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zepnl ligzdl dvex `ide [dawpl miireaye xkfl reay] dzcil
dyye miyiye xkf zcill mini dylye miyly] dzxdh ini z`
m` elit` d`nh `idy oeik dwica dkixv dpi` ,[dawp zcill mini

:`xnbd zl`ey .dz`neh inia mc dz`x `løîàc ,áøì àçéðä̈¦¨§©§¨©
(:èì ïî÷ì)mcde dzcil z`neh inia d`ex dy`dy mcdy

,xdehd inia d`ex dy`dyàeä ãçà ïéòîmi`vei cg` xewnn - ©§¨¤¨
mipey`xd minia ,ok it lr s`e ,mincd ipyezànè äøBzädf mcl ©¨¦§©

,'dcil mc' oicnåmdixg`ly minia eli`ezøäè äøBzä`ad mcl §©¨¦£©
,'xdeh mc' ez`xwe oirnd eze`nøétLoeik ,wecal dkixv dpi`y ©¦

inin mc ze`xl dkiynn `id m` oia ixdy ,zlrez ef dwicaa oi`y
d`nehd mc zii`xn dwqt m` oiae dzxdh ini jezl dz`neh
.xedh 'xdeh mc'de `nh 'dcil mc'd ixd ,xedh mc dz`xe dxfge

íä úBðéòî éðL (íù) øîàc éåìì àlà`id d`nehd iniay - ¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨¥
ly xg` oirn gztpe df oirn mzqp okn xg`le cg` oirnn mc d`ex
inil dz`neh ini jezn ze`xln dwqt `l ok` m`e ,mixedh minc
`l ,`nhd oirndn `id ef dii`xy oeik d`nh `id oiicr dzxdh
xnel epl yi ixde ,dzxdh ini zligza wecaz `l recn oaen

y÷Bcáz,dz`neh ini ly oexg`d meid seqaàì ézkà àîìéc ¦§¦§¨©©¦Ÿ
àîè ïéòî àeää ÷ñtdilr okle ,dzxdh inia mb d`nh x`yze ¨©©©§¨¨¥

dwqty e` ,`nhd oirndn mc d`ex oiicr `id m`d dwicaa xxal
.xedhd oirndn dii`x `id ixd dzxdh inia d`xzy dne ze`xln

:`xnbd zvxznépî àä ,éåì Cì øîàdkixvn dpi`y ef dpyn - ¨©¨¥¦¨©¦
,zkled `id in zhiya ,dz`neh ini ly oexg`d meid seqa ,dwica
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המשך ביאור למס' נדה ליום שישי עמ' א



ד

oeiq a"i ,`yp zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰k'וגֹו אלי ּפניו ה' יּׂשא וגֹו' יׂשראל ּבני את תברכּו …ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
ׁשלֹום ל ז"ל1ויׂשם רּבֹותינּו ואמרּו (הּובא2, ְְְְֵֵַַָָָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה, ּפסּוק על נׂשיאינּו רּבֹותינּו 3ּבדרּוׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּלאחריֿזה ה'צמח4ּובּדרּוׁשים ּבדרּוׁשי ועלּֿדרֿזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

הּׁשרת מלאכי אמרּו מהר"ׁש), אדמּו"ר ּובדרּוׁשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָצדק'
ּבּתֹורה ּכתיב הּקּב"ה וכּו'5לפני פנים יּׂשא לא אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּדכתיב ליׂשראל ּפנים נֹוׂשא אלי.6ואּתה ּפניו ה' יּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
להם ׁשּכתבּתי ליׂשראל ּפנים אּׂשא לא וכי להם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאמר

והם7ּבּתֹורה ,אלקי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבזה, ּומדּיקים ּכביצה. ועד ּכזית עד עצמם על ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמדקּדקים
עד ׁשּמדקּדקים הּדקּדּוק ׁשּבׁשביל זה ענין להבין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּדצרי
ּבזה, הּבאּור ּונקּדת למעלה. ּפנים נׂשיאת יׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּזית,
המׁשכת הּוא האכילה) (ׁשּלאחרי הּמזֹון ּברּכת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּדענין
האדם עבֹודת לאחרי ׁשּנמׁש מּלמעלה, אלקּות ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּגּלּוי
עצמם על ׁשּמדקּדקים [ועלֿידי ּדוקא. ּגׁשמית ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבאכילה
היא הּמזֹון ּדברּכת ההמׁשכה כּו', ּכזית עד ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָּומברכים
ׁשּמּזה ּכדלקּמן]. ,אלי ּפניו ה' יּׂשא ענין יֹותר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנעלית

ּדוקא. הּגׁשמּיּות מעלת ְְֲִִַַַַַָרֹואים

LÈÂע ּגם הּגׁשמּיּות) (מעלת זה ענין מּתןלקּׁשר זמן ם ¿≈ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָ
סיון י"ב יֹום הּוא [ּדהּיֹום הּׁשבּועֹות) (חג ְִֵַַַָָָּתֹורתנּו
ׁשמדּיקים הּׁשבּועֹות], ּדחג הּתׁשלּומין ימי סּיּום ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּב'דּבּור8ּבזה – לעיל [(ּכּמּובא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבהמׁש וגם ּבּמדּבר), ּפרׁשת ּדׁשּבת ּוספרּתם ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמתחיל'
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ואילך.)1 כג ו, (נשא) ב.)2פרשתנו כ, ואילך.)3ברכות סע"א כו, ע')4פרשתנו תקס"ו סה"מ שם. בלקו"ת וציונים במ"מ ראה

ואילך. יז.)5רכח י, כו.)6עקב שם, י.)7נשא ח, ע')8עקב עטר"ת סה"מ תקסח. ס"ע אמור אוה"ת ב. י, במדבר לקו"ת ראה

קפד. ע' לעיל בהנסמן ואילך. 20 ע' ה'ש"ת ואילך. שכג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כהנים: ברכת על בציווי בתורה, נאמר

eÎ¯·˙ ‰kתברכו זה, בנוסח ‰'כך, ‡OÈ 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ …¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ 'B‚Â EÈÏ‡ ÂÈ�t1Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,2 »»≈∆¿¿»≈¿»¿»¿«≈«

ÈLe¯„a ‡·e‰)של החסידות eÒt˜מאמרי ÏÚ e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ »ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ,‰Ê3ספר ∆¿ƒ≈»

הזקן רבנו של חסידות מאמרי

ויקראֿבמדבר החומשים על

מאמריÌÈLe¯c·eדברים «¿ƒ
שלÊŒÈ¯Á‡lL4‰החסידות ∆¿«¬≈∆

הבאות, בשנים הזקן רבנו

בדורות נשיאינו רבותינו ובדרושי

הזקן, רבנו אחרי »¿ŒÏÚÂהבאים
ÈLe¯„a ‰ÊŒC¯cאדמו"ר ∆∆∆ƒ¿≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰רבנו של נכדו «∆«∆∆
אדמו"רÈLe¯„·eהזקן בן ƒ¿≈

¿»‡„eÓ"¯הצמחֿצדק
ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,(L"¯‰Ó«¬»»¿«¿¬≈
‰"aw‰ È�ÙÏ ˙¯M‰«»≈ƒ¿≈«»»

‰¯Bza ·È˙k5ֿהקדוש על ¿ƒ«»
הגיבור הגדול האֿל ברוךֿהוא

ÌÈ�Ùוהנורא ‡OÈ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒ»»ƒ
'eÎÂשוחד יקח z‡Â‰ולא ¿¿«»

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ�t ‡NB�≈»ƒ¿ƒ¿»≈
·È˙Îc6ÂÈ�t '‰ ‡OÈ ƒ¿ƒƒ»»»
EÈÏ‡ֿשהקדושֿברוך יתכן וכי ≈∆

עליו שנאמר כפי ינהג לא הוא

Ì‰Ïבתורה?. ¯Ó‡ֿהקדוש »«»∆
למלאכים איךÈÎÂברוךֿהוא ¿ƒ

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ�t ‡O‡ ‡Ï…∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
LהריÌ‰Ï Èz·˙k ∆»«¿ƒ»∆

‰¯Bza7zÚ·NÂ zÏÎ‡Â «»¿»«¿»¿»»¿»
,EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·eואם ≈«¿»∆¡…∆

הוא המזון ברכת לברך החיוב כן

בשיעור אוכלים כאשר דווקא

ישראלÌ‰Âשמשביע בני ¿≈
„Ú ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»«

‰ˆÈ·k „ÚÂ ˙ÈÊkכאשר וגם ¿«ƒ¿«¿≈»
הם הרי שביעה, משיעור פחות שהוא כביצה או כזית בשיעור אוכלים הם

ישראל. לבני פנים נושא הריני ולכן המזון ברכת מברכים

‰Êa ÌÈ˜i„Óe,החסידות ÏÈ·LaLבמאמרי ‰Ê ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ¿«¿ƒ»∆¿»ƒ¿»ƒƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

ÌÈ˜c˜„nL ˜ec˜c‰המזון ברכת לברך עצמם על ישראל Ú„בני «ƒ¿∆¿«¿¿ƒ«
˙Èfk,שביעה משיעור פחות ÏÚÓÏ‰אפילו ÌÈ�t ˙‡ÈN� LÈ,כלומר ¿«ƒ≈¿ƒ«»ƒ¿«¿»

חשוב כך כל דבר היא שביעה משיעור פחות על גם המזון ברכת מדוע

ישראל?. לבני פנים נושא הקדושֿברוךֿהוא Êa‰,שבגללו ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ�Úc¿ƒ¿«ƒ¿««»
‡e‰ (‰ÏÈÎ‡‰ È¯Á‡lL)∆¿«¬≈»¬ƒ»
˙e˜Ï‡ Èelb ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ¡…

‰ÏÚÓlÓ,למטהCLÓpL ƒ¿«¿»∆ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È¯Á‡Ï¿«¬≈¬«»»»

‡˜Âc ˙ÈÓLb ‰ÏÈÎ‡aכפי «¬ƒ»«¿ƒ«¿»
להלן. ≈¿»¿[È„ÈŒÏÚÂשיתבאר

ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„nL∆¿«¿¿ƒ««¿»
ÌÈÎ¯·Óeבאכילה אפילו ¿»¿ƒ

מועט eÎ',בשיעור ˙ÈÊk „Ú«¿«ƒ
‰ÎLÓ‰‰האלוקות והתגלות ««¿»»

˙ÈÏÚ� ‡È‰ ÔBÊn‰ ˙k¯·c¿ƒ¿««»ƒ«¬≈
ÂÈ�t '‰ ‡OÈ ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ≈ƒ¿«ƒ»»»
‰fnL .[Ôn˜Ï„k ,EÈÏ‡≈∆¿ƒ¿«»∆ƒ∆
˙eiÓLb‰ ˙ÏÚÓ ÌÈ‡B¯ƒ«¬«««¿ƒ

‡˜Âcבכך ביטוי לידי הבאה «¿»
מהווה הגשמית האכילה שדווקא

שמביאה המזון לברכת גורם

אלוקות. גילוי וממשיכה

‰Ê ÔÈ�Ú ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»∆
ÌÚ Ìb (˙eiÓLb‰ ˙ÏÚÓ)«¬«««¿ƒ«ƒ
‚Á) e�˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ¿«««»≈«

ÌBi‰c] (˙BÚe·M‰יום «»¿«
בשבת המאמר, פרשתאמירת

תשמ"ה, בשנת ÌBÈנשא ‡e‰
ÈÒ ·"ÈÈÓÈ ÌeiÒ ‡e‰L ÔÂ ƒ»∆ƒ¿≈

‚Ác ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒ¿«
˙BÚe·M‰לחג לרגל העולים «»

להביא החייבים השבועות

עד אותם להביא רשאים קרבנות

והימים החג, לאחר ימים שבוע

תשלומין" "ימי נקראים הללו

Êa‰לחג ÌÈ˜i„ÓL ,[∆¿«¿ƒ»∆
תורה מתן �e�È‡ÈNבעניין e�È˙Ba¯ ÈLe¯„a8Y ÏÈÚÏ ‡·enk)] ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«»¿≈

Ìz¯ÙÒe 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'aהמאמר a„na¯הוא ˙L¯t ˙aLc ¿ƒ««¿ƒ¿«¿∆¿«»»»««ƒ¿»
תשמ"ה זו, CLÓ‰aשנה Ì‚Â אחד), בנושא העוסקים מאמרים קבוצת ¿«¿∆¿≈
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  מפתח  כללי

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

 ד........................................ב" קיא"קים לימזמורי תה  )ב

    ' וגוכה תברכו את בני ישראלה "מאמר ד  )ג

 ה ....................................ה"משת'ה, ב סיון"י, שבת פרשת נשא

 טז.......................ה"תשמ'ב סיון ה"י, פרשת נשאשיחת   )ד

   נשאתשרפ – לקוטי שיחות  )ה

 הכ .......................................................................חירך כ )ק"בלה( 

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

 ל...................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 לא...........................תרגום מאידיש, טחוברת  ל שניאורסאהן"ז

 בל.............................נשאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 גל..........................נשאלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 ס...............................נשאלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 סא...................................................נשאלשבוע פרשת  

 ע.............................נשאלשבוע פרשת  "ם יוםיוה"לוח   )יב

 גע......................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 וע ...........................נשאלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  הק .........................נשאלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 גיק............................נשאלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

  חיק..............................................אנ פרק יםתהל, כד פרק ב-מואלש

  יבמות ניותמש  )יח

 כק...........................................................  ביאור קהתי

 זכק...........................................................יומאמסכת  עקבעין י  )יט

 

 

   עם ביאורים נידהמסכת   )כ

  חכק............................................................  יבף  עד דומדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 זנק................................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 חנק...............................................................ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

 חנק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 טנק............................................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כה

 טנק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 סק.............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

 אסק.........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

 בסק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 בסק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

 גסק......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 דסק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 סהק..................................... אק פרביאורים לפרקי אבות   )לב

 סוק..............................................חומש לקריאה בציבור  )לג

 קעד.....................................נשאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

 קעה.........ק וחג השבועות"לערב שהדלקת נרות מצות סדר   )לה
דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰k'וגֹו אלי ּפניו ה' יּׂשא וגֹו' יׂשראל ּבני את תברכּו …ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
ׁשלֹום ל ז"ל1ויׂשם רּבֹותינּו ואמרּו (הּובא2, ְְְְֵֵַַָָָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי זה, ּפסּוק על נׂשיאינּו רּבֹותינּו 3ּבדרּוׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּלאחריֿזה ה'צמח4ּובּדרּוׁשים ּבדרּוׁשי ועלּֿדרֿזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

הּׁשרת מלאכי אמרּו מהר"ׁש), אדמּו"ר ּובדרּוׁשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָצדק'
ּבּתֹורה ּכתיב הּקּב"ה וכּו'5לפני פנים יּׂשא לא אׁשר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּדכתיב ליׂשראל ּפנים נֹוׂשא אלי.6ואּתה ּפניו ה' יּׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
להם ׁשּכתבּתי ליׂשראל ּפנים אּׂשא לא וכי להם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאמר

והם7ּבּתֹורה ,אלקי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבזה, ּומדּיקים ּכביצה. ועד ּכזית עד עצמם על ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמדקּדקים
עד ׁשּמדקּדקים הּדקּדּוק ׁשּבׁשביל זה ענין להבין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָּדצרי
ּבזה, הּבאּור ּונקּדת למעלה. ּפנים נׂשיאת יׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּזית,
המׁשכת הּוא האכילה) (ׁשּלאחרי הּמזֹון ּברּכת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּדענין
האדם עבֹודת לאחרי ׁשּנמׁש מּלמעלה, אלקּות ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּגּלּוי
עצמם על ׁשּמדקּדקים [ועלֿידי ּדוקא. ּגׁשמית ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבאכילה
היא הּמזֹון ּדברּכת ההמׁשכה כּו', ּכזית עד ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָּומברכים
ׁשּמּזה ּכדלקּמן]. ,אלי ּפניו ה' יּׂשא ענין יֹותר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנעלית

ּדוקא. הּגׁשמּיּות מעלת ְְֲִִַַַַַָרֹואים

LÈÂע ּגם הּגׁשמּיּות) (מעלת זה ענין מּתןלקּׁשר זמן ם ¿≈ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָ
סיון י"ב יֹום הּוא [ּדהּיֹום הּׁשבּועֹות) (חג ְִֵַַַָָָּתֹורתנּו
ׁשמדּיקים הּׁשבּועֹות], ּדחג הּתׁשלּומין ימי סּיּום ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּב'דּבּור8ּבזה – לעיל [(ּכּמּובא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּבהמׁש וגם ּבּמדּבר), ּפרׁשת ּדׁשּבת ּוספרּתם ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמתחיל'
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ואילך.)1 כג ו, (נשא) ב.)2פרשתנו כ, ואילך.)3ברכות סע"א כו, ע')4פרשתנו תקס"ו סה"מ שם. בלקו"ת וציונים במ"מ ראה

ואילך. יז.)5רכח י, כו.)6עקב שם, י.)7נשא ח, ע')8עקב עטר"ת סה"מ תקסח. ס"ע אמור אוה"ת ב. י, במדבר לקו"ת ראה

קפד. ע' לעיל בהנסמן ואילך. 20 ע' ה'ש"ת ואילך. שכג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כהנים: ברכת על בציווי בתורה, נאמר

eÎ¯·˙ ‰kתברכו זה, בנוסח ‰'כך, ‡OÈ 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ …¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ 'B‚Â EÈÏ‡ ÂÈ�t1Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,2 »»≈∆¿¿»≈¿»¿»¿«≈«

ÈLe¯„a ‡·e‰)של החסידות eÒt˜מאמרי ÏÚ e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯ »ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ,‰Ê3ספר ∆¿ƒ≈»

הזקן רבנו של חסידות מאמרי

ויקראֿבמדבר החומשים על

מאמריÌÈLe¯c·eדברים «¿ƒ
שלÊŒÈ¯Á‡lL4‰החסידות ∆¿«¬≈∆

הבאות, בשנים הזקן רבנו

בדורות נשיאינו רבותינו ובדרושי

הזקן, רבנו אחרי »¿ŒÏÚÂהבאים
ÈLe¯„a ‰ÊŒC¯cאדמו"ר ∆∆∆ƒ¿≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰רבנו של נכדו «∆«∆∆
אדמו"רÈLe¯„·eהזקן בן ƒ¿≈

¿»‡„eÓ"¯הצמחֿצדק
ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,(L"¯‰Ó«¬»»¿«¿¬≈
‰"aw‰ È�ÙÏ ˙¯M‰«»≈ƒ¿≈«»»

‰¯Bza ·È˙k5ֿהקדוש על ¿ƒ«»
הגיבור הגדול האֿל ברוךֿהוא

ÌÈ�Ùוהנורא ‡OÈ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒ»»ƒ
'eÎÂשוחד יקח z‡Â‰ולא ¿¿«»

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ�t ‡NB�≈»ƒ¿ƒ¿»≈
·È˙Îc6ÂÈ�t '‰ ‡OÈ ƒ¿ƒƒ»»»
EÈÏ‡ֿשהקדושֿברוך יתכן וכי ≈∆

עליו שנאמר כפי ינהג לא הוא

Ì‰Ïבתורה?. ¯Ó‡ֿהקדוש »«»∆
למלאכים איךÈÎÂברוךֿהוא ¿ƒ

Ï‡¯NÈÏ ÌÈ�t ‡O‡ ‡Ï…∆»»ƒ¿ƒ¿»≈
LהריÌ‰Ï Èz·˙k ∆»«¿ƒ»∆

‰¯Bza7zÚ·NÂ zÏÎ‡Â «»¿»«¿»¿»»¿»
,EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·eואם ≈«¿»∆¡…∆

הוא המזון ברכת לברך החיוב כן

בשיעור אוכלים כאשר דווקא

ישראלÌ‰Âשמשביע בני ¿≈
„Ú ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»«

‰ˆÈ·k „ÚÂ ˙ÈÊkכאשר וגם ¿«ƒ¿«¿≈»
הם הרי שביעה, משיעור פחות שהוא כביצה או כזית בשיעור אוכלים הם

ישראל. לבני פנים נושא הריני ולכן המזון ברכת מברכים

‰Êa ÌÈ˜i„Óe,החסידות ÏÈ·LaLבמאמרי ‰Ê ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ¿«¿ƒ»∆¿»ƒ¿»ƒƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

ÌÈ˜c˜„nL ˜ec˜c‰המזון ברכת לברך עצמם על ישראל Ú„בני «ƒ¿∆¿«¿¿ƒ«
˙Èfk,שביעה משיעור פחות ÏÚÓÏ‰אפילו ÌÈ�t ˙‡ÈN� LÈ,כלומר ¿«ƒ≈¿ƒ«»ƒ¿«¿»

חשוב כך כל דבר היא שביעה משיעור פחות על גם המזון ברכת מדוע

ישראל?. לבני פנים נושא הקדושֿברוךֿהוא Êa‰,שבגללו ¯e‡a‰ ˙c˜�e¿À««≈»∆
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ�Úc¿ƒ¿«ƒ¿««»
‡e‰ (‰ÏÈÎ‡‰ È¯Á‡lL)∆¿«¬≈»¬ƒ»
˙e˜Ï‡ Èelb ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ¡…

‰ÏÚÓlÓ,למטהCLÓpL ƒ¿«¿»∆ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È¯Á‡Ï¿«¬≈¬«»»»

‡˜Âc ˙ÈÓLb ‰ÏÈÎ‡aכפי «¬ƒ»«¿ƒ«¿»
להלן. ≈¿»¿[È„ÈŒÏÚÂשיתבאר

ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„nL∆¿«¿¿ƒ««¿»
ÌÈÎ¯·Óeבאכילה אפילו ¿»¿ƒ

מועט eÎ',בשיעור ˙ÈÊk „Ú«¿«ƒ
‰ÎLÓ‰‰האלוקות והתגלות ««¿»»

˙ÈÏÚ� ‡È‰ ÔBÊn‰ ˙k¯·c¿ƒ¿««»ƒ«¬≈
ÂÈ�t '‰ ‡OÈ ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ≈ƒ¿«ƒ»»»
‰fnL .[Ôn˜Ï„k ,EÈÏ‡≈∆¿ƒ¿«»∆ƒ∆
˙eiÓLb‰ ˙ÏÚÓ ÌÈ‡B¯ƒ«¬«««¿ƒ

‡˜Âcבכך ביטוי לידי הבאה «¿»
מהווה הגשמית האכילה שדווקא

שמביאה המזון לברכת גורם

אלוקות. גילוי וממשיכה

‰Ê ÔÈ�Ú ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»∆
ÌÚ Ìb (˙eiÓLb‰ ˙ÏÚÓ)«¬«««¿ƒ«ƒ
‚Á) e�˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ¿«««»≈«

ÌBi‰c] (˙BÚe·M‰יום «»¿«
בשבת המאמר, פרשתאמירת

תשמ"ה, בשנת ÌBÈנשא ‡e‰
ÈÒ ·"ÈÈÓÈ ÌeiÒ ‡e‰L ÔÂ ƒ»∆ƒ¿≈

‚Ác ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒ¿«
˙BÚe·M‰לחג לרגל העולים «»

להביא החייבים השבועות

עד אותם להביא רשאים קרבנות

והימים החג, לאחר ימים שבוע

תשלומין" "ימי נקראים הללו

Êa‰לחג ÌÈ˜i„ÓL ,[∆¿«¿ƒ»∆
תורה מתן �e�È‡ÈNבעניין e�È˙Ba¯ ÈLe¯„a8Y ÏÈÚÏ ‡·enk)] ƒ¿≈«≈¿ƒ≈«»¿≈

Ìz¯ÙÒe 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'aהמאמר a„na¯הוא ˙L¯t ˙aLc ¿ƒ««¿ƒ¿«¿∆¿«»»»««ƒ¿»
תשמ"ה זו, CLÓ‰aשנה Ì‚Â אחד), בנושא העוסקים מאמרים קבוצת ¿«¿∆¿≈
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ebe'ו l`xyi ipa z` ekxaz dk

תש"ח ּדׁשנת –9ׁשבּועֹות לעיל (ׁשּנתּבאר ּדֹורנּו לנׂשיא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
לּמה ּדחגֿהּׁשבּועֹות)] ּוראינה צאינה הּמתחיל' ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּב'דּבּור

ּתֹורה ּבמּתן הֹוצאתי10נאמר אׁשר אלקי ה' אנכי ְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
וארץ, ׁשמים ּבראתי אׁשר נאמר ולא מצרים, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמארץ
מיציאת יֹותר ּגדֹול ּפלא היא מאין יׁש הּבריאה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדהלא
מּיׁש, יׁש הם מצרים ּביציאת ּדהּמֹופתים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַמצרים,
ּבאריכּות וכּמבאר מאין, יׁש היא וארץ ׁשמים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּובריאת
ּבּדרּוׁשים (והּובא ב' ּפרק והאמּונה' הּיחּוד )11ּב'ׁשער ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָ

מענין יֹותר ּגדֹול ּפלא הּוא מאין יׁש התהּוּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשענין
הּמבאר לפי ּובפרט מצרים, ׁשּביציאת יםֿסּוף ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹקריעת

כ' סימן הּקדׁש' היא12ּב'אּגרת מאין יׁש ׁשההתהּוּות ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
לֹו ׁשאין ּברּוֿהּוא הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹּבכח
מאין ׁשּבריאה הרי חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה וסּבה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעּלה
אׁשר ּכתיב ואףֿעלּֿפיֿכן ּביֹותר. נעלה ענין היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָליׁש
וארץ. ׁשמים ּבראתי אׁשר ולא מצרים, מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהֹוצאתי

ּבּדרּוׁשים ּבזה מּתןּֿתֹורה13ּומבאר ׁשּמעלת מּׁשּום ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ועליֹונים לעליֹונים יעלּו ּדתחּתֹונים הּגזרה, ּבּטּול ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

לּתחּתֹונים וירידת14ירדּו למעלה הּגׁשמּיּות עלּית היינּו , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָ
ּדמּכיון ּבאּור, ּדֹורׁש ּגּופא זה א למּטה. ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהרּוחנּיּות

הר מּדּוע ּתחּתֹון, הּוא והּגׁשמי עליֹון הּוא ּוחניׁשהרּוחני ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
מה ּדזה הּוא, הענין א ּבעלּיה. והּגׁשמי ּבירידה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָהּוא
הּגׁשמּיּות מעלת מּפני הּוא ּבעלּיה הּוא ּדוקא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָּׁשהּגׁשמי
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חג לקראת לאור שיצאה ˙˘"Áבהמשכים ˙�Lc ˙BÚe·L9‡ÈN�Ï »ƒ¿«ƒ¿ƒ
e�¯Bcנ"ע הריי"צ ‰ÏÈÁ˙n'הרבי ¯ea„'a Y ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL) ≈∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ««¿ƒ

‰�È‡¯e ‰�È‡ˆהמאמר תשמ"הBÚe·M‰Œ‚Ác˙הוא זו, nÏ‰שנה [( ¿∆»¿∆»¿««»»»
‰¯Bz ÔzÓa ¯Ó‡�10הדברותבתחילת ‡L¯עשרת EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ ∆¡«¿««»»…ƒ¡…∆¬∆

,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
¯Ó‡� ‡ÏÂתורה ‡L¯במתן ¿…∆¡«¬∆

,ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯a»»ƒ»«ƒ»»∆
‰‡È¯a‰ ‡Ï‰cהשמים של «¬…«¿ƒ»
כולו והעולם ÔÈ‡Óוהארץ LÈ≈≈«ƒ
ואפס, מאין Ït‡מציאות ‡È‰ƒ∆∆

ÈˆÈÓ‡˙וחידוש ¯˙BÈ ÏB„b»≈ƒƒ«
ÌÈ˙ÙBn‰c ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

שהתרחשו »ÈˆÈaƒƒ‡˙והניסים
LiÓ LÈ Ì‰ ÌÈ¯ˆÓקריעת ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈

אלא חדשה מציאות אינה סוף ים

החיצונית הצורה שינוי כאשררק

וזורמים ניגרים שהיו מים אותם

כנד ניצבים להיות ,הפכו
‡È‰ ı¯‡Â ÌÈÓL ˙‡È¯·e¿ƒ«»«ƒ»»∆ƒ

ÔÈ‡Ó LÈמובן שיצירתוהרי ≈≈«ƒ
פלא היא מאין" "יש והתהוות

מאשר גדול יותר הרבה וחידוש

אלא חדש דבר שאינו מיש" "יש

קיים, מצב שינוי «…¿»¿nÎÂ·‡¯רק
„eÁi‰ ¯ÚL'a ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿«««ƒ

'‰�eÓ‡‰Âהתניא שבספר ¿»¡»
‡·e‰Â) '· ˜¯t∆∆¿»

ÌÈLe¯ca11החסידות מאמרי «¿ƒ
זה בנושא ÔÈ�ÚLהעוסקים (∆ƒ¿«

‡e‰ ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰ƒ¿«≈≈«ƒ
ÔÈ�ÚÓ ¯˙BÈ ÏB„b ‡Ït∆∆»≈≈ƒ¿«

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ושינוי גדול נס הייתה שאמנם ¿ƒ««∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
הים שהרי מיש" "יש של התרחשות זו הייתה אבל הבריאה, היהבטבע שכבר

כנ"ל, מאין", "יש חדשה בריאה הייתה לא אבל וצורתו טבעו שינה קיים

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eהתניאשבספר'Î ÔÓÈÒ12 ƒ¿»¿ƒ«¿…»¿ƒ∆∆«…∆ƒ»
˙ee‰˙‰‰Lוהנבראים העולמות ‰È‡של ÔÈ‡Ó LÈגדול וחידוש פלא ∆«ƒ¿«≈≈«ƒƒ

ורק אך אפשרי שהדבר כך כדי עד ÏLועצום B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ÁÎa¿…««¿«¿∆
ÏÈˆ‡n‰הקדוש‡e‰ŒCe¯aההתהוות של הראשונים נקראשבשלבים ««¬ƒ»

כי "בורא" ולא וקרוב"מאציל" לו סמוך היינו "אצלו", מלשון היא "אצילות"

התחתונים מהנבראים יותר אליו קרובים העליונים הרוחניים והנבראים אליו

הקודש ובאגרת "מאציל" נקרא הקדושֿברוךֿהוא לגביהם האמורהולכן

ועצום גדול חידוש היא מאין" "יש שהתהוות בכוחמבואר רק שאפשרי

יתכן (ולא הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו יותרעצמותו דרגות של בכוחן

באלוקות) BÏנמוכות ÔÈ‡Lבעצמו aÒÂ‰לקדושֿברוךֿהוא ‰lÚ ∆≈ƒ»¿ƒ»
ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ ‰Ó„wLיש" להיות ונבראים עולמות להוות בכוחו ולכן ∆»¿»«¿»

שהוא כשם שלהם, המציאות את וגורם מקור להם נראה שיהיה מבלי מאין"

גורם מכוח שלא קיים עצמו

ושלום, חס ≈¬‰¯Èכלשהו
‡È‰ LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰‡È¯aL∆¿ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ
ŒÛ‡Â .¯˙BÈa ‰ÏÚ� ÔÈ�Úƒ¿»«¬∆¿≈¿«

ÔÎŒÈtŒÏÚהמעלה למרות «ƒ≈
העצום והחידוש הגדולה

מאין יש È˙k¿ƒ·שבהתהוות
אנכי הדברות עשרת של בפתיחה

אלוקיך ‰EÈ˙‡ˆBה' ¯L‡¬∆≈ƒ
¯L‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ¿…¬∆

ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯aוצריך »»ƒ»«ƒ»»∆
לכך?. הטעם מה להבין

ÌÈLe¯ca ‰Êa ¯‡·Óe13 ¿…»¿∆«¿ƒ
הנזכרים החסידות במאמרי

e‰fLשבמתן לכך הסיבה ∆∆
מצרים יציאת דווקא נזכרה תורה

היאולא והארץ השמים בריאת

ŒÔzÓ ˙ÏÚnL ÌeMÓƒ∆«¬«««
,‰¯Êb‰ Ïeha ‡È‰ ‰¯Bz»ƒƒ«¿≈»
ÌÈ�BÈÏÚÏ eÏÚÈ ÌÈ�BzÁ˙c¿«¿ƒ«¬»∆¿ƒ
e„¯È ÌÈ�BÈÏÚÂ¿∆¿ƒ≈¿

ÌÈ�BzÁzÏ14,המדרש כדברי ««¿ƒ
מתן לפני בעולם ששרר שהמצב

בני על שגזר למלך דומה תורה

לא המדינה של העליון החלק

בני ועל התחתון, לחלק לרדת

לעליון לעלות לא התחתון החלק

ומשה סיני הר על ירד והקדושֿברוךֿהוא בטלה הגזירה תורה במתן ואילו

לבני ניתן תורה שבמתן היא הדברים של הפנימית (והמשמעות להר עלה רבינו

אז עד אפשרי היה שלא דבר העולם, בגשמיות קדושה להחדיר הכוח ישראל

ורוחניות) גשמיות בין והבדלה מחיצה על גזירה הייתה עוד iÏÚ˙כל e�ÈÈ‰«¿¬ƒ«
‰ÏÚÓÏ ˙eiÓLb‰לרוחניות hÓÏ‰להתקרב ˙ei�Áe¯‰ ˙„È¯ÈÂ ««¿ƒ¿«¿»ƒƒ«»»ƒ¿«»

הגשמיות. בתוך Ùeb‡שתחדור ‰Ê C‡עצמו זה e‡a¯,עניין L¯Bc «∆»≈≈
ÚecÓ ,ÔBzÁz ‡e‰ ÈÓLb‰Â ÔBÈÏÚ ‡e‰ È�Áe¯‰L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆»»ƒ∆¿¿««¿ƒ«¿««

È¯Èa„‰באמת ‡e‰ È�Áe¯‰הגשמיות iÏÚa‰אל ÈÓLb‰Âאל »»ƒƒƒ»¿««¿ƒ«¬ƒ»
ויתעלה ילך הנעלה שהרוחני להיפך להיות צריך היה לכאורה והרי הרוחניות

וירד?. ילך הנחות Âc˜‡והגשמי ÈÓLb‰M ‰Ó ‰Êc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿∆«∆««¿ƒ«¿»
˙ei�Áe¯‰ ÏÚ ˙eiÓLb‰ ˙ÏÚÓ È�tÓ ‡e‰ ‰iÏÚa ‡e‰כי «¬ƒ»ƒ¿≈«¬«««¿ƒ«»»ƒ
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d"nyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

על הּגׁשמּיּות (מעלת זה ׁשענין אּלא הרּוחנּיּות. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּדגלּות ההקּדמה לאחרי ּבמּתןּֿתֹורה נתּגּלה ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָהרּוחנּיּות)
הראׁשֹון הּדּבּור ולכן (ּכדלקּמן), מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָמצרים
מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ה' אנכי הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּדמּתןּֿתֹורה

ְִִַמצרים.

¯‡·Óeׁשם ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי ּבּמאמר ּדהּנה15ּבזה ,( ¿…»ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
הּבהמה16ּכתיב לכל ׁשמֹות האדם וּיקרא ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשהם ׁשמֹותיהן והמׁשי קרא ׁשהּוא כּו' הּׁשמים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּולעֹוף
נבראּו, ׁשּבהם מאמרֹות ׁשּבעׂשרה אֹותּיֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָצרּופי
ּפיו מרּוח החּיּות ּגּלּוי ּבהם להיֹות הּגּלּוי אל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמההעלם
הּדרּוׁש ּבבאּור (ּכּמּובא הּוא הענין ּובאּור כּו'. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָיתּבר

ּבתחּלתֹו17ׁשם והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער מבאר ּדהּנה ( ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמם ּדחגֿהּׁשבּועֹות] חּמׁשּֿתהּליםּֿתניא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻ[ּבׁשעּור
את ּומקּים ּומחּיה מהּוה ּבלׁשֹוןֿהּקדׁש להם יּקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר
לכאֹורה להבין צרי זה ּולפי ׁשּבעֹולם. הּנבראים ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָּכל
לקריאת צריכים לּמה גֹו', ׁשמֹות האדם וּיקרא ענין ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָמהּו
הּבהמֹות ׁשל הּׁשם לפניֿזה ּגם והרי ׁשּלֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׁשמֹות
וזהּו אֹותם. ּומקּים ּומחּיה מהּוה הּׁשמים ועֹוף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָוהחּיֹות
ׁשּקרא היינּו ׁשמֹות האדם וּיקרא ׁשענין ׁשּמבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמה
קריאת ּדלפני הּגּלּוי, אל מההעלם הּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַוהמׁשי
ועלֿ ּבהעלם, הם מאמרֹות' מה'עׂשרה הּׁשמֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאדם
להבין צרי עדין א הּגּלּוי. אל ממׁשיכן קריאתֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָידי
ּבהמׁש מביא ועלֿזה ּבגׁשמּיּות, הּגּלּוי מעלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַמהי

ׁשם ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב18הּמאמר מה ׁשּזהּו ּכי19) ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם על ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
המחּיה הּוא ּדוקא ׁשּבּמאכל ה' ּפי ׁשּמֹוצא האדם, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיחיה
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מעלה יש דבר של לאמתו מהגשמיות, נעלית הרוחניות שלכאורה למרות

לרוחניות. ביחס ÏÚבגשמיות ˙eiÓLb‰ ˙ÏÚÓ) ‰Ê ÔÈ�ÚL ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆«¬«««¿ƒ«
˙eÏ‚c ‰Óc˜‰‰ È¯Á‡Ï ‰¯BzŒÔzÓa ‰lb˙� (˙ei�Áe¯‰»»ƒƒ¿«»¿««»¿«¬≈««¿»»¿»
ÔBL‡¯‰ ¯eac‰ ÔÎÏÂ ,(Ôn˜Ï„k) ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÂ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»¿»≈«ƒ»ƒ

'‰ ÈÎ�‡ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»»…ƒ
EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡¡…∆¬∆≈ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óשיתבאר כפי ≈∆∆ƒ¿«ƒ
להלן.

¯Ó‡na ‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆««¬»
ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a)15 ¿ƒ≈»»

נשא È˙k·פרשת ‰p‰c ,(16 ¿ƒ≈¿ƒ
בראשית בפרשת «¿iÂ«ƒ˜¯‡בתורה

ÏÎÏ ˙BÓL Ì„‡‰»»»≈¿»
ÌÈÓM‰ ÛBÚÏe ‰Ó‰a‰«¿≈»¿«»«ƒ
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על הּגׁשמּיּות (מעלת זה ׁשענין אּלא הרּוחנּיּות. ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּדגלּות ההקּדמה לאחרי ּבמּתןּֿתֹורה נתּגּלה ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָהרּוחנּיּות)
הראׁשֹון הּדּבּור ולכן (ּכדלקּמן), מצרים ויציאת ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָמצרים
מארץ הֹוצאתי אׁשר אלקי ה' אנכי הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּדמּתןּֿתֹורה

ְִִַמצרים.

