413:4513:4420:0319:5520:3420:2519:3820:37ארה״ב, בולטימור )ק(

06:0506:1108:4708:5109:3109:3310:4210:4313:3513:3319:5519:4620:2620:1719:3020:30ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:0606:1208:4808:5109:3109:3310:4210:4313:3613:3419:5619:4720:2720:1819:3020:30ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:3806:4509:2109:2410:0510:0811:1711:1814:1214:1020:3520:2621:0720:5720:0921:10ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4806:5209:2909:3110:0510:0611:1311:1413:5913:5720:0419:5820:3020:2419:4020:34ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1306:1708:5508:5709:3309:3410:4210:4313:3013:2819:4019:3320:0820:0019:1620:11ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5306:5609:3309:3510:0710:0811:1511:1513:5813:5719:5719:5220:2320:1719:3520:27ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0006:0608:4208:4609:2609:2810:3710:3813:3113:2919:5219:4320:2420:1519:2720:27ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3006:3609:1209:1509:5509:5711:0611:0713:5913:5720:1920:1020:5020:4119:5420:53ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:5806:0408:4008:4409:2409:2710:3610:3713:3013:2819:5219:4320:2420:1519:2720:27ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5106:4709:1209:0909:4209:4010:4210:4013:0713:0618:2418:2518:4718:4818:0718:57בוליביה, לה-פס )ח(

06:2706:3609:0609:1310:0510:0911:2011:2214:2414:2221:0620:5421:4621:3320:3821:49בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:2806:3709:0709:1410:0510:0911:2111:2314:2414:2221:0520:5321:4521:3220:3721:48בלגיה, בריסל )ק(

06:3306:2808:4808:4609:2009:1710:1910:1612:4112:4017:5417:5618:1418:1717:3418:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2006:1608:3608:3309:0809:0510:0610:0412:2912:2817:3917:4118:0318:0517:2218:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:4405:5408:2308:3009:2209:2610:3810:4013:4213:4020:2720:1421:0520:5220:0021:08בריטניה, לונדון )ק(

05:4605:5708:2208:3109:2809:3210:4410:4713:5113:4920:4020:2621:2221:0820:1421:25בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:4705:5708:2408:3209:2709:3110:4310:4513:4813:4620:3620:2321:1621:0220:0621:18גרמניה, ברלין )ק(

06:1306:2208:5308:5909:4909:5311:0411:0614:0714:0420:4620:3521:2521:1220:1921:28גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3706:3208:5008:4709:2309:1910:2010:1812:4212:4117:5417:5618:1218:1517:3118:25דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1906:2108:5708:5809:2909:2910:3510:3513:1513:1419:0719:0319:3119:2718:4619:36הודו, מומבאי )ח(

06:1606:1708:5408:5409:2609:2610:3110:3113:1113:1019:0218:5819:2719:2218:4119:32הודו, פונה )ח(

05:3805:4608:1908:2509:1109:1410:2510:2613:2413:2219:5819:4720:3420:2219:3120:37הונגריה, בודפשט )ק(

05:0905:1507:5107:5508:3508:3709:4609:4712:4012:3819:0118:5219:3219:2318:3519:35טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3906:4409:2109:2410:0210:0411:1311:1414:0414:0220:2020:1220:5020:4119:5520:53יוון, אתונה )ק(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0006:0808:4208:4709:3309:3610:4610:4813:4513:4320:1820:0720:5320:4219:5120:56מולדובה, קישינב )ק(

06:1606:1808:5408:5509:2609:2610:3210:3213:1213:1119:0419:0019:2919:2418:4319:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:3007:2109:1809:1310:0009:5510:5310:4913:0413:0317:3917:4618:1218:1817:2718:31ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3305:3708:1408:1508:4908:5009:5709:5712:4112:4018:4318:3719:0919:0318:2019:13נפאל, קטמנדו )ח(

05:2505:3008:0708:1008:5008:5210:0110:0212:5412:5219:1319:0419:4419:3518:4619:47סין, בייג'ין )ח(

07:0507:0409:3609:3510:0510:0411:0811:0713:4013:3819:1419:1319:3719:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

05:1705:2707:5508:0308:5709:0110:1310:1513:1813:1520:0319:5020:4420:3019:3520:47פולין, ורשא )ק(

06:2206:1908:4608:4409:1509:1310:1610:1412:4312:4218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3906:4709:2109:2610:1010:1311:2311:2514:2114:1920:5120:4121:2521:1520:2421:28צרפת, ליאון )ק(

06:4206:5009:2209:2810:1610:2011:3011:3214:3114:2921:1020:5921:4521:3320:4121:48צרפת, פריז )ק(

05:5305:5208:2508:2508:5508:5409:5809:5712:3212:3018:0918:0718:3218:3017:5018:39קולומביה, בוגוטה )ח(

06:2106:2809:0309:0709:4909:5211:0211:0313:5713:5520:2520:1620:5620:4619:5720:59קנדה, טורונטו )ק(

05:5406:0108:3508:4009:2409:2710:3710:3813:3413:3220:0419:5520:3820:2719:3720:41קנדה, מונטריאול )ק(

06:0506:0908:4708:4909:2509:2710:3510:3513:2413:2219:3519:2820:0419:5619:1120:07קפריסין, לרנקה )ק(

05:2905:4008:0208:1209:1309:1810:3010:3313:3913:3620:3120:1821:1621:0120:0221:19רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:5905:1107:3007:4108:4408:4910:0210:0513:1213:1020:1219:5720:5420:3819:3820:57רוסיה, מוסקבה )ח(

05:1605:2407:5708:0308:4908:5210:0210:0413:0213:0019:3519:2420:1119:5919:0820:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2106:2909:0209:0709:5309:5711:0711:0914:0614:0420:4420:3321:1621:0420:1321:19שוויץ, ציריך )ק(

06:0506:0608:4108:4109:1209:1210:1710:1612:5412:5318:4118:3719:0419:0118:2019:10תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
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