¯‡·Óeׁשם ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי ּבּמאמר ּדהּנה15ּבזה ,( ¿…»ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
הּבהמה16ּכתיב לכל ׁשמֹות האדם וּיקרא ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ׁשהם ׁשמֹותיהן והמׁשי קרא ׁשהּוא כּו' הּׁשמים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּולעֹוף
נבראּו, ׁשּבהם מאמרֹות ׁשּבעׂשרה אֹותּיֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָצרּופי
ּפיו מרּוח החּיּות ּגּלּוי ּבהם להיֹות הּגּלּוי אל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמההעלם
הּדרּוׁש ּבבאּור (ּכּמּובא הּוא הענין ּובאּור כּו'. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָיתּבר

ּבתחּלתֹו17ׁשם והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער מבאר ּדהּנה ( ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָָֹ
ׁשּׁשמם ּדחגֿהּׁשבּועֹות] חּמׁשּֿתהּליםּֿתניא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻ[ּבׁשעּור
את ּומקּים ּומחּיה מהּוה ּבלׁשֹוןֿהּקדׁש להם יּקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאׁשר
לכאֹורה להבין צרי זה ּולפי ׁשּבעֹולם. הּנבראים ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָּכל
לקריאת צריכים לּמה גֹו', ׁשמֹות האדם וּיקרא ענין ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָמהּו
הּבהמֹות ׁשל הּׁשם לפניֿזה ּגם והרי ׁשּלֹו, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׁשמֹות
וזהּו אֹותם. ּומקּים ּומחּיה מהּוה הּׁשמים ועֹוף ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָוהחּיֹות
ׁשּקרא היינּו ׁשמֹות האדם וּיקרא ׁשענין ׁשּמבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמה
קריאת ּדלפני הּגּלּוי, אל מההעלם הּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַוהמׁשי
ועלֿ ּבהעלם, הם מאמרֹות' מה'עׂשרה הּׁשמֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאדם
להבין צרי עדין א הּגּלּוי. אל ממׁשיכן קריאתֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָידי
ּבהמׁש מביא ועלֿזה ּבגׁשמּיּות, הּגּלּוי מעלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַמהי

ׁשם ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב18הּמאמר מה ׁשּזהּו ּכי19) ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם על ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
המחּיה הּוא ּדוקא ׁשּבּמאכל ה' ּפי ׁשּמֹוצא האדם, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיחיה
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מעלה יש דבר של לאמתו מהגשמיות, נעלית הרוחניות שלכאורה למרות
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שהאדם פירושו אין "קרא"

את וקבע שבחר זה הוא הראשון

אלא החיים בעלי של השמות

א וגילה והמשיך תש"קרא"

ונקבעו להם ניתנו שכבר השמות

הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי להם

מעשרה חיות להם נמשכה ודרכם

את והביא ≈»‰BÓM˙מאמרות,
,Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈∆«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡È¯˜ È�ÙÏc¿ƒ¿≈¿ƒ«»»»

˙BÓM‰שנמשכו «≈
'˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ'‰Óעל ≈»¬»»«¬»

שונים צירופים וחילופיידי

כאמור ÌÏÚ‰a,אותיות, Ì‰≈¿∆¿≈
ÔÎÈLÓÓ B˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»«¿ƒ»

מההעלם אותם ∆‡Ïומוציא
.Èelb‰«ƒ

,˙eiÓL‚a Èelb‰ ˙ÏÚÓ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡כיוון «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬««ƒ¿«¿ƒ
החיות מקור והם הללו לנבראים נמשכו כבר השמות וברוחניות שבהעלם

הזה בעולם אותם גילה הראשון שאדם בכך והעניין התועלת מה שלהם,

השאלהÊŒÏÚÂ‰הגשמי? על לענות הגשמיותכדי מעלת הוא שתוכנה הזו ¿«∆
ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a) ¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ‡È·Ó18e‰fL הפירוש) ≈ƒ¿∆¿≈««¬»¿ƒ≈»»∆∆

של e˙kM·הפנימי ‰Ó19בתורה‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk «∆»ƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆
'‰ Èt ‡ˆBnL ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ '‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒ«»»ƒƒ¿∆»»»∆»ƒ
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ebe'ח l`xyi ipa z` ekxaz dk

זה ּפסּוק על האריז"ל ּוכפרּוׁש האדם. ּדלכאֹורה20את , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבּלחם, ה' ּפי למֹוצא האדם צרי מּדּוע מּובן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאינֹו
הּוא, הענין אּלא ׁשּבאדם, ה' ּפי מֹוצא ּגם ּבֹו יׁש ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוהרי
ׁשּבאדם, מּזה יֹותר ּגבֹוּה הּוא ׁשּבּלחם ה' ּפי מֹוצא ִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכי

יֹותר למּטה יֹורד - יֹותר הּגבֹוּה ׁשּכל רק21מּׁשּום ולא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
נפילה ׁשל ּבאפן ׁשהּוא אּלא יֹותר למּטה ׁשהיא22ׁשּיֹורד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

יכֹול ׁשאינֹו (ּדבמקֹום ּגדֹולה הכי מירידה ּגם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָלמּטה
ׁשּנמׁש מֹורה ׁשּזה ׁשּמה), לּפֹול צרי ׁשּמה, ְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָלרדת

הענין ּבהמׁש וכּמבאר ּביֹותר. ּגבֹוּה ׁשּזהּו23מּמקֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּכלים ׁשבירת עלֿידי למּטה ׁשּנפלּו ּדתהּו האֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹענין

ּכמאמר ּומחריבן,24ּדתהּו עֹולמֹות ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהיה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדנפיל ּדמאן עד ּביֹותר, ּגדֹולה נפילה היא זֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָׁשּנפילה

כּו' אקרי ּדרּגיּה האֹורֹות25מן ׁשּׁשרש מּובן ּדמּזה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּנתּבררּו ניצֹוצֹות יׁש אמנם ּביֹותר. ּגבֹוּה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלמעלה

הּתּקּון עֹולם ּבאצילת הניין26מעצמם ּדין ּכמאמר , ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָ
ּדתהּו,27ליּה החרּבן ּכבר נתקן הּתּקּון עֹולם ׁשּבבריאת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ

הּתּקּון, ּבעֹולם ּביֹותר למּטה ׁשּירדּו ּכאּלּו אֹורֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָויׁש
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ב.)20 פא, מטות ג. לח, אמור ב. ג, צו לקו"ת ד. סה, בשלח ד. ט, נח תו"א קצד. סי' כש"ט גם: וראה שם. עקב להאריז"ל ל"ת

ועוד. א. יד, ובכ"מ.)21עקב ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ואילך.)22ראה סע"ב קפט, להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ. רע"ג. כא, ראה סע"א.)23לקו"ת כז, ב. כו, שם וש"נ.)24לקו"ת ז. פ"ג, 211.)25ב"ר ע' ח"י לקו"ש ב. קלה, זח"ג ראה

ובכ"מ.)26וש"נ. ואילך. א סט, בלק לקו"ת ואילך. תלח ע' ח"א תער"ב המשך גם שם.)27ראה ב"ר
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‡˜Âc ÏÎ‡naLהגשמי החומר ‰‡„Ì.ולא ˙‡ ‰iÁÓ‰ ‡e‰ ∆««¬»«¿»«¿«∆∆»»»
‰Ê ˜eÒt ÏÚ Ï"ÊÈ¯‡‰ Le¯ÙÎe20,בחסידות B‡ÎÏc¯‰שהובא ¿≈»¬ƒ««»∆¿ƒ¿»
Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ÚecÓ Ô·eÓ B�È‡לחם לאכול ולהתקיים לחיות כדי ≈»««»ƒ»»»

ÌÁlaLולהזדקק '‰ Èt ‡ˆBÓÏ,אלוקית והארה חיות לקבל כדי ¿»ƒ∆«∆∆
Ba LÈ È¯‰ÂבאדםÌb «¬≈≈«

Ì„‡aL '‰ Èt ‡ˆBÓ»ƒ∆»»»
הקיוםעצמו גם והחיותשהרי

המחיה ה' מדבר הם האדם של

מה כן ואם אותו ומקיים ומהווה

מזון אוכל כשהוא בו נוסף

את בתוכו ומחדיר האורגשמי

ה'", פי "מוצא האלוקי,

‰e‡,שבמזון?, ÔÈ�Ú‰ ‡l‡∆»»ƒ¿»
'‰ Èt ‡ˆBÓ Èk'הוי דבר ƒ»ƒ
את ומחיה הנבראיםשמקיים

¯˙BÈ dB·b ‡e‰ ÌÁlaL∆«∆∆»«≈
יותר גבוהה בדרגה שורשו היינו

הוי'fÓ‰באלוקות מהדבר ƒ∆
ÏkL ÌeMÓ ,Ì„‡aL∆»»»ƒ∆»
„¯BÈ - ¯˙BÈ dB·b‰«»«≈≈

¯˙BÈ ‰hÓÏ21,וזאת ¿«»≈
האור שדווקא לכלל בהתאם

ונמשך יורד יותר הגבוה האלוקי

(כמשל יותר נחותים לדברים

והאבנים שנהרסת אבנים חומת

שבשורות האבנים ואילו החומה למקום קרוב נופלות הנמוכות שבשורות

הוא ניזון האדם שממנו והחי שהצומח וכיוון רב) למרחק נופלות העליונות

ה' מדבר בא שהוא מראה גופא זה הרי האדם לעומת בדרגתו יותר נחות

יותר נעלית BÈ˙¯בדרגא ‰hÓÏ „¯BiL ˜¯ ‡ÏÂשהאור בלבד זו לא ¿…«∆≈¿«»≈
יותר הנחותים הדברים אל ויורד נמשך יותר ÔÙ‡aהעליון ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿…∆

‰ÏÈÙ� ÏL22כל" הלשון (כדיוק כ"נפילה" מוגדרת עצמה שהירידה ∆¿ƒ»
יותר") למטה נופל ÏB„b‰הגבוה... ÈÎ‰ ‰„È¯ÈÓ Ìb ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»«ƒƒ»¬ƒ¿»

במיוחד גדולה בירידה שמדובר מלמד "נפילה" «¿ÌB˜Ó·c)ƒוהמושג
‰nL ˙„¯Ï ÏBÎÈ B�È‡Lעליון הוא האלוקי שהאור נחות כה בדבר ∆≈»»∆∆»»

בו, ולהתלבש לרדת CLÓpLמכדי ‰¯BÓ ‰fL ,(‰nL ÏBtÏ CÈ¯»̂ƒƒ»»∆∆∆∆ƒ¿»
¯˙BÈa dB·b ÌB˜nÓוהמרחק והפער גבוה פחות ממקום היה אילו כי ƒ»»«¿≈

ולהגיע מלמעלה לרדת יכול היה גדול, כך כל היה לא הנמוך לדבר בינו

שהירידה והעובדה לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת של הרגיל בסדר אליו

מאד. נעלה אור שזהו מוכיחה דווקא "נפילה" של באופן «…¿»¿nÎÂ·‡¯היא
ÔÈ�Ú‰ CLÓ‰a23על מדובר שם ראה פרשת תורה בלקוטי במאמר ¿∆¿≈»ƒ¿»

למטה האלוקית הקדושה ניצוצות e‰˙c"נפילת ˙B¯B‡‰ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«»¿…
e‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ eÏÙpLבחסידות מבואר ∆»¿¿«»«¿≈¿ƒ««≈ƒ¿…

מכך וכתוצאה מועטים והכלים מרובים האורות בו עליון רוחני עולם שישנו

זה ועולם המידה על יתר מאירים אלא 'מתיישבים' ולא נקלטים לא האורות

בשונה התוהו, עולם נקרא

כן האורות שבהם מהעולמות

ונקראים בכלים 'מתיישבים'

שההארה היינו 'תיקון' בחינת

מתוקנת היא וההתגלות

כראוי Ó‡Ók24¯ומסודרת ¿«¬»
במדרש ז"ל ««∆È‰L‰חכמינו

˙BÓÏBÚ ‡¯Ba ‰"aw‰«»»≈»
Ô·È¯ÁÓeדבר של שבסופו עד «¬ƒ»

הנקרא הנוכחי העולם את ברא

התיקון", BÊ"עולם ‰ÏÈÙpL∆¿ƒ»
שהיו הקדושה ניצוצות של

"שבירת ובגלל התוהו בעולם

מטה למטה נפלו הכלים"

והסטראֿאחרא הקליפות לרשות

‰ÏB„b ‰ÏÈÙ� ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»
ÏÈÙ�c Ô‡Óc „Ú ,¯˙BÈa¿≈«¿»¿»ƒ
'eÎ È¯˜‡ dÈb¯c ÔÓ25, ƒ«¿≈ƒ¿≈

כך כל ירידה מסמלת "נפילה"

מדרגתו שנפל שמי עד גדולה

זו כי כלל חי שאיננו כמי נקרא

מציאותו בעצם שפוגעת מאד גדולה ML¯˘ירידה Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆…∆
¯˙BÈa dB·b ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ ˙B¯B‡‰נחותים מדברים ניזון האדם ולכן »¿«¿»»«¿≈

שנמצאים מאלה יותר מאד, נעלים שבהם הניצוצות כי וחי צומח כמו ממנו

ומבאר. שהולך כפי עצמו, באדם

˙BˆBˆÈ� LÈ Ì�Ó‡התוהו מעולם שהטובהיינוe¯¯a˙pLקדושה »¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿
לקדושה ועלה וחזר מהרע נפרד ÌÏBÚשבהם ˙ÏÈˆ‡a ÌÓˆÚÓ≈«¿»«¬ƒ««

Ôewz‰26,וברא "האציל" שהקדושֿברוךֿהוא העובדה עולםעצם את «ƒ
כביכול, מקום, לעצמם למצוא שנפלו מהניצוצות לחלק אפשרות נתנה התיקון

מהנפילה ולעלות התיקון בקליפותבעולם המדרשÓ‡Ók¯שלהם כדברי ¿«¬«
בריאת שלפני בוראהנזכר הקדושֿברוךֿהוא היה התיקון, עולם הזה, העולם

בעיניו נראה לא זה כלומר ליּה", הנין לא "דין ואומר ומחריבן ְֵֵַָֹעולמות

אמרוכשנברא התיקון dÈÏעולם ÔÈÈ�‰ ÔÈc27,בעיניו נראה כן זה שעולם ≈«¿»≈
e‰˙c Ôa¯Á‰ ¯·k Ô˜˙� Ôewz‰ ÌÏBÚ ˙‡È¯·aLשהדברים אלא ∆ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿«¿»«À¿»¿…

מהניצוצות חלק לגבי רק כולם,אמורים el‡kולא ˙B¯B‡ LÈÂמעולם ¿≈»≈
‰Ôewzהתוהו ÌÏBÚa ¯˙BÈa ‰hÓÏ e„¯iLוהנפילה והירידה ∆»¿¿«»¿≈¿»«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

d"nyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

לעבֹודה וצרי ּביֹותר, נעלה ׁשּׁשרׁשן אֹורֹות ׁשהם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיינּו
ה' ּפי מֹוצא הם הם אּלּו ואֹורֹות להעלֹותם. ּכדי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֻמיחדת

מּמֹו ּגם למּטה ׁשּנפלּו ולכןׁשּבּלחם ׁשּבאדם, ה' ּפי צא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּלּו ׁשּניצֹוצֹות והינּו האדם, את להחיֹות ּדוקא ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבכחם
ּדם ׁשּנעׂשים ּובפרט האֹוכלם, ּבאדם עּלּוי ְְֲִִִִִֶַָָָָָָָמֹוסיפים

ּכבׂשרֹו .28ּובׂשר ְִָָָ

‰p‰Â29הּניצֹוצֹות להעלֹות לאדם ּכח ׁשּיהיה ּבכדי ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
והמׁשכה ּכח לנתינת צרי ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּבּמאכל,
האכילה, לפני ׁשּמברכים הּברכה ענין ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמלמעלה,
מּלמעלה ּכח המׁשכה) מּלׁשֹון (ּברכה המׁשכת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹׁשהיא
להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּדלעילא, אתערּותא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבבחינת
ׁשעלֿידי הּניצֹוצֹות (העלאת ּדלתּתא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָהאתערּותא
האכילה, אחר ׁשּמברכים והּברכה ּכדבעי. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאכילה)
ׁשּלאחרי ּדלעילא אתערּותא המׁשכת היא ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּברכה
(עלֿידי ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ּדלתּתא, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאתערּותא
הּברּור, ׁשלמּות נעׂשה ׁשּלאחריֿזה) מלמעלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמׁשכה
ּברּור ענין ׁשּזהּו ּומּכיון ּבאלקּות. הּמאכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנכלל
למעלה הּוא ּבאלקּות ׁשּנכלל לאחר הרי ּדתהּו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹֹניצֹוצֹות
ּבפרטּיּות ׁשהּוא ּוכׁשם (המבררֹו). הּתּקּון מּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּגם
ּדענין הּבריאה, ּבכללּות הּוא עלּֿדרֿזה אכילה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבכל
הּבריאה, מּתחּלת ּכבר היה ּדתהּו האֹורֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֹּברּור

ׁשּתכלית30ּוכמאמר לתּקן, - לעׂשֹות אלקים ּברא אׁשר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

סע"ב).)28 (ט, פ"ה תניא ואילך.)29ראה סע"א כז, שם לקו"ת בכ"ז ובפרש"י.)30ראה ו פי"א, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

נחותים, יותר למקומות הייתה ÔL¯MLשלהם ˙B¯B‡ Ì‰L e�ÈÈ‰«¿∆≈∆»¿»
,¯˙BÈa ‰ÏÚ�"יותר למטה נופל ביותר, הגבוה ש"כל CÈ¯ˆÂכאמור «¬∆¿≈¿»ƒ

˙„ÁÈÓ ‰„B·ÚÏהאדם Ì˙BÏÚ‰Ïשל È„k.הקדושה אל מהקליפה «¬»¿À∆∆¿≈¿«¬»
el‡ ˙B¯B‡Âיותר למטה שנפלו יותר ‰'הנעלים Èt ‡ˆBÓ Ì‰ Ì‰ ¿≈≈≈»ƒ

‰hÓÏ eÏÙpL ÌÁlaL∆«∆∆∆»¿¿«»
'‰ Èt ‡ˆBnÓ Ìb«ƒ»ƒ

,Ì„‡aLירדו הם שגם אף ∆»»»
לאדם חיות לתת נחותה לדרגה

אלא הזה בעולם גשמי גוף עם

שנותנים והניצוצות שהאורות

נחותים הם ולחי לצומח חיות

יותר Âc˜‡עוד ÌÁÎa ÔÎÏÂ¿»≈¿…»«¿»
,Ì„‡‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ïולתת ¿«¬∆»»»

כתוצאהלו בו קיימת שלא חיות

שמקיים האלוקי אותומהאור

‡elעצמו ˙BˆBˆÈpL e�È‰Â¿«¿∆ƒ≈
Ì„‡a ÈelÚ ÌÈÙÈÒBÓƒƒƒ»»»
Ë¯Ù·e ,ÌÏÎB‡‰»¿»ƒ¿»
¯N·e Ìc ÌÈNÚpL∆«¬ƒ»»»

B¯N·k28שהמזון כשם ƒ¿»
חודר בצורההגשמי באדם

אוכל שהוא והאוכל פנימית

והופך מבשרו ובשר דם נעשה

מהותו, מעצם נפרד בלתי לחלק

שבמאכל האלוקיים הניצוצות כך

נפרד בלתי לחלק הופכים

הם ולכן הרוחנית ממהותו

שאוכל באדם עילוי" "מוסיפים

אותם.

‰p‰Â29Ák ‰È‰iL È„Îa ¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆…«
˙‡ ˙BÏÚ‰Ï Ì„‡Ï»»»¿«¬

˙BˆBˆÈp‰הקדושיםÏÎ‡naLמהרע הטוב את ולהפריד לקליפות שנפלו «ƒ∆««¬»
בקדושה, ומקורם לשורשם הניצוצות את זקוקהאדםˆ¯CÈולהעלות »ƒ

‰ÎLÓ‰Â Ák ˙�È˙�Ïאלוקי אור ÔÈ�Úשל e‰Êc ,‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿ƒ«…«¿«¿»»ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿«
‰Î¯a) ˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰ÏÈÎ‡‰ È�ÙÏ ÌÈÎ¯·nL ‰Î¯a‰«¿»»∆¿»¿ƒƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ«¿»«¿»»

‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓשבה אילנות של להברכה בדומה למטה, מלמעלה ƒ¿«¿»»
מטה כלפי העץ של העליון חלקו את ÈÁ·a�˙מכופפים ‰ÏÚÓlÓ Ák (…«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡וחסידותהתעוררות בקבלה כמבואר מלמעלה, ƒ¿¬»ƒ¿≈»
אלוקיים וכוחות אורות של והשפעה והמשכה לאלוקות האדם שהתקרבות

היינו דלעילא", "אתערותא האחת צורות. בשתי להיות יכולה מלמעלה

היינו דלתתא", "אתערותא והשנייה מלמעלה. והתגלות והמשכה התעוררות

ו"אתערותא השנייה את מעוררת שהאחת מבואר ועוד האדם מצד התעוררות

כאשר גיסא לאידך וכן דלתתא" ב"אתערותא להתעורר לאדם גורמת דלעילא"

דלעילא" "אתערותא לקבל זוכה הוא דלתתא" ב"אתערותא מתעורר האדם

מעוררת האכילה לפני המזון על מברך שהאדם הראשונה הברכה ובענייננו,

דלעילא" BÈ‰Ï˙"אתערותא ÏÎeiL È„kכך ‰‡˙e¯Ú˙‡אחר ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿¬»
‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ÏÚ‰) ‡z˙Ïcפעולה שהיא ƒ¿«»«¬»««ƒ∆«¿≈»¬ƒ»

האדם מעבודת )שנובעת
ÈÚ·„kאכן והאכילה כראוי, ƒ¿»≈

והעלאה הבירור את תפעל

««¿»¿Î¯a‰Â‰הרצויים.
,‰ÏÈÎ‡‰ ¯Á‡ ÌÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ««»¬ƒ»

,‰i�L ‰Î¯aהברכה היינו ¿»»¿ƒ»
לאחר שמברכים האחרונה

המזון ‰ÎLÓ˙אכילת ‡È‰ƒ«¿»«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈»ƒ¿¬»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡z˙Ïcƒ¿«»∆«¿≈∆
‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ) ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»»
(‰ÊŒÈ¯Á‡lL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»∆¿«¬≈∆
,¯e¯a‰ ˙eÓÏL ‰NÚ�«¬∆¿≈«≈
˙e˜Ï‡a ÏÎ‡n‰ ÏÏÎpL∆ƒ¿«««¬»∆¡…
המאכל בירור אחד מצד כלומר,

שבו הניצוצות והעלאת הגשמי

האדם עבודת של פעולה הם

בדרך ולכן המאכל את האוכל

מוגדרת הזו הפעולה כלל

מצד אבל דלתתא", כ"אתערותא

לאדם יש סוף שסוף כיוון שני

לכך בנוסף לכן מוגבל, כוח רק

זקוק הוא זאת לעשות שכדי

כדי הרי מלמעלה, כוח לנתינת

והמאכל בשלמות יהיה שהבירור

יש באלוקות, נכלל ויהיה יעלה

האדם של מעשיו לאחר לבסוף, שבאה דלעילא" ב"אתערותא צורך

דלתתא". e‰˙c,ב"אתערותא ˙BˆBˆÈ� ¯e¯a ÔÈ�Ú e‰fL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿…
התיקון עולם של מהשורש נעלה יותר התוהו עולם של ≈¬(‰¯Èוהשורש

˙e˜Ï‡a ÏÏÎpL ¯Á‡Ïומקורו לשורשו Ìbוחזר ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¿««∆ƒ¿«∆¡…¿«¿»«
ÏÎa ˙eiË¯Ùa ‡e‰L ÌLÎe .(B¯¯·Ó‰) Ôewz‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ«¿»¿¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»

,‰ÏÈÎ‡שלמעלה ומקורו לשורשו אותו ומחזיר הניצוץ את מעלה שהאדם ¬ƒ»
האדם של ומקורו ‰È¯a‡‰,משורשו ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ»

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ¯e¯a ÔÈ�Úcובשורשו התיקון לעולם שקדם העולם ¿ƒ¿«≈»¿…
והניצוצות הכלים" "שבירת בו שהייתה אלא התיקון מעולם נעלה הוא ומקורו

הבירור הנה והעלאה, לבירור ונזקקו למטה "נפלו" lÁzÓ˙שבו ¯·k ‰È‰»»¿»ƒ¿ƒ«
¯Ó‡ÓÎe ,‰‡È¯a‰30ימי בששת הבריאה בסיפור כבר בתורה ככתוב «¿ƒ»¿«¬«

BNÚÏ˙בראשית ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ¯L‡היינו ש"לעשות" פירשו ורבותינו – ¬∆»»¡…ƒ«¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



ט d"nyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

לעבֹודה וצרי ּביֹותר, נעלה ׁשּׁשרׁשן אֹורֹות ׁשהם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיינּו
ה' ּפי מֹוצא הם הם אּלּו ואֹורֹות להעלֹותם. ּכדי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֻמיחדת

מּמֹו ּגם למּטה ׁשּנפלּו ולכןׁשּבּלחם ׁשּבאדם, ה' ּפי צא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּלּו ׁשּניצֹוצֹות והינּו האדם, את להחיֹות ּדוקא ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּבכחם
ּדם ׁשּנעׂשים ּובפרט האֹוכלם, ּבאדם עּלּוי ְְֲִִִִִֶַָָָָָָָמֹוסיפים

ּכבׂשרֹו .28ּובׂשר ְִָָָ

‰p‰Â29הּניצֹוצֹות להעלֹות לאדם ּכח ׁשּיהיה ּבכדי ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
והמׁשכה ּכח לנתינת צרי ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּבּמאכל,
האכילה, לפני ׁשּמברכים הּברכה ענין ּדזהּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמלמעלה,
מּלמעלה ּכח המׁשכה) מּלׁשֹון (ּברכה המׁשכת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹׁשהיא
להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּדלעילא, אתערּותא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבבחינת
ׁשעלֿידי הּניצֹוצֹות (העלאת ּדלתּתא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָהאתערּותא
האכילה, אחר ׁשּמברכים והּברכה ּכדבעי. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאכילה)
ׁשּלאחרי ּדלעילא אתערּותא המׁשכת היא ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּברכה
(עלֿידי ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ּדלתּתא, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאתערּותא
הּברּור, ׁשלמּות נעׂשה ׁשּלאחריֿזה) מלמעלה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמׁשכה
ּברּור ענין ׁשּזהּו ּומּכיון ּבאלקּות. הּמאכל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנכלל
למעלה הּוא ּבאלקּות ׁשּנכלל לאחר הרי ּדתהּו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹֹניצֹוצֹות
ּבפרטּיּות ׁשהּוא ּוכׁשם (המבררֹו). הּתּקּון מּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּגם
ּדענין הּבריאה, ּבכללּות הּוא עלּֿדרֿזה אכילה, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבכל
הּבריאה, מּתחּלת ּכבר היה ּדתהּו האֹורֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֹּברּור
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‡elעצמו ˙BˆBˆÈpL e�È‰Â¿«¿∆ƒ≈
Ì„‡a ÈelÚ ÌÈÙÈÒBÓƒƒƒ»»»
Ë¯Ù·e ,ÌÏÎB‡‰»¿»ƒ¿»
¯N·e Ìc ÌÈNÚpL∆«¬ƒ»»»

B¯N·k28שהמזון כשם ƒ¿»
חודר בצורההגשמי באדם

אוכל שהוא והאוכל פנימית

והופך מבשרו ובשר דם נעשה

מהותו, מעצם נפרד בלתי לחלק

שבמאכל האלוקיים הניצוצות כך

נפרד בלתי לחלק הופכים

הם ולכן הרוחנית ממהותו

שאוכל באדם עילוי" "מוסיפים

אותם.

‰p‰Â29Ák ‰È‰iL È„Îa ¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆…«
˙‡ ˙BÏÚ‰Ï Ì„‡Ï»»»¿«¬

˙BˆBˆÈp‰הקדושיםÏÎ‡naLמהרע הטוב את ולהפריד לקליפות שנפלו «ƒ∆««¬»
בקדושה, ומקורם לשורשם הניצוצות את זקוקהאדםˆ¯CÈולהעלות »ƒ

‰ÎLÓ‰Â Ák ˙�È˙�Ïאלוקי אור ÔÈ�Úשל e‰Êc ,‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿ƒ«…«¿«¿»»ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿«
‰Î¯a) ˙ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰ÏÈÎ‡‰ È�ÙÏ ÌÈÎ¯·nL ‰Î¯a‰«¿»»∆¿»¿ƒƒ¿≈»¬ƒ»∆ƒ«¿»«¿»»

‰ÎLÓ‰ ÔBLlÓשבה אילנות של להברכה בדומה למטה, מלמעלה ƒ¿«¿»»
מטה כלפי העץ של העליון חלקו את ÈÁ·a�˙מכופפים ‰ÏÚÓlÓ Ák (…«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡וחסידותהתעוררות בקבלה כמבואר מלמעלה, ƒ¿¬»ƒ¿≈»
אלוקיים וכוחות אורות של והשפעה והמשכה לאלוקות האדם שהתקרבות

היינו דלעילא", "אתערותא האחת צורות. בשתי להיות יכולה מלמעלה

היינו דלתתא", "אתערותא והשנייה מלמעלה. והתגלות והמשכה התעוררות

ו"אתערותא השנייה את מעוררת שהאחת מבואר ועוד האדם מצד התעוררות

כאשר גיסא לאידך וכן דלתתא" ב"אתערותא להתעורר לאדם גורמת דלעילא"

דלעילא" "אתערותא לקבל זוכה הוא דלתתא" ב"אתערותא מתעורר האדם

מעוררת האכילה לפני המזון על מברך שהאדם הראשונה הברכה ובענייננו,

דלעילא" BÈ‰Ï˙"אתערותא ÏÎeiL È„kכך ‰‡˙e¯Ú˙‡אחר ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿¬»
‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ÏÚ‰) ‡z˙Ïcפעולה שהיא ƒ¿«»«¬»««ƒ∆«¿≈»¬ƒ»

האדם מעבודת )שנובעת
ÈÚ·„kאכן והאכילה כראוי, ƒ¿»≈

והעלאה הבירור את תפעל

««¿»¿Î¯a‰Â‰הרצויים.
,‰ÏÈÎ‡‰ ¯Á‡ ÌÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ««»¬ƒ»

,‰i�L ‰Î¯aהברכה היינו ¿»»¿ƒ»
לאחר שמברכים האחרונה

המזון ‰ÎLÓ˙אכילת ‡È‰ƒ«¿»«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈»ƒ¿¬»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡z˙Ïcƒ¿«»∆«¿≈∆
‰ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ) ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»»
(‰ÊŒÈ¯Á‡lL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»∆¿«¬≈∆
,¯e¯a‰ ˙eÓÏL ‰NÚ�«¬∆¿≈«≈
˙e˜Ï‡a ÏÎ‡n‰ ÏÏÎpL∆ƒ¿«««¬»∆¡…
המאכל בירור אחד מצד כלומר,

שבו הניצוצות והעלאת הגשמי

האדם עבודת של פעולה הם

בדרך ולכן המאכל את האוכל

מוגדרת הזו הפעולה כלל

מצד אבל דלתתא", כ"אתערותא

לאדם יש סוף שסוף כיוון שני

לכך בנוסף לכן מוגבל, כוח רק

זקוק הוא זאת לעשות שכדי

כדי הרי מלמעלה, כוח לנתינת

והמאכל בשלמות יהיה שהבירור

יש באלוקות, נכלל ויהיה יעלה

האדם של מעשיו לאחר לבסוף, שבאה דלעילא" ב"אתערותא צורך

דלתתא". e‰˙c,ב"אתערותא ˙BˆBˆÈ� ¯e¯a ÔÈ�Ú e‰fL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿…
התיקון עולם של מהשורש נעלה יותר התוהו עולם של ≈¬(‰¯Èוהשורש

˙e˜Ï‡a ÏÏÎpL ¯Á‡Ïומקורו לשורשו Ìbוחזר ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¿««∆ƒ¿«∆¡…¿«¿»«
ÏÎa ˙eiË¯Ùa ‡e‰L ÌLÎe .(B¯¯·Ó‰) Ôewz‰ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ«¿»¿¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»

,‰ÏÈÎ‡שלמעלה ומקורו לשורשו אותו ומחזיר הניצוץ את מעלה שהאדם ¬ƒ»
האדם של ומקורו ‰È¯a‡‰,משורשו ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ»

e‰˙c ˙B¯B‡‰ ¯e¯a ÔÈ�Úcובשורשו התיקון לעולם שקדם העולם ¿ƒ¿«≈»¿…
והניצוצות הכלים" "שבירת בו שהייתה אלא התיקון מעולם נעלה הוא ומקורו

הבירור הנה והעלאה, לבירור ונזקקו למטה "נפלו" lÁzÓ˙שבו ¯·k ‰È‰»»¿»ƒ¿ƒ«
¯Ó‡ÓÎe ,‰‡È¯a‰30ימי בששת הבריאה בסיפור כבר בתורה ככתוב «¿ƒ»¿«¬«

BNÚÏ˙בראשית ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ¯L‡היינו ש"לעשות" פירשו ורבותינו – ¬∆»»¡…ƒ«¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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העֹולם. ּבתּקּון ּדיׂשראל העבֹודה ּבׁשביל היתה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָהּבריאה
הּברּור ּכמֹו היה הּבריאה ּבתחּלת זה ּברּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּגלּות ועלֿידי האחרֹונה. הּברכה ׁשּלפני ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדהאכילה
ּפר ּבעבֹודת ּבמצרים הּברזל ּבכּור ׁשעבדּו ,31מצרים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

הּגׁשמּיּות ּוברּור מּמצרים לּיציאה ההכנה היה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה
ענין נפעל אז הּנה מּתןּֿתֹורה, עליֹוניםׁשּבׁשעת חּבּור ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

יהיה ׁשהּגׁשמי ּדתהּו הּניצֹוצֹות העלאת היינּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָֹותחּתֹונים,
האתערּותא ענין ׁשּזהּו מּתּקּון) (למעלה ּבאלקּות ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹנכלל
ּברכה (ּדגמת ּדלתּתא אתערּותא ׁשּלאחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּדלעילא
אׁשר אלקי ה' אנכי נאמר זה ּומּטעם ֱֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאחרֹונה)
ׁשמים ּבראתי אׁשר נאמר ולא מצרים, מארץ ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהֹוצאתי
יׂשראל ּבׁשביל היתה וארץ ׁשמים ׁשּבריאת אף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוארץ,
הּוא ּדמּתןּֿתֹורה הּתכלית מּכלֿמקֹום הּתֹורה, ְְְִִִִַַַַַָָָָּובׁשביל
ּדזה לעליֹונים, ׁשּיעלּו והּתחּתֹונים הּגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָהעלאת
מּכל הּיציאה מצרים, יציאת עלֿידי ּדוקא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָנפעל
ּבעֹולם, והעלאה הגּבהה ּפֹועל ׁשּזה ּוגבּולים, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמיצרים

ׁשּבׁשבילם ּובּתֹורה ּביׂשראל העֹולם.32וגם נברא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

‰Ê·e'כּו ליׂשראל ּפנים אּׂשא לא וכי ּׁשאמרּו מה יּובן »∆ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּכּביצה. ועד ּכּזית עד עצמם על מדקּדקים ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָוהם
(ּכפסק ׁשעּור לּה אין ראׁשֹונה ׁשּברכה הּטעם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּדהּנה

ּבפׁשטּות ּבחינת33ההלכה הּוא ׁשענינּה מּׁשּום הּוא ( ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
(ּכּנ"ל), ּדלתּתא האתערּותא ׁשּלפני ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאתערּותא
הּגׁשמּיּות ּבברּור הּתחּתֹונים ּבעבֹודת ּתלּויה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָׁשאינּה
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ובכ"מ.)31 ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א בראשית.)32ראה ר"פ ורמב"ן פרש"י ובכ"מ.)33ראה ברכות. הל' ריש רמב"ם
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Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ ÏÈ·La ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰ ˙ÈÏÎzL ,Ôw˙Ï¿«≈∆«¿ƒ«¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ¿»≈
‰ÌÏBÚ"לעשות" Ôew˙a.לקדושה העולם של וההעלאה ‡·Ïוהבירור ¿ƒ»»¬»

È�ÙlL ‰ÏÈÎ‡‰c ¯e¯a‰ BÓk ‰È‰ ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰Ê ¯e¯a≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»»»¿«≈¿»¬ƒ»∆ƒ¿≈
‰�B¯Á‡‰ ‰Î¯a‰צריך שהבירור כיוון ביותר חשובה פעולתו שאמנם «¿»»»«¬»
עבודת ידי על אבללהיות האדם

(העבודה זה ידי על כאמור

אי בלבד) דלתתא" ב"אתערותא

הבירור. לשלמות להגיע אפשר

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ
ÏÊ¯a‰ ¯eÎa e„·ÚL∆»¿¿««¿∆
C¯t ˙„B·Úa ÌÈ¯ˆÓa31, ¿ƒ¿«ƒ«¬«∆∆

שבימי החסידות בתורת כמבואר

היה לא עדיין העולם האבות

בצורה אלוקי אור לקבל מסוגל

של המצוות מעשי ולכן פנימית

קדושה החדירו לא האבות

השעבוד אבל העולם בגשמיות

בני את זיכך ישראלבמצרים

בכלל העולם את ובאמצעותם

האור לקליטת ראוי להיות

העולם, גשמיות בתוך האלוקי

הקשה והעבודה הגלות ולכן

למתן ההכנה הייתה במצרים

בפרךfL‰תורה העבודה ∆∆
‰‰Î�‰במצרים ‰È‰»»«¬»»
‰‡ÈˆiÏישראל בני של «¿ƒ»

˙eiÓLb‰ ¯e¯·e ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ≈««¿ƒ
לקדושה והעלאתה שבעולם

‰p‰ ,‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«««»ƒ≈
Ê‡הפרדה על הגזירה בטלה »

ואז והמטה המעלה בין ומחיצה

ÌÈ�BÈÏÚ ¯eaÁ ÔÈ�Ú ÏÚÙ�ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
e‰˙c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ÏÚ‰ e�ÈÈ‰ ,ÌÈ�BzÁ˙Âהגשמיות בתוך שנפלו ¿«¿ƒ«¿«¬»««ƒ¿…

היינו הבירור לשלמות שיביא באופן הקדושהÈÓLb‰Lוזאת (ניצוצות ∆««¿ƒ
גבוהה לדרגה יתעלה שבו) (ÏÚÓÏ‰הרוחניים ˙e˜Ï‡a ÏÏÎ� ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»∆¡…¿«¿»

ÔewzÓהתיקון עולם משורש למעלה באלוקות גבוהה בדרגה e‰fLהיינו ( ƒƒ∆∆
˙‡ È¯Á‡lL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ÔÈ�Ú˙Ó‚c) ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú ƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¬≈ƒ¿¬»ƒ¿«»À¿«

‰�B¯Á‡ ‰Î¯aהגורמת דלתתא" ב"אתערותא האדם של פעולה שהיא ¿»»«¬»
גבוהה בדרגה דלעילא" "אתערותא של �‡Ó¯המשכה ‰Ê ÌÚhÓe (ƒ««∆∆¡«

הדברות ÌÈ¯ˆÓ,בעשרת ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ�‡»…ƒ¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÓL ˙‡È¯aL Û‡ ,ı¯‡Â ÌÈÓL È˙‡¯a ¯L‡ ¯Ó‡� ‡ÏÂ¿…∆¡«¬∆»»ƒ»«ƒ»»∆«∆¿ƒ«»«ƒ

‰¯Bz‰ ÏÈ·L·e Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰˙È‰ ı¯‡Âהעולם בריאת ובעצם »»∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ«»
ידי על בעולם אלוקות וגילוי המשכת בשביל מלכתחילה שלנועדה עבודתם

המצוות, וקיום התורה בלימוד ישראל ŒÔzÓcבני ˙ÈÏÎz‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿ƒ¿««
‡e‰ ‰¯Bzמזו eÏÚiLיתירה ÌÈ�BzÁz‰Â ˙eiÓLb‰ ˙‡ÏÚ‰ »«¬»«««¿ƒ¿««¿ƒ∆«¬
,ÌÈ�BÈÏÚÏמאשר יותר נעלית פעולה בבריאהוזו הכללית Êc‰הכוונה »∆¿ƒ¿∆

ÌÈ¯ˆÈn‰ ÏkÓ ‰‡Èˆi‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÏÚÙ�ƒ¿»«¿»«¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ»«≈»ƒ
ÏÚBt ‰fL ,ÌÈÏe·‚e¿ƒ∆∆≈
,ÌÏBÚa ‰‡ÏÚ‰Â ‰‰a‚‰«¿»»¿«¬»»»»
‰¯Bz·e Ï‡¯NÈa Ì‚Â¿«¿ƒ¿»≈«»

ÌÏÈ·LaL32‡¯·� ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ההגבלותשיצאו מכל »»

הבריאה בתחילת בהם שהיו

המחיצה עליוניםותתבטל בין

עד קיימת שהייתה ותחתונים

בני גם העולם, וגם תורה. מתן

יתעלו עצמה התורה וגם ישראל

גבוהות יותר הרבה לדרגות

מאז שהיה מכפי באלוקות

ומאחר תורה, מתן ועד הבריאה

של להכנה הודות נפעל זה שכל

ועל במצרים והשעבוד הגלות

הפתיחה מצרים, יציאת ידי

עשרת של הדברותוההתחלה

אלוקיך ה' ב"אנכי דווקא היא

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר

וארץ" שמים בראתי ב"אשר ולא

יש עצמה מצד בבריאה כי

מאפשרות שלא הגבלות

וטרם כך כדי עד ניתןלהתעלות

את לפעול ישראל לבני הכוח

כך כל לדרגות העולם העלאת

גבוהות.

e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»¿
שהק ז"ל דושֿברוךֿהואחכמינו

על השרת למלאכי לישראלענה פנים נושא הוא הכיצד Ï‡שאלתם ÈÎÂ¿ƒ…
˙Èfk „Ú ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó Ì‰Â 'eÎ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ�t ‡O‡∆»»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿¿ƒ««¿»«¿«ƒ

‰ˆÈak „ÚÂמחמירים ישראל שבני העובדה מדוע השאלה נשאלה ולעיל ¿«¿≈»
וסיבה טעם היא שביעה מכדי פחות על גם המזון ברכת לברך עצמם על

אליהם?. פניו ישא שהקדושֿברוךֿהוא

והביאור:

‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙk) ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰�BL‡¯ ‰Î¯aL ÌÚh‰ ‰p‰c¿ƒ≈«««∆¿»»ƒ»≈»ƒƒ¿««¬»»
˙eËLÙa33בשיעור ושתייה אכילה לאחר רק נאמרת אחרונה שברכה ¿«¿

כלשהי טעימה על אפילו נאמרת ראשונה ברכה ואילו ÌeMÓמסוים ‡e‰ (ƒ
d�È�ÚLראשונה ברכה ÏÈÚÏc‡של ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙�ÈÁa ‡e‰ ∆ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

˙„B·Úa ‰ÈeÏz d�È‡L ,(Ï"pk) ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ È�ÙlL∆ƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»««∆≈»¿»«¬«
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d"nyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

ּברכה אמנם ׁשעּור. לאכילה אין ולכן האכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשעלֿידי
עלֿידי הּנמׁשכת ּדלעילא אתערּותא ּבחינת היא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחרֹונה
ואכלּת ׁשעּור, לּה יׁש ולכן (ּכּנ"ל), ּדלתּתא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאתערּותא
אבל הּתחּתֹונים. ּבמעׂשה ׁשּתלּויה היינּו ּוברכּת, ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָוׂשבעּת
על מדקּדקים ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה הּנה ּגּופא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבזה
עלֿידיֿזה ּגׁשמּיים, ׁשּבדברים מצוה ההּדּור ענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעצמם,
יּׂשא ענין ּׁשּנמׁש עד ּביֹותר, נעלים אֹורֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָממׁשיכים

ׁשּלמעלה. הּפנים נׂשיאת ,אלי ּפניו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָה'

e‰ÊÂׁשלמּות ּדעלֿידי ׁשלֹום, ל ויׂשם ׁשּממׁשי מה ¿∆ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ
הּׁשלֹום,הּב ענין אמּתּיּות נמׁש הּנ"ל רּור ְְֲִִִִֵַַַַַָָ

ּגם ותּקּון מּתהּו ּולמעלה ותחּתֹונים, מעליֹונים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלמעלה
הּקדׁש'34יחד ּב'אּגרת וכּמבאר הּׁשלֹום35. ּבענין ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

אמרּו ׁשעלֿזה מעלה, וׂשרי מלאכי ׁשּבין ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּבמרֹומיו ׁשלֹום וׂשרים36עֹוׂשה הּמלאכים ׁשני (ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

הּגבֹוּה אֹור המׁשכת עלֿידי הּוא זה ׁשּׁשלֹום ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה),
ׁשּׁשניהם הּמל לפני ׁשהם ּכפי הּׂשרים ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמּׁשניהם,
ּבהיֹות ּגם אחרּֿכ נמׁש זה ענין אבל אליו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבטלים
זה ׁשם על ׁשהרי ועבֹודתֹו, ּבמקֹומֹו אחד ּכל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשרים
וגם העם, ׂשרי להיֹות הּוא ׁשּתכליתם ׂשרים ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנקראּו
ענין הּוא ועלּֿדרֿזה ּביניהם. ׁשלֹום עֹוׂשה ׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבתֹור
עלֿידי ּׁשּנעׂשה מּתןּֿתֹורה, ּבׁשעת ׁשּנפעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלֹום

ּכמאמר למעלה, הּׁשלֹום ּבמרֹומיו, ׁשלֹום ואני37עֹוׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָ
סיני הר על ה' וּירד ענין38הּמתחיל ּכן ּגם ּפֹועל ׁשּזה , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
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רע"א.)34 כז, שם לקו"ת בכ"ז א.)36סי"ב.)35ראה רסג, בזח"א הובא הבהיר ספר י. פ"ה, דב"ר ו. ויגש תנחומא תנחומא)37ראה

.14 שבהערה כ.)38ושמו"ר יט, יתרו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL ˙eiÓLb‰ ¯e¯·a ÌÈ�BzÁz‰הברכה ואמירת ««¿ƒ¿≈««¿ƒ∆«¿≈»¬ƒ»
רק אלא הבירור את שפועלת דלתתא" "אתערותא נחשבת איננה האדם ידי על

עבודת של דלתתא" "אתערותא תבוא שאחריה דלעילא" "אתערותא מביאה

המאכל באכילת eÚL¯האדם ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂטעימה של אכילה וגם ¿»≈≈«¬ƒ»ƒ
ראשונה. ברכה מחייבת בלבד

‡È‰ ‰�B¯Á‡ ‰Î¯a Ì�Ó‡»¿»¿»»«¬»ƒ
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«¿≈
Ï"pk) ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»««

המאכל,שעבודת באכילת האדם

שמים לשם היא האכילה כאשר

תאוותו, את למלא כדי ולא

התניא בספר ÔÎÏÂכמבואר ,(¿»≈
zÏÎ‡Â ,¯eÚL dÏ LÈ≈»ƒ¿»«¿»

,zÎ¯·e zÚ·NÂוהשיעור ¿»»¿»≈«¿»
שביעה כדי ¿»‰e�ÈÈהוא

‰NÚÓa ‰ÈeÏzL∆¿»¿«¬≈
ÌÈ�BzÁz‰אתערותא" וזו ««¿ƒ

בעקבות שבאה דלעילא"

התחתונים. של «¬‡·Ïפעולתם
‡Ùeb ‰Êaהתחתוניםבעבודת ¿∆»

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰עצמה ‰p‰ƒ≈«¿≈∆
ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«

,ÌÓˆÚמסתפקים ולא «¿»
אלא ההלכה עיקרי בשמירת

את גם ec‰‰«ƒ¯מוסיפים
ÌÈ¯·„aL ‰ÂˆÓƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ«¿≈∆
ÌÈÏÚ� ˙B¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¬ƒ
ÔÈ�Ú CLÓpM „Ú ,¯˙BÈa¿≈«∆ƒ¿»ƒ¿«
,EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈƒ»»»≈∆
.‰ÏÚÓlL ÌÈ�t‰ ˙‡ÈN�¿ƒ««»ƒ∆¿«¿»

CÈLÓnL ‰Ó e‰ÊÂנשיאת על הברכה ולאחר כהנים בברכת הכתוב ¿∆«∆«¿ƒ
ואומר מוסיף ‰e¯a¯הפנים ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚc ,ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ¿»≈¿»¿«¿≈¿≈«≈

Ï"p‰לדרגה גם שיעלו בגשמיות ונפלו שירדו הקדושה ניצוצות של ««
אותם המברר האדם משורש ומתגלה�CLÓשלמעלה ‡eizÓ˙מלמעלה ƒ¿»¬ƒƒ

e‰zÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ,ÌBÏM‰ ÔÈ�Úƒ¿««»∆¿«¿»≈∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ…
„ÁÈ Ìb Ôew˙Â34לנשיאת זוכים שבגללה העלייה כי נוספת, עלייה וזו ¿ƒ«««

של לשורש ועד מ"תחתונים" שלמעלה ל"עליונים" עד היא מלמעלה הפנים

שלימות כאמור, (שזוהי, ה"תיקון" עולם של מהשורש שלמעלה התוהו עולם

גבוהה יותר עוד לדרגה היא זו עלייה ואילו b‡'a¯˙הבירור) ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ∆∆
'L„w‰35התניא ÏÚÓlL‰שבספר ÌBÏM‰ ÔÈ�Úaבעולמות «…∆¿ƒ¿««»∆¿«¿»
NBÚ‰העליונים e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,‰ÏÚÓ È¯NÂ ÈÎ‡ÏÓ ÔÈaL∆≈«¿¬≈¿»≈«¿»∆«∆»¿∆

ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL36‰ÏÚÓlL ÌÈ¯NÂ ÌÈÎ‡Ïn‰ È�L ÔÈa)שמצד »ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
לזה זה מנגדים הם ‡B¯עצמם ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÌBÏML ,(∆»∆«¿≈«¿»«

CÏn‰ È�ÙÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈ¯O‰ BÓÎe ,Ì‰È�MÓ dB·b‰«»«ƒ¿≈∆¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«∆∆
ÂÈÏ‡ ÌÈÏËa Ì‰È�MLאחד לכל יש המלך לפני אינם כאשר אם וגם ∆¿≈∆¿≈ƒ≈»

שמנגדים משלו רצונות מהם

מול אל הרי חבירו, של לרצונות

וממילא מתבטלים הם המלך

הזקן רבנו ובלשון מתאחדים,

שאמרו ..." הקודש': ב'אגרת

פסו על ז"ל עושהרבותינו ק

של שר מיכאל כי במרומיו שלום

ואין אש של שר וגבריאל מים

שמיכאל כלומר זה את זה מכבין

מים... בשם הנקרא חסד של שר

בחינת היא אש... ובחינת

נגדיות מידות והן הגבורה...

כשהן והיינו לזו זו והפכיות

אך לבדן. מידות בבחינת

שלום עושה הקדושֿברוךֿהוא

גילוי ידי על דהיינו ביניהם

רבה הארה בהן שמתגלה

אין מאור מאד עצומה והשפעה

המידות ואזי הוא... ברוך סוף

וגבריאל מיכאל של הנגדיות

והיו ושורשן במקורן נכללות

באורו ובטלים ממש לאחדים

גילוי בבחינת להם המאיר יתברך

מתמזגים...". ÔÈ�Úואזי Ï·‡¬»ƒ¿»
‰Êכלפי השרים של הביטול ∆

ביניהם והאחדות «¿CLÓ�ƒהמלך
Ìb CkŒ¯Á‡שאינם לאחר ««»«

המלך בפני ¿BÈ‰aƒ˙עומדים
e‡¯˜� ‰Ê ÌL ÏÚ È¯‰L ,B˙„B·ÚÂ BÓB˜Óa „Á‡ Ïk ÌÈ¯O‰«»ƒ»∆»ƒ¿«¬»∆¬≈«≈∆ƒ¿¿
¯B˙a Ì‚Â ,ÌÚ‰ È¯N ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ì˙ÈÏÎzL ÌÈ¯N ÌLa¿≈»ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿»≈»»¿«¿

ÌÈ¯NהמלךÌ‰È�Èa ÌBÏL ‰NBÚנמצא מהם אחד כל כאשר גם כי »ƒ∆»≈≈∆
בהם. ניכרת המלך פעולת במקומו,

ÏÚÙpL ÌBÏM‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהעולם ÚLa˙בכללות ¿«∆∆∆ƒ¿««»∆ƒ¿»ƒ¿«
ÌBÏM‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM ,‰¯BzŒÔzÓ««»∆«¬∆«¿≈∆»ƒ¿»«»

,‰ÏÚÓÏמתבטלים שלמולו עליון אור התגלות הוא ועניינו תוכנו שכאמור ¿«¿»
אחדות ונוצרת הגזירהÓ‡Ók37¯הניגודים ביטול אודות המדרש כדברי ¿«¬«

תורה מתן בעת שהיה למעלה" יעלו לא ותחתונים למטה ירדו לא "עליונים

È�‡Âהקדושֿברוךֿהוא'‰ „¯iÂ ÏÈÁ˙n‰מלמעלה¯‰ ÏÚ «¬ƒ««¿ƒ«≈∆««
È�ÈÒ38,למטה˜¯ ‡Ïc ,‰hÓÏ ÌBÏM‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìb ÏÚBt ‰fL ƒ«∆∆≈«≈ƒ¿««»¿«»¿…«
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ּברכה אמנם ׁשעּור. לאכילה אין ולכן האכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשעלֿידי
עלֿידי הּנמׁשכת ּדלעילא אתערּותא ּבחינת היא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחרֹונה
ואכלּת ׁשעּור, לּה יׁש ולכן (ּכּנ"ל), ּדלתּתא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאתערּותא
אבל הּתחּתֹונים. ּבמעׂשה ׁשּתלּויה היינּו ּוברכּת, ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָוׂשבעּת
על מדקּדקים ׁשּיׂשראל עלֿידיֿזה הּנה ּגּופא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבזה
עלֿידיֿזה ּגׁשמּיים, ׁשּבדברים מצוה ההּדּור ענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָעצמם,
יּׂשא ענין ּׁשּנמׁש עד ּביֹותר, נעלים אֹורֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָממׁשיכים

ׁשּלמעלה. הּפנים נׂשיאת ,אלי ּפניו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָה'

e‰ÊÂׁשלמּות ּדעלֿידי ׁשלֹום, ל ויׂשם ׁשּממׁשי מה ¿∆ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ
הּׁשלֹום,הּב ענין אמּתּיּות נמׁש הּנ"ל רּור ְְֲִִִִֵַַַַַָָ

ּגם ותּקּון מּתהּו ּולמעלה ותחּתֹונים, מעליֹונים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלמעלה
הּקדׁש'34יחד ּב'אּגרת וכּמבאר הּׁשלֹום35. ּבענין ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

אמרּו ׁשעלֿזה מעלה, וׂשרי מלאכי ׁשּבין ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ּבמרֹומיו ׁשלֹום וׂשרים36עֹוׂשה הּמלאכים ׁשני (ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

הּגבֹוּה אֹור המׁשכת עלֿידי הּוא זה ׁשּׁשלֹום ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה),
ׁשּׁשניהם הּמל לפני ׁשהם ּכפי הּׂשרים ּוכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָמּׁשניהם,
ּבהיֹות ּגם אחרּֿכ נמׁש זה ענין אבל אליו. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבטלים
זה ׁשם על ׁשהרי ועבֹודתֹו, ּבמקֹומֹו אחד ּכל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשרים
וגם העם, ׂשרי להיֹות הּוא ׁשּתכליתם ׂשרים ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנקראּו
ענין הּוא ועלּֿדרֿזה ּביניהם. ׁשלֹום עֹוׂשה ׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבתֹור
עלֿידי ּׁשּנעׂשה מּתןּֿתֹורה, ּבׁשעת ׁשּנפעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלֹום

ּכמאמר למעלה, הּׁשלֹום ּבמרֹומיו, ׁשלֹום ואני37עֹוׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָ
סיני הר על ה' וּירד ענין38הּמתחיל ּכן ּגם ּפֹועל ׁשּזה , ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
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,‰ÏÈÎ‡‰ È„ÈŒÏÚL ˙eiÓLb‰ ¯e¯·a ÌÈ�BzÁz‰הברכה ואמירת ««¿ƒ¿≈««¿ƒ∆«¿≈»¬ƒ»
רק אלא הבירור את שפועלת דלתתא" "אתערותא נחשבת איננה האדם ידי על

עבודת של דלתתא" "אתערותא תבוא שאחריה דלעילא" "אתערותא מביאה

המאכל באכילת eÚL¯האדם ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂטעימה של אכילה וגם ¿»≈≈«¬ƒ»ƒ
ראשונה. ברכה מחייבת בלבד

‡È‰ ‰�B¯Á‡ ‰Î¯a Ì�Ó‡»¿»¿»»«¬»ƒ
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«¿≈
Ï"pk) ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»««

המאכל,שעבודת באכילת האדם

שמים לשם היא האכילה כאשר

תאוותו, את למלא כדי ולא

התניא בספר ÔÎÏÂכמבואר ,(¿»≈
zÏÎ‡Â ,¯eÚL dÏ LÈ≈»ƒ¿»«¿»

,zÎ¯·e zÚ·NÂוהשיעור ¿»»¿»≈«¿»
שביעה כדי ¿»‰e�ÈÈהוא

‰NÚÓa ‰ÈeÏzL∆¿»¿«¬≈
ÌÈ�BzÁz‰אתערותא" וזו ««¿ƒ

בעקבות שבאה דלעילא"

התחתונים. של «¬‡·Ïפעולתם
‡Ùeb ‰Êaהתחתוניםבעבודת ¿∆»

ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰עצמה ‰p‰ƒ≈«¿≈∆
ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«

,ÌÓˆÚמסתפקים ולא «¿»
אלא ההלכה עיקרי בשמירת

את גם ec‰‰«ƒ¯מוסיפים
ÌÈ¯·„aL ‰ÂˆÓƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ«¿≈∆
ÌÈÏÚ� ˙B¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¬ƒ
ÔÈ�Ú CLÓpM „Ú ,¯˙BÈa¿≈«∆ƒ¿»ƒ¿«
,EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈƒ»»»≈∆
.‰ÏÚÓlL ÌÈ�t‰ ˙‡ÈN�¿ƒ««»ƒ∆¿«¿»

CÈLÓnL ‰Ó e‰ÊÂנשיאת על הברכה ולאחר כהנים בברכת הכתוב ¿∆«∆«¿ƒ
ואומר מוסיף ‰e¯a¯הפנים ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚc ,ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ¿»≈¿»¿«¿≈¿≈«≈

Ï"p‰לדרגה גם שיעלו בגשמיות ונפלו שירדו הקדושה ניצוצות של ««
אותם המברר האדם משורש ומתגלה�CLÓשלמעלה ‡eizÓ˙מלמעלה ƒ¿»¬ƒƒ

e‰zÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ,ÌBÏM‰ ÔÈ�Úƒ¿««»∆¿«¿»≈∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ…
„ÁÈ Ìb Ôew˙Â34לנשיאת זוכים שבגללה העלייה כי נוספת, עלייה וזו ¿ƒ«««

של לשורש ועד מ"תחתונים" שלמעלה ל"עליונים" עד היא מלמעלה הפנים

שלימות כאמור, (שזוהי, ה"תיקון" עולם של מהשורש שלמעלה התוהו עולם

גבוהה יותר עוד לדרגה היא זו עלייה ואילו b‡'a¯˙הבירור) ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ∆∆
'L„w‰35התניא ÏÚÓlL‰שבספר ÌBÏM‰ ÔÈ�Úaבעולמות «…∆¿ƒ¿««»∆¿«¿»
NBÚ‰העליונים e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,‰ÏÚÓ È¯NÂ ÈÎ‡ÏÓ ÔÈaL∆≈«¿¬≈¿»≈«¿»∆«∆»¿∆

ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL36‰ÏÚÓlL ÌÈ¯NÂ ÌÈÎ‡Ïn‰ È�L ÔÈa)שמצד »ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
לזה זה מנגדים הם ‡B¯עצמם ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÌBÏML ,(∆»∆«¿≈«¿»«

CÏn‰ È�ÙÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈ¯O‰ BÓÎe ,Ì‰È�MÓ dB·b‰«»«ƒ¿≈∆¿«»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈«∆∆
ÂÈÏ‡ ÌÈÏËa Ì‰È�MLאחד לכל יש המלך לפני אינם כאשר אם וגם ∆¿≈∆¿≈ƒ≈»

שמנגדים משלו רצונות מהם

מול אל הרי חבירו, של לרצונות

וממילא מתבטלים הם המלך

הזקן רבנו ובלשון מתאחדים,

שאמרו ..." הקודש': ב'אגרת

פסו על ז"ל עושהרבותינו ק

של שר מיכאל כי במרומיו שלום

ואין אש של שר וגבריאל מים

שמיכאל כלומר זה את זה מכבין

מים... בשם הנקרא חסד של שר

בחינת היא אש... ובחינת

נגדיות מידות והן הגבורה...

כשהן והיינו לזו זו והפכיות

אך לבדן. מידות בבחינת

שלום עושה הקדושֿברוךֿהוא

גילוי ידי על דהיינו ביניהם

רבה הארה בהן שמתגלה

אין מאור מאד עצומה והשפעה

המידות ואזי הוא... ברוך סוף

וגבריאל מיכאל של הנגדיות

והיו ושורשן במקורן נכללות

באורו ובטלים ממש לאחדים

גילוי בבחינת להם המאיר יתברך

מתמזגים...". ÔÈ�Úואזי Ï·‡¬»ƒ¿»
‰Êכלפי השרים של הביטול ∆

ביניהם והאחדות «¿CLÓ�ƒהמלך
Ìb CkŒ¯Á‡שאינם לאחר ««»«

המלך בפני ¿BÈ‰aƒ˙עומדים
e‡¯˜� ‰Ê ÌL ÏÚ È¯‰L ,B˙„B·ÚÂ BÓB˜Óa „Á‡ Ïk ÌÈ¯O‰«»ƒ»∆»ƒ¿«¬»∆¬≈«≈∆ƒ¿¿
¯B˙a Ì‚Â ,ÌÚ‰ È¯N ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ì˙ÈÏÎzL ÌÈ¯N ÌLa¿≈»ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿»≈»»¿«¿

ÌÈ¯NהמלךÌ‰È�Èa ÌBÏL ‰NBÚנמצא מהם אחד כל כאשר גם כי »ƒ∆»≈≈∆
בהם. ניכרת המלך פעולת במקומו,

ÏÚÙpL ÌBÏM‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהעולם ÚLa˙בכללות ¿«∆∆∆ƒ¿««»∆ƒ¿»ƒ¿«
ÌBÏM‰ ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM ,‰¯BzŒÔzÓ««»∆«¬∆«¿≈∆»ƒ¿»«»

,‰ÏÚÓÏמתבטלים שלמולו עליון אור התגלות הוא ועניינו תוכנו שכאמור ¿«¿»
אחדות ונוצרת הגזירהÓ‡Ók37¯הניגודים ביטול אודות המדרש כדברי ¿«¬«

תורה מתן בעת שהיה למעלה" יעלו לא ותחתונים למטה ירדו לא "עליונים

È�‡Âהקדושֿברוךֿהוא'‰ „¯iÂ ÏÈÁ˙n‰מלמעלה¯‰ ÏÚ «¬ƒ««¿ƒ«≈∆««
È�ÈÒ38,למטה˜¯ ‡Ïc ,‰hÓÏ ÌBÏM‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìb ÏÚBt ‰fL ƒ«∆∆≈«≈ƒ¿««»¿«»¿…«
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ebe'יב l`xyi ipa z` ekxaz dk

ּגׁשמּיּות ּבין ׁשלֹום ׁשּפֹועלים רק ּדלא למּטה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹהּׁשלֹום
יֹותר ּגדֹולה מעלה ּבזה ׁשּיׁש זאת עֹוד אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹורּוחנּיּות,
נכלל ׁשהּמאכל הּנ"ל עלּֿדר ההפכים, חּבּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידי

ֱֶֹּבאלקּות.

e‰ÊÂּתברכּו ּדענין גֹו'. ׁשלֹום ל ויׂשם גֹו' תברכּו ּכה ¿∆ְְְְְְְְִֵַָָָָֹ
הּדרּוׁש ּבהמׁש (ּכּמּובא ּבכתרֹו אֹותּיֹות 39הּוא ְְְְְִִֵֶַַָ

ואחרּֿכ40מהרמ"ז הּכתר, מּספירת ההמׁשכה היינּו ,( ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ו'מין ּדּוכרין' 'מין ענין ׁשהּוא ,ויׁשמר יברכ ענין ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָהּוא

על לעניןנּוקבין', ּבאים ואחרּֿכ וכּו', ותחּתֹונים יֹונים ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ
מ'מין למעלה והּנׂשיאה ההגּבהה ,אלי ּפניו ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָיּׂשא
ענין ׁשלֹום, ל ויׂשם ענין ׁשּזהּו נּוקבין', ו'מין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּדּוכרין'
נמׁש ּומּזה הּׁשלמּות, לענין עד והאחדּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשלֹום
ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי את וׂשמּו הענין, סּיּום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאחרּֿכ

ֲֲֵָאברכם.

e‰ÊÂהֹוצאתי אׁשר אלקי ה' אנכי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
עלֿ היה מצרים ּדיציאת ּדהּגּלּוי מצרים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמארץ
ּבגלּות הּירידה היתה ּדבתחּלה ,ּפר עבֹודת הקּדמת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָידי
ּכל אבל ּוגבּולים, מיצרים מּלׁשֹון מצרים סתם, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָמצרים
הּׁשעּבּוד התחיל לא חּיים היּו ואחיו ׁשּיֹוסף ,41זמן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

את ידע לא אׁשר מצרים על חדׁש מל וּיקם ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹואחרּֿכ
ּבעבֹודת42יֹוסף הּׁשעּבּוד וקׁשי הּׁשעּבּוד התחיל ואז , ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגדֹול', ה'רכּוׁש אל ּבאּו ועלֿידיֿזה ,43ּפר ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ועד ּגדֹול, ּברכּוׁש יצאּו כן ואחרי גֹו' אֹותם ועּנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָועבדּום

ז"ל רּבֹותינּו על44ׁשאמרּו לוּתר רצּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ועּנּו ּדועבדּום העּנּוי ׁשּיתּבּטל ּובלבד ּגדֹול' ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה'רכּוׁש
ּגדל מּובן ּבמצרים, נׁשארּו ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּומּזה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותם,
מצרים, מארץ צאת וכימי ּגדֹול'. ה'רכּוׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהעּלּוי
וקׁשי ּבּגלּות הּירידה ׁשעלֿידי הּזה, ּבּזמן ּגם הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּכן
וזהּו ּדלעתיד. ּגדֹול' ה'רכּוׁש אל ּבאים ּבּגלּות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָהּׁשעּבּוד
על ּדקאי לֹומר ּדיׁש כּו', עצמם על מדקּדקים ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָענין
ּדעּקר ּדמׁשיחא, ועקבתא הּגלּות ּדזמן נפׁש' ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָה'מסירּות
ּדאל נפׁש' ה'מסירּות היא ּדמׁשיחא ּבעקבתא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

הּמלעיגים מּפני חּיּוב45יבֹוׁש אינֹו זה ענין והרי , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מצותמּדאֹוריתא ולא הּתֹורה מן מצותֿעׂשה זֹו ׁשאין , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

הּובא ּגּופא 'ערּו ּב'ׁשלחן וגם הּתֹורה, מן ְְְֲִֶַַַָָָָָֹֻלאֿתעׂשה
הרמ"א ּבהּגהת רק זה הּדּור46חּיּוב ׁשהּוא היינּו , ְְִִֶֶַַַַַָָָ

הרי הענין ּבתכן וגם עצמם. על קּבלּו ׁשּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹודקּדּוק
ּבבחינת היא הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ּדאל זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָעבֹודה
ּומצות מצותֿעׂשה ענין ּכי כּו', עצמם על ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָמדקּדקים
אׁשר הּמעׂשים על הּצּוּוי הּוא ׁשּבּתֹורה ֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹלאֿתעׂשה
העבֹודה אפן ואּלּו ּתיעׂשּנה, לא אׁשר ואּלה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתיעׂשּנה
מּלמּטה עבֹודה אּלא מּלמעלה צּוּוי אינֹו כּו' יבֹוׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּדלא
היה לא והּמׁשנה הּׁש"ס ּדבזמן יׂשראל. עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנֹוספת
ּבעבֹודת ּכ ּכל עּקר עדין כּו') יבֹוׁש (ּדאל זה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָענין
יבֹוׁש אל היא העבֹודה עּקר הּגלּות ּבזמן ודוקא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהאדם,
מּפני מתּבּיׁשים ׁשּלא ּדעלֿידי הּמלעיגים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹמּפני

ּוכמאמר ּבּמלעיגים, ּגם ּפֹועלים ּכל47הּמלעיגים, וראּו ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָ
ּדאף מּמּך, ויראּו עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּמי

ׁשּבראׁש ּתפּלין על נאמר זה הרי48ׁשּפסּוק מּכלֿמקֹום , ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לתפּלין ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשלמּות49הקׁשה ּדעלֿידי , ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ
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ואילך.)45 3 ע' אידיש סה"מ ואילך. קכ ע' ח"ג קונטרסים סה"מ רפ. ע' תרנ"ז סה"מ - תרנ"ז תשמח שמח המשך או"ח)46ראה

י.)47בתחלתו. כח, א.)48תבוא ו, א.)49ברכות לה, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

epÚÂ Ìe„·ÚÂc ÈepÚ‰ Ïha˙iL „·Ï·e 'ÏB„b LeÎ¯'‰ ÏÚ«»¿»ƒ¿«∆ƒ¿«≈»ƒ¿«¬»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓa e¯‡L� ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‰fÓe ,Ì˙B‡והקדושֿברוךֿהוא »ƒ∆∆««ƒ≈ƒ¿¬¿ƒ¿«ƒ

ובלבד הרכוש על לוותר לבקשתם נענה ‰ÈelÚשיצאו,לא Ï„b Ô·eÓ»…∆»ƒ
'ÏB„b LeÎ¯'‰ ÏLטומאת מתוך הקדושים הניצוצות העלאת כמה ועד ∆»¿»

הקדושֿ בעיני חשובה מצרים

ברוךֿהוא.

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈÎÂ¿ƒ≈≈¿≈∆∆
ÔÓfa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈««¿«

,‰f‰סיום הגלותלקראת «∆
לגאולה והמעבר הנוכחית

‰È¯i„‰השלימה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»
˙eÏbaגדולה ירידה שהיא «»

לזה ונוסף ÈL˜Â¿…ƒכשלעצמה
˙eÏba „eaÚM‰הדומה «ƒ¿«»

במצרים שהייתה פרך לעבודת

'ÏB„b LeÎ¯'‰ Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆»¿»
„È˙ÚÏcהעינוי דווקא כי ƒ¿»ƒ

והזיכוך הבירור הם והשעבוד

והעלאת בירור את שמאפשר

לעיל. כמבואר הניצוצות,

ÔÈ�Ú e‰ÊÂהפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
ז"ל חכמינו מאמר ≈∆Ì‰Lשל

ישראל ÏÚבני ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ«
¯ÓBÏ LÈc ,'eÎ ÌÓˆÚ«¿»¿≈«

רק הכוונה הדקדוקשאין לעניין

האכילה שיעור לגבי וההידור

אלא המזון בברכת המחייב

È‡˜cהיא ÏÚשהכוונה ¿»≈«
'LÙ� ˙e¯ÈÒÓ'‰בני של «¿ƒ∆∆

בלימוד ה' את העובדים ישראל

מתוך המצוות וקיום התורה

כך לשם הנדרשת המסירותֿנפש

אלו ‰eÏb˙בימים ÔÓÊcƒ¿««»
‡ÁÈLÓc ‡˙·˜ÚÂהתקופה ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

כבר כאשר הגלות, של האחרונה

משיח, של עקבותיו את ÁÈLÓc‡שומעים ‡˙·˜Úa ‰„B·Ú‰ ¯wÚc¿ƒ«»¬»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
‡È‰החסידות בתורת È�tÓכנאמר LB·È Ï‡c 'LÙ� ˙e¯ÈÒÓ'‰ ƒ«¿ƒ∆∆¿«≈ƒ¿≈

ÌÈ‚ÈÚÏn‰45,ולועגים ומצוות תורה בענייני המזלזלים מאלה להתרשם לא ««¿ƒƒ
והבושה שלהם הלעג בגלל כראוי ה' בעבודת מלעסוק להימנע ולא להם

È¯B‡cÓ˙‡מפניהם ·eiÁ B�È‡ ‰Ê ÔÈ�Ú È¯‰Â,התורה BÊמן ÔÈ‡L «¬≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿«¿»∆≈
Ì‚Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿…ƒ¿«…«¬∆ƒ«»¿«

‡Ùeb 'Ce¯Ú ÔÁÏL'aעצמו˙‰b‰a ˜¯ ‰Ê ·eiÁ ‡·e‰ ¿À¿»»»»ƒ∆«¿«»«

‡"Ó¯‰46,ערוך השולחן מחבר יוסף' ה'בית בדברי e‰L‡ולא e�ÈÈ‰ »«»«¿∆
ÌÓˆÚ ÏÚ eÏa˜ Ï‡¯NiL ˜ec˜„Â ¯ec‰עליו נצטוו שלא למרות ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿»

È�tÓבמפורש. LB·È Ï‡c BÊ ‰„B·Ú È¯‰ ÔÈ�Ú‰ ÔÎ˙a Ì‚Â¿«¿…∆»ƒ¿»¬≈¬»¿«≈ƒ¿≈
ÌÈ‚ÈÚÏn‰הלב וברגש בתחושה בעיקר הוא ÈÁ·a�˙שעניינה ‡È‰ ««¿ƒƒƒƒ¿ƒ«

'eÎ ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»
הדין, מן חייבים שהם ממה יותר

‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÔÈ�Ú Èkƒƒ¿«ƒ¿«¬≈
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓeƒ¿«…«¬∆
ÏÚ Èeev‰ ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»«ƒ«
‰pNÚÈz ¯L‡ ÌÈNÚn‰««¬ƒ¬∆≈»∆»
,‰pNÚÈz ‡Ï ¯L‡ ‰l‡Â¿≈∆¬∆…≈»∆»
‡Ïc ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ el‡Â¿ƒ…∆»¬»¿…
Èeeˆ B�È‡ 'eÎ LB·È≈≈ƒ

‰ÏÚÓlÓאינו דומהשהרי ƒ¿«¿»
שבדרך הציוויים כלללרוב

פעולה לעשות חובה הוא עניינם

מלעשות להימנע או מסוימת

מסוימת B·Ú„‰פעולה ‡l‡∆»¬»
‰hÓlÓהאדם ‰ÙÒBp˙מצד ƒ¿«»«∆∆

Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚמבלי «¿≈ƒ¿»≈
כך. על ‰Ò"Mשיצטוו ÔÓÊ·c¿ƒ¿«««

‰Ê ÔÈ�Ú ‰È‰ ‡Ï ‰�Ln‰Â¿«ƒ¿»…»»ƒ¿»∆
ÔÈ„Ú ('eÎ LB·È Ï‡c)¿«≈¬«ƒ
˙„B·Úa Ck Ïk ¯wÚƒ»»»«¬«
ÔÓÊa ‡˜Â„Â ,Ì„‡‰»»»¿«¿»ƒ¿«
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚ ˙eÏb‰«»ƒ«»¬»ƒ
ÌÈ‚ÈÚÏn‰ È�tÓ LB·È Ï‡«≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
ובהידור בתוספת שמדובר הרי

יותר מאוחרים בדורות שבאו

והולך הגלות. בזמן ודווקא

זו בעבודה נוספת מעלה ומבאר

המלעיגים", מפני יבוש "אל של

ÌÈLia˙Ó ‡lL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏÚBt ,ÌÈ‚ÈÚÏn‰ È�tÓƒ¿≈««¿ƒƒ¬ƒ

והתעלות לטובה »Ìbשינוי
ÌÈ‚ÈÚÏna,עצמם¯Ó‡ÓÎe47ז"ל הפסוקחכמינו ÈnÚעל Ïk e‡¯Â ««¿ƒƒ¿«¬«¿»»«≈

,jnÓ e‡¯ÈÂ EÈÏÚ ‡¯˜� '‰ ÌL Èk ı¯‡‰מקיים יהודי שכאשר »»∆ƒ≈ƒ¿»»∆¿»¿ƒ∆»
הדבר לכך, המנגדים מאלה להתרשם מבלי ומצוות עליהםתורה גם משפיע

L‡¯aL ÔÈlÙz ÏÚ ¯Ó‡� ‰Ê ˜eÒtL Û‡c48È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ , ¿«∆»∆∆¡««¿ƒƒ∆»…ƒ»»¬≈
ÔÈlÙ˙Ï dlk ‰¯Bz‰ Ïk ‰L˜‰49,הפסוק על ז"ל חכמינו כמאמר À¿»»«»À»ƒ¿ƒƒ

הוקשה בפיך", ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזיכרון ידך על לאות לך "והיה

תפילי מה לתפילין: כולה התורה כל גרמא,[הושוותה] שהזמן עשה מצוות ן
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יג d"nyz'd ,oeiq a"i ,`yp zyxt zay

ועּנּו ּדועבדּום העּנּוי ׁשּיתּבּטל ּובלבד ּגדֹול' ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה'רכּוׁש
ּגדל מּובן ּבמצרים, נׁשארּו ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּומּזה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותם,
מצרים, מארץ צאת וכימי ּגדֹול'. ה'רכּוׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהעּלּוי
וקׁשי ּבּגלּות הּירידה ׁשעלֿידי הּזה, ּבּזמן ּגם הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּכן
וזהּו ּדלעתיד. ּגדֹול' ה'רכּוׁש אל ּבאים ּבּגלּות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָהּׁשעּבּוד
על ּדקאי לֹומר ּדיׁש כּו', עצמם על מדקּדקים ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָענין
ּדעּקר ּדמׁשיחא, ועקבתא הּגלּות ּדזמן נפׁש' ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָה'מסירּות
ּדאל נפׁש' ה'מסירּות היא ּדמׁשיחא ּבעקבתא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהעבֹודה

הּמלעיגים מּפני חּיּוב45יבֹוׁש אינֹו זה ענין והרי , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מצותמּדאֹוריתא ולא הּתֹורה מן מצותֿעׂשה זֹו ׁשאין , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

הּובא ּגּופא 'ערּו ּב'ׁשלחן וגם הּתֹורה, מן ְְְֲִֶַַַָָָָָֹֻלאֿתעׂשה
הרמ"א ּבהּגהת רק זה הּדּור46חּיּוב ׁשהּוא היינּו , ְְִִֶֶַַַַַָָָ

הרי הענין ּבתכן וגם עצמם. על קּבלּו ׁשּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹודקּדּוק
ּבבחינת היא הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ּדאל זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָעבֹודה
ּומצות מצותֿעׂשה ענין ּכי כּו', עצמם על ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָמדקּדקים
אׁשר הּמעׂשים על הּצּוּוי הּוא ׁשּבּתֹורה ֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹלאֿתעׂשה
העבֹודה אפן ואּלּו ּתיעׂשּנה, לא אׁשר ואּלה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּתיעׂשּנה
מּלמּטה עבֹודה אּלא מּלמעלה צּוּוי אינֹו כּו' יבֹוׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּדלא
היה לא והּמׁשנה הּׁש"ס ּדבזמן יׂשראל. עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנֹוספת
ּבעבֹודת ּכ ּכל עּקר עדין כּו') יבֹוׁש (ּדאל זה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָענין
יבֹוׁש אל היא העבֹודה עּקר הּגלּות ּבזמן ודוקא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהאדם,
מּפני מתּבּיׁשים ׁשּלא ּדעלֿידי הּמלעיגים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹמּפני

ּוכמאמר ּבּמלעיגים, ּגם ּפֹועלים ּכל47הּמלעיגים, וראּו ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָ
ּדאף מּמּך, ויראּו עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעּמי

ׁשּבראׁש ּתפּלין על נאמר זה הרי48ׁשּפסּוק מּכלֿמקֹום , ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לתפּלין ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשלמּות49הקׁשה ּדעלֿידי , ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ
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י.)47בתחלתו. כח, א.)48תבוא ו, א.)49ברכות לה, קידושין
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epÚÂ Ìe„·ÚÂc ÈepÚ‰ Ïha˙iL „·Ï·e 'ÏB„b LeÎ¯'‰ ÏÚ«»¿»ƒ¿«∆ƒ¿«≈»ƒ¿«¬»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓa e¯‡L� ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‰fÓe ,Ì˙B‡והקדושֿברוךֿהוא »ƒ∆∆««ƒ≈ƒ¿¬¿ƒ¿«ƒ

ובלבד הרכוש על לוותר לבקשתם נענה ‰ÈelÚשיצאו,לא Ï„b Ô·eÓ»…∆»ƒ
'ÏB„b LeÎ¯'‰ ÏLטומאת מתוך הקדושים הניצוצות העלאת כמה ועד ∆»¿»

הקדושֿ בעיני חשובה מצרים

ברוךֿהוא.

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈÎÂ¿ƒ≈≈¿≈∆∆
ÔÓfa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈««¿«

,‰f‰סיום הגלותלקראת «∆
לגאולה והמעבר הנוכחית

‰È¯i„‰השלימה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»
˙eÏbaגדולה ירידה שהיא «»

לזה ונוסף ÈL˜Â¿…ƒכשלעצמה
˙eÏba „eaÚM‰הדומה «ƒ¿«»

במצרים שהייתה פרך לעבודת

'ÏB„b LeÎ¯'‰ Ï‡ ÌÈ‡a»ƒ∆»¿»
„È˙ÚÏcהעינוי דווקא כי ƒ¿»ƒ

והזיכוך הבירור הם והשעבוד

והעלאת בירור את שמאפשר

לעיל. כמבואר הניצוצות,

ÔÈ�Ú e‰ÊÂהפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
ז"ל חכמינו מאמר ≈∆Ì‰Lשל

ישראל ÏÚבני ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ«
¯ÓBÏ LÈc ,'eÎ ÌÓˆÚ«¿»¿≈«

רק הכוונה הדקדוקשאין לעניין

האכילה שיעור לגבי וההידור

אלא המזון בברכת המחייב

È‡˜cהיא ÏÚשהכוונה ¿»≈«
'LÙ� ˙e¯ÈÒÓ'‰בני של «¿ƒ∆∆

בלימוד ה' את העובדים ישראל

מתוך המצוות וקיום התורה

כך לשם הנדרשת המסירותֿנפש

אלו ‰eÏb˙בימים ÔÓÊcƒ¿««»
‡ÁÈLÓc ‡˙·˜ÚÂהתקופה ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

כבר כאשר הגלות, של האחרונה

משיח, של עקבותיו את ÁÈLÓc‡שומעים ‡˙·˜Úa ‰„B·Ú‰ ¯wÚc¿ƒ«»¬»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
‡È‰החסידות בתורת È�tÓכנאמר LB·È Ï‡c 'LÙ� ˙e¯ÈÒÓ'‰ ƒ«¿ƒ∆∆¿«≈ƒ¿≈

ÌÈ‚ÈÚÏn‰45,ולועגים ומצוות תורה בענייני המזלזלים מאלה להתרשם לא ««¿ƒƒ
והבושה שלהם הלעג בגלל כראוי ה' בעבודת מלעסוק להימנע ולא להם

È¯B‡cÓ˙‡מפניהם ·eiÁ B�È‡ ‰Ê ÔÈ�Ú È¯‰Â,התורה BÊמן ÔÈ‡L «¬≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿«¿»∆≈
Ì‚Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿…ƒ¿«…«¬∆ƒ«»¿«

‡Ùeb 'Ce¯Ú ÔÁÏL'aעצמו˙‰b‰a ˜¯ ‰Ê ·eiÁ ‡·e‰ ¿À¿»»»»ƒ∆«¿«»«

‡"Ó¯‰46,ערוך השולחן מחבר יוסף' ה'בית בדברי e‰L‡ולא e�ÈÈ‰ »«»«¿∆
ÌÓˆÚ ÏÚ eÏa˜ Ï‡¯NiL ˜ec˜„Â ¯ec‰עליו נצטוו שלא למרות ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿»

È�tÓבמפורש. LB·È Ï‡c BÊ ‰„B·Ú È¯‰ ÔÈ�Ú‰ ÔÎ˙a Ì‚Â¿«¿…∆»ƒ¿»¬≈¬»¿«≈ƒ¿≈
ÌÈ‚ÈÚÏn‰הלב וברגש בתחושה בעיקר הוא ÈÁ·a�˙שעניינה ‡È‰ ««¿ƒƒƒƒ¿ƒ«

'eÎ ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»
הדין, מן חייבים שהם ממה יותר

‰NÚŒ˙ÂˆÓ ÔÈ�Ú Èkƒƒ¿«ƒ¿«¬≈
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓeƒ¿«…«¬∆
ÏÚ Èeev‰ ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»«ƒ«
‰pNÚÈz ¯L‡ ÌÈNÚn‰««¬ƒ¬∆≈»∆»
,‰pNÚÈz ‡Ï ¯L‡ ‰l‡Â¿≈∆¬∆…≈»∆»
‡Ïc ‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ el‡Â¿ƒ…∆»¬»¿…
Èeeˆ B�È‡ 'eÎ LB·È≈≈ƒ

‰ÏÚÓlÓאינו דומהשהרי ƒ¿«¿»
שבדרך הציוויים כלללרוב

פעולה לעשות חובה הוא עניינם

מלעשות להימנע או מסוימת

מסוימת B·Ú„‰פעולה ‡l‡∆»¬»
‰hÓlÓהאדם ‰ÙÒBp˙מצד ƒ¿«»«∆∆

Ï‡¯NÈ È„ÈŒÏÚמבלי «¿≈ƒ¿»≈
כך. על ‰Ò"Mשיצטוו ÔÓÊ·c¿ƒ¿«««

‰Ê ÔÈ�Ú ‰È‰ ‡Ï ‰�Ln‰Â¿«ƒ¿»…»»ƒ¿»∆
ÔÈ„Ú ('eÎ LB·È Ï‡c)¿«≈¬«ƒ
˙„B·Úa Ck Ïk ¯wÚƒ»»»«¬«
ÔÓÊa ‡˜Â„Â ,Ì„‡‰»»»¿«¿»ƒ¿«
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯wÚ ˙eÏb‰«»ƒ«»¬»ƒ
ÌÈ‚ÈÚÏn‰ È�tÓ LB·È Ï‡«≈ƒ¿≈««¿ƒƒ
ובהידור בתוספת שמדובר הרי

יותר מאוחרים בדורות שבאו

והולך הגלות. בזמן ודווקא

זו בעבודה נוספת מעלה ומבאר

המלעיגים", מפני יבוש "אל של

ÌÈLia˙Ó ‡lL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏÚBt ,ÌÈ‚ÈÚÏn‰ È�tÓƒ¿≈««¿ƒƒ¬ƒ

והתעלות לטובה »Ìbשינוי
ÌÈ‚ÈÚÏna,עצמם¯Ó‡ÓÎe47ז"ל הפסוקחכמינו ÈnÚעל Ïk e‡¯Â ««¿ƒƒ¿«¬«¿»»«≈

,jnÓ e‡¯ÈÂ EÈÏÚ ‡¯˜� '‰ ÌL Èk ı¯‡‰מקיים יהודי שכאשר »»∆ƒ≈ƒ¿»»∆¿»¿ƒ∆»
הדבר לכך, המנגדים מאלה להתרשם מבלי ומצוות עליהםתורה גם משפיע

L‡¯aL ÔÈlÙz ÏÚ ¯Ó‡� ‰Ê ˜eÒtL Û‡c48È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ , ¿«∆»∆∆¡««¿ƒƒ∆»…ƒ»»¬≈
ÔÈlÙ˙Ï dlk ‰¯Bz‰ Ïk ‰L˜‰49,הפסוק על ז"ל חכמינו כמאמר À¿»»«»À»ƒ¿ƒƒ

הוקשה בפיך", ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזיכרון ידך על לאות לך "והיה

תפילי מה לתפילין: כולה התורה כל גרמא,[הושוותה] שהזמן עשה מצוות ן
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והיּו ונעׂשה הּמלעיגים, את מהּפכים ּבתקף, ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹהעבֹודה
מיניקֹותי וׂשרֹותיהם אֹומני ּבזמן50מלכים עֹוד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

.51הּגלּות ַָ

È„ÈŒÏÚÂ,ּבכתרֹו אֹותּיֹות ּתברכּו ענין נמׁש זה, ּכל ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֶַָָָ
לׁשלמּות ׁשּבאים עד הּכתר, ספירת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהמׁשכת
אברכם, ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּברכה,

ּברּכת את להּפירּוׁשׁשּממׁשיכים מיּבעי לא 52הּקּב"ה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
להּפירּוׁש ּגם אּלא ליׂשראל, אברכם ּדאני52ׁשאני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו ּכהנים הם יׂשראל ּכל הרי לּכהנים, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַָָָֹֹאברכם
קדֹוׁש.53ׁשּכתּוב וגֹוי ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ואּתם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּבּבני הענינים, ּבכל ּבׁשלמּות הּברכה ׁשּנמׁשכת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהינּו
הּגאּלה ּברּכת העּקרית, לּברכה עד רויחי, ּומזֹוני ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחּיי
הּקׁשּורה מׁשיחא, מלּכא ּדוד עלֿידי והּׁשלמה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהאמּתית
ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל מׁשה רּבנּו, מׁשה עם ִִֵֵֵֶֶַַֹֹּגם

הּבעלֿׁשםֿטֹוב54אחרֹון ׁשל הּמעינֹות הפצת עם וגם , ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָ
מׁשיחא מלּכא ּדא מר קאתי ׁשעלֿידיֿזה .55חּוצה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבאפן היא הּבעלֿׁשםֿטֹוב מעינֹות ּכׁשהפצת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּובפרט
מיּניּה ּבאּור56ּדיתּפרנסּון ּבּה ׁשּיׁש חּב"ד, ּתֹורת עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּגם אּלא ּבאּור רק ולא הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּומעינֹות ְְְֵֵֶַַַַַַַַָֹּבתֹורת
ועלֿידי .ּבער ׁשּלא לחּדּוׁש עד חדׁשים, ענינים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהֹוספת
ּבאים הּגלּות ּבזמן עֹוד חּוצה הּמעינֹות ּבהפצת ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעסק

גֹו' ראׁש את נׂשא היינּו57לענין הראׁש, והגּבהת נׂשיאת , ְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹ
את ּגם אּלא והּגּוף הרגל את רק לא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמגּביהים

הּנׂשיאה58הראׁש ענין ׁשּזהּו ּפניו, ה' יּׂשא ּבענין ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
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יש ומכאן פטורות, נשים גרמא שהזמן עשה מצוות כל אף - פטורות ונשים

לא ממך" ויראו הארץ... עמי כל "וראו הפסוק על ז"ל חכמינו שמאמר ללמוד

התורה מצוות לכל אלא בפרט תפילין למצוות רק ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcמתייחס
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏLומצוות להתביישÛ˜˙a,בתורה ומבלי להתרשם מבלי ¿≈»¬»¿…∆

,ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ
בלבד זו אלאולא ילעיגו שלא

ÌÈÎÏÓלהיפך eÈ‰Â ‰NÚ�Â¿«¬∆¿»¿»ƒ
Ì‰È˙B¯NÂ CÈ�ÓB‡¿«ƒ¿»≈∆

CÈ˙B˜È�ÈÓ50אחד של פסוק ≈ƒ«ƒ
הגאולה ÔÓÊaמיעודי „BÚƒ¿«

˙eÏb‰51בוא לפני ועוד «»
הופכים המלעיגים הגאולה

ה'. לעבודת למסייעים

,‰Ê Ïk È„ÈŒÏÚÂ'ה עבודת ¿«¿≈»∆
על "מדקדקים של באופן

נפש, במסירות היינו עצמם",

לעיל, ÔÈ�Úכמבואר CLÓ�ƒ¿»ƒ¿«
,B¯˙Îa ˙Bi˙B‡ eÎ¯·z¿»¿ƒ¿ƒ¿
,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ««∆∆
˙eÓÏLÏ ÌÈ‡aL „Ú«∆»ƒƒ¿≈

,‰Î¯a‰לברכות בנוסף כאשר «¿»»
המעלות כל עם הכהנים, של

של לברכותיו גם זוכים שבדבר,

כהמשך הקדושֿברוךֿהוא

‡˙הכהניםeÓNÂהכתוב ¿»∆
È�‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ÈÓL¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
˙‡ ÌÈÎÈLÓnL ,ÌÎ¯·‡¬»¬≈∆«¿ƒƒ∆
ÈÚaÈÓ ‡Ï ,‰"aw‰ ˙k¯aƒ¿««»»…ƒ»≈

לומר צריך Le¯Èt‰Ï52אין ¿«≈
È�‡Lהקדושֿברוךֿהוא ∆¬ƒ

,Ï‡¯NÈÏ ÌÎ¯·‡שלפי ¬»¬≈¿ƒ¿»≈
שהכוונה בוודאי זה פירוש

מאת ישראל לבני ברכה לתוספת

Ìbהקדושֿברוךֿהוא ‡l‡∆»«
Le¯Èt‰Ï52הפירוש ‡·¯ÌÎלפי È�‡cיברך שהקדושֿברוךֿהוא משמעו ¿«≈«¬ƒ¬»¬≈
,ÌÈ�‰kÏכי ישראל בני לכל ברכה לתוספת הכוונה זאת Ïkבכל È¯‰ «…¬ƒ¬≈»

·e˙kL BÓk ÌÈ�‰k Ì‰ Ï‡¯NÈ53תורה מתן eÈ‰zבפרשת Ìz‡Â ƒ¿»≈≈…¬ƒ¿∆»¿«∆ƒ¿
e�È‰Â .LB„˜ ÈB‚Â ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏברכתו ידי על שלהתוספת ƒ«¿∆∆…¬ƒ¿»¿«¿

משמעה ÏÎaהקדושֿברוךֿהוא ˙eÓÏLa ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿»»ƒ¿≈¿»
È�aa ,ÌÈ�È�Ú‰בבניםÈiÁחייםÈ�BÊÓeומזונותÈÁÈÂ¯,בריוח„Ú »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈¿ƒ≈«

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ˙k¯a ,˙È¯wÚ‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»ƒ»ƒƒ¿««¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ „Âcהגאולה המשיח, LÓ‰מלך ÌÚ Ìb ‰¯eLw‰ »ƒ«¿»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
,e�a¯ז"ל חכמינו ‡ÔB¯Áכמאמר Ï‡Bb ‡e‰ ÔBL‡¯ Ï‡Bb ‰LÓ54, «≈…∆≈ƒ≈«¬

ŒÏÚL ,‰ˆeÁ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÏL ˙B�ÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ ÌÚ Ì‚Â¿«ƒ¬»«««¿»∆«««≈»∆«
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡c ¯Ó È˙‡˜ ‰ÊŒÈ„È55לבעל המשיח המלך כמענה ¿≈∆»»≈«»«¿»¿ƒ»

קא "אימתי שאלתו על טוב שם

– אדוני)? יבוא (מתי מר" אתי

חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו

חג של ובמאמרים (בשיחות

את להזכיר נוהג הרבי השבועות

ניתנה ידו שעל רבנו משה

ואת המלך דוד ואת התורה,

ההסתלקות שיום טוב שם הבעל

ועומד השבועות בחג חל שלהם

הרבי וכאן ביניהם, המשותף על

שלושתםמתייחס של לשייכות

השלימה). «¿Ë¯Ù·eƒלגאולה
ŒÏÚa‰ ˙B�ÈÚÓ ˙ˆÙ‰Lk¿∆¬»««¿¿«««
ÔÙ‡a ‡È‰ ·BËŒÌL≈ƒ¿…∆

dÈpÈÓ ÔeÒ�¯t˙Èc56לגבי ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
לימוד שבזכות נאמר הזוהר ספר

ישראל בני יצאו זה חיבור

ידי על וזאת ברחמים מהגלות

של באופן התורה פנימיות לימוד

היינו מיניה", "יתפרנסון

הי יובנו שלשהדברים בשכלו טב

ומזון "פרנסה" וישמשו האדם

Bz¯˙לנשמה È„ÈŒÏÚ«¿≈«
¯e‡a da LiL ,„"aÁ««∆≈»≈
ŒÏÚa‰ ˙B�ÈÚÓe ˙¯B˙a¿«««¿«««
¯e‡a ˜¯ ‡ÏÂ ,·BËŒÌL≈¿…«≈
ÌÈ�È�Ú ˙ÙÒB‰ Ìb ‡l‡∆»«»«ƒ¿»ƒ
‡lL LecÁÏ „Ú ,ÌÈL„Á¬»ƒ«¿ƒ∆…

C¯Úaעל זה וכל למקור, ביחס ¿∆∆
בצורה הדברים הסברת ידי

האדם. של בשכלו ומתיישבת פנימית

˙B�ÈÚn‰ ˙ˆÙ‰a ˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚÂהחסידותשל BÚ„תורת ‰ˆeÁ ¿«¿≈»≈∆«¬»«««¿»»
'B‚ L‡¯ ˙‡ ‡N� ÔÈ�ÚÏ ÌÈ‡a ˙eÏb‰ ÔÓÊa57,הפותח הפסוק ƒ¿««»»ƒ¿ƒ¿«»…∆…

ועניינו השבוע פרשת ‰e�ÈÈאת ,L‡¯‰ ˙‰a‚‰Â ˙‡ÈN�¿ƒ«¿«¿»«»…«¿
L‡¯‰ ˙‡ Ìb ‡l‡ Ûeb‰Â Ï‚¯‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï ÌÈ‰Èa‚nL58, ∆«¿ƒƒ…«∆»∆∆¿«∆»«∆»…

גבוהותדבר בדרגות אלוקות עם והתחברות גבוהה התעלות על המלמד

לעילBÓÎeונעלות ÔÈ�Úשנתבאר e‰fL ,ÂÈ�t '‰ ‡OÈ ÔÈ�Úa ¿¿ƒ¿«ƒ»»»∆∆ƒ¿«
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ותחּתֹונים. מעליֹונים ׁשּלמעלה למקֹום יֹותר, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה
הרי לוי, ּבׁשבט נאמר ראׁש) את (נׂשא זה ׁשּפסּוק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוהגם
ּכפסק לוי ׁשבט ׁשל לעבֹודתֹו ּכן ּגם ׁשּייכים יׂשראל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

נעׂשה59הרמּב"ם כּו' רּוחֹו נדבה אׁשר ואיׁש איׁש ׁשּכל ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ
הּנרֹות את ּבהעלֹות לענין ּבאים ּומּזה לוי. ,60ּכׁשבט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אהרן עלֿידי הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית הּמנֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהדלקת
אהרן את ׁשּנראה ּבצּיֹון, ּכהן יראה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהן,
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הּמנֹורה ּתפקיד ׁשּזהּו ּכּלֹו, ּבעֹולם ּגם אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻיׂשראל
העֹולם לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּׁשם הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבבית

ּׁשּכתּוב62ּכּלֹו מה ויקּוים ּבצּיֹון,63, אלקים אל יראה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשמּיא ענני עם וארּו מּמׁש, ּבימינּו ּבעגלא64ּבמהרה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
לבב. ּובטּוב ּובׂשמחה מּמׁש, ְְְִִֵַַָָָּדידן
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ותחּתֹונים. מעליֹונים ׁשּלמעלה למקֹום יֹותר, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה
הרי לוי, ּבׁשבט נאמר ראׁש) את (נׂשא זה ׁשּפסּוק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוהגם
ּכפסק לוי ׁשבט ׁשל לעבֹודתֹו ּכן ּגם ׁשּייכים יׂשראל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

נעׂשה59הרמּב"ם כּו' רּוחֹו נדבה אׁשר ואיׁש איׁש ׁשּכל ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ
הּנרֹות את ּבהעלֹות לענין ּבאים ּומּזה לוי. ,60ּכׁשבט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אהרן עלֿידי הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית הּמנֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהדלקת
אהרן את ׁשּנראה ּבצּיֹון, ּכהן יראה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהן,
ּבנערינּו הּמקּדׁש, ּבבית הּמנֹורה את מדליק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּכהן

ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ּבבני61ּובזקננּו רק לא יפעל זה וגּלּוי . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ
הּמנֹורה ּתפקיד ׁשּזהּו ּכּלֹו, ּבעֹולם ּגם אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻיׂשראל
העֹולם לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּׁשם הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבבית

ּׁשּכתּוב62ּכּלֹו מה ויקּוים ּבצּיֹון,63, אלקים אל יראה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשמּיא ענני עם וארּו מּמׁש, ּבימינּו ּבעגלא64ּבמהרה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
לבב. ּובטּוב ּובׂשמחה מּמׁש, ְְְִִֵַַָָָּדידן
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נעׂשה59הרמּב"ם כּו' רּוחֹו נדבה אׁשר ואיׁש איׁש ׁשּכל ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ
הּנרֹות את ּבהעלֹות לענין ּבאים ּומּזה לוי. ,60ּכׁשבט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אהרן עלֿידי הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית הּמנֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹהדלקת
אהרן את ׁשּנראה ּבצּיֹון, ּכהן יראה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהן,
ּבנערינּו הּמקּדׁש, ּבבית הּמנֹורה את מדליק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּכהן

ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ּבבני61ּובזקננּו רק לא יפעל זה וגּלּוי . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ
הּמנֹורה ּתפקיד ׁשּזהּו ּכּלֹו, ּבעֹולם ּגם אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻיׂשראל
העֹולם לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּׁשם הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבבית

ּׁשּכתּוב62ּכּלֹו מה ויקּוים ּבצּיֹון,63, אלקים אל יראה ְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשמּיא ענני עם וארּו מּמׁש, ּבימינּו ּבעגלא64ּבמהרה , ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
לבב. ּובטּוב ּובׂשמחה מּמׁש, ְְְִִֵַַָָָּדידן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰‡ÈNp‰גבוהה לעלייה BÈ˙¯,שגורם ‰ÏÚÓÏאלא ל"עליונים" רק לא «¿ƒ»¿«¿»≈
ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚÓ ‰ÏÚÓlL ÌB˜ÓÏ.יחד eÒtL˜גם Ì‚‰Â ¿»∆¿«¿»≈∆¿ƒ¿«¿ƒ«¬«∆»
,ÈÂÏ Ë·La ¯Ó‡� (L‡¯ ˙‡ ‡N�) ‰Êאמורה הזו הברכה זאת בכל ∆»…∆…∆¡«¿≈∆≈ƒ

כי ישראל מבני ואחד אחד כל רוחנית‰¯Èלגבי מבחינה דבר, של לאמיתו ¬≈
Ï‡¯NÈ Ïkהשבטים כל בני »ƒ¿»≈

B˙„B·ÚÏ Ôk Ìb ÌÈÎÈiL«»ƒ«≈«¬»
˜ÒÙk ÈÂÏ Ë·L ÏL∆≈∆≈ƒƒ¿«

Ì"aÓ¯‰59LÈ‡ ÏkL »«¿«∆»ƒ
BÁe¯ ‰·„� ¯L‡ LÈ‡Â¿ƒ¬∆»¿»

'eÎהעולם הבלי את לעזוב

ה' לעבודת «¬»�NÚ‰ולהתמסר
.ÈÂÏ Ë·Lk¿≈∆≈ƒ

‰fÓeנש" ראש",מפרשת את א ƒ∆
ÌÈ‡aהבא השבוע לפרשת »ƒ

˙‡ E˙BÏÚ‰a ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«¿«¬¿∆
˙B¯p‰60,קשור הוא שאף «≈

שהרי וישיר ברור בקשר לגאולה

על ‰B�n¯‰מדובר ˙˜Ï„‰«¿»««¿»
ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
BÓk ,Ô‰k‰ Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…«…≈¿
,ÔBiˆa Ô‰k ‰‡¯È ·e˙kL∆»≈»∆…≈¿ƒ
Ô‰k‰ Ô¯‰‡ ˙‡ ‰‡¯pL∆ƒ¿∆∆«¬…«…≈
˙È·a ‰¯B�n‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó«¿ƒ∆«¿»¿≈

,Lc˜n‰לכל שהכוונה מצרים יציאת לגבי בתורה שכתוב כמו נראה וכולנו «ƒ¿»
כולו e�È˙B�··eהעם e�È�·a e��˜Ê·e e�È¯Ú�a61. ƒ¿»≈ƒ¿≈≈¿»≈ƒ¿≈

כן: על ויתר

‰Ê Èel‚Âהשלישי המקדש בבית הנרות והדלקת השלימה הגאולה של ¿ƒ∆
Ï‡¯NÈ È�·a ˜¯ ‡Ï ÏÚÙÈƒ¿«…«ƒ¿≈ƒ¿»≈
,Blk ÌÏBÚa Ìb ‡l‡∆»«»»À
‰¯B�n‰ „È˜Ùz e‰fL∆∆«¿ƒ«¿»

,Lc˜n‰ ˙È·aLכמאמר ∆¿≈«ƒ¿»
שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו

המנורה לאור זקוק לא כמובן

אלא ‡B¯‰לעצמו ÌMnL∆ƒ»»
ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»»»

Blk62‰Ó ÌÈe˜ÈÂ , Àƒ««
·e˙kM63Ï‡ ‰‡¯È ∆»≈»∆∆

‰¯‰Óa ,ÔBiˆa ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒƒ¿≈»
,LnÓ e�ÈÓÈaדניאל וכדברי ¿»≈«»

הלילה בחזיון «¿e¯‡Âשראה
iÓL‡ובאו È��Ú ÌÚ64ענני ƒ«¿≈¿«»

כשהכוונה אדם, כדמות השמים

המשיח, Ô„Ècלמלך ‡Ï‚Úa«¬»»ƒ«
לפי מהר היינו שלנו, במהירות

שלנו «»LnÓ,המושגים
.··Ï ·eË·e ‰ÁÓN·e¿ƒ¿»¿≈»
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טז

d"nyz'd oeiq a"i ,`yp zyxt zay

.Ê"עבידתיה עביד ויומא יומא ש"כל פעמים כמה מיוחדים,1...דובר לימים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
עולים שדרכו ה"שער" נעשה זה שענין אלא עוד, ולא מיוחד. ענין יש מהם אחד שבכל ומועדים, טובים' 'ימים

שפועל אלא בלבד, "שער" רק ולא העבודה, עניני שאר כל xe`eונמשכים xdefעניני שאר בכל טפי") ("זהיר
העבודה.

לחידושו בנוגע ההדגשה עיקר להיות צריכה – טוב' ד'יום התשלומין בימי נמצאים שכאשר מובן, ומזה
טובים'. ה'ימים שאר לגבי זה טוב' 'יום של המיוחד

בנוגע היא ההדגשה עיקר – דחגֿהשבועות התשלומין ימי וחותם) ב(סיום נמצאים כאשר לעניננו: ובנוגע
התורה.dxezdלענין קבלת תורתנו", מתן "זמן – הוא חגֿהשבועות של המיוחד ענינו שכן, ,

ובהקדמה:

שהרי – כו' הרשות עניני לקדושה, שייכים שאינם ענינים לשלילת הדברים כוונת שאין פשוט, וגם מובן
בנוגע ההדגשה עיקר להיות צריכה גופא קדושה שבעניני איפוא, היא, הכוונה עסקינן"... בשופטני dxezl"לא

דוקא.

עיקרית הכנה שזוהי לנשמע, נעשה דהקדמת הענין גם אמנם ישנו למתןֿתורה השייכים הענינים בין כלומר:
שלפניֿזה במאמר בארוכה (כמבואר הכנה2למתןֿתורה בתור ויראתֿחטא הענוה ענין להיות צריך כן וכמו ,(

חגֿהשבועות דערב בהתוועדות בארוכה (כמבואר הם3למתןֿתורה אלו ענינים אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,(dncwde dpkd

בסיון, בחמשה היתה לנשמע נעשה שהקדמת (ועד ד"זמןaxrלמתןֿתורה הענין תוכן ואילו מתןֿתורה), זמן
– הוא תורתנו" .dxezמתן

ועוד: זאת

אפילו אחרת, ותכלית כוונה איזו לשם לא כלומר, התורה, ענין עצם על היא ההדגשה עיקר – גופא בתורה
ותכלית מטרה שום כאן שאין באופן אם כי יעשון", אשר המעשה את "לדעת כמו ביותר, נעלית ותכלית כוונה

תורה התורה, דלימוד הענין עצם הגמראdnylמלבד ובלשון למעשה,4, להלכה נוגע שאינו ללימוד בנוגע -

" – כשלעצמו התורה לימוד אם כלומר,xic`ie5תורהlicbiכי "zelcb" של לאופן עד ".`xicבתורה,

ויאדיר") תורה "יגדיל אחרת, ותכלית כוונה ללא התורה (לימוד זה, ענין גם שייך דמתןֿתורה, הענינים וככל
cg`e cg` lklהרמב"ם מפסקֿדין לדבר, וראיה שבקטנים. וקטן שבפשוטים לפשוט עד את6מישראל, שמביא

רבן בית של תינוקות למלמדי בנוגע ויאדיר" תורה "יגדיל .7הפסוק

על קאי זה פסוק zenilydכלומר: zilkzאפילו אחרת, ותכלית כוונה לשם שאינו לימוד – התורה דלימוד
התורה לימוד על קאי זה עם וביחד יעשון, אשר המעשה את לדעת כדי oaxלא zia ly zewepizc,היינו ,zlgzd

עצמה. התורה בשביל ויאדיר", תורה ד"יגדיל באופן הלימוד שיהיה שייך אז שגם התורה, לימוד

א לפעול צריך תורתנו" מתן ש"זמן – הענין l`xyinצלונקודת cg`e cg` lkלקטן עד שבגדולים מהגדול ,

שיהיה elשבקטנים, rbepעניןdxezdהלימוד ענין עצם אם כי ותכלית, כוונה איזו בשביל לא כלומר, כשלעצמה,
בתורה. וההבנה

בשמחה התורה "קבלת לחגֿהשבועות: המסורתית בברכתו דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון
zeiniptaeאבל ובפנימיות, בשמחה להיות צריכים ומצוותיה, תורה יהדות, עניני שכל פשוט וגם מובן – ."

מתן ד"זמן שהפעולה בזה, והענין תורתנו". מתן ל"זמן בנוגע אלא כזה ברכה נוסח מצינו לא אףֿעלֿפיֿכן,
התורה את ולוקח מקבל שיהודי – היא אלאzeiniptaתורתנו" בפועל, תורה שלומד רק לא אומרת, זאת ,

חודרת eytpשהתורה zeiniptaשענין היינו, ,dxezd,התורה והבנת לימוד ,el rbep.ביותר

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
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d"nyz'd oeiq a"i ,`yp zyxt zay

את לבחון – תורתנו" מתן ד"זמן התשלומין בימי מישראל ואחד אחד כל עבודת להיות צריכה זה ובענין
יהיה התורה והבנת שלימוד באופן התורה את ולקח קיבל אמנם האם eytpaעצמו, rbepמה כל את ולהשלים ,

שלימות. של לאופן עד זה, בענין להשלים שדרוש

.Á:ובהקדמה
אם נפקאֿמינה למאי לטעון: מישהו יכול שאינוed`לכאורה, מזה הרעש ומה לאו, אם התורה את מבין

הקב"ה?! של ורצונו חכמתו אודות מדובר הרי בכך, הפלא מהו – בתורה ענין –`daxcמבין הוא טוען –

elkyaיימרותההת oiadlשהיא התורה d"awdאת ly epevxe eznkg...!"מ"גאוה הנובעת "חוצפה" היא –

ד"זמן הענין כללות – לזה "חמודהepתורתoznוהמענה הקב"ה, של ורצונו חכמתו אמנם היא התורה :"

לך" שגנוזה –8גנוזה מתןֿתורה בעת אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,ozpהקב"ה l`xyiאותה ipalאת ויבינו שילמדו כדי ,
mzpadeהתורה mlkya.דוקא

לקבלה וכאמור, התורה, את "לקבל" יהודי צריך – בשנה שנה מדי תורתנו" מתן "זמן כשבא ,zeiniptaולכן,

דבר נעשית שהתורה elעד rbepd.התורה והבנת לימוד עצם אם כי כו', ותכלית כוונה איזו מפני לא וכאמור, ,

על הבט מבלי שבגדולים, לגדול עד שבקטנים מקטן מישראל, ואחד אחד כל אצל להיות צריך זה וענין
למשנה" שנים עשר "בן למקרא", שנים חמש מ"בן החל – התורה והבנת בלימוד הדרגות בזה9חילוקי וכיוצא ,

בנוגע שכן, ויאדיר", תורה ד"יגדיל הלימוד לדרגת עד הדרגות, חילוקי העצםmvrlבשאר הרי – התורה 10ענין

שכן, ומכיון בכולו! תופס אתה במקצתו תופס elכשאתה rbep.התורה והבנת לימוד

התורה שענין כזו לדרגא כבר הגיע אם לדעת elוכדי rbepלזה ה"בחינה" הרי –zehytaלישון כשהולך :

להרדם!... לו נותן ולא שמפריע הדבר מהו יראה –

דקים לענינים עד כו', בעצמו לפעול הצליח אם ולדעת לבחון רבה יגיעה דרושה שבהם עבודה עניני ישנם
שהחילוק ענינים ישנם אבל השערה"; כ"חוט אלא אינו ביניהם המרחק אשר דברים ב' בין הבחנה דרושה שבהם

רש"י לשון ועלֿדרך ביותר. ומודגש בולט שביניהם לומר11וההבדל צריך – הטהור ובין הטמא בין "להבדיל :
רובו". לנשחט קנה של חציו נשחט בין . . אלא . (בתמיה). לחמור פרה בין

היא ה"בחינה" xzeiaובנידוןֿדידן: dheytיכול אינו זה שבגלל עד כך כל לו נוגע התורה ענין האם –

להרדם!...

מעוניין שאינו נורמלי" "אדם אבל זה... בענין גם עצמו את לרמות יוכל – עצמו את לרמות שרוצה מי
יבחן – בעצמו יודע אינו שעדיין ומי שנתו! את המדיר הדבר מהו בוודאות לקבוע יוכל – עצמו את לרמות

בלילה... היום עצמו את

כאשר – לו הנוגע דבר נעשה התורה שענין יודעים zccepמתי ezpy,עוד ולא בתורה, ענין מבין שאינו בגלל
בתורה...dkeayאלא ענין להבין זכה שלא כך על לאביו) שבוכה קטן ילד (כמו שבשמים לאבינו

הדבר זה שאין אמת ומזוניicigidהן חיי בני גשמיים, בענינים והן רוחניים בענינים הן לו חסר – לו שחסר
לא לפיכך הוא שאמיתי בהקב"ה שיודעין ו"מתוך בזה; וכיוצא בדוחק המתפרנס "ראשֿישיבה" להיותו רוויחי,

בו" אףֿעלֿפיֿכן,12כיזבו אבל בתורה... פלוני ענין מבין שאינו הוא לו שחסר היחידי שהדבר dfלומר rbxa

בתורה!... ענין מבין שאינני כך על אלא אחרים, צרכים על ובוכה מדבר אינני – להקב"ה יהודי אומר –

ענין מבין שאינו כך על שבשמים לאביו שבוכה עד לישון יכול שאינו כזו, לדרגא הגיע לא עדיין ואם
כדבעי! תורתנו" מתן ד"זמן הענין את "לקח" לא שעדיין הוכחה זו הרי – בתורה

Ë,כאמור רבן, בית של תינוקות קטנים, לילדים בנוגע – לראש ולכל פשוטות, באותיות – הדברים ביאור .

ויאדיר": תורה ד"יגדיל הענין את מצינו אצלם שגם
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את לבחון – תורתנו" מתן ד"זמן התשלומין בימי מישראל ואחד אחד כל עבודת להיות צריכה זה ובענין
יהיה התורה והבנת שלימוד באופן התורה את ולקח קיבל אמנם האם eytpaעצמו, rbepמה כל את ולהשלים ,

שלימות. של לאופן עד זה, בענין להשלים שדרוש

.Á:ובהקדמה
אם נפקאֿמינה למאי לטעון: מישהו יכול שאינוed`לכאורה, מזה הרעש ומה לאו, אם התורה את מבין

הקב"ה?! של ורצונו חכמתו אודות מדובר הרי בכך, הפלא מהו – בתורה ענין –`daxcמבין הוא טוען –

elkyaיימרותההת oiadlשהיא התורה d"awdאת ly epevxe eznkg...!"מ"גאוה הנובעת "חוצפה" היא –

ד"זמן הענין כללות – לזה "חמודהepתורתoznוהמענה הקב"ה, של ורצונו חכמתו אמנם היא התורה :"

לך" שגנוזה –8גנוזה מתןֿתורה בעת אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,ozpהקב"ה l`xyiאותה ipalאת ויבינו שילמדו כדי ,
mzpadeהתורה mlkya.דוקא

לקבלה וכאמור, התורה, את "לקבל" יהודי צריך – בשנה שנה מדי תורתנו" מתן "זמן כשבא ,zeiniptaולכן,

דבר נעשית שהתורה elעד rbepd.התורה והבנת לימוד עצם אם כי כו', ותכלית כוונה איזו מפני לא וכאמור, ,

על הבט מבלי שבגדולים, לגדול עד שבקטנים מקטן מישראל, ואחד אחד כל אצל להיות צריך זה וענין
למשנה" שנים עשר "בן למקרא", שנים חמש מ"בן החל – התורה והבנת בלימוד הדרגות בזה9חילוקי וכיוצא ,

בנוגע שכן, ויאדיר", תורה ד"יגדיל הלימוד לדרגת עד הדרגות, חילוקי העצםmvrlבשאר הרי – התורה 10ענין

שכן, ומכיון בכולו! תופס אתה במקצתו תופס elכשאתה rbep.התורה והבנת לימוד

התורה שענין כזו לדרגא כבר הגיע אם לדעת elוכדי rbepלזה ה"בחינה" הרי –zehytaלישון כשהולך :

להרדם!... לו נותן ולא שמפריע הדבר מהו יראה –

דקים לענינים עד כו', בעצמו לפעול הצליח אם ולדעת לבחון רבה יגיעה דרושה שבהם עבודה עניני ישנם
שהחילוק ענינים ישנם אבל השערה"; כ"חוט אלא אינו ביניהם המרחק אשר דברים ב' בין הבחנה דרושה שבהם

רש"י לשון ועלֿדרך ביותר. ומודגש בולט שביניהם לומר11וההבדל צריך – הטהור ובין הטמא בין "להבדיל :
רובו". לנשחט קנה של חציו נשחט בין . . אלא . (בתמיה). לחמור פרה בין

היא ה"בחינה" xzeiaובנידוןֿדידן: dheytיכול אינו זה שבגלל עד כך כל לו נוגע התורה ענין האם –

להרדם!...

מעוניין שאינו נורמלי" "אדם אבל זה... בענין גם עצמו את לרמות יוכל – עצמו את לרמות שרוצה מי
יבחן – בעצמו יודע אינו שעדיין ומי שנתו! את המדיר הדבר מהו בוודאות לקבוע יוכל – עצמו את לרמות

בלילה... היום עצמו את

כאשר – לו הנוגע דבר נעשה התורה שענין יודעים zccepמתי ezpy,עוד ולא בתורה, ענין מבין שאינו בגלל
בתורה...dkeayאלא ענין להבין זכה שלא כך על לאביו) שבוכה קטן ילד (כמו שבשמים לאבינו

הדבר זה שאין אמת ומזוניicigidהן חיי בני גשמיים, בענינים והן רוחניים בענינים הן לו חסר – לו שחסר
לא לפיכך הוא שאמיתי בהקב"ה שיודעין ו"מתוך בזה; וכיוצא בדוחק המתפרנס "ראשֿישיבה" להיותו רוויחי,

בו" אףֿעלֿפיֿכן,12כיזבו אבל בתורה... פלוני ענין מבין שאינו הוא לו שחסר היחידי שהדבר dfלומר rbxa

בתורה!... ענין מבין שאינני כך על אלא אחרים, צרכים על ובוכה מדבר אינני – להקב"ה יהודי אומר –

ענין מבין שאינו כך על שבשמים לאביו שבוכה עד לישון יכול שאינו כזו, לדרגא הגיע לא עדיין ואם
כדבעי! תורתנו" מתן ד"זמן הענין את "לקח" לא שעדיין הוכחה זו הרי – בתורה

Ë,כאמור רבן, בית של תינוקות קטנים, לילדים בנוגע – לראש ולכל פשוטות, באותיות – הדברים ביאור .

ויאדיר": תורה ד"יגדיל הענין את מצינו אצלם שגם
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שאין ומובן, וכיו"ב. ממנו, מרוצים יהיו רבו, וכן ואמו, שאביו כדי ללמוד יכול – ב"חדר" הלומד קטן ילד
ד"שלא באופן להתחיל צורך יש אלא לשמה, התורה לימוד עם להתחיל איֿאפשר שהרי בדבר, חסרון כל
ואם, אב כיבוד מצות – עצמו מצד חיובי ענין בזה יש ורבותיו) הוריו רצון (לקיים זו שכוונה ובפרט לשמה",

רבו. כבוד

התורה דלימוד והחשיבות המעלה הכרת את בנפשו ולהחדיר לחנכו יש זה, עם ביחד envrאמנם, cvnלא)
יהיה התורה שלימוד היינו, ומוריו), הוריו את לשמח כדי elרק rbepמבין אינו שכאשר כך, כדי עד באמת,

ההבנה והעדר מזה, מצטער – רש"י) פירוש ללימוד כבר הגיע (אם רש"י בפירוש או חומש, בפסוק מסויים פרט
מנוח, לו נותן לא שהדבר מפני להרדם... יכול אינו – יצועו על עולה כאשר שגם כך, כדי עד לו, ומציק מפריע

אמו או לאביו רץ בתורה!...dikaa,ולכן, זה ענין מבין אינו מדוע

יכול קטן ילד שגם כזו בחינה – התורה ענין לו נוגע מדה באיזו לראות בדבר, הפשוטה הבחינה וזוהי
עצמו: את לבחון

לעבודה שייך אינו אמנם הוא – היום אירועי את במחשבתו מעביר לישון, שהולך לפני היום, בסוף
במשך שהיו המאורעות על לחשוב הוא יכול אףֿעלֿפיֿכן, אבל המיטה, שעל בקריאתֿשמע ד"חשבוןֿנפש"

דבר איזה הוא רואה ואז – elהיום rbepשלימוד כזה במצב נמצא האם להרדם... לו נותן ולא מפריע דבר איזה ,

elהתורה ztki`e rbep!רש"י פירוש עם חומש בפסוק מסויים פרט איֿהבנת בגלל להרדם יכול שאינו עד ,

מתן ד"זמן הענין את "לקח" לא שעדיין הוכחה זו הרי – כזו לדרגא הגיע לא שעדיין בעצמו רואה ואם
דבר יהיה התורה שענין לאמיתתו, elתורתנו" rbepd!

Èשיהיה אצלם לפעול צריך תורתנו" מתן ש"זמן – לגדולים בנוגע כן וכמו .mdl rbepוהבנת דלימוד הענין
דין. בעלמא ושליחותם תפקידם עבודתם, עיקר מהי חילוק כל ללא – זה וכל התורה,

בישראל: שונים לסוגים בנוגע – ולדוגמא

דהלכתא"¯· אליבא שמעתא "לאסוקי שלומד לכך נוסף הנה – בפועל למעשה הלכה להורות שענינו ,13,

התורה בלימוד גם לעסוק עליו תורה, של לאמיתתה לכוון למעשה,envrÎiptaומתייגע להלכה נוגע שאינו לימוד ,
יהיה שהדבר ובאופן בזה, וכיוצא הזה, בזמן שייכים שאינם קדשים עניני לימוד elכמו: rbepישנו כאשר ולכן, ,

כאשר גם הדבר לו מפריע – למעשה) להלכה נוגע זה אין אם (וגם בשכלו מובן שאינו בתורה מסויים ענין
לישון! יכול שאינו עד יצועו, על עולה

‰·È˘ÈŒ˘‡¯שמכין לכך נוסף הרי – כו' אצלם יתקבלו שהדברים באופן התלמידים לפני שיעור לומר שצריך ,

להיות צריך ופלפול, חריפות של באופן השיעור elאת rbep(גם אלא השיעור, לאמירת שקשור מה רק mvr(לא

dxezd cenilc oiprdלסוף ירדתי שלא זמן כל לישון ללכת יכול אינני ליטאי: ראשֿישיבה פעם שהתבטא וכפי ,
שביניהם... המחלוקת טעם מהו – ורבנן סומכוס של דעתם

‰·È˘ÈŒÏ‰�Óתומכיה" בישיבה, שיתמכו יהודים להשיג להשתדל הישיבה, להחזקת לדאוג שתפקידו ,

מראשו"14מאושר" אלא מאושר "אלֿתקרי זה15, תפקיד במילוי מונח להיות שצריך פשוט וגם מובן הרי –

את להשלים כדי בו התלוי כל את ועושה ביותר, הדבר לו נוגע – בישיבה משהו חסר וכאשר ישותו, בכל
את "לקחת" היא, היום עבודת הרי – התשלומין בימי וכן תורתנו", מתן ב"זמן כשנמצאים אמנם, כו'. החסרון

dxezdשיהיה כלומר, ,el rbepתוספות'ן' אלפי עוד אמנם ישנם – ה'תוספות'! בדברי פשט מבין שאינו מה
למד כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל מבינם, שאינו יכולmeidשיתכן אינו – מסויים דבר מבין ואינו פלוני 'תוספות'

כי הישיבה, של הכלכלי במצב הגרעון מפני לא – היא לישון יכול שאינו לכך הסיבה וכאמור, בלילה! לישון
ה'תוספות'! דברי את מבין שאינו מפני אם

È�ÁÂ¯ ÚÈÙ˘Ó,חסידית ישיבה אודות כשמדובר ובפרט הישיבה, תלמידי של ליראתֿשמים לדאוג שתפקידו ,

הדאגה מאשר גדול דבר לך אין הרי – בושת יראת עילאה, יראה ביראתֿשמים, יותר נעלית דרגא דורשים שבה
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שיהיה – היא תורתנו" מתן ד"זמן התביעה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דיראתֿשמים; המצב לתיקון rbepוההשתדלות

elבגלל אלא ביראתֿשמים, שחסר בגלל לא לישון יכול שאינו היינו, התורה, והבנת דלימוד הענין עצם ענין
דתורה! בנגלה או חסידות במאמר פשט מבין שאינו

ÁÈÏ˘עלֿידיֿזה שכן, מזה, גדול דבר לך אין הרי – חוצה המעיינות בהפצת היא חיותו וכל שהתעסקותו ,

חוצה" מעינותיך "יפוצו כאשר שיבוא המשיח מלך של הבטחתו קיום את תובע16פועלים זה, עם ביחד אמנם, ;

דבר יהיה התורה והבנת שלימוד תורתנו" מתן el"זמן rbepdלי יכול שאינו עד בתורה!, ענין הבין שלא בגלל שון
È¯Â·ÈˆŒÔ˜ÒÚבלבד זו לא היינו, אומנותם", "תורתם לגבי אפילו עילוי בה יש ציבור בצרכי שהתעסקותו ,

תורה" בדברי כעוסק ציבור בצרכי רבים17ש"העוסק ש"צרכי זאת, עוד אלא ,sicrבתורתו תורה מדברי
שיהיה18אומנתו" תורתנו" מתן "זמן לפעול צריך אצלו גם –el rbepעניןdxezdבגלל לישון יכול שאינו עד ,

בתורה! מסויים בענין ההבנה העדר
למטה נשמתו ירידת שכוונת אמנם יתכן בעולם; ושליחותו תפקידו עיקר מהו חילוק כל ללא כאמור, זה, וכל
[ובפרט בזה וכיוצא רב או ראשֿישיבה להיות חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק עסקןֿציבורי, להיות כדי היא

עלֿידי זה לתפקיד נתמנה לעצמו`mixgכאשר ליטול נכונה עצמו את העריך לא שמא ספק מכלל יוצא שאז ,

שיהיה תורתנו", מתן "זמן ממנו תובע זה, עם ביחד אבל זה...], elתפקיד rbep.התורה והבנת דלימוד הענין עצם

לדבר, נוספות דוגמאות להביא צורך אין ובודאי ענינו, לפי – מישראל ואחד אחד כל אצל ועלֿדרךֿזה
אליו. השייכים והדוגמא האופן את למצוא ואחד אחד כל יכול ובמילא, לכל, ומובן פשוט הענין שהרי

‡Èהיא הכוונה כו'; צער של לרגש לגרום הנ"ל הדברים כוונת שאין פשוט, וגם מובן .jtidlאחד שכל –

באמת. לו נוגע יהיה התורה שענין כזו לדרגא להגיע עצמו על לפעול ישתדל ואחד
ז"ל חכמינו הקב"ה19ובלשון "רצה :zekflישראל שאומריםjkitlאת כפי – ומצוות" תורה להם הרבה

פרקי ללמוד נוהגין" ה"יש לפי חגֿהשבועות, שלאחרי בשבת הפעם עוד שמתחילים אבות, לפרקי בהקדמה
הקיץ" שבתות "כל כלומר,20אבות –ieaix" אם כי חסֿושלום, "מעמסה" של ענין אינו ומצוות ",zekfהתורה

" – הנ"ל הדברים שכוונת בעניננו, ועלֿדרךֿזה ישראל", את כזוzekfl"לזכות לדרגא לבוא שיזכו ישראל", את
באמת. להם נוגע יהיה התורה שענין

ביותר?! קשה עבודה זו הרי – כזה דבר לפעול זאת בכל ניתן כיצד לטעון: יכולים עדיין אמנם,

כמורא עליכם שמים מורא שיהא רצון "יהי לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן מאמר עלֿפי – לכך "עצה" ישנה
ודם" בתניא21בשר ונתבאר שהובא ולדוגמא:22(כפי ,(

חומש בפסוק פשט וישאלנו קטן ילד אליו כשיגש – מדותיו על היורד שיבה בזקן מעוטר מכובד, יהודי
"סוחר", אלא "ראשֿישיבה", אינו אם גם הרי רש"י, פירוש c`nעם yiiazi!שאלתו על לו להשיב ידע לא אם

"הכל הרי קטן, מילד להתבייש מכובד ליהודי יש מה אבל23לכאורה, והמתבייש"?!... המבייש לפי
בושה! של לרגש גורם כזה שדבר במוחש רואים אףֿעלֿפיֿכן,

אם כי חסֿושלום, בכבודו זלזול מתוך לא – וזאת לחבריהם, דבר כל לספר הילדים שדרך בידעו ָובפרט
את מבין אינני אני שרק – לחבריו הילד מספר – חשבתי אני שבדבר: והפלא התמיהה גודל ומצד בתמימות,
לעצמו כשמתאר ובמילא, יודע! אינו – שיבה זקן בעל מכובד יהודי שגם לדעת, נוכחתי וכעת, בפסוק, הפירוש

ביותר! יתבייש בודאי "גןֿהילדים"... בכל יתפרסם שהדבר

ל הסיבה זו תהיה בשרובכן, כמורא עליכם שמים מורא "יהא בבחינת בתורה, ענין מבין שאינו לו שנוגע כך
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שיהיה – היא תורתנו" מתן ד"זמן התביעה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דיראתֿשמים; המצב לתיקון rbepוההשתדלות

elבגלל אלא ביראתֿשמים, שחסר בגלל לא לישון יכול שאינו היינו, התורה, והבנת דלימוד הענין עצם ענין
דתורה! בנגלה או חסידות במאמר פשט מבין שאינו

ÁÈÏ˘עלֿידיֿזה שכן, מזה, גדול דבר לך אין הרי – חוצה המעיינות בהפצת היא חיותו וכל שהתעסקותו ,

חוצה" מעינותיך "יפוצו כאשר שיבוא המשיח מלך של הבטחתו קיום את תובע16פועלים זה, עם ביחד אמנם, ;

דבר יהיה התורה והבנת שלימוד תורתנו" מתן el"זמן rbepdלי יכול שאינו עד בתורה!, ענין הבין שלא בגלל שון
È¯Â·ÈˆŒÔ˜ÒÚבלבד זו לא היינו, אומנותם", "תורתם לגבי אפילו עילוי בה יש ציבור בצרכי שהתעסקותו ,

תורה" בדברי כעוסק ציבור בצרכי רבים17ש"העוסק ש"צרכי זאת, עוד אלא ,sicrבתורתו תורה מדברי
שיהיה18אומנתו" תורתנו" מתן "זמן לפעול צריך אצלו גם –el rbepעניןdxezdבגלל לישון יכול שאינו עד ,

בתורה! מסויים בענין ההבנה העדר
למטה נשמתו ירידת שכוונת אמנם יתכן בעולם; ושליחותו תפקידו עיקר מהו חילוק כל ללא כאמור, זה, וכל
[ובפרט בזה וכיוצא רב או ראשֿישיבה להיות חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק עסקןֿציבורי, להיות כדי היא

עלֿידי זה לתפקיד נתמנה לעצמו`mixgכאשר ליטול נכונה עצמו את העריך לא שמא ספק מכלל יוצא שאז ,

שיהיה תורתנו", מתן "זמן ממנו תובע זה, עם ביחד אבל זה...], elתפקיד rbep.התורה והבנת דלימוד הענין עצם

לדבר, נוספות דוגמאות להביא צורך אין ובודאי ענינו, לפי – מישראל ואחד אחד כל אצל ועלֿדרךֿזה
אליו. השייכים והדוגמא האופן את למצוא ואחד אחד כל יכול ובמילא, לכל, ומובן פשוט הענין שהרי

‡Èהיא הכוונה כו'; צער של לרגש לגרום הנ"ל הדברים כוונת שאין פשוט, וגם מובן .jtidlאחד שכל –

באמת. לו נוגע יהיה התורה שענין כזו לדרגא להגיע עצמו על לפעול ישתדל ואחד
ז"ל חכמינו הקב"ה19ובלשון "רצה :zekflישראל שאומריםjkitlאת כפי – ומצוות" תורה להם הרבה

פרקי ללמוד נוהגין" ה"יש לפי חגֿהשבועות, שלאחרי בשבת הפעם עוד שמתחילים אבות, לפרקי בהקדמה
הקיץ" שבתות "כל כלומר,20אבות –ieaix" אם כי חסֿושלום, "מעמסה" של ענין אינו ומצוות ",zekfהתורה

" – הנ"ל הדברים שכוונת בעניננו, ועלֿדרךֿזה ישראל", את כזוzekfl"לזכות לדרגא לבוא שיזכו ישראל", את
באמת. להם נוגע יהיה התורה שענין

ביותר?! קשה עבודה זו הרי – כזה דבר לפעול זאת בכל ניתן כיצד לטעון: יכולים עדיין אמנם,

כמורא עליכם שמים מורא שיהא רצון "יהי לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן מאמר עלֿפי – לכך "עצה" ישנה
ודם" בתניא21בשר ונתבאר שהובא ולדוגמא:22(כפי ,(

חומש בפסוק פשט וישאלנו קטן ילד אליו כשיגש – מדותיו על היורד שיבה בזקן מעוטר מכובד, יהודי
"סוחר", אלא "ראשֿישיבה", אינו אם גם הרי רש"י, פירוש c`nעם yiiazi!שאלתו על לו להשיב ידע לא אם

"הכל הרי קטן, מילד להתבייש מכובד ליהודי יש מה אבל23לכאורה, והמתבייש"?!... המבייש לפי
בושה! של לרגש גורם כזה שדבר במוחש רואים אףֿעלֿפיֿכן,

אם כי חסֿושלום, בכבודו זלזול מתוך לא – וזאת לחבריהם, דבר כל לספר הילדים שדרך בידעו ָובפרט
את מבין אינני אני שרק – לחבריו הילד מספר – חשבתי אני שבדבר: והפלא התמיהה גודל ומצד בתמימות,
לעצמו כשמתאר ובמילא, יודע! אינו – שיבה זקן בעל מכובד יהודי שגם לדעת, נוכחתי וכעת, בפסוק, הפירוש

ביותר! יתבייש בודאי "גןֿהילדים"... בכל יתפרסם שהדבר

ל הסיבה זו תהיה בשרובכן, כמורא עליכם שמים מורא "יהא בבחינת בתורה, ענין מבין שאינו לו שנוגע כך
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לשמה" בא לשמה שלא ו"מתוך ענין24ודם"; באמת לו נוגע שיהיה –dxezdיהיה שלא ומובן, מצדֿעצמו.
מסייעו. תורתנו" מתן ש"זמן מכיון – ד"לשמה" לדרגא שיבוא כדי באריכותֿזמן צורך

ינסו – תועיל? אכן הנ"ל ש"עצה" לכך והראיה ההוכחה מהי ולשאול: להקשות שיוסיפו ה"למדנים" ואותם
מועיל שהדבר לדעת יווכחו ואז בעצמם... xzeiזאת cer!כאן שנאמר ממה

·È:היהדות בהפצת והתעסקות לפעולה גם שייך לעיל האמור כל והנה, .
כו', ה"מבצעים" עניני עלֿידי ומצוותיה, תורה ליהדות, להתקרב עליו לפעול כדי יהודי עם מדברים כאשר

והשגה. הבנה של באופן תורה ללמוד עליו ישפיעו כאשר – עליו לפעול יותר קלה דרך ישנה

מתוך מצוה לקיים יהודי על לפעול כדי אמנם,lerÎzlawובפשטות: כו'; מיוחדת והשתדלות יגיעה דרושה –
של באופן התורה לימוד אודות עמו ידברו dbydeכאשר dpadבענינים וחפץ שמעוניין שכלי אדם להיותו הרי –

שכלו את להעסיק עליו לפעול יותר נקל יהיה dxezdשכליים, lkya.

התורה דלימוד והמטרה התכלית שכן, ידיֿחובתו, יוצא אינו שבכך לו להבהיר צורך שיש פשוט, וגם מובן
מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול – קיום25הוא ואדרבה: דרבנן, מצוות וז' התורה, מצוות תרי"ג כל קיום ,

הענינים בכל להתחיל שאיֿאפשר מכיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל לנשמע; נעשה דהקדמת באופן להיות צריך המצוות
– תורתנו" מתן מ"זמן בבואנו – ובנידוןֿדידן אחד, בענין מתחילים אחת, ובעונה dxezdבעת cenilשבענין ,

xzeiזה lwp"מצוה גוררת "מצוה והרי עליו, בשלימות26לפעול ומצוותיה התורה כל לקיום שיבוא עד ,27.

‚Èלקרוא שהולכים הפרשה עם וכן ראש", את "נשא – השבוע פרשת עם זה ענין ולקשר להוסיף ויש .
הנרות": את "בהעלותך – מנחה בתפילת

את "נשא – גופא ובזה והרמה, הגבהה של ענין הוא – בחינתy`x"נשא" את ומרימים שמגביהים היינו, ,"

ה"ראש".

הגבהת עם קשור זה הרי – בפועל מעשה של לענין בנוגע היא הזולת עם הפעולה כאשר ובנידוןֿדידן:
ד" הענין זה הרי – בתורה לעסוק עליו פועלים כאשר מהֿשאיןֿכן שלו, המעשה אברי ",y`xאתyp`והרמת

כולו, הגוף והרמת הגבהת כבר נעשית ממילא ובדרך הקב"ה, של בתורתו שמונח הראש, והרמת הגבהת היינו,
שכן, כו', פעם ועוד פעם עוד לדבר מיוחדת והשתדלות ביגיעה צורך וקיוםeil`nואין התורה ללימוד ימשך

מצוותיה.

" בתורה קורין ראש" את "נשא שלאחרי מה עולהjzelrdaוזהו שלהבת שתהא "עד שפירושו הנרות", את
dil`n"28"ד הענין נעשה אזי ראש", את ד"נשא הפעולה שעלֿידי להורות –jzelrda,היינו הנרות", את

אדם" נשמת הוי' "נר עולה29שהדלקת ד"שלהבת באופן היא והשתדלותdil`nשבו ליגיעה שיצטרך מבלי ,"

נוספת.

„Èמישראל ואחד אחד כל אצל שפועלים ראש", את ד"נשא בענין ועבודתינו מעשינו עלֿידי אשר ויהיֿרצון .
יהיה שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה – בתורה מונחים ומוחו שראשו

השלימות. בתכלית ישראל דבני ראש" את ד"נשא הענין
במדרש כדאיתא הנרות", את ד"בהעלותך הענין גם יהיה היינו,30ואז ציון", של נרות לכם מראה "אני :

בארצנו בציון", אלקים אל "יראה היעוד קיום עם ביחד השלישי, המקדש דבית המנורה נרות את לראות שזוכים
ממש... בימינו במהרה שיבנה המקדש, ובבית הקודש. עיר בירושלים הקדושה,

ËÏ"רב" שבין החילוק ובכללות, התורה, דלימוד האופנים ב' אודות לעיל להמוזכר ...בהמשך .

ובהקדמה: בכלל. ורבנות לרבנים הנוגע ענין על לעורר המקום כאן הרי – ל"ראשֿישיבה"
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ת"ת24) הל' רמב"ם ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי וש"נ. ב. נ, פסחים
ת"ת הל' ס"כ. סרמ"ו יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"י תשובה הל' ה"ה. פ"ג

ס"ג. פ"ד לאדה"ז
ה"ג.25) פ"ג ה"ג. פ"א ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. מ, קידושין
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מ"ב.26) פ"ד אבות

נח27) ש"פ ואילך. סל"ד (ב) בראשית ש"פ שיחת בארוכה ראה
ועוד. ואילך. סי"ח
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פי"ט.29) תניא וראה כז. כ, משלי
בהעלותך.30) ר"פ יל"ש

d"nyz'd oeiq a"i ,`yp zyxt zay

מגיעים היו חגֿהשבועות שלקראת מכיון – המ"צות" "חג בשם בליובאוויטש נקרא היה שחגֿהשבועות ידוע
הרבנים, ריבויwcvÎixenלליובאוויטש בגלל חגֿהפסח, לקראת עירם את לעזוב יכולים היו לא אשר (מו"צ),

הקש מיוחדים,השאלות דינים וכמה כמה שבהם תשרי, חודש למועדי בנוגע בזה וכיוצא פסח, הלכות עם ורות
טוב') 'יום בכל הנוהגים ההלכות (מלבד מיוחדות" הלכות בו ש"אין חגֿהשבועות, לקראת גם57אלא והרי .

בליובאוויטש. כמו ההנהגה שתהיה דאפשר) מה (בכל משתדלים כיום

המתאים הזמן זה הרי – המ"צות" "חג – דחגֿהשבועות התשלומין ימי וחותם בסיום בעמדנו לכך, ובהתאם
הרבנות: למצב הנוגע ענין אודות לעורר

ספסלים וניתוספו חדשות, ישיבות נוסדו ומתרבה, הולך (בכלל) התורה שלימוד למצב – השם בעזר – זכינו
ושקידה. בהתמדה התורה בלימוד והוגים יושבים בהם אשר המדרש, בבית

ויאדיר" תורה "יגדיל ופלפול, שקלאֿוטריא של באופן – הוא בישיבות הלימוד סדר וקבל58אמנם, "דרוש ,
דהלכתא"59שכר" אליבא שמעתא "לאסוקי למעשה, הלכה ללימוד בנוגע ואילו לפסוק60; ראויים שיהיו כדי ,

ישראל בארץ – רבים ובמקומות ומתדרדר, הולך והמצב לדאבוננו, העזובה, רבה – בישראל הלכה ולהורות
למעשה. הלכה לפסוק כדי אליהם לפנות שיוכלו ומוריֿהוראה רבנים חסרים – לארץ ובחוץ

הישיבה של תפקידה והשיב: הרבנות? נושא את מטפחים לא שבישיבות היתכן "ראשֿישיבה": פעם שאלתי
"רבנים"!! ולא בישראל"... "גדולים להעמיד –

"לאסוקי לימוד סדר (גם) בישיבות להנהיג – גדולה הכי והנחיצות וההכרח הצורך אודות לעורר יש ולכן,
ישימו שבהם בזה, וכיוצא להוראה", "בתיֿמדרש מיוחדים, ושיעורים כיתות לסדר דהלכתא", אליבא שמעתא

לימוד על מיוחד dyrnlדגש dkld.ממש בפועל ומוריֿהוראה רבנים מהם להעמיד מנת על ,

של ענין כל על רדיפות היו כאשר ההיא, במדינה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בהנהגת שראינו וכפי
והמסירותֿנפש ההשתדלות עם בבד בד הנה – ופעולה פעולה כל על ממש במסירותֿנפש צורך והיה יהדות,

לרבנים" מדרש "בית להקים נפשו את ומסר השתדל ישיבות, והקמת הנחיצות61בהחזקת גודל מפני וזאת, ,
בישיבות. הנחיצות מאשר פחות לא שבדבר,

Ó:תנאים ג' – ובכללות תנאים, וכמה כמה דרושים – ומוריֿהוראה רבנים להעמיד כדי .
ידין" "ידין גם או יורה", "יורה – סמיכה לקבלת עד ושקידה, בהתמדה למעשה, דהלכה הלימוד עצם א)

מ –jnqen ax.

לשהותyeniyב) צורך יש למעשה, הלכה וידיעת לימוד על נוסף כלומר, בפועל, מורהֿהוראה רב אצל
הגמרא ובלשון בפועל. בפסקיֿהלכות הנהגתו את ולראות מורהֿהוראה, רב של קורא62במחיצתו "אפילו :

זהו – חכמים תלמידי שימש ולא ux`dושונה mr."

לבי אבתריה מאניה "מובילנא עלֿדרך החכמים, את לשמש – חכמים תלמידי שימוש של מושג [ישנו
בזה63מסותא" וכיוצא ז"ל64, חכמינו ובלשון וחשוב, נעלה ענין שזהו ומובן, תורה65. של שימושה "גדולה :

ומשלוח בולים הדבקת או המרחץ, לבית הרב בגדי שהולכת פשוט וגם מובן זה, עם ביחד אבל מלימודה", יותר
רב להיות אותו מכשירה אינה – בזה וכיוצא המדינה, לשפת הרב של דרשתו תרגום ואפילו מכתבים,
עם קשר כל לזה אין אבל כו', הבא ובעולם הזה בעולם שכרו, את אמנם יקבל הוא בישראל!... ומורהֿהוראה

לשימוש איפוא, היא, הכוונה כנ"ל].zepaxa"רבנות". מורהֿהוראה, רב אצל

כהקדמה דיראתֿשמים הענין על נוסף כלומר, דיראתֿשמים, בענין מיוחדת הוספה – זה לכל ובהקדמה ג)
ז"ל חכמינו ובלשון בכלל, התורה תחילה"66ללימוד בתורה "ברכו חדור67: להיות צריך התורה שלימוד היינו, ,
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מגיעים היו חגֿהשבועות שלקראת מכיון – המ"צות" "חג בשם בליובאוויטש נקרא היה שחגֿהשבועות ידוע
הרבנים, ריבויwcvÎixenלליובאוויטש בגלל חגֿהפסח, לקראת עירם את לעזוב יכולים היו לא אשר (מו"צ),

הקש מיוחדים,השאלות דינים וכמה כמה שבהם תשרי, חודש למועדי בנוגע בזה וכיוצא פסח, הלכות עם ורות
טוב') 'יום בכל הנוהגים ההלכות (מלבד מיוחדות" הלכות בו ש"אין חגֿהשבועות, לקראת גם57אלא והרי .

בליובאוויטש. כמו ההנהגה שתהיה דאפשר) מה (בכל משתדלים כיום

המתאים הזמן זה הרי – המ"צות" "חג – דחגֿהשבועות התשלומין ימי וחותם בסיום בעמדנו לכך, ובהתאם
הרבנות: למצב הנוגע ענין אודות לעורר

ספסלים וניתוספו חדשות, ישיבות נוסדו ומתרבה, הולך (בכלל) התורה שלימוד למצב – השם בעזר – זכינו
ושקידה. בהתמדה התורה בלימוד והוגים יושבים בהם אשר המדרש, בבית

ויאדיר" תורה "יגדיל ופלפול, שקלאֿוטריא של באופן – הוא בישיבות הלימוד סדר וקבל58אמנם, "דרוש ,
דהלכתא"59שכר" אליבא שמעתא "לאסוקי למעשה, הלכה ללימוד בנוגע ואילו לפסוק60; ראויים שיהיו כדי ,

ישראל בארץ – רבים ובמקומות ומתדרדר, הולך והמצב לדאבוננו, העזובה, רבה – בישראל הלכה ולהורות
למעשה. הלכה לפסוק כדי אליהם לפנות שיוכלו ומוריֿהוראה רבנים חסרים – לארץ ובחוץ

הישיבה של תפקידה והשיב: הרבנות? נושא את מטפחים לא שבישיבות היתכן "ראשֿישיבה": פעם שאלתי
"רבנים"!! ולא בישראל"... "גדולים להעמיד –

"לאסוקי לימוד סדר (גם) בישיבות להנהיג – גדולה הכי והנחיצות וההכרח הצורך אודות לעורר יש ולכן,
ישימו שבהם בזה, וכיוצא להוראה", "בתיֿמדרש מיוחדים, ושיעורים כיתות לסדר דהלכתא", אליבא שמעתא

לימוד על מיוחד dyrnlדגש dkld.ממש בפועל ומוריֿהוראה רבנים מהם להעמיד מנת על ,

של ענין כל על רדיפות היו כאשר ההיא, במדינה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בהנהגת שראינו וכפי
והמסירותֿנפש ההשתדלות עם בבד בד הנה – ופעולה פעולה כל על ממש במסירותֿנפש צורך והיה יהדות,

לרבנים" מדרש "בית להקים נפשו את ומסר השתדל ישיבות, והקמת הנחיצות61בהחזקת גודל מפני וזאת, ,
בישיבות. הנחיצות מאשר פחות לא שבדבר,

Ó:תנאים ג' – ובכללות תנאים, וכמה כמה דרושים – ומוריֿהוראה רבנים להעמיד כדי .
ידין" "ידין גם או יורה", "יורה – סמיכה לקבלת עד ושקידה, בהתמדה למעשה, דהלכה הלימוד עצם א)

מ –jnqen ax.

לשהותyeniyב) צורך יש למעשה, הלכה וידיעת לימוד על נוסף כלומר, בפועל, מורהֿהוראה רב אצל
הגמרא ובלשון בפועל. בפסקיֿהלכות הנהגתו את ולראות מורהֿהוראה, רב של קורא62במחיצתו "אפילו :

זהו – חכמים תלמידי שימש ולא ux`dושונה mr."

לבי אבתריה מאניה "מובילנא עלֿדרך החכמים, את לשמש – חכמים תלמידי שימוש של מושג [ישנו
בזה63מסותא" וכיוצא ז"ל64, חכמינו ובלשון וחשוב, נעלה ענין שזהו ומובן, תורה65. של שימושה "גדולה :

ומשלוח בולים הדבקת או המרחץ, לבית הרב בגדי שהולכת פשוט וגם מובן זה, עם ביחד אבל מלימודה", יותר
רב להיות אותו מכשירה אינה – בזה וכיוצא המדינה, לשפת הרב של דרשתו תרגום ואפילו מכתבים,
עם קשר כל לזה אין אבל כו', הבא ובעולם הזה בעולם שכרו, את אמנם יקבל הוא בישראל!... ומורהֿהוראה

לשימוש איפוא, היא, הכוונה כנ"ל].zepaxa"רבנות". מורהֿהוראה, רב אצל

כהקדמה דיראתֿשמים הענין על נוסף כלומר, דיראתֿשמים, בענין מיוחדת הוספה – זה לכל ובהקדמה ג)
ז"ל חכמינו ובלשון בכלל, התורה תחילה"66ללימוד בתורה "ברכו חדור67: להיות צריך התורה שלימוד היינו, ,
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של תורתו שזוהי בנוגעd"awdבהכרה הרי – יראתֿשמים מתוך לימוד התורה"), נותן . . תורתו את לנו ("ונתן
דיראתֿשמים הענין נוגע בפועל למעשה xzeiaeלפסקֿהלכה xzeiaהמוטלת האחריות גודל את ולהרגיש לדעת ,

בפועל במעשה יתנהגו זה פסקֿדין שעלֿפי מכיון תורה, של לאמיתתה מכוון יהיה שלו דין' שה'פסק עליו
תרס"ו בהמשך בארוכה נוספת.68(כמבואר פעם הענין את ולשקול לחזור אפשרות לו יש לעצמו, בנוגע – .(

ובמילא, בפועל. מעשה לידי ובא מרשותו, הדבר יוצא דין', ה'פסק לאחרי הרי – לזולת בנוגע מהֿשאיןֿכן
עליו. המוטלת האחריות גדולה כמה עד מובן

חסֿושלום, יהיה, שלא כדי הנ"ל התנאים כל על להקפיד יש – ומוריֿהוראה רבנים מעמידים כאשר ולכן,
ומורה" להוראה הגיע שלא ד"תלמיד יהיה69מצב שאכן להשתדל יש להוראה", ש"הגיע כשרואים ולאידך, ;

שוללים כן כמו ומורה", להוראה הגיע שלא ד"תלמיד ההנהגה את ששוללים כשם שהרי בפועל, מורהֿהוראה
מורה" ואינו להוראה שהגיע ד"תלמיד ההנהגה .69את

‡Ó:בפועל ומוריֿהוראה רבנים בתור כבר המכהנים לאלו גם נוגע הנ"ל ענין .

ומוריֿהוראה רבנים שגם בעניננו, וכן עוז. וביתר שאת ביתר להוסיף תמיד ניתן – וקדושה טוב בעניני
הלכות.siqedlיכולים ופסקי ללימוד הקשור בכל

למעשה, הלכה בלימוד להוסיף ונכון כדאי – חכמים סמיכת קיבל שכבר לכך נוסף חכמים: לסמיכת בנוגע
יותר. גדול מרב סמיכה ולקבל להבחן ואז,

שימוש לו שיהיה ונכון כדאי – בפועל מורהֿהוראה רב אצל שימוש לו שהיה לכך נוסף לשימוש: בנוגע וכן
"חושן דעה", "יורה "אורחֿחיים", בעניני זה אם מסויים, בשטח במיוחד ומתמחה הבקי ומורהֿהוראה רב אצל

במיוחד ומתמחה שעוסק רב שכן, העזר", "אבן או זה,משפט" בשטח בהוראה כחו גדול מסויים, בשטח
בדיני" וכשמואל באיסורי כרב "הלכתא היה70ועלֿדרך ולכן דינין, לפסוק תמיד רגיל היה ש"שמואל לפי ,

סמכו לכך והיתר, איסור בהוראת לדקדק רגיל היה רב וכן אמת, דבר כל על ומשכיל לעומקן ויורד בהן מדקדק
והיתר" איסור לעניני הוראותיו .71על

בעיירה שמכהן רב שכן, ברבנות, מכהן שבו המקום למצב בהתאם משתנה הרב של תפקידו ועוד: זאת
שאצל לאלו – בזה וכיוצא להתמודד, עליו שעמהם הקשיים עליו, המוטלת האחריות את להשוות אין קטנה,
להשתדל עליו – קטנה בעיירה רב אצל שימוש לו היה אם ולכן, פשוט. וגם כמובן גדולה, בעיר המכהן רב

בישראל. ואם בעיר המכהן רב אצל שימוש גם לקבל

בזה: ענין ועוד

הלכה בעניני חדשות שאלות וכמה כמה נתעוררו – האחרונות בשנים הטכניקה והתפתחות חידוש בעקבות
אופן את תחילה לדעת צריכים – כאלו בענינים הלכה לפסוק שכדי ומובן, שלפנינו. בדורות היו שלא למעשה,
לגשת יכולים אז ורק השאלה, מתעוררת שאודותיו בזה) (וכיוצא מסויים מכשיר אותו של הפעולה

לפסקֿההלכה.

עובר" מום ואיזה קבוע מום איזה לדעת כדי בהמה רועה אצל גדלתי חדשים "י"ח רב שאמר .72ועלֿדרך

כ"ראשֿישיבה", ועיסוקיו מזמנו הקדיש – וכו' ראשֿישיבה בתורה, גדול בדרגת רב שהיה לאחרי עצמך: והגע
" של במחיצתו לשהות dndaוהלך drexבמשך "yceg g"i!"במומי "בקי שיהיה כדי ,

לגשת אין בוודאי ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר החששcal[(כ"ק ישנו שהרי מומין, על ללמוד כדי לבהמה
כו']. בהמה" ל"רועה ללכת אם כי למקרא... חמש בן גם שיסביר כפי שור"... יגח ד"כי

כל את ולדעת ללמוד יש – הטכניקה התפתחות עם הקשורים בענינים לפסוק שכדי בעניננו, גם מובן ומזה
בזה. וכיוצא המכשיר של פעולתו לאופן שקשור מה

של פסקֿדין היא אלו בענינים שההכרעה פשוט וגם שלaxd[מובן פסקֿדין ,dxezלפסוק שיוכל שכדי אלא ,
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דמלכותא "דינא – לדבר דוגמא זה. בשטח הבקיאים אלו אצל המעשיות העובדות את לברר עליו – זה בענין
לוד"73דינא" "תגרי בהנהגת התלויים מסויימים ענינים או ש"74, מפני אלא זה שאין ,dxezפסקֿדין קובעת "

האמור]. באופן להתנהג יש אלו שבענינים

אלו. בענינים שעסק מורהֿהוראה רב אצל להיות צריך אלו בענינים ה"שימוש" שגם מובן, כן וכמו

·Ó:ולכן .
בכבוד חסֿושלום לפגוע שלא כמובן, עצמו, לבין בינו – ויבדוק יחזור ומורהֿהוראה רב שכל ונכון טוב

ישתדל לכך, ובהתאם חכמים, שימוש קיבל והיכן חכמים סמיכת קיבל ממי – בלימודsiqedlהרבנות יותר עוד
או זה בשטח יותר ומתמחה הבקי רב אצל שימוש לקבל וכן יותר, גדול רב אצל שנית להבחן למעשה, הלכה

אחר.

להיות שצריכים ה"בעליֿבתים" בעיני ובפרט הרבנות, מוסד על ולהקפיד להזהר שיש – כאמור – ובהדגשה
והביטול, הענוה במדת אמנם, התוקף, בכל להיות צריכה בישראל רב של הנהגתו שכן, והנהגתו, מרותו תחת

– זה עם ביחד swezdאבל lka"'ה יברא בריאה "ואם רבינו: משה שאמר עלֿדרך ז"ל75, חכמינו ודרשו ,76:

– לאו ואם מוטב, . . בריאה d'"אם `xaiמשה" משה, שם על שנקרא בישראל, רב לכל בנוגע מובן ומזה ..."
קאמרת" אור'77שפיר ב'תורה ).78(כמבואר

לבין בינם הרבנים אצל להיות צריך זה דבר כו', ואדרבה בפרסום, יהיה שהדבר צורך אין – זה ומטעם
קיבלו והיכן סמיכה, קיבלו ממי הרבנים, אצל בדיקה שיערוך רבנים) של ועדה (או רב למנות יש כלומר, עצמם,

כו'. שימוש לקבל וישתדל נוספת, בחינה יעבור – הצורך ובמקרה שימוש,

הרבנות. מצב לתיקון הדרוש ענין אם כי אחר, או זה של בכבודו פגיעה של ענין כאן שאין ופשיטא,

‚Óאינו כאן המדובר שכל ולהזהיר להבהיר יש – הרבנים כבוד על השמירה אודות להמדובר ובהמשך .
צדקה, הרבה לתת כדי כסף הרבה להרוויח הרב, של לפרנסתו לדאוג תפקידם אשר ל"בעליֿבתים", בכלל שייך

לכך. ידאגו בעצמם והם ומוריֿהוראה, לרבנים כאמור, נוגע, זה ענין רבנות; בעניני להתערב ולא
כבר וחושבים לפלוני, הדברים שכוונת לנחש שמנסים כאלו ישנם אודותיו: להזהיר צורך שיש – ענין ועוד
שכוונת יאמר לא אחד שאף ומבהיר חוזר הנני ובכן, אלו. דברים בעקבות לו לומר ומה אליו, להתייחס כיצד
אודות אם כי פרטי, מישהו אודות דובר ולא כלל, שמות הוזכרו לא שהרי לפלוני, או לפלוני היתה הדברים

הענין. כללות

ואחרֿכך זוית, בקרן ומניחו "כובע" שעושה "כובען" כמו שהוא צדק' ה'צמח אדמו"ר שאמר הפתגם ידוע
אודות נאמר זה פתגם אמנם, צדק'!... ה'צמח התכוון אליו ואכן, אליו, מתאים ה"כובע" אם ומודד מישהו בא
שלא ביותר להזהר יש – זה בדורנו אבל וכו', העליון כדור בחצי בליובאוויטש, בהיותו צדק', ה'צמח אדמו"ר

זו דשבת בפרק המשנה ובלשון בלתיֿרצוי, באופן הדברים תחובו79יתפרשו שמא בדבריכם הזהרו "חכמים :
ד" שהענין לאחרי ובפרט כו'", התלמידים וישתו הרעים מים למקום ותגלו גלות .ny`חובת .elbzביחס) "

לדבר נעשה – הגלות) זה.i`ceלענין בכל יתירה זהירות דרושה ובמילא, בגלות... נמצאים שהרי ,

יסוד שום לדבריהם שאין ידוע להוי – וכו' לפלוני שכוונתי הדברים את שיפרשו llkeואלו llk,וכאמור ,
פרטי. מישהו אודות ולא הענין, לכללות בנוגע הוא שהמדובר

שטוענים ומה השלום. דהיפך למצב מביאה – בשמי) שלא (גם אלו בענינים ההתערבות עצם ועוד: זאת
הרי: – כו') המצב את (לתקן שמים" "לשם אלא אינה שכוונתם

סגנון – לפועל ובנוגע בפועל, התוצאה – אם כי והכוונה, המחשבה מהי נפקאֿמינה אין דא, בכגון (א)
השלום. היפך לידי מביא וכו' דיבורם

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

וש"נ.73) ב. י, גיטין
במשנה.74) – ב מט, ב"מ
ל.75) טז, קרח
א.76) קי, סנהדרין

וש"נ.77) ב. קא, שבת
ג.78) סח, יתרו
מי"א.79) פ"א



כג d"nyz'd oeiq a"i ,`yp zyxt zay

דמלכותא "דינא – לדבר דוגמא זה. בשטח הבקיאים אלו אצל המעשיות העובדות את לברר עליו – זה בענין
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או זה בשטח יותר ומתמחה הבקי רב אצל שימוש לקבל וכן יותר, גדול רב אצל שנית להבחן למעשה, הלכה
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להיות שצריכים ה"בעליֿבתים" בעיני ובפרט הרבנות, מוסד על ולהקפיד להזהר שיש – כאמור – ובהדגשה
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– זה עם ביחד swezdאבל lka"'ה יברא בריאה "ואם רבינו: משה שאמר עלֿדרך ז"ל75, חכמינו ודרשו ,76:

– לאו ואם מוטב, . . בריאה d'"אם `xaiמשה" משה, שם על שנקרא בישראל, רב לכל בנוגע מובן ומזה ..."
קאמרת" אור'77שפיר ב'תורה ).78(כמבואר

לבין בינם הרבנים אצל להיות צריך זה דבר כו', ואדרבה בפרסום, יהיה שהדבר צורך אין – זה ומטעם
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‚Óאינו כאן המדובר שכל ולהזהיר להבהיר יש – הרבנים כבוד על השמירה אודות להמדובר ובהמשך .
צדקה, הרבה לתת כדי כסף הרבה להרוויח הרב, של לפרנסתו לדאוג תפקידם אשר ל"בעליֿבתים", בכלל שייך

לכך. ידאגו בעצמם והם ומוריֿהוראה, לרבנים כאמור, נוגע, זה ענין רבנות; בעניני להתערב ולא
כבר וחושבים לפלוני, הדברים שכוונת לנחש שמנסים כאלו ישנם אודותיו: להזהיר צורך שיש – ענין ועוד
שכוונת יאמר לא אחד שאף ומבהיר חוזר הנני ובכן, אלו. דברים בעקבות לו לומר ומה אליו, להתייחס כיצד
אודות אם כי פרטי, מישהו אודות דובר ולא כלל, שמות הוזכרו לא שהרי לפלוני, או לפלוני היתה הדברים
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שלא ביותר להזהר יש – זה בדורנו אבל וכו', העליון כדור בחצי בליובאוויטש, בהיותו צדק', ה'צמח אדמו"ר

זו דשבת בפרק המשנה ובלשון בלתיֿרצוי, באופן הדברים תחובו79יתפרשו שמא בדבריכם הזהרו "חכמים :
ד" שהענין לאחרי ובפרט כו'", התלמידים וישתו הרעים מים למקום ותגלו גלות .ny`חובת .elbzביחס) "

לדבר נעשה – הגלות) זה.i`ceלענין בכל יתירה זהירות דרושה ובמילא, בגלות... נמצאים שהרי ,

יסוד שום לדבריהם שאין ידוע להוי – וכו' לפלוני שכוונתי הדברים את שיפרשו llkeואלו llk,וכאמור ,
פרטי. מישהו אודות ולא הענין, לכללות בנוגע הוא שהמדובר

שטוענים ומה השלום. דהיפך למצב מביאה – בשמי) שלא (גם אלו בענינים ההתערבות עצם ועוד: זאת
הרי: – כו') המצב את (לתקן שמים" "לשם אלא אינה שכוונתם
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מצד זאת שעושים שיתכן אלא עוד, ולא rxd(ב) mrahשמבאר וכפי לזולת, ולהעיק להצר לרדת שנהנים ,

חתונה בדרושי אדמו"ר מו"ח שאוהבם80כ"ק הגם ביתו, ובני למקורביו ש"גם – הרע איש של לטבעו בנוגע
כעלוקה". דמם את ומוצץ . . שביכלתו מה בכל להם ומעיק מיצר הוא מכלֿמקום, עמהם, ומתעלס נפש אהבת

די בייס און צימער דיין אין אריין ("גיי בשיניך הצפרנים את ותכסוס לחדרך תכנס – כזה טבע לך יש
לקצר יש אופן, ובכל הזולת!... את לדקור "צפרניים" לך יהיו שלא – בדבר תועלת גם תהיה ואז, נעגל")...

כו'. הרעים התלמידים ישתו שלא כדי הנ"ל, דברים ולסיים

„Óגואל ביאת עד זה ענין אודות לעורר צורך יהיה הנראה, (וכפי לעורר צורך שיש – לענייננו ונחזור .
להעמיד כדי למעשה, הלכה לימוד על בישיבות מיוחד דגש שישימו ובעיקר, הרבנות, מצב חיזוק אודות צדק)

בישראל. ומוריֿהוראה רבנים
שכתוב מה ומוריֿהוראה81ועלֿפי רבנים עלֿידי זה בענין ההתעוררות תתחיל – גו'" תורה תצא מציון "כי

"לחיים" יאמרו – הקודש מארץ ומוריֿהוראה רבנים כמה כאן שנמצאים מכיון ולכן, הקודש. בארץ המכהנים
בפועל מעשה של ענין עם הדברים את לקשר כדי משקה, מה"משק82על ויקחו לחלק, מנת על הקודש, לארץ ה"
הנ"ל. הדברים על לעורר – ובעיקר המתאימים, במקומות

כולו העולם כל שותה ישראל ארץ של לארץ.83ומתמציתה בחוץ גם האמור בכל לפעול שיש -

האמיתית בגאולה – מירושלים" ה' ודבר תורה תצא מציון "כי היעוד לקיום נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח עלֿידי אשר84והשלימה גדולה, סנהדרין – גו'" כבראשונה שופטיך "ואשיבה

למקדש" נעתקין ומשם תחילה לחזור עתידין .85"בטבריא

ויהיֿרצון כו'. המשקה בקבוק את שיקח אחד מביניהם ויבחרו "לחיים", ויאמרו הרבנים עתה יגשו וכאמור,
הידוע בהמשך כמובא – הזקן אדמו"ר של דבריו לקיום נזכה ממש רצון86שבקרוב "יהי מהר"ש: אדמו"ר של

משקה". כולה כשיהיה לשתות שנזכה

דוד להרב הבקבוק את נתן ואחרֿכך הקודש, דארץ שליט"א לרבנים "לחיים" מזג שליט"א אדמו"ר [כ"ק
שבאו אלו כאן נמצאים אמר: אחרֿכך כה'". אדיר "אין – רבני ניגון עתה ינגנו אמר: אחרֿכך חנזין. שי'

והאמונה"]... "האדרת – שלהם הניגון את ינגנו וכרגיל, צרפת, ממדינת

* * *

ËÓ"בתורה גדול "כלל – ישראל דאהבת ...ומהענין ה"מבצעים":110. עניני לשאר באים –

קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה – ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, זולתו, וחינוך עצמו חינוך
השיעורים לימוד וכן הכלליים, תורה מספרי באחד ואות המשפחה, טהרת ושתיה, האכילה כשרות טוב', ו'יום

ברמב"ם. יומי שיעור לימוד וכן חת"ת, – ותניא תהלים בחומש הקבועים

הרמב"ם וחותם מסיים שבו היעוד לקיום ממש בקרוב זוכים – אלו ענינים בכל ועבודתינו מעשינו ועלֿידי
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ "ומלאה ספרו: את

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' ציבור לשליח צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÌÈ‡È˘�‰ ˙Â�·¯˜· È"˘¯ ÔÈÈˆÓ˘ ÌÈÊÓ¯‰

השני הנשיא אצל הנשיאים, קרבנות מביא1בפרשת ,

קרבנות שפרטי הדרשן", משה רבי של "מיסודו רש"י

שונים: לענינים רומזים הנשיאים

של שנותיו כנגד תתק"ל "בגימטריא היא כסף" "קערת

"כף נח...", שם "על – כסף" אחד "מזרק הראשון", אדם

אחד" כבש אחד איל .. אחד "פר התורה", כנגד – אחת

יוסף" מכירת על לכפר – עזים "שעיר האבות, כנגד הם

"אילים ואהרן", משה כנגד – שנים בקר השלמים "ולזבח

וישראלים...". ולויים כהנים "כנגד הם כבשים" עתודים

שבקרבנות הרמזים את רש"י מציין בכלל מדוע

בדרך הוא פירושו אשר בעוד ודרוש, רמז שהם הנשיאים,

הנשיא אצל דוקא מדוע זאת, לעשות עליו ואם הפשט?

הראשון? הנשיא אצל ולא השני

בהרחבה פעם הוסבר מפני2כבר זאת מביא שרש"י ,

עצמו בפני נשיא כל אצל התורה חוזרת מדוע לו, שקשה

)dxyrÎmizyשהם בעוד הקרבנות, פרטי כל על פעמים),

מהנשיא החל אם היה ודי הקרבנות, אותם את ipydהביאו

כשל הם שקרבנותיו נשיא, כל אצל אומרת התורה היתה

הראשון. הנשיא

קרבנו בהבאת היו נשיא שלכל רש"י מסיק לפיכך

ורמזים בכךmipeyכוונות שבטו. למהות dpeyבהתאם

על התורה חוזרת ולכן הנשיאים, מן אחד כל של קרבנו

עצמו בפני נשיא כל של הקרבנות .3פרטי

רמז רק מביא את`cg[רש"י לתרץ כדי קרבן סוג לכל

אצל לאlkהחזרה פעמים, שתיםֿעשרה השבטים,

רמז4כמדרש נשיא כל אצל נמצא סוג`xgשבו לאותו

ענין הוא רש"י שמביא רמז שכל מפני הנחלקillkקרבן,

כוונה זה כללי ברמז היתה נשיא ולכל שונים, לפרטים

בהרחבה שם כמוסבר לשבטו, בהתאם ].5פרטית
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הקרבנות פרטי שבכל שהרמזים מובן, להבין: יש אך

פרטים אלא ענינים, של אוסף סתם אינם נשיא כל של

במדרש רואים ואכן, אחת. כללית נקודה של שלפני4שונים

הנקודה את מקדים הוא נשיא, כל של הרמזים פירוט

המלוכה", סדר "על – (נחשון זה נשיא רמזי של הכללית

– וכדומה) התורה", שם "על – נתנאל

שהם לכאורה, נראה, אין רש"י שמביא ברמזים ואילו

כלל? אותו של פרטים

הוא6במדרש הנשיאים שהקריבו מה שכל דעה יש

וכנגד המשכן ועד הראשון מאדם שהיו הדורות "כנגד

ש"קערת אחרֿכך, שם שמוסבר כפי שנצטוו", המצוות

וכו'. לנח, "מזרק" הראשון, לאדם רומזת כסף"

של הכללית הנקודה שזוהי לומר, היה ניתן לכאורה,

שמביא אתi"yxהרמזים אחרֿכך מפרט שהוא כפי ,

שבעים ותולדותיו, נח ותולדותיו, הראשון (אדם הדורות

שנצטוו" ו"מצוות ואהרן) משה יוסף האבות, 7אומות,

נביאים תורה מצוות, תרי"ג הדברות, עשרה (תורה,

וכו'). וכתובים

קשה עדיין מהר"ל8אך שאלת (א) בין9: הקשר מהו –

המזבח (חנוכת לעניננו ונח" הראשון אדם "שנות

צריכים ורמזיהם הקרבנות היו זה לפי (ב) והמשכן)?

לפי לאבxcqלהיות נח בין מפרידים ומדוע רהםהדורות,

כנגד אחת... ב"כף משהdxezdוכו' לתקופת השייכת – "...

ואהרן?
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(לשון דעתו" "לפי הקריב אחד שכל אף הקרבנות, אותם הביאו הנשיאים

(נשיא של היתה הללו קרבנות להתנדב העצה וכללות שם), של)`cgהמדרש

ר"מ של דיסודו הרמזים הביא שרש"י מה (ב) יח). שם, (רש"י יששכר בני

המתחלקים ענינים אינם שבבמדב"ר מהרמזים כו"כ (כי דבמדב"ר ולא הדרשן

ע"ש). לפרטים,

יב.6) פי"ד, שם

אדה"ר7) שנצטוו למצות (גם) היא שם במדרש שנצטוו" ב"מצות הכוונה

) בפנים והכוונה – (ע"ש) וראהi"yxaונח ישראל. בהן שנצטוו למצות היא (

הבאה. הערה

של8) מצות על קאי לא שנצטוו" ה"מצות שלרש"י שמכיון לזה, נוסף

כו'" הדורות "כנגד הרי – הקודמת הערה כנ"ל – (כבמדרש) כו' אדה"ר

הם שנצטוו" המצות אחד).a'ו"כנגד כלל (ולא שונים ענינים

עה"פ.9) גו"א
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שונים: לענינים רומזים הנשיאים

של שנותיו כנגד תתק"ל "בגימטריא היא כסף" "קערת

"כף נח...", שם "על – כסף" אחד "מזרק הראשון", אדם

אחד" כבש אחד איל .. אחד "פר התורה", כנגד – אחת

יוסף" מכירת על לכפר – עזים "שעיר האבות, כנגד הם

"אילים ואהרן", משה כנגד – שנים בקר השלמים "ולזבח
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)dxyrÎmizyשהם בעוד הקרבנות, פרטי כל על פעמים),

מהנשיא החל אם היה ודי הקרבנות, אותם את ipydהביאו

כשל הם שקרבנותיו נשיא, כל אצל אומרת התורה היתה

הראשון. הנשיא

קרבנו בהבאת היו נשיא שלכל רש"י מסיק לפיכך

ורמזים בכךmipeyכוונות שבטו. למהות dpeyבהתאם

על התורה חוזרת ולכן הנשיאים, מן אחד כל של קרבנו

עצמו בפני נשיא כל של הקרבנות .3פרטי

רמז רק מביא את`cg[רש"י לתרץ כדי קרבן סוג לכל

אצל לאlkהחזרה פעמים, שתיםֿעשרה השבטים,

רמז4כמדרש נשיא כל אצל נמצא סוג`xgשבו לאותו

ענין הוא רש"י שמביא רמז שכל מפני הנחלקillkקרבן,

כוונה זה כללי ברמז היתה נשיא ולכל שונים, לפרטים

בהרחבה שם כמוסבר לשבטו, בהתאם ].5פרטית
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– וכדומה) התורה", שם "על – נתנאל

שהם לכאורה, נראה, אין רש"י שמביא ברמזים ואילו

כלל? אותו של פרטים

הוא6במדרש הנשיאים שהקריבו מה שכל דעה יש

וכנגד המשכן ועד הראשון מאדם שהיו הדורות "כנגד
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וכו'. לנח, "מזרק" הראשון, לאדם רומזת כסף"

של הכללית הנקודה שזוהי לומר, היה ניתן לכאורה,

שמביא אתi"yxהרמזים אחרֿכך מפרט שהוא כפי ,

שבעים ותולדותיו, נח ותולדותיו, הראשון (אדם הדורות

שנצטוו" ו"מצוות ואהרן) משה יוסף האבות, 7אומות,

נביאים תורה מצוות, תרי"ג הדברות, עשרה (תורה,

וכו'). וכתובים

קשה עדיין מהר"ל8אך שאלת (א) בין9: הקשר מהו –

המזבח (חנוכת לעניננו ונח" הראשון אדם "שנות

צריכים ורמזיהם הקרבנות היו זה לפי (ב) והמשכן)?

לפי לאבxcqלהיות נח בין מפרידים ומדוע רהםהדורות,

כנגד אחת... ב"כף משהdxezdוכו' לתקופת השייכת – "...
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של8) מצות על קאי לא שנצטוו" ה"מצות שלרש"י שמכיון לזה, נוסף
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זהב" עשרה אחת "כף על אחת10א) "כף רש"י: מפרש

כנגד – זהב עשרה הקב"ה, של מידו שנתנה התורה כנגד –

עתודים "אילים על אומר הוא כך אחר הדברות". עשרת

שלש11כבשים" וכתובים, נביאים תורה וכנגד ..." :

על הכתובין הדברות וחמש חומשין חמשה כנגד חמשיות

קרבנות בשני צורך יש מה לשם – וחמש..." אחד לוח

הדברות? עשרת על הרומזים ובשניים התורה, על הרומזים

"כנגד – כבשים" עתודים "אילים על רש"י מלשון ב)

וכתובים" נביאים תורה וכנגד וישראלים ולויים כהנים

תורה..." כנגד אחד "דבר – אומרים...")12(ולא "ויש או ,

אלה שאין miyexitמובן, ipyאלא מינים", "ג' של לרמז

פירוש "כהנים`cgזהו את כולל מינים" "ג' של הרמז :

וישראלים" וכתובים",cgiaולויים נביאים "תורה עם

יכולים כיצד לרמוזdylyותמוה: דברים?dyiylמינים

.„
ÊÓ¯Â ...ÔÈ˘ÓÂÁ ˘ÓÁ" ÏÚ „ÁÂÈÓ ÊÓ¯ ‰Ó Ì˘Ï

?"˙Â¯·„‰ ˙¯˘Ú ÏÚ „ÁÂÈÓ
אילים מינים", "ג' של הרמז את רש"י שמסביר לאחר

שהביאו לכך הסיבה את מסביר הוא וכבשים, עתודים

חמשה כנגד חמשיות שלש מין: מכל "חמשה" דוקא

וחמש אחד לוח על הכתובין הדברות וחמש חומשין

השני. על הכתובין

להבין: יש

"שלש של הרמז כללzeiyngא) קשור אינו "lkl'ה"ג

מחולק – "תורה" – מהם אחד רק אשר הנזכרים, מינים"

חומשין. – ל"חמשה"

רמוז "חמש" של במספר אלו קרבנות בהבאת כלומר,

ישsqepענין מה לשם מובן: ואין "חמש", למספר הקשור ,

לרמז בנוסף חומשין...", "חמש של לפרט נפרד ברמז צורך

ה" כללות dxez""mipinעל 'b"a?

חמשיות", "שלש על מסביר רש"י "חמשהdligzב)

ורק הדברות..."`jkÎxgחומשין" מובן,13"חמש מכך .

הדברות לעשרת מתכוון הוא אין הדברות..." שב"חמש

על mipa`dהחרותות zegelבחומש לכתובות אלא ,

חומשין, חמשה של שהריdxezazkay14כחלק ,

צריך היה ורש"י חומשין", "חמשה לפני ניתנו הלוחות

הדברות עשרת של ה"חמשיות" שתי את iptlלמנות

חומשין" .15"חמשה

הדברות "חמש על רש"י דברי את סותר זה [אין

cg` gel lr oiaezkdוחמשipyd lr oiaezkdמפני ,"

בכתיבתן רק איננה לוחות לשני הדברות עשרת שחלוקת

חלוקה אלא נפרדים, לוחות שני על :okeza16הגשמית

בעיקר הם הראשונים הדברות dyrחמשת zeevnכי)

ipt"לא... lrשם את תשא ו"לא "'iedjiwl`הם "...

אלקיך" הוי' "אנכי של הם17סעיפים האחרים וחמשת ,(

`l zeevndyrz18בעיקר הם הראשונים נוספת: אפשרות .

אדם ל"בין קשור ואם אב כיבוד (גם למקום אדם בין

שלשה – חז"לoitzey19למקום" כמאמר "השווה20,

בין – והאחרים המקום") לכבוד ואם אב כיבוד הכתוב

לחברו ].21אדם

חומשין", ל"חמשה רמז יש כבר אם להבין: אפוא, יש,

ברמז צורך יש מה לשם כללי, באופן ל"תורה" רק ולא

sqep?"חומשין ב"חמש הכתובים הדברות לעשרת
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קרבנות על כללית שאלה להקדים יש זאת להבין כדי

הנשיאים:

בכלל,`elקרבנות למשכן נדבה היו לא הנשיאים של

וכדומה "22כעגלות אלא ,gafnd zkepglדוקא שנעשתה ,"
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כ.10) שם,

כג.11) שם,

יו"ד.12) שם, במדב"ר ע"ד

שם.13) בבמדב"ר ועד"ז

כי14) – לעשה"ד) (בנוגע ג' סעיף דלעיל הא' קושיא מתוצרת ועפ"ז

אותן הן זהב" עשרה אחת ב"כף הנרמזות בפניםzegelayהעשה"ד כדלקמן ,

שבתושב"כ. לאותן שהכוונה כאן משא"כ ח: סעיף

ב הצורך מהו ביאור: צריך גופא שהא כמוa'אלא הן – לעשה"ד רמזים

.54 הערה לקמן וראה בתושב"כ? שהן כמו והן בלוחות שהן

עה"פ.15) זקנים) (דעת התוספות בעלי ברבותינו שהוא וכמו

תסא.16) ע' בשלח אוה"ת יבֿיג. כ, יתרו בחיי גם .cereראה

(17znbecaמכלל הבא לאו – בפ"ע) גם מפורש הלאו כאן כי ממש, (ולא

וש"נ). סע"ב. מא, (פסחים עשה עשה

ועוד).18) א'תתקפג. ר"ע א'תתקעט. ס"ע (ושם א'תתקעד ע' תשא אוה"ת

וכנגד ועשה.. קום בהם שיש חמשה כא): כג, (משפטים טוב לקח ובמדרש

כו'. דידה שביסוד וה"ג חסדים ה' לוחות): (ע' ובקה"י לאוין. חמשה

ב.19) לא, נדה סע"ב. ל, קידושין

שם.20) קידושין

חז"ל.21) בשם יתרו באברבנאל כ"ה

יו"ד.22) שם, רש"י וראה ואילך. ג ז,

דצ"ל23) גו' קערת וקרבנו עה"פ בספרי עפמ"ש – י"ל ההלכה וע"ד

הכלים ע"ד נאמר ולכן הדיוט): בו נשתמש (שלא קרבן לשם מתחלה נעשית

שם. עה"ת צפע"נ וראה "וקרבנו". לתיבת תיכף
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הוא: זה לכל ההסבר

ל שהובאו הקרבנות שרמזי בפשטות, zkepgמובן

okynay gafndמתבטאת בהם – המזבח לענין קשורים

כאשר כלומר, עליו. המוקרבים והקרבנות המזבח תכלית

זאת סדרו הם המזבח, לחנוכת קרבנם את הנשיאים הקריבו

שנרמז כך וכו', מיוחד מספר מיוחד, yecigdבסדר

הקודם. המצב פני על שבמזבח,

עלzepaxwayהמעלה שבמשכן, המזבח על שמקריבים

היא: תורה, מתן לפני שהוקרבו אלה פני

בפסוק כמפורש היא, בכלל המשכן "ועשו24מטרת –

להשראת מקום הכנת בתוכם", ושכנתי מקדש dpikydלי

ielba"מקדש" הוא עצמו שהמשכן עד מקודש.25, דבר –

כל של שביכולתו שבמשכן, המזבח פעולת גם וזוהי

כך לה', קרבן ולעשותה חולין של בהמה לקחת יהודי

שמקריבים עלֿידי מתקדשת, שהיא בשר בעיני שנראה

השמים" מן .. ו"אש המזבח, על את26אותה אוכלת

הקרבן.

סוגים שני הנשיאים הביאו זו, פעולה לידי להביא כדי

קרבנות: של שונים

הקרבנות ובקטורתoey`xdסוג במנחה בכלים, הנרמז ,

שהקריבו הקרבנות הוא המזבחokÎiptlשבהם, לפני ,

לא אך קרבנות, הקרבת היתה אז גם אזשבמשכן: היה

אש "ותצא של עלiptln'iedהענין המראה ותאכל",

השכינה שבהם27השראת ובקרבנות בכלים לכך: הרמז .28

בגלוי שינוי רואים אין וקטורת) .29(מנחה

וכו'), חטאת (עולה הקרבנות של השני הסוג מכך שונה

ודם (חלב מהם חלק או בעצמם, וחל30שהם מוקרבים, (

ותצא המזבח, גבי על וזריקה העלאה עלֿידי שינוי בהם

כדלעיל. ותאכל, הוי' מלפני אש

הקרבנות: סוגי שבשני השונים במינים גם נרמז זה ענין

וקטורת, מנחה שבכלים, או`mpiהקרבנות ה"חי", 31ממין

השני הסוג מן הקרבנות ואילו החיות, בהם ניכרת שאין

נתחדשה והמזבח המשכן שעלֿידי לרמוז כדי חי, הם

של dpikydהמעלה z`xydוחולין דומם ההופכת בגלוי,

ולקדושה .32לחי
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נכללת, תורה מתן לאחר ובמזבח שבמשכן המעלה

ל"ממלכת ישראל נהיו תורה שבמתן באמירה בפשטות,

וגוי גםyecw"33כהנים להם ניתנות ולכן מצוות34,

בןֿחמשֿלמקרא שגם עצמו, המצוה 'חפץ' את המקדשות

לקדושים. הפכו שהם ו"רואה" מבין

תורה, במתן זאת אפשרות נפתחה שבעיקר עלֿאף

ונצטוו קדוש" וגוי כהנים ל"ממלכת הפכו ישראל כאשר

כבר זה מעין משהו היה זאת בכל המצוות. תרי"ג כל על

על נצטווה הוא ולכן אבינו, אברהם הראשון, היהודי אצל

"ברי – מילה בבשרכם"מצוות כדברי35תי שזהו, ,i"yx36,

"devn ly utg."

הרמזים את רש"י מציין שבו הסדר מוסבר בכך

משה רבי של מיסודו הנשיאים, אךoyxcdשבקרבנות ,

סוגים שני בהם יש אשר מקרא, של לפשוטו בקירוב
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ח.24) כה, תרומה,

לי)25) "(ועשו בתחלתה.ycwnכשמו עירובין וראה ."

(26i"yx.יג ד, במדבר ז. א, ויקרא

כד.27) ט, שמיני רש"י

שבתוכו.28) האור ומעלים שמכסה כלי – החסידות בלשון

רמז29) מביא שרש"י מה יותר יומתק הנשיאים,lklעפ"ז קרבנות פרטי

שבבמדב"ר (אף רמז שום הביא שלא למנחה" בשמן בלולה ב"סולת מלבד

כי בזה)! רמזים כו"כ ישנם

מובן הנשיאים בקרבנות רמז שיש דהא בפשטות, שי"ל מה על [נוסף

שהכתוב mdlyלהודיעwiicnמזה xtqnכמו חידוש בהם שיש קרבנות או ,*

) עלcigilקטורת (לכפר וחטאת יד)) שם, (רש"י שעה הוראת דהיתה – כו'

רמב"ן (וראה המשכן לנדבת שייכת שאינה טז) שם, רש"י – כו' התהום קבר

וראה הוי. שעה הוראת החטאת שגם יג) טזֿיז).i"yx(שם, י, שמיני

לומר שיכריח ושינוי חידוש שום בזה שאין למנחה" גו' "סולת משא"כ

הקרוב דרש ע"פ גם –hytl[רמז בזה שיש –

בזה כ"א) הקרבן, בגוף כ"כ (לא הוא זה בקרבן (והרמז) ההדגשה עיקר

כבפנים. בקרא), מפורש (וזה בכלי שהי'

אחרי.30) ס"פ ב. כו, פרשתנו לקו"ת וראה טו. מד, ד"הn"kaeיחזקאל .

ואילך). ב שעג, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ו איזהו

כג.31) ל, תשא רמב"ן ראה – הוא החי מן שבקטורת ש"מור" להדיעה

ועוד.

אם32) מה יח): (פי"ב, מבמדב"ר אוהללהעיר במלאכת שנדבקו העגלות

כו'. לעולם קיימות שיהיו עד הווי' להם ניתן מועד

ו.33) יט, יתרו

בהמעות.34) קדושה שאין וכיו"ב צדקה במצוות משא"כ

יג.35) יז, לך

ב.36) כד, שרה חיי

± cg` xt" (eh ,my) f"ptl eyexitl i"yx fnxn dfay ,l"iy dn lr sqep ± "cg` yak ,"cg` li`" ,"cg` xt" zaiz mb ligzndÎxeaicda i"yx `iady dn wznei f"tr (*

.'ek cgein yi`l `ed (x`yda f"cre) "cg` xt"ay "fnx"d mby ,oaen dfny ,"excray cgein

.n"k`e ."'ek awri cbpk ± miyak ,wgvi ..cbpk ± mili` ,'ek mdxa` cbpk ± mixt" (hi ,gk) qgpit i"yxn xirdle
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כו'. לעולם קיימות שיהיו עד הווי' להם ניתן מועד

ו.33) יט, יתרו

בהמעות.34) קדושה שאין וכיו"ב צדקה במצוות משא"כ

יג.35) יז, לך

ב.36) כד, שרה חיי

± cg` xt" (eh ,my) f"ptl eyexitl i"yx fnxn dfay ,l"iy dn lr sqep ± "cg` yak ,"cg` li`" ,"cg` xt" zaiz mb ligzndÎxeaicda i"yx `iady dn wznei f"tr (*

.'ek cgein yi`l `ed (x`yda f"cre) "cg` xt"ay "fnx"d mby ,oaen dfny ,"excray cgein

.n"k`e ."'ek awri cbpk ± miyak ,wgvi ..cbpk ± mili` ,'ek mdxa` cbpk ± mixt" (hi ,gk) qgpit i"yxn xirdle
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כרמזים מסביר הוא לדומם הקשורים הענינים את שונים:

אומות, ושבעים ותולדותיו נח ותולדותיו, הראשון לאדם

לחי הקשורים הענינים ואת בגלוי, החיות ניכרת אין שבהם

היהודים על מפרש למשה73הוא ועד וכו', מאברהם החל ,

וישראלים.38ואהרן לויים כהנים ,

.Á
È„ÈÓ Â�˙È�˘ ÈÙÎ ˙ÂÂˆÓÏ ÊÓ¯ Y "...˙Á‡ ÛÎ"

‰"·˜‰
מקום אין בודאי זה לפי בלתיֿמובן: נשאר עדיין

ממין קטורת", מלאה זהב עשרה אחת ש"כף להסביר

mnecdותרי"ג הדברות עשרת לתורה, רומזת והצומח,

מצוות?

הוא: לכך ההסבר

התורה "כנגד היא אחת" ש"כף ואומר, מדייק רש"י

d"awd ly ecin dpzipy"39אלא בכלל, לתורה הכוונה אין .

מוצאים אצלם שרק הקב"ה".40ללוחות של "מידו נתינה

מלאה הדברות. עשרת כנגד זהב, "עשרה באומרו וכך

מתכוון הוא אין מצוות", תרי"ג .. גימטריא קטורת,

מצוות ולתרי"ג הדברות לכף,mnvrlykלעשרת אלא ,

בתרי"ג מלאה שהיא כפי כלו41ללוחות, הלוחות. מר,

" שהם זהב), (עשרה הדברות" "עשרת את ...d`lnכוללים

מצוות" בפרשת42תרי"ג רש"י פירש שכבר כפי ,

הן".43משפטים הדברות עשרת בכלל מצוות תרי"ג ש"כל ,

ש"נתנה כפי לתורה רמז הוא אחת..." ש"כף וכיוון

בסוג נכללת היא לכן ברוךֿהוא", הקדושֿ של מידו

שהתורה מפני לדומם, הקשורים הענינים של הראשון,

כאשר רק מצוה" של ל"חפץ חפץ הופכים icedidוהמצוות

lawnומבצען והמצוות התורה .dyrnlאת

והמצוות onvrהתורה cvnשל "שעשועיו –

משרות44הקב"ה" אינן הקב"ה, של מידו שניתנו וכפי –

בעולם. לעתיד קדושה

הר על השכינה שירידת למד, כבר שבןֿהחמש כפי

היובל", ו"במשוך לעתיד, קדושה בו קבעה לא סיני

בהר לעלות" "רשאין השכינה, .45כשנסתלקה

הושרתה תורה מתן שבשעת כיוון בכלֿזאת, [אך

יומת" מות בהר "הנוגע לכן אשר ההר, על ,46קדושה

מ ה"כף" היתה הכסףadf47לפיכך ככלי יקר, כלי ,

הכנה של יותר גבוהה כדרגה מכך, יותר ואף הקודמים

את יהפכו והמצוות התורה שעלֿידי ה"חי", לקראת

לחי]. הדומם

.Ë
ÌÈ„ÁÂ‡Ó Ì‰˘ ÈÙÎ Ï‡¯˘ÈÏ ÊÓ¯ Y ÌÈ�ÈÓ‰ '‚

‰¯Â˙·
נרמזת אינה עצמה מצד שהתורה לעיל, האמור לפי

עתודים ל"אילים רש"י של פירושו יובן החי, בסוג

כבשים":

תורה וכנגד ..." הם המינים" ש"ג' מסביר שרש"י בזה

מתכוון הוא אין וכתובים", כךנביאים שני, רמז להוסיף

מצדdyyשמתקבלים התורה לעיל, כאמור כי, מינים,

החי`dpiעצמה במין .48נרמזת

כנגד בעיקר הם המינים ג' שמפרטmicedidאלא, כפי ,

okרש"י iptlהם כאשר דוקא זאת אך ,micge`nעם

דברים שלושה רק כאן שיש כך התורה, חלקי .49שלושת

"ולזבח על הקודם רש"י לפירוש כהמשך וזאת

בין שלום שנתנו ואהרן משה כנגד שנים, בקר השלמים

1

2

3

4

5

6

7
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39
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

בה"א37) הדבקים ואתם ד) ד, (ואתחנן ממש"נ גו'.miigלהעיר

במתן38) נעשה מצוה של בחפץ קדושה דהמשכת החידוש שעיקר ומכיון

בקרבן הוא התורה) נתינת היתה (שע"י ואהרן למשה הרמז לכן, – תורה

כדלקמן עה"פ), (רש"י שבשמים לאביהם ישראל בין שלום "שנתנו שלמים

ט. סעיף בפנים

יו"ד:39) פי"ד, בבמדב"ר שהיאexgaeמשא"כ ובתורתו בהקב"ה (בנ"י)

שבכף אצבעות ה' כנגד ספרים הערהelaweה' לקמן וראה בסיני. הדברות י'

.52

יח.40) לא, תשא

מיד41) שנכתבו הלוחות כנגד אחת כף טז: פי"ג, במדב"ר גם ראה

קטורת מלאה בלוחות.. כתובים שהיו עשה"ד אלו זהב עשרה הקב"ה..

הוא זה אחת כף יט: שם, בבמדב"ר [משא"כ בהן בלולות מצות שתרי"ג

שהיו הלוחות אלו זהב עשרה הארון.. אצל מונח שהי' התורה ספר

בארון].

בבמדב"ר42) הב' (כפי' פירש לא שרש"י זה יומתק בפנים המבואר ע"פ

עד אנכי מן אותיות.. "תרי"ג כנגד הוא תרי"ג) (גימט' ד"קטרת" שם) פי"ג

אותיות שהרי קטרת", ל"מלאה בדומה זה אין לפ"ז כי – כו'" לרעך אשר

מצות תרי"ג כנגד שהוא רש"י מפרש ולכן עצמן; העשה"ד הן הן העשה"ד

" רק (לשוןzeielzשהן בעשה"ד "i"yx.(יב כד. משפטים

"מלאה" תיבת גם המתחיל בהדבור רש"י שהעתיק מה ג"כ מתורץ ועפ"ז

"קטרת"). תיבת רק שמפרש (אף

שם.43)

טז.44) לב, תשא – רש"י לשון

וברש"י.45) יג יט, יתרו

יב.46) שם, יתרו

–i"yxראה47) זהב". של "היא יד) שם, רש"י וראה פו. (שם, פרשתנו

"עשרה", תיבת גם המתחיל בהדבור שהעתיק מה יומתק בפנים המבואר וע"פ

ד"משקלה הנ"ל פרש"י ע"פ שלdxyrובפרט כיsqk)`leשקלים – זהב)

פרשתנו). סוף גו"א כב. כד, ח"ש רש"י (ראה בזהב נרמזות עשה"ד

קאי48) שנים" בקר השלמים ד"ולזבח פרש"י שלא מה ג"כ יומתק ועפ"ז

פי"ג, שם וראה יו"ד. פי"ד, (כבבמדב"ר שבע"פ" ותורה שבכתב "תורה על

טז).

התורה49) בשביל "בראשית... בראשית) (ר"פ רש"י מ"ש לתרץ יש ועד"ז

הרי צ"ע: דלכאורה – ראשית" שנקראו ישראל ובשביל ראשית.. שנקראת

`yp zyxt - zegiyÎihewl

ל"שלום" הביאו ואהרן משה – שבשמים" לאביהם ישראל

התורה. עלֿידי במתןֿתורה, לה' ישראל בין ולחיבור

קרבנות כבשים" עתודים "אילים המינים ג' של והיותם

ולויים50שלמים כהנים "כנגד שהם לכך הוכחה היא ,

שהם כפי אלא) יהודים, היותם בעצם (לא וישראלים"

ביניהם וחיבור שלום נעשה שעלֿידיֿכך בתורה, מאוחדים

שבשמים". "אביהם לבין

.È
"˙ÂÈ˘ÓÁ ˘Ï˘" ÏÚ È"˘¯ È¯·„Ï ¯·Ò‰‰

אומרו שלאחר רש"י, פירוש המשך גם מובן זה לפי

) ממשיך הוא וכתובים" נביאים תורה "דבורeze`a"וכנגד

חומשין...". חמש כנגד חמשיות "שלש ואומר: המתחיל")

מובן ומכך תורה...", ל"וכנגד בהמשך כתוב זה ענין

ענינים לשלושה מתכוון הוא אין חמשיות" שב"שלש

אלא כדלהלן:xaqdlחדשים, תורה...", "וכנגד על

שהיא כפי התורה על כאן שמדובר להדגיש כדי

שב"כף כפי לא – עמם ומתאחדת ישראל עלֿידי מתקבלת

הקב"ה של מידו "נתנה אשר לתורה היא הכוונה אחת..."

"חמש" במספר המינים" "ג' את הנשיאים הביאו –

ומצוות: שבתורה וההפרדה החלוקות, את המבטא

תורה היא הקב"ה של מידו ש"ניתנה כפי התורה

הקב"ה`zgשלמה עלֿידי נאמרו הדברות עשרת כל ואף ,

.cg`"51"בדיבור

את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע גם מובן ובכך

..." את`zgהמילה רק מסביר הוא לכאורה, אשר, בעוד ,"

התורה על כאן שמדובר מדגיש הוא שבכך מפני "כף",

ושעלֿ הקב"ה, עלֿידי שניתנה כפי – "אחת" שהיא כפי

את מכילה שהיא ואתzxyrאף המצוות,b"ixzהדברות

ענין .`cgהיא

והמצוות התורה את "קבלו" ישראל כאשר רק

בהם חומשין"zewlgzdהתרחשה "חמשה היא התורה ,52

חל ובמצוות אחרים, וענינים אחר תוכן יש חומש בכל –

zewlgzdבכלל מצוות תרי"ג ש"כל הדברות, שבעשרת ,

" סוגים שני ישנם הן", הדברות הדברותyngעשרת

ו"חמש "הן", של ענינים – אחד" לוח על הכתובין

"לאו" – השני" על .53הכתובין

שניתנו כפי והמצוות הדברות עשרת לעומת זאת

אחת ב"כף הנרמזים הקדושֿברוךֿהוא, dxyrעלֿידי

בהם אין זו שמבחינה מפני – "חמש" בפעמיים ולא זהב",

אחת מציאות כולם אלא אחת".54התחלקות, "כף –

(g"lyz `yp t"y i`ven zgiyn)
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ל' ראשית נאמר "ראשית"cigiבקרא ,zg`כמו"ש לבנ"י הכוונה כי – *

micg`zn.(שם לדוד משכיל (וראה בתורה

כב.50) כט, תצוה בפרש"י וצע"ק א. ג, ויקרא פרש"י וראה כפרש"י.

ואכ"מ.

(51i"yx.א כ, יתרו

גם52) שמפרש – (39 הערה לעיל (שנעתק שבבמדב"ר מה יומתק עפ"ז

על גו'" אחת "zxigai"pa"כף מדייק – ובתורתו mixtqבהקב"ה 'dכנגד'd

zerav`מצד כי כבפנים.ilawnשבכף", שבתורה, ההתחלקות ישנה התורה

בארוכהi"yxראה53) וראה לאו". לאו ועל הן הן על "עונין א) (כ, יתרו

הדרן – וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס לפסחים הדרן

ואילך)). תסה ע' – תשמ"וֿז (בהוצאת הא'

בלוחות,54) כמו"ש העשה"ד נרמזות אחת" שב"כף הטעם גם וזהו

בלוחות כי – ג) סעיף בפנים (כנ"ל בתושב"כ כמו"ש חמשיות" וב"שלש

אותה. (ולומדים) מקבלים שבנ"י – ובתושב"כ הקב"ה, נתינת מודגשת

דאותיות בהחילוק – וביאורו (הא') בחוקותי אם ד"ה מלקו"ת ולהעיר

הלוחות). (של החקיקה ואותיות (דתושב"כ) הכתיבה

"liaya" eyexit ziy`xac "a"dy `id i"yx zpeek ,zehytae .df fnxp `l i"yxa la` ± ziy`x 'a oewixhep "ziy`xa"c (cere .mzlgza 'de '` oewiz f"ewz .a ,f `"g) xdfa (*

.(my m"`x d`x)

.oixz `le cg ziy`x oexw` `cext edl zilc oibae ...`cgk oixagznc oepi` oixz :my jiynn ixd ,xdfd 'itl mby ,xirdle
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ל"שלום" הביאו ואהרן משה – שבשמים" לאביהם ישראל

התורה. עלֿידי במתןֿתורה, לה' ישראל בין ולחיבור

קרבנות כבשים" עתודים "אילים המינים ג' של והיותם

ולויים50שלמים כהנים "כנגד שהם לכך הוכחה היא ,

שהם כפי אלא) יהודים, היותם בעצם (לא וישראלים"

ביניהם וחיבור שלום נעשה שעלֿידיֿכך בתורה, מאוחדים

שבשמים". "אביהם לבין

.È
"˙ÂÈ˘ÓÁ ˘Ï˘" ÏÚ È"˘¯ È¯·„Ï ¯·Ò‰‰

אומרו שלאחר רש"י, פירוש המשך גם מובן זה לפי

) ממשיך הוא וכתובים" נביאים תורה "דבורeze`a"וכנגד

חומשין...". חמש כנגד חמשיות "שלש ואומר: המתחיל")

מובן ומכך תורה...", ל"וכנגד בהמשך כתוב זה ענין

ענינים לשלושה מתכוון הוא אין חמשיות" שב"שלש

אלא כדלהלן:xaqdlחדשים, תורה...", "וכנגד על

שהיא כפי התורה על כאן שמדובר להדגיש כדי

שב"כף כפי לא – עמם ומתאחדת ישראל עלֿידי מתקבלת

הקב"ה של מידו "נתנה אשר לתורה היא הכוונה אחת..."

"חמש" במספר המינים" "ג' את הנשיאים הביאו –

ומצוות: שבתורה וההפרדה החלוקות, את המבטא

תורה היא הקב"ה של מידו ש"ניתנה כפי התורה

הקב"ה`zgשלמה עלֿידי נאמרו הדברות עשרת כל ואף ,

.cg`"51"בדיבור

את גם הפסוק מן רש"י מצטט מדוע גם מובן ובכך

..." את`zgהמילה רק מסביר הוא לכאורה, אשר, בעוד ,"

התורה על כאן שמדובר מדגיש הוא שבכך מפני "כף",

ושעלֿ הקב"ה, עלֿידי שניתנה כפי – "אחת" שהיא כפי

את מכילה שהיא ואתzxyrאף המצוות,b"ixzהדברות

ענין .`cgהיא

והמצוות התורה את "קבלו" ישראל כאשר רק

בהם חומשין"zewlgzdהתרחשה "חמשה היא התורה ,52

חל ובמצוות אחרים, וענינים אחר תוכן יש חומש בכל –

zewlgzdבכלל מצוות תרי"ג ש"כל הדברות, שבעשרת ,

" סוגים שני ישנם הן", הדברות הדברותyngעשרת

ו"חמש "הן", של ענינים – אחד" לוח על הכתובין

"לאו" – השני" על .53הכתובין

שניתנו כפי והמצוות הדברות עשרת לעומת זאת

אחת ב"כף הנרמזים הקדושֿברוךֿהוא, dxyrעלֿידי

בהם אין זו שמבחינה מפני – "חמש" בפעמיים ולא זהב",

אחת מציאות כולם אלא אחת".54התחלקות, "כף –

(g"lyz `yp t"y i`ven zgiyn)

•

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

ל' ראשית נאמר "ראשית"cigiבקרא ,zg`כמו"ש לבנ"י הכוונה כי – *

micg`zn.(שם לדוד משכיל (וראה בתורה

כב.50) כט, תצוה בפרש"י וצע"ק א. ג, ויקרא פרש"י וראה כפרש"י.

ואכ"מ.

(51i"yx.א כ, יתרו

גם52) שמפרש – (39 הערה לעיל (שנעתק שבבמדב"ר מה יומתק עפ"ז

על גו'" אחת "zxigai"pa"כף מדייק – ובתורתו mixtqבהקב"ה 'dכנגד'd

zerav`מצד כי כבפנים.ilawnשבכף", שבתורה, ההתחלקות ישנה התורה

בארוכהi"yxראה53) וראה לאו". לאו ועל הן הן על "עונין א) (כ, יתרו

הדרן – וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס לפסחים הדרן

ואילך)). תסה ע' – תשמ"וֿז (בהוצאת הא'

בלוחות,54) כמו"ש העשה"ד נרמזות אחת" שב"כף הטעם גם וזהו

בלוחות כי – ג) סעיף בפנים (כנ"ל בתושב"כ כמו"ש חמשיות" וב"שלש

אותה. (ולומדים) מקבלים שבנ"י – ובתושב"כ הקב"ה, נתינת מודגשת

דאותיות בהחילוק – וביאורו (הא') בחוקותי אם ד"ה מלקו"ת ולהעיר

הלוחות). (של החקיקה ואותיות (דתושב"כ) הכתיבה

"liaya" eyexit ziy`xac "a"dy `id i"yx zpeek ,zehytae .df fnxp `l i"yxa la` ± ziy`x 'a oewixhep "ziy`xa"c (cere .mzlgza 'de '` oewiz f"ewz .a ,f `"g) xdfa (*

.(my m"`x d`x)

.oixz `le cg ziy`x oexw` `cext edl zilc oibae ...`cgk oixagznc oepi` oixz :my jiynn ixd ,xdfd 'itl mby ,xirdle



ל
ערכין

ערכין - הם כנגד חסד, אברהם.
ערך - הוא ע' רך, היינו עין טובה, מדתו של אברהם1.

רך -הוא בחינת חסד2.
בברית  שנה,  ע'  בן  כשהיה  הוא  גופא,  ובאברהם 
בין הבתרים3, ונשאר עוד ק"ה שנים למספר שני חייו 
)קע"ה(. ומספר שקלי כל הערכין )של זכר - ה', כ', נ', 
ט"ו, ושל נקבה - ג', י', ל, י'(4 - ביחד הוא קמ"ג, ועם 

ק"ה של שאר שני חיי אברהם, הוא מספר אברה"ם.
ואז, כשהיה בן ע', נגזר שעבוד של ת"ל שנה, שמע' 

לאברהם עד צאתם ממצרים הוא ת"ל שנה5.
ור"י  ונחלקים לשנים, ר"ך שנה עד בואם למצרים, 
שנה מבואם למצרים עד צאתם. זהו ערך, ע' ר"ך - מע' 

לאברהם יש ר"ך שנה עד רדתם למצרים.
וירדו ע' נפש, על זה רומז גם כן ערך, ע' רך.

היו  שלא  חסד,  בחינת  רכים,  היו  הללו  שנים  ור"ך 
שנים  רד"ו  היה  הגלות  ומשך  עדיין,  מצרים  בגלות 

שאחר כך.
)תורת לוי יצחק עמ' רנט(

רחיצה

רחיצה — היא בתפארת6.
ורחיצה היא במים, חסד, ובמים חמים, שהוא מצד 

האש, גבורה, כי הוא כולל חסד וגבורה.
והיינו מה שתפארת הוא בחינת רחמים, ר"ח מים7.
ר"ח — מספר יצח"ק, הוא חמימות האש, גבורה.

מים — הוא אברהם, חסד.

וברחמים יש תיבת חמי"ם.
במים  הרחיצה  היינו  רח"ץ,  גימטריא   — רחמי"ם 

חמים.
)תורת לוי יצחק עמ' רמז(

1( אבות פ"ה מי"ט.
2( זח"ב קפג, א.

3( סדר עולם.
4( בחוקותי כז, ג-ז.
5( רש"י בא יב, מ.

6( זח"ב קפה, ב.
7( מאורי אור מערכת רחמים.

שור

שהוא  התהו,  מעולם  ושרשו  גבורה,  הוא   — שור 
את  לברוא  במחשבה  עלה  בתחלה  בסוד  ודין,  גבורה 

העולם במדת הדין8.
והיינו מה ששור פירושו גם ראיה, כמו אשורנו9, כי 
שאין  ראה  כמאמר10  ראיה,  העינים,  מאור  נמשך  תהו 

העולם מתקיים, וכתיב11 וראה שוממותינו.
ושור פירושו גם חומה, כמו אדלג שור12, כי תהו הוא 

בחינת עיגולים, היינו חומה.
ושור נקרא גם אלף, כמו שגר אלפיך13, כי תהו הוא 

בחינת י"א אלופי עשו.
)תורת לוי יצחק עמ' מג(

שלישי

על  רומז  הוא  כי  מאד,  גדולה  מעלתו  השלישי  יום 
תפארת, קו האמצעי, שעולה עד פנימיות אין סוף. וכל 

הדברים היותר גדולים היו ביום השלישי.
העקדה — ביום השלישי וישא אברהם גו'14.

יוסף ואחיו — ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי גו' 
וחיו15.

מתן תורה — ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר16.
ותלבש  השלישי  ביום  ויהי   — ואחשוורוש  אסתר 

אסתר מלכות17.
לעתיד לבוא — ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו18.

ועוד הרבה.
ויום זה הוכפל בו כי טוב19, כי קו האמצעי הוא כולו 
שיצא  כאברהם  לא  לקליפות,  יניקה  ממנו  שאין  טוב, 
ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא ממנו עשו, ויעקב, קו 

האמצעי, מטתו שלימה20.
)ליקוטים ואגרות עמ' רג(

8( רש"י בראשית א, א.
9( בלק כד, יז.

10( רש"י בראשית שם.
11( דניאל ט, יח.
12( תהלים יח, ל.

13( עקב ז, יב.
14( וירא כב, ד.

15( מקץ מב, יח.
16( יתרו יט, טז.
17( אסתר ה, א.
18( הושע ו, ב.

19( רש"י בראשית א, ז.
20( פסחים נו, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לי

חוברת ט

פרובוקציות וסחטנות
בינתיים התקדם לו הזמן, וכבר התחלתי לחשוב לנסוע שוב אל בעלי לקראת חג הפסח.

חודשי חורף ספורים אלו היו ימים של פרובוקציות. מדי יום היתה מגיעה ידיעה אחרת על כך 
שבעלי הוחזר לבית הכלא ביקטרינוסלב. בדרך כלל היו מודיעים לי זאת בסודי סודות. נוצרייה אחת, 

שטענה שהיא בתו של כומר, נהגה תמיד לבוא אלי ולומר שבעלי יושב עם אביה בתא אחד.

צעיר בשם וידר, שעסק בבניית בתים, מסר לי כי ראה את בעלי בבית הכלא ליד תחנת רכבת סמוכה 
לקייב, וכי בעלי ביקש ממנו לפגוש אותי ולבקש ממני שאשלח לו בגדים ודברים נוספים.

כשהיו מודיעים לי הודעות מסוג זה, היו מציינים מקומות לפגישה עם מוסרי ההודעה - היו מורים 
לי לצאת לפינת רחוב זו או אחרת, בדרך כלל בשעת לפנות ערב שבה איש לא יראה אותנו מדברים. 
ככל שההיגיון חייב שלא לשים לב לכל הדיווחים הללו - במקרה האחרון לא יכולתי להתעלם מהדיווח, 

וחשבתי שמא יש אמת כלשהי בדברים, ושמא אכן בעלי זקוק עתה לעזרה.

מבלי יכולת להחליט בעצמי מה לעשות, חיכיתי עד הלילה כדי להתייעץ עם מישהו בעניין הצעות 
שונות שעמדו אז לפתחי. ההחלטה הקשה ביותר היתה כשיעצו לי לצאת למקום שצויין כמקום המפגש. 
משום מה,  תמיד,  היו  שצויינו  המקומות  מפחיד.  פשוט  היה  שהדבר  משום  זאת,  עשיתי  לא  לבסוף 

סמוכים לבית הכלא או לבניין הנ.ק.וו.ד.

מאוחר יותר התברר שכל זה לא היה אלא סחטנות לשמה.

הנסיעה השנייה
בחודש אדר, בדיוק כמו בפעם הראשונה, התחלתי להתכונן שוב לנסיעה אל בעלי. רציתי מאוד 

להאמין ששחרורו הולך ומתקרב, ושבקרוב הוא יחזור הביתה.

הקשיים  כל  מוסקבה.  דרך  נסעתי  ושוב  לדרך,  שוב  יצאתי  לעשות  עלי  שהיה  ההכנות  לאחר 
האפשריים עמדו בדרכי, אולם ידידים קרובים סייעו לי ודאגו לי לכל הדרוש, ככל שהיה באפשרותם. 
מובן שהלכתי שוב לכל המשרדים שהיה בכוחם לקצר את תקופת הגלות המרה, אך ביקורים אלו רק 

פגעו בבריאותי ולא הביאו כל תועלת.

שבועיים לפני פסח הגעתי שוב לציאילי, ונוכחתי בשינוי לרעה במראה פניו של בעלי ובשברון לב 
שתקף אותו - דברים שהיו עבורי קשים מנשוא.

עד שהגעתי לשם התגורר יחד עם בעלי הצעיר שהפקדתי על כך. שכן זה היה רעב תמיד, ובעלי 
נאלץ לחלק בין שניהם את חבילות המזון המעטות שהיה מקבל.

בני אדם אינם דומים עוד למה שהיו בעבר; הם הופכים  ובנסיבות שכאלו,  בדרך כלל, בתנאים 
במידת מה לאנשים אחרים. אולם בעלי - כל אימת שעלה בידו למצוא נייר, אפילו עמודים בודדים, היה 
כותב עליו דברי תורה. באחת הפעמים נכנס אל החדר בפנים צוהלות ואמר לי: "לו יכולתי, צריך הייתי 
להתוועד עכשיו עם מישהו. סיימתי לכתוב עניין - ממש הפלא ופלא!"... עמי - לא יכול היה לחלוק 

את סיבת התפעלותו, ומישהו אחר - לא היה.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לב

אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר   – ב  ו, 
להזיר  נזיר  נדר  לנדור  יפליא  כי  אשה  או  איש 

לה'

א. מצינו בגדר נזירות ב' ענינים: לשון )וענין( של הפרשה1, 
ולשון )וענין( של קדושה כמ"ש2 נזר אלקיו על ראשו כל ימי 

נזרו קדוש הוא לה'.
הנזיר  קדושת  הוא  התורה  נזירות  ענין  שעיקר  אף  ולכן, 
כנ"ל3, וזה שייך רק בישראל, מ"מ, היות שנזיר הוא )גם( לשון 
הפרשה, ה"ז שייך גם בב"נ. כי גם אצלם יש מקום להנהגה 

של פרישות מתאוות העולם4.
ואדרבה, עיקר ענין הפרישות שייך בב"נ דוקא, כי להיותם 
עסוקים )רק( בעניני העולם נעשים מושקעים בעניני העולם 
גורם  וזה  מנעוריו5,  רע  האדם  לב  יצר  כי  וכמ"ש  ובתאוותיו 
היזק להם ולעולם סביבם: ואילו בנוגע לישראל אמרו6 "דייך 
המשכת  של  באופן  עבודתו  וצ"ל  התורה"7  לך  שאסרה  מה 
קדושה בו ובעולם ]ולכן דוקא "הנודר8 לה' דרך קדושה הרי 
זה נאה ומשובח וע"ז נאמר נזר אלקיו על ראשו קדוש הוא 
לנביאים  מבניכם  ואקח  שנאמר9  כנביא  הכתוב  ושקלו  לה' 

ומבחוריכם לנזירים"[10...

1( ראה ספרי )ופירוש רש"י( פרשתנו ו, ג )ב( "אין נזירה בכל מקום אלא פרישה )אף 

כאן שפירש מן היין(".

2( פרשתנו ו, ז-ח. וראה ספרי ופרש"י "זו קדושת הגוף".

נג. פי' הרא"ש נדרים ב, ב. צפנת פענח הל' מאכלות  3( ראה שו"ת מהרי"ט ח"א סי' 

אסורות )פה, ב(. וראה שם הל' נדרים )יז, ב( ריש הל' נזירות.

4( ראה תו"א תולדות יט, רע"ג.

5( נח ח, כא.

6( ירושלמי נדרים פ"ט ה"א.

7( ועד שהנזיר נקרא חוטא שציער עצמו מן היין )ספרי ורש"י פרשתנו ו, יא. נזיר יט, 

שראת  כל  על  וחשבון  דין  ליתן  אדם  "עתיד  קידושין(  )סוף  ירושלמי  וראה  וש"נ(.  א. 

עינו ולא אכל".

8( רמב"ם סוף הלכות נזירות.

9( עמוד ב, יא. וראה רמב"ן פרשתנו ו, יד.

10( ראה לקוטי לוי"צ )הערות לזהר( פרשתנו עמד שנד ואילך, שמפרש בזהר )פרשתנו 

שאז  לבוא,  לעתיד  תהי'  נזירות  דקדושת  זו  ושלימות 
יהיו ישראל "פנויין בתורה וחכמתה . . ובאותו הזמן לא יהי' 
שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהי' 
עסק  יהי'  ולא  כעפר,  מצויין  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת 
כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"11, והיינו שלא יהי' צורך 
לפרישות מעניני תאוות העולם, כי כל אחד ואחד מישראל 

יהי' "קודש לה'".
בהלכה  שלמדין  לכך  הפנימי  הטעם  שזהו  לומר  ויש 
הריני  "האומר12  הנזירות  מענין  יום  בכל  לבוא  יכול  שמשיח 
נזיר ביום שבן דוד בא בו אם בחול נדר הרי זה אסור לעולם 
טוב  יום  אותו  או  שבת  אותה  נדר  טוב  ביום  או  בשבת  ואם 

מותר מכאן ואילך אסור לעולם" –
לבוא13,  לעתיד  יהי'  בשלימותה  נזירות  קדושת  כי 
לנביאים  ואקים מבניכם  וכמו שכתוב  בביאת משיח צדקנו, 
כל  על  רוח  את  אשפוך  וכתיב14  כנ"ל,  לנזירים  ומבחוריכם 

בשר ונבאו בניכם ובנותיכם15,
לקוטי שיחות חלק לח עמוד 31

קכז, ב( שיש ג' דרגות בנזיר – "מה שנזיר נקרא קדוש הוא שמגיע בבחי' קדוש דאריך 

. . מגיע זה בבחי' קדוש דעתיק . . ולהגיע לזה הוא דוקא ע"י קוצותיו תלתלים דזעיר . . 

שערות . . דז"א".

הנזירות  דעכו"ם:  ונזירות  דישראל  נזירות  בין  הקבלה(  )ע"ד  החילוק  שזהו  לומר  ויש 

למעלה  שהם  מכיון  לגוי,  שייכת  אינה  ועתיק  באריך  המגיעה  הקדושה  שהיא 

בז"א, שבעת ימי הבנין,  מהשתלשלות, והיא רק בישראל: משא"כ הנזירות כפי שהיא 

השייכים לגדרי העולם, יש מקום לומר ששייך גם לנזירות דגוי.

11( רמב"ם סוף הלכות מלכים.

12( לשון הרמב"ם הלכות נזירות פרק ד הלכה יא )מעירובין מג, ב(.

13( להעיר מצפנת פענח על התורה דברים )הוספות למקץ( עמוד שמג "כולם נזירים 

כמו נזיר שמעון הצדיק )נזיר ד, ב. ושם נתבאר( וזה יהי' לאחר תחיית המתים כו'".

14( יואל ג, א.
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לקוטי  )ראה  כו'"  ישראל  יהיו   . . כל העולם  "עסק  וע"ד מ"ש ברמב"ם שם   – בעכו"ם 

על  רק  קאי  רוחי"  את  "אשפוך  דגם  שם,  וברד"ק  ואילך(.   246 עמוד  כז  חלק  שיחות 

ישראל.
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ית ּכתרגּומֹו: להם. יעׂשה אׁשר ּכל ואת ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ(כו)

לׁשֹון גרׁשֹון, לבני להֹון, ּדיתמסר ְְְְְְִִֵֵַָָּכל

יהיה ּכן ואם ּבמעֹון"NÚÈ‰"רׁש"י. ואיׁש ּכמֹו ְְִִִֵֶַ≈»∆ְְְִָ

אׁשר נכסיו ב), כה (ש"א בּכרמל ְְֲֲֵֶֶַַַָָּומעׂשהּו

יֹותר, והּנכֹון בהן. עֹוׂשה NÚÈ‰הּוא ¯L‡ Ïk" ְֵֶֶַָָ»¬∆≈»∆

"Ì‰Ï:להם רּבים כלים ּכי ולּמזּבח, לּמׁשּכן »∆ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבני עבדת ּכל ּתהיה ּובניו אהרן ּפי על ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ(כז)

עליהם, ממּונה הּבנים מן זה ואי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהּגרׁשּני.

לּמהאיתמר, ּכי נכֹון, ואינֹו רׁש"י. לׁשֹון ְִִִֵַָָָָָָ

ּפרּוׁש אבל אהרן. ÂÈ�·eיזּכיר Ô¯‰‡ Èt ÏÚ" ְֲֲִֵַַָֹ«ƒ«¬…»»

"‰È‰zימּנּו הם ּפיהם, על עבֹודתם ׁשּתהיה , ƒ¿∆ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

מּבני ּפלֹוני יאמרּו עבֹודתם, על הּגרׁשּני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֻּבני

מׁשֹורר ויהיה "ּכ ענין על ּגזּבר יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָגרׁשֹון

וגם ,ּכ היריעֹות מן ויּׂשא ,ּכ ׁשֹוער ְְְִִִֵַַָָָאֹו

אֹותם ׁשיצּוּו עד יטעּנּו ולא יפרקּו לא ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹּבּמּסע

לפקידה צריכין כּלם והּנה ּובניו. ְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֻאהרן

ׁשלׁשת ּכל על אמרּכל ואלעזר הּמּנּוי, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ּומררי: ּגרׁשֹון על ּגזּבר ואיתמר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהּנׂשיאים,
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:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ�‡כח ÔkLÓa ÔBL¯‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ית ּכתרגּומֹו: להם. יעׂשה אׁשר ּכל ואת ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ(כו)

לׁשֹון גרׁשֹון, לבני להֹון, ּדיתמסר ְְְְְְִִֵֵַָָּכל

יהיה ּכן ואם ּבמעֹון"NÚÈ‰"רׁש"י. ואיׁש ּכמֹו ְְִִִֵֶַ≈»∆ְְְִָ

אׁשר נכסיו ב), כה (ש"א בּכרמל ְְֲֲֵֶֶַַַָָּומעׂשהּו

יֹותר, והּנכֹון בהן. עֹוׂשה NÚÈ‰הּוא ¯L‡ Ïk" ְֵֶֶַָָ»¬∆≈»∆

"Ì‰Ï:להם רּבים כלים ּכי ולּמזּבח, לּמׁשּכן »∆ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבני עבדת ּכל ּתהיה ּובניו אהרן ּפי על ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ(כז)

עליהם, ממּונה הּבנים מן זה ואי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהּגרׁשּני.

לּמהאיתמר, ּכי נכֹון, ואינֹו רׁש"י. לׁשֹון ְִִִֵַָָָָָָ

ּפרּוׁש אבל אהרן. ÂÈ�·eיזּכיר Ô¯‰‡ Èt ÏÚ" ְֲֲִֵַַָֹ«ƒ«¬…»»

"‰È‰zימּנּו הם ּפיהם, על עבֹודתם ׁשּתהיה , ƒ¿∆ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

מּבני ּפלֹוני יאמרּו עבֹודתם, על הּגרׁשּני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹֻּבני

מׁשֹורר ויהיה "ּכ ענין על ּגזּבר יהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָגרׁשֹון

וגם ,ּכ היריעֹות מן ויּׂשא ,ּכ ׁשֹוער ְְְִִִֵַַָָָאֹו

אֹותם ׁשיצּוּו עד יטעּנּו ולא יפרקּו לא ְְְְְִִֶַַַַַָָֹֹּבּמּסע

לפקידה צריכין כּלם והּנה ּובניו. ְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֻאהרן

ׁשלׁשת ּכל על אמרּכל ואלעזר הּמּנּוי, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ּומררי: ּגרׁשֹון על ּגזּבר ואיתמר ְְְְְִִִִִֵַַָָָָהּנׂשיאים,



לד
eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

úåòåáù ìù ïåùàø íåéì äøèôäà ÷øô ìà÷æçé

ààéäéå|ìLaeçzôð øák-øäð-ìr äìBbä-CBúá éðàå Lãçì äMîça éréáøa äðL íéL ©§¦´¦§¦´¨À̈¨«§¦¦¸©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦¬§«©−̈©§©§¨®¦§§¸

:íéýìû úBàøî äàøàå íéîMäá:ïéëéBé Cìnä úeìâì úéLéîçä äðMä àéä Lãçì äMîça ©¨©½¦¨«¤§¤−©§¬¡Ÿ¦«©«£¦−̈©®Ÿ¤¦ µ©¨¨´©«£¦¦½§¨−©¤¬¤«¨¦«

âíL åéìr éäzå øák-øäð-ìr íécNk õøàa ïäkä éæea-ïa ìà÷æçé-ìà äBäé-øáã äéä äéä̈Ÿ́¨¨´§©§ÂÂ̈¤§¤§¥̧¤¦¯©Ÿ¥²§¤¬¤©§¦−©§©§¨®©§¦¬¨¨²−̈

:ýåýé-ãéãáéáñ Bì dâðå úçwìúî Làå ìBãb ïðr ïBôvä-ïî äàa äørñ çeø äpäå àøàå ©§Ÿ̈«¨¥¿¤§¦¥Á¸©§¨¹̈¨¨´¦©¨À¨³̈¨¸§¥´¦§©©½©§¬Ÿ©−¨¦®

:Làä CBzî ìîLçä ïérk dëBzîeä:äpäì íãà úeîc ïäéàøî äæå úBiç òaøà úeîc dëBzîe ¦̧½̈§¥¬©«©§©−¦¬¨¥«¦̧½̈§−©§©´©®§¤¸©§¥¤½§¬¨−̈¨¥«¨

å:íäì úçàì íéôðk òaøàå úçàì íéðô äraøàåæìâø óëk íäéìâø óëå äøLé ìâø íäéìâøå §©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§©§©¬§¨©−¦§©©¬¨¤«§©§¥¤−¤´¤§¨¨®§©´©§¥¤À§©¸¤´¤

:ìì÷ úLçð ïérk íéööðå ìârçíäéôðëå íäéðôe íäéráø úraøà ìr íäéôðk úçzî íãà éãéå ¥½¤§´Ÿ§¦½§¥−§¬Ÿ¤¨¨«¦¥´¨À̈¦©̧©¸©§¥¤½©−©§©´©¦§¥¤®§¥¤¬§©§¥¤−

:ízraøàìè:eëìé åéðt øár-ìà Léà ïzëìá eaqé-àì íäéôðk dúBçà-ìà äMà úøáçéúeîãe §©§©§¨««Ÿ§²Ÿ¦¨¬¤£−̈©§¥¤®«Ÿ¦©´§¤§½̈¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«§´

øLð-éðôe ïzraøàì ìåàîOäî øBL-éðôe ízraøàì ïéîiä-ìà äéøà éðôe íãà éðt íäéðt§¥¤»§¥´¨¨¼§¥̧©§¥³¤©¨¦¸§©§©§½̈§¥¬¥«©§−Ÿ§©§©§¨®§¥¤−¤

:ïzraøàìàéézL Léàì äìrîìî úBãøt íäéôðëå íäéðôeúà úBqëî íézLe Léà úBøáç í §©§©§¨«§¥¤¾§©§¥¤¬§ª−¦§¨®§¨§¦À§©̧¦¸«Ÿ§´¦½§©´¦§©½¥−

:äðäéúiåbáé:ïzëìa eaqé àì eëìé úëìì çeøä änM-äéäé øLà ìà eëìé åéðt øár-ìà Léàå §¦«Ÿ¥¤«¨§¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥®¤´£¤Á¦«§¤¨̧¨¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¬Ÿ¦©−§¤§¨«

âédâðå úBiçä ïéa úëläúî àéä íéãtlä äàøîk úBøra Là-éìçâk íäéàøî úBiçä úeîãe§¸©«©¹©§¥¤´§©«£¥¥À«Ÿ£¸§©§¥´©©¦¦½¦¾¦§©¤−¤¥´©«©®§´Ÿ©

:÷øá àöBé Làä-ïîe Làìãé:÷æaä äàøîk áBLå àBöø úBiçäååèïôBà äpäå úBiçä àøàå ¨¥½¦¨¥−¥¬¨¨«§©«©−¨´¨®§©§¥−©¨¨«¨¥−¤©«©®§¦¥Á©̧

:åéðt úraøàì úBiçä ìöà õøàa ãçàæèãçà úeîãe LéLøz ïérk íäéNrîe íépôBàä äàøî ¤¨¬¨¨²¤¥¬¤©«©−§©§©¬©¨¨«©§¥̧¨«©¦³©«£¥¤¸§¥´©§¦½§¬¤−̈

:ïôBàä CBúa ïôBàä äéäé øLàk íäéNrîe íäéàøîe ïzraøàìæéízëìa ïäéráø úraøà-ìr §©§©§¨®©§¥¤¸©´£¥¤½©«£¤²¦«§¤¬¨«©−§¬¨«¨«©©§©¬©¦§¥¤−§¤§¨´

:ïzëìa eaqé àì eëìéçé:ïzraøàì áéáñ íéðér úàìî íúaâå íäì äàøéå íäì dáâå ïäéaâå ¥¥®¬Ÿ¦©−§¤§¨«§©̧¥¤½§¬Ÿ©¨¤−§¦§¨´¨¤®§©ŸÀ̈§¥¬Ÿ¥©²¦¨¦−§©§©§¨«

èé:íépôBàä eàNpé õøàä ìrî úBiçä àNpäáe íìöà íépôBàä eëìé úBiçä úëìáeëøLà ìr §¤̧¤¸©«©½¥«§¬¨«©¦−¤§¨®§¦¨¥³©«©¸¥©´¨½̈¤¦¨«§−¨«©¦«©´£¤Á

:íépôBàa äiçä çeø ék íúnrì eàNpé íépôBàäå úëìì çeøä änL eëìé úëìì çeøä íM-äéäé¦«§¤¨̧¨³©¨¤̧¤¸¥¥½¨¬¨¨−©¨¤®¤§¨«©¦À¦¨«§¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈¨«©¦«

àëäiçä çeø ék íúnrì íépôBàä eàNpé õøàä ìrî íàNpäáe eãîré íãîráe eëìé ízëìa§¤§¨´¥¥½§¨§−̈©«£®Ÿ§¦¨«§º̈¥©´¨À̈¤¦¨«§³¨«©¦¸§ª¨½̈¦²¬©©«©−̈

:íépôBàaáë:äìrîìî íäéLàø-ìr éeèð àøBpä çøwä ïérk ré÷ø äiçä éLàø-ìr úeîãe ¨«©¦«§º©¨¥³©«©¨¸¨¦½©§¥−©¤´©©¨®¨¬©¨«¥¤−¦§¨«§¨

âëíézL Léàìe äpäì úBqëî íézL Léàì dúBçà-ìà äMà úBøLé íäéôðk ré÷øä úçúå§©̧©¸¨«¨¦½©©§¥¤´§¨½¦−̈¤£¨®§¦À§©³¦§©¸¨¥½¨§¦À§©³¦

:íäéúiåb úà äpäì úBqëîãëìB÷ ízëìa écL-ìB÷k íéaø íéî ìB÷k íäéôðk ìB÷-úà òîLàå §©¸¨¥½¨¥−§¦«Ÿ¥¤«¨«¤§©´¤´©§¥¤¿§Á©̧¦©¦³§«©©¸§¤§½̈¬

:ïäéôðë äðétøz íãîra äðçî ìB÷k älîääëíãîra íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrî ìB÷-éäéå £ª−̈§´©«£¤®§¨§−̈§©¤¬¨©§¥¤«©«§¦¾¥©¾¨«¨¦−©£¤´©Ÿ¨®§¨§−̈

:ïäéôðë äðétøzåëúeîc ìrå àqk úeîc øétñ-ïáà äàøîk íLàø-ìr øLà ré÷øì ìrnîe §©¤¬¨©§¥¤«¦©À©¨«̈¦̧©̧£¤´©Ÿ½̈§©§¥¬¤«¤©¦−§´¦¥®§©¸§´

:äìrîìî åéìr íãà äàøîk úeîc àqkäæëàøàå|áéáñ dì-úéa Là-äàøîk ìîLç ïérk ©¦¥½§º§©§¥¬¨¨²¨−̈¦§¨«§¨¨¥´¤§¥´©§©À§©§¥¥³¥¨¸¨¦«½

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'f ipy mei ß

(èë)íúà ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða: §¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ¨−¦§¬ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ

ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר נדיבתמציאּותלא – ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת איׁשּיֹות.ּבּטּולהּלב ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזה

ְְַַוהּפׁשטּות.

(ì)ìL ïaîíã÷ôz äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨¨−¦§§¥®
:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

‡·‰˙‰ÔBכט ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È È�Ózƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk Ôep�Óz ÔÈ�L¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe äìrîìe åéðúî äàønîçëäàøîk ¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´

äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸

:øaãî ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàåâáéCeøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå ¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬§©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬

:BîB÷nî ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈−¦§«

úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôäá ÷øô ÷å÷áç

áë:õøàä-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéåâà:úBðéâL ìr àéápä ÷ewáçì älôzáýåýé ©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«§Ÿ̈À

:øBkæz íçø æâøa réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrt ýåýé éúàøé ErîL ézrîL̈©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À¨«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬¦§«

â:õøàä äàìî Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî LBã÷å àBáé ïîézî dåìàãøBàk dâðå ¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−¨«§¨¬¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´

:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiî íéðø÷ äéäzä:åéìâøì óLø àöéå øác Cìé åéðôìåãîr|õøà ããîéå ¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́¨®¤§¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤

:Bì íìBò úBëéìä íìBò úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå äàøæéìäà éúéàø ïåà úçz ¨¨¸©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦¨«¢¥´

:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeëçákøú ék Eúøár íia-íà Età íéøäpa-íà ýåýé äøç íéøäðáä ¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸

éñeñ-ìréúákøî E:äreLé Eè:õøà-òwáz úBøäð äìñ øîà úBhî úBòáL EzL÷ øBòú äéør ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥¸©§¤½§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤

é:àNð eäéãé íBø BìB÷ íBäz ïúð øár íéî íøæ íéøä eìéçé EeàøàéøBàì äìáæ ãîr çøé LîL ¨³¨¦̧¸¨¦½¤¬¤©−¦¨¨®¨©³§¸½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©¨´©§ª®¨§³

évç:Eúéðç ÷øa dâðì eëläé Eáé:íéBb Leãz óàa õøà-ãröz íræaâéòLéì Enr òLéì úàöé ¦¤̧¸§©¥½§−Ÿ©§©¬£¦¤«§©−©¦§©¨®¤§©−¨¬¦«¨¨̧¨̧§¥´©©¤½§¥−©

:äìñ øàeö-ãr ãBñé úBør òLø úéaî Làø zöçî EçéLî-úàãéåéæøt Làø åéhîá zá÷ð ¤§¦¤®¨©³§¨Ÿ¸¦¥´¨½̈¨²§¬©©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈

:øzñna éðr ìëàì-Bîk íúöéìr éðöéôäì eørñéåèéñeñ íiá zëøc:íéaø íéî øîç E ¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«

æèézrîL|äøö íBéì çeðà øLà æbøà ézçúå éîöra á÷ø àBáé éúôN eììö ìB÷ì éðèa æbøzå ¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−§©§©´¤§¨®£¤³¨¸©̧§´¨½̈

:epãeâé írì úBìrìæéäNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî Lçk íéðôba ìeáé ïéàå çøôú-àì äðàú-ék ©«£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënî øæb ìëàçé:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéa éðàåèéäåäé ®Ÿ¤¨©³¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«



לה `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

ß oeiq 'f ipy mei ß

(èë)íúà ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða: §¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ¨−¦§¬ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתם ּתפקד . . מררי כט)ּבני (ד, ְְְִִֵָָֹֹ

ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר נדיבתמציאּותלא – ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת איׁשּיֹות.ּבּטּולהּלב ּפנּיֹות ּבלי לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּבּטּול היא מעלתֹו ּכי ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוזה

ְְַַוהּפׁשטּות.

(ì)ìL ïaîíã÷ôz äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨¨−¦§§¥®
:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«

‡·‰˙‰ÔBכט ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È È�Ózƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk Ôep�Óz ÔÈ�L¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

:áéáñ Bì dâðå Là-äàøîk éúéàø ähîìe åéðúî äàønîe äìrîìe åéðúî äàønîçëäàøîk ¦©§¥¬¨§−̈§¨®§¨¦©§¥³¨§¨¸§©½¨¨¦̧¦¸§©§¥¥½§¬Ÿ©−¨¦«§©§¥´

äàøàå ýåýé-ãBák úeîc äàøî àeä áéáñ dâpä äàøî ïk íLbä íBéa ïðrá äéäé øLà úLwä©¤¿¤£¤Á¦«§¤̧¤«¨¹̈§´©¤À¤¥´©§¥³©Ÿ̧©¸¨¦½¾©§¥−§´§«§Ÿ̈®¨«¤§¤¸

:øaãî ìB÷ òîLàå éðt-ìr ìtàåâáéCeøa ìBãb Lrø ìB÷ éøçà òîLàå çeø éðàOzå ¨«¤´Ÿ©¨©½¨«¤§©−¬§©¥«©¦¨¥´¦½©¨«¤§©´©«£©½−©´©¨®¨¬

:BîB÷nî ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈−¦§«

úåòåáù ìù éðù íåéì äøèôäá ÷øô ÷å÷áç

áë:õøàä-ìk åéðtî ñä BLã÷ ìëéäa ýåýéåâà:úBðéâL ìr àéápä ÷ewáçì älôzáýåýé ©«Ÿ̈−§¥©´¨§®©¬¦¨−̈¨¨¨«¤§¦−̈©«£©´©¨¦®©−¦§Ÿ«§Ÿ̈À

:øBkæz íçø æâøa réãBz íéðL áø÷a eäéiç íéðL áø÷a Eìrt ýåýé éúàøé ErîL ézrîL̈©´§¦¦§£»¨¥¼¦¼§Ÿ̈À¨«¨§¸§¤³¤¨¦¸©¥½§¤¬¤¨¦−¦®©§−Ÿ¤©¥¬¦§«

â:õøàä äàìî Búläúe BãBä íéîL äqk äìñ ïøàt-øäî LBã÷å àBáé ïîézî dåìàãøBàk dâðå ¡¸Ÿ©̧¦¥¨´¨½§¨¬¥«©¨−̈¤®¨¦¨³¨©̧¦¸½§¦¨−¨«§¨¬¨¨«¤§Ÿ̧©¸¨´

:Bfr ïBéáç íLå Bì Bãiî íéðø÷ äéäzä:åéìâøì óLø àöéå øác Cìé åéðôìåãîr|õøà ããîéå ¦«§¤½©§©¬¦¦¨−®§−̈¤§¬ª«§¨−̈¥¤́¨®¤§¥¥¬¤−¤§©§¨«¨©´©§´Ÿ¤¤À¤

:Bì íìBò úBëéìä íìBò úBòáb eçL ãr-éøøä eöötúiå íéBb øziå äàøæéìäà éúéàø ïåà úçz ¨¨¸©©¥´¦½©¦§«Ÿ§¸©§¥©½©−¦§´¨®£¦¬−̈«©´©½̈¤¨¦−¦¨«¢¥´

:ïéãî õøà úBòéøé ïeæbøé ïLeëçákøú ék Eúøár íia-íà Età íéøäpa-íà ýåýé äøç íéøäðáä ¨®¦§§¾§¦−¤¬¤¦§¨«£¦§¨¦¸¨¨´§Ÿ̈½¦©§¨¦¸©¤½¦©−̈¤§¨¤®¦³¦§©¸

éñeñ-ìréúákøî E:äreLé Eè:õøà-òwáz úBøäð äìñ øîà úBhî úBòáL EzL÷ øBòú äéør ©¤½©§§Ÿ¤−§¨«¤§¨³¥¸©§¤½§ª¬©−´Ÿ¤¤®¨§¨−§©©¨«¤

é:àNð eäéãé íBø BìB÷ íBäz ïúð øár íéî íøæ íéøä eìéçé EeàøàéøBàì äìáæ ãîr çøé LîL ¨³¨¦̧¸¨¦½¤¬¤©−¦¨¨®¨©³§¸½−¨¥¬¨¨«¤¬¤¨¥−©¨´©§ª®¨§³

évç:Eúéðç ÷øa dâðì eëläé Eáé:íéBb Leãz óàa õøà-ãröz íræaâéòLéì Enr òLéì úàöé ¦¤̧¸§©¥½§−Ÿ©§©¬£¦¤«§©−©¦§©¨®¤§©−¨¬¦«¨¨̧¨̧§¥´©©¤½§¥−©

:äìñ øàeö-ãr ãBñé úBør òLø úéaî Làø zöçî EçéLî-úàãéåéæøt Làø åéhîá zá÷ð ¤§¦¤®¨©³§¨Ÿ¸¦¥´¨½̈¨²§¬©©−̈¤«¨¨©³§¨§©¨¸´Ÿ§¨½̈

:øzñna éðr ìëàì-Bîk íúöéìr éðöéôäì eørñéåèéñeñ íiá zëøc:íéaø íéî øîç E ¦§£−©«£¦¥®¦£¦´ª½̈§¤«¡¬Ÿ¨¦−©¦§¨«¨©¬§¨©−̈¤®−Ÿ¤©¬¦©¦«

æèézrîL|äøö íBéì çeðà øLà æbøà ézçúå éîöra á÷ø àBáé éúôN eììö ìB÷ì éðèa æbøzå ¨©´§¦©¦§©´¦§¦À§¸¨«§´§¨©½¨¬¨¨²©«£¨©−§©§©´¤§¨®£¤³¨¸©̧§´¨½̈

:epãeâé írì úBìrìæéäNr-àì úBîãLe úéæ-äNrî Lçk íéðôba ìeáé ïéàå çøôú-àì äðàú-ék ©«£−§©¬§¤«¦«§¥¨´«Ÿ¦§À̈§¥³§¸©§¨¦½¦¥¸©«£¥©½¦§¥−«Ÿ¨´¨

:íéúôøa ø÷a ïéàå ïàö äìënî øæb ìëàçé:érLé éýìûa äìéâà äæBìrà ýåýéa éðàåèéäåäé ®Ÿ¤¨©³¦¦§¨¸½Ÿ§¥¬¨−̈¨«§¨¦«©«£¦−©«Ÿ̈´¤«¡®¨¨¦−¨¥«Ÿ¥¬¦§¦«¡Ÿ¦´

:éúBðéâða çöðîì éðëéøãé éúBîa-ìrå úBìiàk éìâø íNiå éìéç éðãà£Ÿ¨̧¥¦½©¨³¤©§©̧¨«©¨½§©¨«©−©§¦¥®¦©§©¥−©¦§¦«¨«



yp`לו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(àì)ãòBî ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

(áì)íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ¥´§¥¤½
éìk-úà eã÷ôz úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ¦§§½¤§¥−

:íàOî úøîLî¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ּומיתרים ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּקלעים ּבהם לתלֹות סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהיּו
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה הּמׁשּכןּבׂשפתם ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו רמב"ן.סין ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

(âì)ìäàa íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éúäwä éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥¨−¤§¥´©§¨¦®
:íúáà úéáìe íúçtLîì§¦§§Ÿ¨−§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ãòBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®
ñ :äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

ÔB‰�ÁÏtלא ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡�kLÓ Ètc ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰È�Ó ÏÎÏ ÔB‰È�eh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ È�Ó ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰�ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰�ÁÏtלג ÏÎÏ È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡�‰k«¬»

È�aלד ˙È ‡zL�Î È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,˙¯ÓLÓa Ì‰ÈÏÚ Ìz„˜Ùe ¯Ó‡Âמׁשה ּכי ¿»«¿«¿∆¬≈∆¿ƒ¿∆∆ִֶ

יפקידּו ּכאׁשר הּמּנּוי ּבעת עּמהם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָיהיה

ּתהיה איתמר ּביד אבל הּמׁשמרֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָאליהם

ּבחנֹות לידֹו ּכליו יחזיר אחד ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשמרּתם,

הּמסּורים ּכלים לפני הרי לֹו ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהּמׁשּכן,

ְִָּבידי:

ויתדתם ואדניהם סביב החצר ועּמּודי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ(לב)

יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַּומיתריהם.

ויתדֹות היּו. גרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא קלעים ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָּומיתרי

ׁשּלא מּלמּטה ולקלעים ליריעֹות היּו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּומיתרים

לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח. ְִִִִֵֵֵַַַָָָָיגּביהם

העליֹונה לׂשפתם הּקלעים ּבהם לתלֹות ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָסביב

ּבמלאכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו וקּונדסין, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּבכלּונסֹות

רׁש"י: לׁשֹון ְִִַַָָהּמׁשּכן,

È�È‡Âועֹוד ּבעּמּודים. יתדֹות ּיעׂשּו מה יֹודע ¿≈ƒְְֲִֵֵַַַַָ

מּׁשאר עּמּודים ׁשל יתדֹות ּנׁשּתנּו ְְְִִִֵֶַַַָמה

לבני ואּלּו גרׁשֹון לבני ׁשאּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַהיתדֹות,

הּמׁשּכן מלאכת ּבמׁשנת מצאתי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹמררי.ולא

ׁשם ׁשנּו ּכ אּלא לעּמּודים, יתדֹות ְְִִֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו

ּבּמיתרים הּקּונדסין את מחּבר היה ה), ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ(פרק

האהל, ׁשל יתדֹות ּבתֹו ּומחּברן ְְְְִֵֶֶַַָָָֹּובעּמּודים

יתדֹות היּו ּכ לּמׁשּכן יתדֹות ׁשהיּו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָּוכׁשם

הּמׁשּכן ּכלי לכל יט) כז (שמות ׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹלחצר,

החצר יתדֹות וכל יתדֹותיו וכל עבֹודתֹו ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָֹּבכל

הּברייתא: לׁשֹון זה נחׁשת. ְְִֶֶַַָָָָסביב

‡ÏÂאבל לעּמּודים. יתדֹות ׁשּיהּו ׁשם נׁשנה ¿…ְְְֲִִֵֶַָָָָ

קלעי ׁשל ּומיתרים יתדֹות ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָנפרׁש,

ויתדֹות ּומיתרים מררי, ּבני ּביד היּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָהחצר

גרׁשֹון, ּבני ּביד ׁשהיּו הם והאהל מׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל

עבֹודתם" ּכלי ּכל ואת מיתריהם "ואת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָּכי

ּולאהל הּמׁשּכן ליריעֹות ּכּנּוי כו) ְְִִִִֶַָֹ(בפסוק

כה), (בפסוק הּפסּוק ּבראׁש הּנזּכרים ְְִִֵַַָָֹמֹועד

"ואת כו) (ג למעלה אמר וכן לחצר. ְְְְֵֵֵַַַָָָֹלא

פסוק (שם הּנזּכר לּמׁשּכן רמז ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָמיתריו",

אל א לזה, ודֹומה החצר. לקלעי לא ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹכה)

יח (להלן יקרבּו לא הּמזּבח ואל הּקדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹּכלי

"ּבני" על לא הרחֹוק, "אבי "ׁשבט על ִֵֶֶַַָָָָֹג),

(שם ּתפּדה חדׁש מּבן ּופדּויו וכן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹהּקרֹוב.

ּבכֹור אל לא האדם, ּבכֹור אל ׁשב טז) ְְֶֶָָָָֹפסוק

רּבים: וכן הּטמאה, ְְְִֵֵֵַַַָָהּבהמה

Ï·‡היּו ׁשּלא לי, נראה הּברייתא לׁשֹון לפי ¬»ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ

נחׁשת לא ּבגדים אּלא נֹוׂשאים גרׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶֶָָֹּבני

ּבני יג): פרק (שם ׁשּׁשנינּו והּוא ּכלל, ְְְְִִֵֵֶָָועצים

ּכליגרׁשֹון על ממּונים והם ּבמערב, ממּונים היּו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

ׁשל "ויתדֹותם" ּפרּוׁש יהיה ּכן ואם ְְִִִֵֵֵֶֶָָָהארּוג.

החצר, עּמּודי וׁשל ׁשל"Ì‰È¯˙ÈÓe"הּמׁשּכן ְְִֵֵֶֶַַָָ≈¿≈∆ֶ

לו) (ג למעלה אמר וכן ּבלבד. החצר ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָעּמּודי

ּכליו וכל ואדניו ועּמדיו ּובריחיו הּמׁשּכן ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻקרׁשי

מיתרים יזּכיר ּולכ יתדֹותיו. ויכלל עבֹודתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹוכל

מררי: ּבבני רק יתדֹות יזּכיר ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּבׁשניהם,

˙¯ÓLÓ ÈÏk ˙‡ e„˜Ùz ˙BÓL·e ÌÚËÂ¿««¿≈ƒ¿¿∆¿≈ƒ¿∆∆
.Ì‡OÓּבמסּפר איׁש ּכל ּביד ׁשּיפקיד «»»ְְְְִִִֶַַַָ

ּפלֹוני איׁש יאמר מּׂשאם, ּכלי לגלּגלֹותם ְְְְְִִֵֵַַָָָֹֻׁשמֹות

מן ּופלֹוני ּבמסּפר, ּכ הּקרׁשים מן ְְְְִִִִִִַָָָָיּׂשא

ׁשּיצּוה לא ּבמסּפר, ּכ העּמּודים אֹו ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹהּבריחים

והאדנים הּקרׁשים ּכל יׂשאּו ּבכללם מררי ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָּבני

מררי, ּבבני ּתחּלה זה והזּכיר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָוהעּמּודים.

מּמּׂשאֹו אחד ּכל יקל אּולי מּׂשאם ּכֹובד ֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעבּור

קהת ּבבני ּגם הּדין והּוא חברֹו. על ְְְְֲִִִֵֵַַַַָויּטיל

ְְֵוגרׁשֹון:

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§¨−§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)LLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

(àî)làìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî):íúáà úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå:íéúàîe íéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©¨−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ּפרּוׁשלמּׂשאּכּונתֹו, ׁשֹולל ורׁש"י העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

חמּׁשים לגיל מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן ח,זה, בהעלתך (רש"י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

חמּׁשים.כה) ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה ,ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr g"ig y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדת לעבד ּכל־הּבא ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים �ֲָֹ�ֲַֹֹ�ֲַָֽ�ַָָ�ָ�ֲִִֶַ�ְְַָ�ָ�ָָ�ְִֶֹ�ִמּבן
אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ובפרש"י)הּוא מז. (ד, ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש המקדשּכן כלי הל' רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) ?פ"ג

רׁש"י מפרׁש הּמׁשּכן לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ד,ויׁש (במדבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

נשא) ד"ה מכחיׁש".ג ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי

וא"כ רב, ּכֹוח זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָולכאֹורה

ּבחלילים לנׁשף אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמּדּוע

ְִָּונבלים?

È·Ïe˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a È�È�Óeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא Ïk ÔBL¯‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Óeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó�‡מה Èc È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡�ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»



לז `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'f ipy meil inei xeriy

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§¨−§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)LLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬
ìLe úBàî:íéL ¥−§¦«

(àî)làìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

(áî):íúáà úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå:íéúàîe íéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©¨−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכמׁשמעֹו ד, (רש"י ְְַָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ּפרּוׁשלמּׂשאּכּונתֹו, ׁשֹולל ורׁש"י העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

חמּׁשים לגיל מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן ח,זה, בהעלתך (רש"י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

חמּׁשים.כה) ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה ,ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr g"ig y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדת לעבד ּכל־הּבא ׁשנה ּבן־חמּׁשים ועד ומעלה ׁשנה ׁשלׁשים �ֲָֹ�ֲַֹֹ�ֲַָֽ�ַָָ�ָ�ֲִִֶַ�ְְַָ�ָ�ָָ�ְִֶֹ�ִמּבן
אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר ובפרש"י)הּוא מז. (ד, ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש

ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש המקדשּכן כלי הל' רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) ?פ"ג

רׁש"י מפרׁש הּמׁשּכן לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ד,ויׁש (במדבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

נשא) ד"ה מכחיׁש".ג ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי

וא"כ רב, ּכֹוח זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָולכאֹורה

ּבחלילים לנׁשף אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻמּדּוע

ְִָּונבלים?

È·Ïe˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a È�È�Óeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא Ïk ÔBL¯‚ È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Óeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡�ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó�‡מה Èc È¯¯Ó È�a ˙ÈÚ¯Ê È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡�ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»



yp`לח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy

עבֹודֹות ׁשהם וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדרְך רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּי', עם ב)הּקׁשּורֹות יג, ערכין עבידתא, ד"ה והעבֹודה(רש"י , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וק"ל. זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבהם

(çî):íéðîLe úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים רמב"ן.ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß oeiq 'g iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑ּכדאיתא ּבּיֹום, ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ס(ּבמּסכת Án‰ŒÔÓ�‰.)דף eÁlLÈÂ∑היא הּקלעים ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְִִִִֶֶֶֶַַָƒ«¿ƒ««¬∆ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָֹ

סֹוף ועד ּומּׁשם לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹמחנה
ּומׁשּלח יׂשראל ּבמחנה מּתר הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻמחנה
הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו זה וכל ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻמן

ּפסחים סז)ּבמּסכת LÙ�Ï.(דף ‡ÓË∑ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אני אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְִֶֶַָ»≈»»∆ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבב"ר יׁש והרּבה אדרּיא(פע"ח)ארמי, עצמֹות: ׁשחיק – טמיא ׁשחיק רמב"ן.נּוס ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

(â)íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

(ã)äðçnì õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−©©«£¤®
ô :ìàøNé éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

Ó‡‰מח LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡È�Óz ÔB‰È�È�Ó BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:Ô�Ó˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט ‡„Èa ÔB‰˙È ‡�Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰B�È�Óe dÏehÓ ÏÚÂ d�ÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L�‡„ ‡LÙ�«¿»∆¡»»

aÓÏ¯‡ג ÔeÁlLz ‡·˜e� „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»
:ÔB‰È�È· ‡È¯L Èz�ÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד eÁlLÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מסֹורת, מׁשה. את ה' צּוה אׁשר ּופקדיו ְֲִֶֶֶֶָָָֻ(מט)

ואֹותן ּכאׁשר, ּוסבירין אׁשר ּכתיבין ְְְֲֲִִִִֶֶַָה'

ּבן ועד ׁשלׁשים מּבן ּבּמצוה היּו ְְְְִִִִֶֶַַַָָהּפקּודים

יהיה ּכן ואם רׁש"י. לׁשֹון "ÂÈ„˜Ùe"חמּׁשים, ְְֲִִִִִֵֶַָ¿À»

ּכי ּפרׁש ר"א אבל למׁשה. ‡LÈ"ּכּנּוי LÈ‡" ְֲִִֵֶַָƒƒ

אחד לכל מׁשה ׁשּמּנה ּומררי, קהת ּגרׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָעל

B‡OÓמׁשלׁשּתם ÏÚÂ B˙„B·Ú ÏÚהזּכיר ּכאׁשר ְְִָָ«¬»¿««»ְֲִִֶַ

טעם וזה איׁש"ÂÈ„˜Ùe"למעלה, ּכל ׁשל , ְְְֶַַַָ¿À»ִֶָ

הּנזּכר: ְִִַָָואיׁש

ÔÎzÈÂׁשּיהיה"‰eˆ ¯L‡"יאמר ּכפׁשּוטֹו, ¿ƒ»≈ְִֶֶ¬∆ƒ»ְִַֹ

אחד ּכל האּלה האחים ׁשלׁשת ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמּנה

למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹעל

ÂÈ„˜Ùeמהם אחד ּכל ‡˙ׁשל '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¿À»ֵֶֶֶָָ¬∆ƒ»∆

‰LÓמּנה לגלּגלֹותם אֹותם B˙„B·Úלפקד ÏÚ ∆ְְְְִִָָָֹֻ«¬»

B‡OÓ ÏÚÂ,למׁשּפחֹותם אֹותם ׁשּמּנה הזּכיר . ¿««»ְְְְִִִִֶָָָ

עבֹודתֹו על אחד ּכל לגלּגלֹותם הּיחידים ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֻּומּנה

מּׂשאֹו: ְַַָועל

ÔÎÂּבמלאכת לעׂשֹות רּׁשאי לוי ּבן ׁשאין הּדין ¿≈ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ

(ספרי ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּה, לסּיעֹו ולא ְְְְְֲֵֶַָָֹחברֹו

חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ט) ְְְֲִִֵֶַַַָָֻקרח

ּבהגפת ּגּודּגדה ּבן יֹוחנן רּבי את ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלסּיע

אּתה ׁשּכבר ,לאחֹורי חזר לֹו אמר ְְֲֲֶֶַַַָָָָֹּדלתֹות,

מן ואּתה הּׁשֹוערים מן ׁשאני מיתה, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָמתחּייב

ְְִַהּמׁשֹוררים:

את ׁשהקים אחר הּמחנה. מן ויׁשּלחּו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ(ב)

הּמחנה, מן הּטמאים ּבׁשּלּוח צּוה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּמׁשּכן

ּבֹו ׁשּתׁשרה וראּוי קדֹוׁש הּמחנה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה

ּולדֹורֹות. מּיד נֹוהגת מצוה והיא ְְְְִִִִֶֶָָָׁשכינה.

לבית למׁשּפחֹותם יׂשראל ׁשּמנה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּובעבּור

ּבתֹוכם, אׁשר רב ערב מהם והבּדיל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָאבֹותם

הּגֹוזל ּדין הּגזלֹות ּבאׁשם ה) (מפסוק ְְֲִִִֵֵַַַַהׁשלים

הּגר: ֵֶַאת

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'g iyily meil inei xeriy

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)-ìkî eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
:àåää Lôpä äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§¨−©¤¬¤©¦«

i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר ה)הרי :(ויקרא ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
"והתוּדּו", ׁשּכתּוב האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"ּומעלה

לּכהנים נּתן ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו רמב"ן.לֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æ)BîLà-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬¨©−«

i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו(ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr g"lg y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְִֶַַָָֽ�ֲֶ�ָ�
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . הּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה ּובארּו(מנ"ח מנה. לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשֹונים. ְִִַּבאֹופּנים

הּדרּוׁש: ּבדרְך זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות ב)וׁשס"ה קע, .(זח"א ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וחּיּות" ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי נא)ּומבאר פרק הּתרי"ג(תניא ּכל ּבׁשמירת ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז תורהמצֹות, (לקוטי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ג) מה, .נצבים

החּיּות מקֹור ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאְך

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁש חּיּות מּׁשם נמׁשְך ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשל

הּמצֹות ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא מּגיעהולכן הּתׁשּובה מצות אְך הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבמנין להּמנֹות יכֹולה ּבּפה ׁשהיא הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמעמק

ְִַהּמצֹות.

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L�‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L�‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰‡„Ì.(ו) ˙‡hÁ ÏkÓיעׂשה אׁשר ּכמֹו ְַַƒ»«…»»»ְֲֲֶֶַ

מּכל בהּנה, לחטֹוא חּטאת, מּכל ֲִִֵַַָָָָָָָֹהאדם

ּבעמיתֹו: וכחׁש ּבאיׁש איׁש ּׁשּיחטא ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמה

,'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ ¯Ó‡Âלּׁשקר ּבׁשמֹו ׁשּיּׁשבע ¿»«ƒ¿…«««ְִִֶֶַַָָ

החטא הּוזּכר ׁשּכבר ּולפי לפניו. ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָויאׁשם

אּלא לחּדׁש ּבא ולא כו) כ ה (ויקרא ְְֵֶֶַַָָֹהּזה

קצרה: ּבלׁשֹון ּבֹו ּדּבר הּגר, ְְִֵֶֶֶַָָָּגזל

¯Ó‡Âּבכאן,‰M‡ B‡ LÈ‡ּדר ׁשאין מּפני ¿»«ְָƒƒ»ְִֵֵֶֶֶ

אֹותּה יחּייב לא ואּולי לגזל, ְְְִִֵַַָָָֹֹהאּׁשה

ּכאיׁש: ואׁשם ּבחמׁש ְְְִֶַָָָֹהּכתּוב

Ï‡¯NÈ È�a ÈL„˜ ÏÎÏ ‰Óe¯z ÏÎÂ ¯ÈkÊ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּתרּומה נתנּו ׁשאם לֹומר ט), ְְִֶַַָָ(פסוק

נּדֹון מּמּנּו אֹותּה והּגֹוזל ׁשּלֹו, ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹלכהן

אֹו ּבכאן. הזּכירם ּולכ ּגזלֹות, אׁשם ְְְְְֲִִִֵַָָָּבדין

ּכי ּבתרּומה, הּכהנים ּתֹורת להּׁשלים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹׁשּבא

ודמע מלאת ּברמז, רק הזּכירּה לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹעדין

יאכלּו הם וכן כח), כב (שמות תאחר ְְְֵֵֵַֹֹלא

ּדין ּבאר לא אבל יא), כב (ויקרא ְְֲִֵֵַָֹבלחמֹו

הּמעׂשר והזּכיר ּכלל. לכהן ׁשּתּנתן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּתרּומה

ועכׁשיו לה', קדׁש ׁשּיהיה ּכהנים ּתֹורת ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹֹּבסֹוף

לכהנים ׁשּיהיּו ּובקדׁשים ּבתרּומה לצּוֹות ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹּבא

לרצֹונם, להם אֹותּה ׁשּיּתנּו הּבעלים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבמּתנת

היא: לּבעלים הנאה ׁשּטֹובת ְֲִִֶַַַָָָלֹומר

‡ÏÂהּמנחֹות ׁשאר עם הּסֹוטה מנחת נזּכרה ¿…ְְְְְִִִַַַָָָָ

מנחת ׁשהיא ּבעבּור ּכהנים, ְְֲֲִִִֶַַַֹּבתֹורת

ּדינּה. את ּבכאן והּׁשלים לכּפרה, ואינּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָקנאֹות

אבֹותם, לבית העם את ׁשּיחס ּבעבּור ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָועֹוד

ּבני ׁשאינם הּממזרים לדעת ודין ּדת להם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנתן

האיׁש ּבלב חׁשד יבא ּכאׁשר אּמֹותם ְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעלי

הּנזיר, ּדין ּבּקרּבנֹות הּׁשלים וכן אׁשּתֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָעל

מהם ונבּדלּו הּמׁשּכן ׁשהּוקם אחרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּכי

צבאּו אׁשר לנזירים מּבחּוריהם לקח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהּטמאים,

ּולבר לׁשרתֹו ה' לפני לעמד מֹועד אהל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפתח

הפ ּבנזירּות ׁשּתּדר האּׁשה ּכי ועֹוד ְְְִִִִִִֵֶֶָָֹּבׁשמֹו.

ב) ו (להלן ּבּפרׁשה אמר ּולפיכ ְִַַַָָָָָָהּסֹוטה,

יפליא: ּכי אּׁשה אֹו ְִִִִַָאיׁש

e�È˙Ba¯Âנסמכה לּמה ב.) (סוטה עֹוד אמרּו ¿«≈ְְְִָָָָ

ׁשּכל סֹוטה לפרׁשת נזירּות ְְִֶַַָָָָָָּפרׁשת

הּיין. מן עצמֹו יּזיר ּבקלקּולּה סֹוטה ְְְִִִִֶַַַַָָָהרֹואה

(הושע לב יּקח ותירֹוׁש יין זנּות ּכי ְְְִִִִֵַַַַַוהּטעם,

הּבחּורים הפ הּׁשער, וגּדּול יא). ְִִֵֵֶַַַָד

והּגּדּול להתנאֹות, ראׁשם ׂשער ְְְְְְְִִִַַַַָָֹהּמסלסלים

קדֹוׁש הּוא ּולפיכ איׁש. ּבלב ּדאגה ְְְִִִֶָָָָיֹוליד

ּככהן הּוא ּכי הּטמאה, מן להׁשּתּמר ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֻוצרי

לאלהיו: ְֵֵַָָֹהּמׁשרת
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(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)-ìkî eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
:àåää Lôpä äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§¨−©¤¬¤©¦«

i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר ה)הרי :(ויקרא ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
"והתוּדּו", ׁשּכתּוב האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"ּומעלה

לּכהנים נּתן ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו רמב"ן.לֹומר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(æ)BîLà-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬¨©−«

i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו(ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr g"lg y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עׂשּו אׁשר את־חּטאתם ז)והתוּדּו (ה, ְְִֶַַָָֽ�ֲֶ�ָ�
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . הּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתוּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה ּובארּו(מנ"ח מנה. לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשֹונים. ְִִַּבאֹופּנים

הּדרּוׁש: ּבדרְך זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות ב)וׁשס"ה קע, .(זח"א ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וחּיּות" ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי נא)ּומבאר פרק הּתרי"ג(תניא ּכל ּבׁשמירת ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

איבר" מחּסר נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז תורהמצֹות, (לקוטי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ג) מה, .נצבים

החּיּות מקֹור ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאְך

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁש חּיּות מּׁשם נמׁשְך ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשל

הּמצֹות ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא מּגיעהולכן הּתׁשּובה מצות אְך הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבמנין להּמנֹות יכֹולה ּבּפה ׁשהיא הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמעמק

ְִַהּמצֹות.

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L�‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L�‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰‡„Ì.(ו) ˙‡hÁ ÏkÓיעׂשה אׁשר ּכמֹו ְַַƒ»«…»»»ְֲֲֶֶַ

מּכל בהּנה, לחטֹוא חּטאת, מּכל ֲִִֵַַָָָָָָָֹהאדם

ּבעמיתֹו: וכחׁש ּבאיׁש איׁש ּׁשּיחטא ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמה

,'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ ¯Ó‡Âלּׁשקר ּבׁשמֹו ׁשּיּׁשבע ¿»«ƒ¿…«««ְִִֶֶַַָָ

החטא הּוזּכר ׁשּכבר ּולפי לפניו. ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָויאׁשם

אּלא לחּדׁש ּבא ולא כו) כ ה (ויקרא ְְֵֶֶַַָָֹהּזה

קצרה: ּבלׁשֹון ּבֹו ּדּבר הּגר, ְְִֵֶֶֶַָָָּגזל

¯Ó‡Âּבכאן,‰M‡ B‡ LÈ‡ּדר ׁשאין מּפני ¿»«ְָƒƒ»ְִֵֵֶֶֶ

אֹותּה יחּייב לא ואּולי לגזל, ְְְִִֵַַָָָֹֹהאּׁשה

ּכאיׁש: ואׁשם ּבחמׁש ְְְִֶַָָָֹהּכתּוב

Ï‡¯NÈ È�a ÈL„˜ ÏÎÏ ‰Óe¯z ÏÎÂ ¯ÈkÊ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»»¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּתרּומה נתנּו ׁשאם לֹומר ט), ְְִֶַַָָ(פסוק

נּדֹון מּמּנּו אֹותּה והּגֹוזל ׁשּלֹו, ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹלכהן

אֹו ּבכאן. הזּכירם ּולכ ּגזלֹות, אׁשם ְְְְְֲִִִֵַָָָּבדין

ּכי ּבתרּומה, הּכהנים ּתֹורת להּׁשלים ְְְֲִִִִֶַַַָָֹׁשּבא

ודמע מלאת ּברמז, רק הזּכירּה לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹעדין

יאכלּו הם וכן כח), כב (שמות תאחר ְְְֵֵֵַֹֹלא

ּדין ּבאר לא אבל יא), כב (ויקרא ְְֲִֵֵַָֹבלחמֹו

הּמעׂשר והזּכיר ּכלל. לכהן ׁשּתּנתן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּתרּומה

ועכׁשיו לה', קדׁש ׁשּיהיה ּכהנים ּתֹורת ְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹֹּבסֹוף

לכהנים ׁשּיהיּו ּובקדׁשים ּבתרּומה לצּוֹות ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹּבא

לרצֹונם, להם אֹותּה ׁשּיּתנּו הּבעלים ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבמּתנת

היא: לּבעלים הנאה ׁשּטֹובת ְֲִִֶַַַָָָלֹומר

‡ÏÂהּמנחֹות ׁשאר עם הּסֹוטה מנחת נזּכרה ¿…ְְְְְִִִַַַָָָָ

מנחת ׁשהיא ּבעבּור ּכהנים, ְְֲֲִִִֶַַַֹּבתֹורת

ּדינּה. את ּבכאן והּׁשלים לכּפרה, ואינּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָקנאֹות

אבֹותם, לבית העם את ׁשּיחס ּבעבּור ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָועֹוד

ּבני ׁשאינם הּממזרים לדעת ודין ּדת להם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנתן

האיׁש ּבלב חׁשד יבא ּכאׁשר אּמֹותם ְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעלי

הּנזיר, ּדין ּבּקרּבנֹות הּׁשלים וכן אׁשּתֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָעל

מהם ונבּדלּו הּמׁשּכן ׁשהּוקם אחרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּכי

צבאּו אׁשר לנזירים מּבחּוריהם לקח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהּטמאים,

ּולבר לׁשרתֹו ה' לפני לעמד מֹועד אהל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפתח

הפ ּבנזירּות ׁשּתּדר האּׁשה ּכי ועֹוד ְְְִִִִִִֵֶֶָָֹּבׁשמֹו.

ב) ו (להלן ּבּפרׁשה אמר ּולפיכ ְִַַַָָָָָָהּסֹוטה,

יפליא: ּכי אּׁשה אֹו ְִִִִַָאיׁש

e�È˙Ba¯Âנסמכה לּמה ב.) (סוטה עֹוד אמרּו ¿«≈ְְְִָָָָ

ׁשּכל סֹוטה לפרׁשת נזירּות ְְִֶַַָָָָָָּפרׁשת

הּיין. מן עצמֹו יּזיר ּבקלקּולּה סֹוטה ְְְִִִִֶַַַַָָָהרֹואה

(הושע לב יּקח ותירֹוׁש יין זנּות ּכי ְְְִִִִֵַַַַַוהּטעם,

הּבחּורים הפ הּׁשער, וגּדּול יא). ְִִֵֵֶַַַָד

והּגּדּול להתנאֹות, ראׁשם ׂשער ְְְְְְְִִִַַַַָָֹהּמסלסלים

קדֹוׁש הּוא ּולפיכ איׁש. ּבלב ּדאגה ְְְִִִֶָָָָיֹוליד

ּככהן הּוא ּכי הּטמאה, מן להׁשּתּמר ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֻוצרי

לאלהיו: ְֵֵַָָֹהּמׁשרת
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(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìò̈¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑להתוּדֹות זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְְְִִֶֶַַ

הּקרֹוב ּבׂשר ׁשאר אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָעל
יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו ‰Len·.מּמׁשּפחת ÌL‡‰∑הּקרן Ï‰'.והחמׁשזה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ»»»«»ְֶֶֶֶַַֹ«

Ô‰kÏ∑מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑להביא צרי ׁשהּוא ּבוּיקרא .האמּור «…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒְְְִִִֶַָָָָָ

(è)ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑!?הּגרנֹות לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד כג)ּומה יֹודע(שמות ואיני ,"אלהי ה' ּבית "ּתביא : ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

לּכהן נּתנין ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה .מה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

הּגרנֹות לבית אחריה הּמחּזר הּוא ט)והלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתיׁש נקט ולא ויׁשּבביתהּגרנֹות", הּגרנֹות". ְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּתרּומה להם נֹותנין אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹומר,

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבפרּוׁשלביתּבׂשכרן, לדּיק יׁש ּכּמה עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

רמב"ןרׁש"י). ִַ

(é)Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäé¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑:לֹומר ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
אּגדה ּומדרׁש ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואיׁש

ראה) פ' ׂשדהּו(תנחומא ׁשאין סֹוף הּמעׂשרֹות, יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש :ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹות למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא Ô‰kÏ.עֹוׂשה ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑לֹו הראּויֹות È‰È‰.מּתנֹות BÏ∑ממֹון ְְֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָƒ¿∆ָ

רמב"ן.הרּבה ְֵַ

dÏח ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

Ï‡¯NÈט È�·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡�‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡�‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יאמר יׂשראל. ּבני קדׁשי לכל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹ(ט)

אֹותּה, יׂשראל ּבני יקּדיׁשּו אׁשר ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכי

ּכי לּכהן. ּתהיה ויקּדיׁשּוה, ׁשּירימּוה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹּכלֹומר

ּכי הּכתּוב אמר ׁשעּור, לּתרּומה ׁשאין ְֲִִֵֶַַַַָָָּבעבּור

ּכאׁשר לּכהן ּתהיה מּמּנה יפריׁשּו אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל

לא אליו, לתּתּה הּבעלים אֹותּה ְְְִִִֵַַָָָָֹיקריבּו

מקרא. ׁשל ּפׁשּוטֹו וזהּו ּבזרֹוע, הּכהן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיטלּנה

אֹומר עקיבא רּבי ל), (נשא ּבספרי אמרּו ְְְְֲִִִִֵַָָָוכ

ּגרנֹו ּכל לעׂשֹות רצה ׁשאם ללּמד הּכתּוב ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּבא

מקצת: ׁשּיׁשּיר ּובלבד רּׁשאי ְְְְִִֵֶַַַָָָּתרּומה

„BÚÂ,ּבספרי ׁשם Ô‰kÏׁשנּו e·È¯˜È ¯L‡, ¿ְְִִָָ¬∆«¿ƒ«…≈

מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל רּבי ְְְְִִִִִֵַַַָָָאמר

לֹומר ּתלמּוד מה Ô‰kÏלּכהן, e·È¯˜È ¯L‡ ְֵַַַַֹ¬∆«¿ƒ«…≈

‰È‰È BÏ(יט כג (שמות אֹומר ׁשהּוא לפי , ƒ¿∆ְִֵֶ

ׁשמענּו לא אבל וגו', אדמת ּבּכּורי ְְְֲִִֵֵַַָָָֹראׁשית

לֹומר ּתלמּוד בהם, ּיעׂשה B·È¯˜Èמה ¯L‡ ְֲֶֶַַַַָ¬∆«¿ƒ

‰È‰È BÏ Ô‰kÏהּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא , «…≈ƒ¿∆ְִִִֵַַַָָ

לּכהן: נתּונין ְְִִֵֶַֹׁשּיהיּו

L¯Ùeוהלא לּכהן, מקריבין ּתרּומה וכי רׁש"י ≈«ְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ

הּגרנֹות, ּבבית עליה מחּזר עצמֹו ְְְְֵֵֶַַַָָָהּוא

רּבי ּדעת על (ּכי) ּפרּוׁשּה, אבל מחּור. ְְֲִִֵֵַַַַָָָֻואינֹו

אּלא ּבּתֹורה הקרבה לׁשֹון יבא לא ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹיׁשמעאל

ּדרׁש לפיכ הּמזּבח, ּגּבי על "‡L¯ּבקרבים ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ¬∆

"e·È¯˜È.והּגׁשה ּתנּופה טעּונין ׁשהם ּבבּכּורים «¿ƒְְְְִִִֵֶַָָָ

הּבּכּורים ּכל ּכי הּכתּוב e·È¯˜Èיאמר ¯L‡ ִִִַַַָָֹ¬∆«¿ƒ

לּׁשם, È‰È‰הּמקריבÔ‰kÏהּבעלים BÏּומה . ְִֵַַָ«…≈ְִַַƒ¿∆ַ

ואיני אלהי ה' ּבית ּתביא ׁשּנאמר לפי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּׁשאמר

למדנּו לא ׁשעדין לֹומר בהן, ּיעׂשה מה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹודע

ּובכאן ּכלל, ּכהּנה מּמּתנֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַָָָֻּבבּכּורים

לּכהן: נתּונין ׁשּיהיּו ּתחּלה עליהן ׁשּלּמד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹהּוא

Ï·‡ּכהּנה ּבפרׁשת וׁשנאה חזר כן אחרי ¬»ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָֻ

ּבארצם אׁשר ּכל ּבּכּורי יג) יח ְְֲִֵֶַָָ(להלן

ּכן ּגם וׁשנה חזר ׁשּׁשם יהיה, ל ְְְִֵֶֶַַָָָָוגו'

מּתנֹות ּכל ׁשּיכלל ּכדי וקדׁשים, ְְְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

(שם מלח ּברית ּבכּלן ויכרת יחד ְְְְְִִֶַַַָָֹֻֻּכהּנה

ׁשם ׁשּנתחּדׁשּו לדברים ועֹוד יט). ְְְְִִִֶַָָפסוק

פסוק (שם יאכלּנּו ּבבית טהֹור ּכל ְְְֵֶַָָָָָֹּבּפרׁשה,

הּבּכּורים ׁשּיהּו מּכאן, עֹוד ולמדנּו ְְְִִִֶַַָָיג).

ּכהן לכל ואינה ׁשּיקריבּוה, מׁשמר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאנׁשי

ּכתרּומה: ְְִִֶֶָׁשּירצה

ּבּכתּוב הּנכֹון יהיּו. לֹו קדׁשיו את ואיׁש ְְִִֶַַָָָָָ(י)

ׁשּלֹו. יהיּו האדם קדׁשי ׁשּכל ׁשּיאמר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,

אֹותם לּתן ּבהם יצּוה ׁשּלא הּקדׁשים ׁשּכל ְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר

על אף ּבהם מּתרים והם לּבעלים יהיּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלּכהן,

קדׁש. ׁשּנקראּו Ô‰kÏּפי ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡Âּכאׁשר ְְִִֶֶֹ¿ƒ¬∆ƒ≈«…≈ֲֶַ

È‰È‰,צּויתיו, BÏיצּוה אׁשר הּקדׁשים ּגם ּכי ִִִƒ¿∆ְֲֳִִֶֶַַַָ

ּבהן, זכּות לּבעלים יׁש לּכהן לתּתם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכתּוב

ּכממֹונֹו: האיׁש לֹו יּתנם אׁשר ההּוא לּכהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהם

‰p‰Âּבהן ׁשאמר רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ל, כז (ויקרא לה' קדׁש ׁשּיהיּו ְִֶֶַַָֹהּכתּוב

ּכממֹונֹו, לאיׁש הם כד) יט מעׂשרשם וכן ְְֲִֵֵַַָָ

אׁשר הּקדׁשים ׁשאר אבל לב), כז (שם ְְֲֲֳִֵֶַָָָָּבהמה

יח) (להלן קרח וּיּקח ּבפרׁשת ּבהם ְְִֶֶַַַַַָָָֹיצּוה

הּבעלים, מּיד לֹו יּנתנּו אׁשר לּכהן, הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיּתנּו

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

ß oeiq 'h iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑מעּכב אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, ‡LÈ.מּתנֹות LÈ‡∑ּבאיׁש ּבׁשּתים: ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹƒƒְְְְִִִֶֶֶֶַַ

מּלמּטה ואיׁשּה מעלה ׁשל ‡BzL.מלחמה ‰ËN˙ŒÈk∑רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְִִִֶַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ז)ׁשטּות, ּתט(משלי - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות ד)מּדרכי ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה לּב"(שם אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.B· ‰ÏÚÓe ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ»¬»
ÏÚÓ∑?הּמעל .ּומהּו »«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a"g y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ִ�ִ�ְִִֶֽ�ְִ�
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אא"כ עברה עֹובר אדם א)אין ג, (סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ּדהראי' הא לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָיׁש

העֹוׂשה ּכׁשרה אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּיְך סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" קצת)רצֹון לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי מׁשּנים(ּתּנא אם אפילּו ׁשהרי קל, רצֹון על אפי' לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

קּלה עברה ע"י ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָקצת

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת קּלה עברה ׁשּגם להדּגיׁש ע"מ אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. ר"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָנפרדים

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ּפֹוסלת(יבמות ׁשכיבתּה ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִֶֶָָ
אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין לזֹואֹותּה זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ‡dLÈ.ּכּמעׂשה È�ÈÚÓ ÌÏÚ�Â∑סוטה) ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈ƒ»

אֹותּהכז) ּבֹודקין הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ׁשעּור∑zÒ�Â¯‰.ּפרט ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿¿»ִ
ּביאה לטמאת da.ׁשּתראה ÔÈ‡ „ÚÂ∑ׁשֹותה היתה לא נטמאת! ׁשאמר: אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם ÚÂ„.הא ְְִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ¿≈

da ÔÈ‡∑לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑�˙Nt‰.ּבטמאה, כב)נאנסה, עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְְְִֶֶַָָָָָ

(ãé)äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§¨®¨
àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ

:äàîèð¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡�˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּתּסתרי(סוטה אל ּבּה: ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפלֹוני איׁש B‚Â'.עם ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË� ‡Â‰Â∑אם ידּוע ואין התראתֹו, על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְִִִ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
לאו אם .נטמאה ְְִִָָ

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· È�ÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומאלינּו מהם, אֹותם לגזל הּכהנים ׁשּיּוכלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹלא

הּנכֹון וזה לּבעלים. הנאה ׁשּטֹובת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָנלמד

אּונקלּוס: ׁשל ּדעּתֹו והּוא ְְְְְִֶַּבפׁשּוטֹו,

C¯„Îe:אמרּו לא). (נשא ּבספרי נדרׁש זה ¿∆∆ְְְְִִִֶַָ

ׁשּנאמר ּבכלל היּו הּקדׁשים LÈ‡Âוכל ְְֱֳִִֶֶַַַָָָ¿ƒ

ÂÈL„˜ הּקדׁשים‡˙ ּכל הּכתּוב מׁש וגו', ∆»»»ֳִַַַָָָָ

תֹודה אּלא מהם ׁשּיר ולא לּכהנים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּונתנם

אבל לּבעלים, הם ׁשאף מּפני ּופסח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּוׁשלמים

ּכלל: ּבהם הּזה הּכתּוב הּוצר ְְֶֶַַַָָָֹלא



מי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

ß oeiq 'h iriax mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑מעּכב אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, ‡LÈ.מּתנֹות LÈ‡∑ּבאיׁש ּבׁשּתים: ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹƒƒְְְְִִִֶֶֶֶַַ

מּלמּטה ואיׁשּה מעלה ׁשל ‡BzL.מלחמה ‰ËN˙ŒÈk∑רּוח ּבהן ׁשּתּכנס עד נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְִִִֶַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ז)ׁשטּות, ּתט(משלי - "ּכיֿתׂשטה" מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות ד)מּדרכי ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה לּב"(שם אלּֿדרכיה יׂשט "אל :.B· ‰ÏÚÓe ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ»¬»
ÏÚÓ∑?הּמעל .ּומהּו »«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a"g y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אׁשּתֹו ּכי־תׂשטה איׁש יב)איׁש (ה, ִ�ִ�ְִִֶֽ�ְִ�
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׂשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אא"כ עברה עֹובר אדם א)אין ג, (סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין ּדהראי' הא לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָיׁש

העֹוׂשה ּכׁשרה אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא איׁש ּבאׁשת רק ׁשּיְך סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" קצת)רצֹון לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי מׁשּנים(ּתּנא אם אפילּו ׁשהרי קל, רצֹון על אפי' לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

קּלה עברה ע"י ׁשּגם מּכיון נֹוגעת עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָקצת

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת קּלה עברה ׁשּגם להדּגיׁש ע"מ אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. ר"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָנפרדים

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ּפֹוסלת(יבמות ׁשכיבתּה ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִֶֶָָ
אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין לזֹואֹותּה זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ‡dLÈ.ּכּמעׂשה È�ÈÚÓ ÌÏÚ�Â∑סוטה) ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈ƒ»

אֹותּהכז) ּבֹודקין הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ׁשעּור∑zÒ�Â¯‰.ּפרט ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿¿»ִ
ּביאה לטמאת da.ׁשּתראה ÔÈ‡ „ÚÂ∑ׁשֹותה היתה לא נטמאת! ׁשאמר: אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם ÚÂ„.הא ְְִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ¿≈

da ÔÈ‡∑לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑�˙Nt‰.ּבטמאה, כב)נאנסה, עּמּה"(דברים וׁשכב "ּותפׂשּה :. ≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְְְִֶֶַָָָָָ

(ãé)äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§¨®¨
àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ

:äàîèð¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡�˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּתּסתרי(סוטה אל ּבּה: ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפלֹוני איׁש B‚Â'.עם ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË� ‡Â‰Â∑אם ידּוע ואין התראתֹו, על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְִִִ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
לאו אם .נטמאה ְְִִָָ

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»

qÎÓ‡יג È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· È�ÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומאלינּו מהם, אֹותם לגזל הּכהנים ׁשּיּוכלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹלא

הּנכֹון וזה לּבעלים. הנאה ׁשּטֹובת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָנלמד

אּונקלּוס: ׁשל ּדעּתֹו והּוא ְְְְְִֶַּבפׁשּוטֹו,

C¯„Îe:אמרּו לא). (נשא ּבספרי נדרׁש זה ¿∆∆ְְְְִִִֶַָ

ׁשּנאמר ּבכלל היּו הּקדׁשים LÈ‡Âוכל ְְֱֳִִֶֶַַַָָָ¿ƒ

ÂÈL„˜ הּקדׁשים‡˙ ּכל הּכתּוב מׁש וגו', ∆»»»ֳִַַַָָָָ

תֹודה אּלא מהם ׁשּיר ולא לּכהנים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּונתנם

אבל לּבעלים, הם ׁשאף מּפני ּופסח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּוׁשלמים

ּכלל: ּבהם הּזה הּכתּוב הּוצר ְְֶֶַַַָָָֹלא



yp`מב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(åè)dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ
ïîL åéìò ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò̈¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤
ïBøkæ úçðî àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−

:ïåò úøkæî©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא מאכל(סוטה וקרּבנּה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ÔÓL.ּבהמה ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ּבחׁש עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ÔzÈŒ‡ÏÂ.ׁשּלא ְֵָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ¿…ƒ≈
‰�·Ï ÂÈÏÚ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל ה): מּדרכיהן(סוטה ּפירׁשה .והיא »»¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
˙Á�ÓŒÈk‡e‰ זכר∑˜�‡˙ לׁשֹון – קמח הּזה. ˜�‡˙.הּקמח ˙Á�Ó∑קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה מעֹוררת ƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«¿»…ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

הּבעל וקנאת רמב"ן.הּמקֹום ְְִַַַַַָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øLà øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦

i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו מּדרכיהן,(כתובות ּפירׁשה וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ז)∑N¯ÁŒÈÏÎa.ׁשהיּו הׁשקתה(סוטה היא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆ְְִִָ

חרס ׁשל ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף .את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

(çé)Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úàð÷ úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬§¨−Ÿ

:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ּכדי למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ותֹודה ּדעּתּה ותּטרף ספרי)∑Ú¯Ùe.ליּגעּה יד. ׁשּגּלּוי(שם יׂשראל לבנֹות מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְִֵֶַַָָָ»«ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
להן ּגנאי ‰'.הראׁש È�ÙÏ∑(ספרי)הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, ÈtkŒÏÚ‰.ּבׁשער Ô˙�Â∑ ְֶַָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ¿»«««∆»

הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי לּה∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, מרים ׁשהם סֹופן ׁשם .על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒִֵֵֶַָָָ
ÌÈ¯¯‡Ó‰∑לׁשֹון העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים קדֹוׁשים(יחזקאל ׁשהרי ארּורים מים לפרׁש יּתכן ולא ממאיר. סּלֹון : «¿»¿ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם לא אֹונקלּוס ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהן
זֹו ׁשל ּבגּופּה רמב"ן.קללה ְְֶָָָ

È˙טו È˙ÈÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ d�a¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡�˜ ˙Á�Ó È¯‡ ‡z�·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡�¯Îec ˙Á�Óƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡�‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡�‰k ·qÈ ‡�kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

È˙יח Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡�‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙Á�Ó ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡�‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡�˜ ˙Á�Ó ‡�¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קרּבנּה יהא ׁשּלא ׁשמן. עליו יצק לא ְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹ(טו)

עׂשתה והיא אֹור קרּוי ׁשהּׁשמן ְְְִֶֶֶַָָָָֻמהּדר,

.ּבחׁש,‰�B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂׁשהאּמהֹות ֶַ¿…ƒ≈»»¿»ִֶָָ

ּגבעת אל ו) ד (שה"ש ׁשּנאמר לבֹונה, ְְְֱִֶֶֶַַָקרּויֹות

נשא (תנחומא מּדרכיהן ּפרׁשה וזֹו ְְְְִִֵֶַַָָהּלבֹונה,

‰e‡,ג). ˙B‡�˜ ˙Á�Ó Èkמעֹוררת הּזה, הּקמח ƒƒ¿«¿»ְֶֶֶֶַַַ

הּבעל וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵַַַַַַָָָּבּה

רּבֹותינּו: מּדברי רׁש"י לׁשֹון נ), נשא ְִִִֵֵַַָ(ספרי

ÏÚÂהּמפרׁשים ּכל ˜�‡˙ּדעת ˙Á�Ó Èk" ¿«ְְִַַַָָƒƒ¿«¿»…

,"‡e‰מנחת הּמנחה ׁשּזאת ּבעבּור ְְֲִִֶַַַַָֹלֹומר

ׁשמן ּבלא ׂשעֹורים להיֹות ּגרּועה היא ְְְְִִִֶֶֶָֹֹענׁש,

לה', לרצֹון אזּכרתּה אׁשר הּמנחה ּכי ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּולבֹונה.

ּולבֹונה: ּבׁשמן חּטים סלת ְְִִֶֶֶָָָֹּבאה

ÈÙÏeטעם ˜�‡B˙ּדעּתי, ˙Á�Ó Èk""‡e‰ ¿ƒְִַַַƒƒ¿«¿»

האיׁש ׁשּיביא יאמר הּפסּוק, ראׁש אל ְִִֶֶַַַָָָֹֹֹיחזר

ּבמקֹומּה, ּכלֹומר אׁשּתֹו, על הּקרּבן Èkאת ְְְְִִֶַַַָָָƒ

‡È‰ ˙‡�˜ ˙Á�Óראּוי ואינּנּו עֹונּה, להזּכיר ƒ¿«¿»…ƒְְְֲִֵֶַָָ

מנחה יקריב הּוא אבל מּׁשּלּה, היא ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָׁשּתביאּנּו

נקמתֹו את וינקם קנאתֹו את ׁשיקּנא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלּׁשם

ִֶָמּמּנּה:

ÌÚËÂחמה ה' חמת סערת ׁשּתהיה הּׂשעֹורים, ¿««ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָ

הרׁשעה ראׁש על מתחֹולל סער ְְְִֵַַַָָָָֹיֹוצאה

ּבגדעֹון האמּור ׂשעֹורים צליל ּוכענין ְְְְְְִִִִַָָָיחֹול,

ּומהּומה לסער אֹותֹו ׁשּפתרּו יג) ז ְְְֶַַָָ(שופטים

ּככלי ׁשּתּׁשבר סימן חרס, ּבכלי וכן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָרּבה.

ּתׁשּוב. עפר ואל היא עפר ּכי העפר, וכן ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָיֹוצר.

ּכי סֹוד, לֹו ויׁש הּקמח, על "הּוא" ְְִֵֶַַַַַוטעם

אמר האּׁשה ּביד ּבהיֹותֹו יח) (בפסוק ְְְִִַַַָָָָלמּטה

ּכי ואמר ּתחּלה, הּזּכרֹון הזּכיר ועּתה ְְְְִִִִִִַַַָָָָ"היא",

עֹון: מזּכרת ְִֶֶַָהיא

אמרּו הּמאררים. הּמרים מי יהיּו הּכהן ּוביד ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ(יח)

ׁשם על אֹותם קֹורא הּכתּוב ּכי ְְִִֵֵַַַָָָהּמפרׁשים,

מאד הּׁשם לּה ימר ּכי מרה, בהם ׁשּתהיה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹסֹופּה

(נשא ּבספרי אמרּו ּכ ורּבֹותינּו אֹותּה. ְְְְְִִִֵַָָָָויאררּו

את ׁשּממררים סֹופם ׁשם על מרים נקראּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָנז):

(סוטה ּבּגמרא אבל העֹון. את ּומערערין ְְְְֲִֶֶַַַָָָָהּגּוף

והּוא מר, ּדבר ּבּמים נֹותן ׁשהּכהן אמרּו, ְְִֵֵֶַַַַָָָֹכ.)

הּמים בּה "ּובאּו ּכׁשאמר: ּכן ואם אֹותּה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָלעֹורר

בּה "ּובאּו ׁשּיאמר ראּוי היה למרים", ְְְִִֶַַָָָָָָָֹהמאררים

סח) (נשא ּובספרי למאררים". הּמרים ְְְְִִִִִִַַַָָהּמים

מּגיד כג), (פסוק הּמרים מי אל ּומחה ִִֵֶַַָָָעֹוד,

מרים: הּמים את עֹוׂשה ְִִֶֶֶַַַַָׁשהּכתב

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔBÎp‰Âּבׁשתֹותּה האּׁשה ּכי ּכפׁשּוטֹו, ּבעיני ¿«»ְְְִִִִֵַָָָ

הּמים, ּכׁשאר לּה ימּתקּו הּמים ְְְִִִִֶַַַַָָאת

יעֹוררּו נטמאה אם ּבקרּבּה ּבבֹואם כן ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָואחרי

ותרּגיׁש ּובקרּבּה.אֹותּה ּבפיה המרירּות מּיד ְְְְְְִִִִִַַָָָָ

הּמים, את והׁשקּה כז) (פסוק ׁשאמר ְְְִִֶֶֶַַַָָוזהּו

ּבאיׁשּה מעל וּתמעל נטמאה אם ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹוהיתה

אחרי ּכי למרים, המאררים הּמים בּה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּובאּו

למרים יׁשּובּו מּיד ּבבטנּה, ּבבאם ְְְְְִִִִַָָָָָָֹהּׁשתּיה

המעֹוררים הּדברים ּכמנהג ּובקרּבּה, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָּבפיה

מאד, אֹותם הּׁשֹותים ׁשימררּו ְְְְְִִִֶַַָָֹוהּמקיאים

ונקראּו ירכּה. ותּפל בטנּה ּתצבה כן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹואחרי

ּבהם הּנמחים האלֹות ּבעבּור ְְְֲִִִֶַַָָָָ"מאררים"

אֹותּה: ְְִֶַָׁשמקּללים

e¯Ó‡Âמים ּכמֹו "מי" מּלת ּכי המפרׁשים, ¿»¿ְְְִִִִֵַַַָ

ּכמֹו מּוכרת, ּבמקֹום סמּו ּובא ְְְִִַָָָָהּמרים,

ור"א ד). מז (יחזקאל ּברּכים" "מים הפּכֹו ְְְִִִֶֶַָָׁשּבא

הּׁשם, ּתאר "הּמרים" ּומּלת סמּו "מי" ּכי ִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר,

ׁשאמר ּבעבּור לי, נכֹון ואינֹו ידּוע. סֹודֹו ּכן ְְֲִִֵֵֶַַַָָָואם

למרים: המאררים הּמים בּה ְְְִִִַַַָָָָּובאּו

וטעם Ï‡(יט) Ì‡Â C˙‡ LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡ ְַַƒ…»«ƒ…»¿ƒ…

.‰‡ÓË ˙ÈËNאחד האּלה הּתנאים ׁשּתי »ƒÀ¿»ְְִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּלא אֹות איׁש ׁשכב לא אם יאמר ִִֵֶַַָָֹֹֹהם,

ּבעלּה ּכי הּנקי, איׁש ּתחת טמאה ְֲִִִִִֵַַַָָָָֻׂשטית

הּוא: ואיׁש אֹותּה ְִַָָׁשכב

ÔÎzÈÂׁשּיהיהLÈ‡אם יאמר הידיעה, חסר ¿ƒ»≈ְִֶֶƒְִִֵַַָָֹ

ׂשטית לא ואם אֹות האיׁש ׁשכב ְִִִַָָָָֹֹלא

על יׁשּביעּנה ּכי ּכלל, איׁש ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻטמאה

ועל ּבפרּוׁש עליו קּנא אׁשר ההּוא ְְֲִִֵֵֶַַָָָהאיׁש

אמן יח.) (סוטה אמרּו וכן ּבכלל. ְְְֲִִֵֵֵָָָָהאחרים

אחר: מאיׁש ואמן זה ְִִֵֵֵֵֶַָמאיׁש

וטעם ÈËN˙.(כֿכא) Èk z‡Âעם ÔzÈמחּבר ְַַ¿«¿ƒ»ƒְִָֻƒ≈

,C˙B‡ ׂשטית‰' ּכאׁשר ואּת יאמר »ְְֲִֶַַַָֹ

ּב וּיּתן נטמאת וכאׁשר איׁש ּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻטמאה

אֹות ה' יּתן ,איׁש מּבלעדי ׁשכבתֹו את ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאיׁש

הּתנאים אריכּות ּבעבּור אבל ולׁשבּועה, ְְְְֲֲֲִִִַַָָָָָלאלה

אחרת ּפעם לאמר ‡˙חזר Ô‰k‰ ÚÈaL‰Â ֵֶֶַַַַָֹ¿ƒ¿ƒ««…≈∆

,‰M‡‰ור"א האלה. ׁשבּועת ׁשהיא ּולפרׁש »ƒ»ְְְִֵֶַָָָָ

והּׁשני ּבּׁשם הראׁשֹון "והׁשּביע ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָּפרׁש

ּכי נכֹון, ואינּנּו מפרׁש. הּוא ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבאלה",

אם: ּבלׁשֹון יׁשּביע לא ְְִִִֵַַַֹּבּׁשם

‰p‰Âּבנס ּתלּוי ּדבר הּתֹורה מׁשּפטי ּבכל אין ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֵַָָָָָ

קבּוע ונס ּפלא ׁשהּוא הּזה, הענין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָזּולתי

רצֹונֹו עֹוׂשים רּבם ּבהיֹותם ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻׁשּיעׂשה

הּנׁשים ליּסר צדקֹו למען חפץ ּכי מקֹום, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשל

ּולנּקֹות העּמים, יתר ּכזּמת ּתעׂשּנה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

להׁשרֹות ראּוים ׁשּיהיּו הּממזרּות, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָיׂשראל

מּׁשעה הּזה הענין ּפסק ּולפיכ ּבתֹוכם. ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָׁשכינה

מז.) (סוטה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבעברֹות, ְְְְְֲִֵֶֶַַָׁשּנתקלקלּו

ׁשּנאמר סֹוטה, מי ּפסקּו הּנֹואפים ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָמּׁשרבּו

ּכי ּבנֹותיכם על אפקֹוד לא יד) ד ְְִֵֶֶַֹ(הושע

עם הם ּכי תנאפנה ּכי ּכּלֹותיכם ועל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָתזנינה

לא ועם יזּבחּו הּקדׁשֹות ועם יפרדּו ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹהּזנֹות

יּלבט: ִִֵָָיבין

ÔÈ‡Âהּנֹואפֹות הּנׁשים ׁשּתהיּנה אֹומר הּכתּוב ¿≈ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבעליהן ּבעבּור העֹון מן ְֲֲִֵֶֶֶַַָּפטּורֹות

הּזה הּגדֹול הּנס ּבהן יעׂשה ׁשּלא רק ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנֹואפים,

קדֹוׁש, עם ולהיֹותם לכבֹודם להם נעׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

בּה. יחּפצּו ולא הּזאת ּבּטֹובה יבינּו לא ְְְְִֵַַַָָָֹֹֹוהם

ּכלֹומר יּלבט", יבין לא "ועם ׁשאמר: ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוזהּו

(משלי יּלבט ׂשפתים ואויל וכן ּבסכלּותֹו. ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָיּלכד

וסכלא הירּוׁשלמי, הּמתרּגם ּתרּגם ח), ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָי

ּׁשאמרּו מה טעם וזה מתאחד. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבספותיּה

הא ונּקה מז:) ׁשהאיׁש(סוטה ּבזמן מעֹון, יׁש ְְִִִִֵֶַָָָָ

האיׁש אין אׁשּתֹו, את ּבֹודקין מים מעֹון ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻמנּקה

אׁשּתֹו. את ּבֹודקין הּמים אין מעֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַָֻמנּקה

לּה מּׁשּקּנא עליה ּבא ׁשּלא הּוא, ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהּנּקיֹון

ְְְִָונסּתרה:

LÈÂּבעילה ׁשּום הּבעל ּבעל ׁשאם מפרׁשים, ¿≈ְְְִִִֶַַַַָָָ

אֹותּה. ּבֹודקין הּמים אין ימיו, ּכל ְֲִִֵַַָָָָָאסּורה

ּבניו היּו ׁשאפּלּו (שם), ההלכה מן ְֲֲִִֶֶַָָָָָָוהעֹולה

ּבֹודקין. היּו לא בם, ּכהה ולא נֹואפים ְְְֲִִֵָָָָֹֹּובנֹותיו

ליׂשראל: וכבֹוד נס ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָוהּכלל,
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔBÎp‰Âּבׁשתֹותּה האּׁשה ּכי ּכפׁשּוטֹו, ּבעיני ¿«»ְְְִִִִֵַָָָ

הּמים, ּכׁשאר לּה ימּתקּו הּמים ְְְִִִִֶַַַַָָאת

יעֹוררּו נטמאה אם ּבקרּבּה ּבבֹואם כן ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָואחרי

ותרּגיׁש ּובקרּבּה.אֹותּה ּבפיה המרירּות מּיד ְְְְְְִִִִִַַָָָָ

הּמים, את והׁשקּה כז) (פסוק ׁשאמר ְְְִִֶֶֶַַַָָוזהּו

ּבאיׁשּה מעל וּתמעל נטמאה אם ְְְְְְִִִִַַַָָָָֹוהיתה

אחרי ּכי למרים, המאררים הּמים בּה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּובאּו

למרים יׁשּובּו מּיד ּבבטנּה, ּבבאם ְְְְְִִִִַָָָָָָֹהּׁשתּיה

המעֹוררים הּדברים ּכמנהג ּובקרּבּה, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָּבפיה

מאד, אֹותם הּׁשֹותים ׁשימררּו ְְְְְִִִֶַַָָֹוהּמקיאים

ונקראּו ירכּה. ותּפל בטנּה ּתצבה כן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹואחרי

ּבהם הּנמחים האלֹות ּבעבּור ְְְֲִִִֶַַָָָָ"מאררים"

אֹותּה: ְְִֶַָׁשמקּללים

e¯Ó‡Âמים ּכמֹו "מי" מּלת ּכי המפרׁשים, ¿»¿ְְְִִִִֵַַַָ

ּכמֹו מּוכרת, ּבמקֹום סמּו ּובא ְְְִִַָָָָהּמרים,

ור"א ד). מז (יחזקאל ּברּכים" "מים הפּכֹו ְְְִִִֶֶַָָׁשּבא

הּׁשם, ּתאר "הּמרים" ּומּלת סמּו "מי" ּכי ִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר,

ׁשאמר ּבעבּור לי, נכֹון ואינֹו ידּוע. סֹודֹו ּכן ְְֲִִֵֵֶַַַָָָואם

למרים: המאררים הּמים בּה ְְְִִִַַַָָָָּובאּו

וטעם Ï‡(יט) Ì‡Â C˙‡ LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡ ְַַƒ…»«ƒ…»¿ƒ…

.‰‡ÓË ˙ÈËNאחד האּלה הּתנאים ׁשּתי »ƒÀ¿»ְְִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּלא אֹות איׁש ׁשכב לא אם יאמר ִִֵֶַַָָֹֹֹהם,

ּבעלּה ּכי הּנקי, איׁש ּתחת טמאה ְֲִִִִִֵַַַָָָָֻׂשטית

הּוא: ואיׁש אֹותּה ְִַָָׁשכב

ÔÎzÈÂׁשּיהיהLÈ‡אם יאמר הידיעה, חסר ¿ƒ»≈ְִֶֶƒְִִֵַַָָֹ

ׂשטית לא ואם אֹות האיׁש ׁשכב ְִִִַָָָָֹֹלא

על יׁשּביעּנה ּכי ּכלל, איׁש ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻטמאה

ועל ּבפרּוׁש עליו קּנא אׁשר ההּוא ְְֲִִֵֵֶַַָָָהאיׁש

אמן יח.) (סוטה אמרּו וכן ּבכלל. ְְְֲִִֵֵֵָָָָהאחרים

אחר: מאיׁש ואמן זה ְִִֵֵֵֵֶַָמאיׁש

וטעם ÈËN˙.(כֿכא) Èk z‡Âעם ÔzÈמחּבר ְַַ¿«¿ƒ»ƒְִָֻƒ≈

,C˙B‡ ׂשטית‰' ּכאׁשר ואּת יאמר »ְְֲִֶַַַָֹ

ּב וּיּתן נטמאת וכאׁשר איׁש ּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻטמאה

אֹות ה' יּתן ,איׁש מּבלעדי ׁשכבתֹו את ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאיׁש

הּתנאים אריכּות ּבעבּור אבל ולׁשבּועה, ְְְְֲֲֲִִִַַָָָָָלאלה

אחרת ּפעם לאמר ‡˙חזר Ô‰k‰ ÚÈaL‰Â ֵֶֶַַַַָֹ¿ƒ¿ƒ««…≈∆

,‰M‡‰ור"א האלה. ׁשבּועת ׁשהיא ּולפרׁש »ƒ»ְְְִֵֶַָָָָ

והּׁשני ּבּׁשם הראׁשֹון "והׁשּביע ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָּפרׁש

ּכי נכֹון, ואינּנּו מפרׁש. הּוא ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּבאלה",

אם: ּבלׁשֹון יׁשּביע לא ְְִִִֵַַַֹּבּׁשם

‰p‰Âּבנס ּתלּוי ּדבר הּתֹורה מׁשּפטי ּבכל אין ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֵַָָָָָ

קבּוע ונס ּפלא ׁשהּוא הּזה, הענין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָזּולתי

רצֹונֹו עֹוׂשים רּבם ּבהיֹותם ּביׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻׁשּיעׂשה

הּנׁשים ליּסר צדקֹו למען חפץ ּכי מקֹום, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָׁשל

ּולנּקֹות העּמים, יתר ּכזּמת ּתעׂשּנה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

להׁשרֹות ראּוים ׁשּיהיּו הּממזרּות, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָיׂשראל

מּׁשעה הּזה הענין ּפסק ּולפיכ ּבתֹוכם. ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָׁשכינה

מז.) (סוטה ׁשאמרּו ּכמֹו ּבעברֹות, ְְְְְֲִֵֶֶַַָׁשּנתקלקלּו

ׁשּנאמר סֹוטה, מי ּפסקּו הּנֹואפים ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָמּׁשרבּו

ּכי ּבנֹותיכם על אפקֹוד לא יד) ד ְְִֵֶֶַֹ(הושע

עם הם ּכי תנאפנה ּכי ּכּלֹותיכם ועל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָתזנינה

לא ועם יזּבחּו הּקדׁשֹות ועם יפרדּו ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹהּזנֹות

יּלבט: ִִֵָָיבין

ÔÈ‡Âהּנֹואפֹות הּנׁשים ׁשּתהיּנה אֹומר הּכתּוב ¿≈ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבעליהן ּבעבּור העֹון מן ְֲֲִֵֶֶֶַַָּפטּורֹות

הּזה הּגדֹול הּנס ּבהן יעׂשה ׁשּלא רק ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנֹואפים,

קדֹוׁש, עם ולהיֹותם לכבֹודם להם נעׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

בּה. יחּפצּו ולא הּזאת ּבּטֹובה יבינּו לא ְְְְִֵַַַָָָֹֹֹוהם

ּכלֹומר יּלבט", יבין לא "ועם ׁשאמר: ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוזהּו

(משלי יּלבט ׂשפתים ואויל וכן ּבסכלּותֹו. ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָיּלכד

וסכלא הירּוׁשלמי, הּמתרּגם ּתרּגם ח), ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָי

ּׁשאמרּו מה טעם וזה מתאחד. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבספותיּה

הא ונּקה מז:) ׁשהאיׁש(סוטה ּבזמן מעֹון, יׁש ְְִִִִֵֶַָָָָ

האיׁש אין אׁשּתֹו, את ּבֹודקין מים מעֹון ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻמנּקה

אׁשּתֹו. את ּבֹודקין הּמים אין מעֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַָֻמנּקה

לּה מּׁשּקּנא עליה ּבא ׁשּלא הּוא, ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהּנּקיֹון

ְְְִָונסּתרה:

LÈÂּבעילה ׁשּום הּבעל ּבעל ׁשאם מפרׁשים, ¿≈ְְְִִִֶַַַַָָָ

אֹותּה. ּבֹודקין הּמים אין ימיו, ּכל ְֲִִֵַַָָָָָאסּורה

ּבניו היּו ׁשאפּלּו (שם), ההלכה מן ְֲֲִִֶֶַָָָָָָוהעֹולה

ּבֹודקין. היּו לא בם, ּכהה ולא נֹואפים ְְְֲִִֵָָָָֹֹּובנֹותיו

ליׂשראל: וכבֹוד נס ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָוהּכלל,
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(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeïèa úBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå|:ïîà §©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦¨−¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם (דברים: «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּירא) את ּומּפילים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

C¯È Ït�ÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו «¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹ
אמּור נבעלת ׁשל הרי ‡ÔÓ.צבה; ÔÓ‡∑,זה מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. על אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְֲִֵֶֶֶָָָ»≈»≈ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּוכנּוסה יבם ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם .אמן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

(âë)éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønä©¨¦«

(ãë)eàáe íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®¨¬
:íéøîì íéøøàîä íénä dá̈²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑ׁשּכׁשּיׁשקּנה מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד מה ּכן אם ּבכּלּה. בּה, ּובאּו לֹומר: ּתלמּוד הּגּוף? ּכל לׁשאר מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻיבאּו

הּפרענּות מהם התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן רעים∑ÌÈ¯ÓÏ.לֹומר לּה להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ¿»ƒְִִָָ
.ּומרים ִָ

(äë)éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìåó §¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³
:çaænä-ìà dúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©

i"yx£ÛÈ�‰Â∑ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.d˙‡ ·È¯˜‰Â∑ ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ…»
מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי ׁשעל הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈

:dnò áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå§¨«§¨−§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨¨−§¤¬¤©¨«
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑ּומׁשקין אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּכרחּה, ּבעל כז)אֹותּה B‚Â'.(סוטה d�Ëa ‰˙·ˆÂ∑יר הזּכיר ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים Ï‡Ï‰.ּתחּלה, ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ּבּה אלין הּכל ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, .ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

dnÚ ·¯˜a∑נּכר ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש .הפרׁש ¿∆∆«»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(çë)äòøæðå äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈§¦§§¨¬
:òøæ̈«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË� ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑אחר עֹוד∑w�Â˙‰.מּמקֹום ולא המאררים, מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְְִִִַַָֹ
לבנים יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה כז)אּלא .(סוטה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ÈÎÈÚÓaכב ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג ‡�‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

i¯È¯Ó‡כד ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

Á�Ó˙כה ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙Á�Ó ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡�ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו ˙È ‡˙Á�Ó ÔÓ ‡�‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

‰È‡כח ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ
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(èë)dLéà úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈
:äàîèðå§¦§¨«¨

(ì)BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§¨−§¦¥´¤¦§®
úà ïäkä dì äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìk̈©¨−©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì):dðåò-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰w�Â∑ּדבר הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, .(ספרי)אחר: ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ék äMà-Bà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´«¦À̈¦³
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑יּזיר ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ ניאּוףעצמֹו לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן �ÈÊ¯.(סוטה ׁשּפירׁש∑�„¯ ּכאן אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִֵֵֶַַַ∆∆»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּיין Ï‰'.מן ¯Èf‰Ï∑ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ִִַַ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
àì íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬Ÿ

:ìëàéŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר ּבמים∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: צביעה לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְְִִַָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל .אֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©¨−¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין(נזיר ּבּזּוג∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)úàìî-ãò BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©§¸Ÿ
:BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«

i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ּדבּוק∑Ú¯t.הּׂשער ׁשהּוא לפי (סּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָָ
וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו כא)לׂשער יפ(ויקרא לא ראׁשֹו ּפרעאת קרּוי ואין רע. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
יֹום מּׁשלׁשים .ּפחֹות ְִִָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ¨®
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

a¯כט ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡�˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡�‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ� ¯„� ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·�ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ�‡ד „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈ�ˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê� ¯„� ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�Èc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו ‡LÙ� ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�È„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈



מה `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(èë)dLéà úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈
:äàîèðå§¦§¨«¨

(ì)BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§¨−§¦¥´¤¦§®
úà ïäkä dì äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìk̈©¨−©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì):dðåò-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰w�Â∑ּדבר הענׁש. מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, .(ספרי)אחר: ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ék äMà-Bà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´«¦À̈¦³
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑יּזיר ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ ניאּוףעצמֹו לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן �ÈÊ¯.(סוטה ׁשּפירׁש∑�„¯ ּכאן אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִֵֵֶַַַ∆∆»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּיין Ï‰'.מן ¯Èf‰Ï∑ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ִִַַ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
àì íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬Ÿ

:ìëàéŸ¥«
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר ּבמים∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: צביעה לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְְִִַָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל .אֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©¨−¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין(נזיר ּבּזּוג∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)úàìî-ãò BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©§¸Ÿ
:BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«

i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ּדבּוק∑Ú¯t.הּׂשער ׁשהּוא לפי (סּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָָ
וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו כא)לׂשער יפ(ויקרא לא ראׁשֹו ּפרעאת קרּוי ואין רע. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
יֹום מּׁשלׁשים .ּפחֹות ְִִָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ¨®
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

a¯כט ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡�˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

Èp˜ÈÂל ‰‡�˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡�‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ� ¯„� ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·�ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

ÙbÓ�‡ד „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈ�ˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê� ¯„� ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�Èc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו ‡LÙ� ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯Ê�È„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈



yp`מו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê� ÈÓÈ Ïk∑למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

(è)Bøæð Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ¦§®
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑אנס ּפתאם∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. eÓÈŒÈÎÂ˙.זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ˙Ó∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ּתלמּוד לגמרי? טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום .לֹומר: ְְְְֲֳִִִִִִִַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È È�ÈÓM‰ ÌBi·e∑לּקרבין זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן והלאהוקבע ּומּׁשמיני .ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

(àé)åéìò øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈
:àeää íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî¥«£¤¬¨¨−©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬©«

i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר Lc˜Â.ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ¿ƒ«
BL‡¯Œ˙‡∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê� ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑הּמנין מן יעלּו .לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ְֲִִַַָֹ

(âé)Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה עצמֹו; את כב)יביא :(ויקרא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹו ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם לד)"והּׂשיאּו עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãé)ãçà íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³¤¨Æ
-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦¨−§©¨®§©«¦

ì íéîz ãçà:íéîìLרמב"ם ¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

ÈÈ:ח Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê� ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

ÒÈÂ‡·ט eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê� LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡�Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k ˙ÂÏ ‰�BÈ È�a ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

a¯יב ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê� ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê� ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ�„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Ê�ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎ�Ï ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּיקריב החּטאת וטעם ְְְְִִֶַַַַַַָָֹ(יד)

הּפׁשט, ּדר ועל נתּפרׁש. לא נזרֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹימי

הּנזירּות, ּבמלאת נפׁשֹו חֹוטא הּזה האיׁש ְְְִִִִֵֶַַַָֹּכי

הּׁשם, ועבֹודת מקדּׁשתֹו נזּור עּתה הּוא ְֲִִֵַַַַָָָֻּכי

ימיו ּכל ויעמד לעֹולם ׁשּיּזיר לֹו היה ְְְֲִֶַַָָָָָָָֹוראּוי

ב (עמוס ׁשאמר ּכענין לאלהיו, וקדֹוׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֹנזיר

ּומּבחּוריכם לנביאים מּבניכם ואקים ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָיא)

ּוכדכתיב לנביא, הּכתּוב אֹותֹו הׁשוה ְְְְְִִִִִִִַָָָלנזרים,

ח) פסוק Ï‰',(לעיל ‡e‰ LB„˜ B¯Ê� ÈÓÈ Ïk…¿≈ƒ¿»«

ּבתאוֹות להּטמא ּבׁשּובֹו ּכּפרה צרי הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהּנה

ָָהעֹולם:

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

i"yx£Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe∑החזירן – לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו BvÓ˙.לכללן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין(מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)-úàå Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−§¤
:Búìò«Ÿ¨«

(æé)úBvnä ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחםיׁשחט את לקּדׁש מנת BkÒ�Œ˙‡Â.על B˙Á�ÓŒ˙‡∑ ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿
איל .ׁשל ִֶַ

(çé)ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
çáæ úçz-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©

:íéîìMä©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי)"הּנזיר "וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר ג)– מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙ÁzŒ¯L‡∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¬∆««∆««¿»ƒ
אחר הּזרֹוע הּכהן לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתחת

ה' לפני ּולהניף .ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

(èé)ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
øçà øéæpä étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−

:Bøæð-úà Bçlbúä¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ
çàå äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkìäzLé ø ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬

:ïéé øéæpä©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùe�z‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑הראּויים וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְְִִֶַָָָ

להפרׁשת – החדׁש ּבּדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלֹו
וׁשֹוק ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – .זרֹוע ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

(àë)Bøæð-ìò ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ©¦§½
ìò äNòé ïk øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−

ô :Bøæð úøBz©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: ÈÙk.ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿ƒ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„�∑נזיר הריני אמר: ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות רמב"ן.חמׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

d˙‡hÁטז ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙Á�Ó ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒ�ƒ¿≈

¯LÈיח ˙È ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ� Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê� LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Ê�ƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�c ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ� È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Ê�ƒ¿≈

˜L„e‡כ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡�‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡�‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ� ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא d�a¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ�„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„� ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê� ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê�„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתֹורת זאת הּכתּוב, ׁשעּור הּנזיר. ּתֹורת זאת ִִַַַַָָֹֹ(כא)

על לה' קרּבנֹו נזיר, נדר יּדר אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּנזיר

ּתֹורת זאת אֹו, ידֹו. ּתּׂשיג אׁשר מּלבד יהיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנזרֹו

נזרֹו: על לה' קרּבנֹו ּתֹורת וזאת ְְְִִַַַַָָָֹהּנזיר

ÔÎzÈÂאת ׁשּיּדר הּנזיר ּתֹורת זאת ׁשּיאמר, ¿ƒ»≈ִִֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּדבר יפרׁש ׁשּלא ּכלֹומר נזרֹו, על ְְְְִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹו



מז `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'h iriax meil inei xeriy

i"yx£Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe∑החזירן – לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּוׁשלמים עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו BvÓ˙.לכללן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין(מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)-úàå Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−§¤
:Búìò«Ÿ¨«

(æé)úBvnä ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחםיׁשחט את לקּדׁש מנת BkÒ�Œ˙‡Â.על B˙Á�ÓŒ˙‡∑ ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿
איל .ׁשל ִֶַ

(çé)ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
çáæ úçz-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©

:íéîìMä©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי)"הּנזיר "וגּלח אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר ג)– מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙ÁzŒ¯L‡∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¬∆««∆««¿»ƒ
אחר הּזרֹוע הּכהן לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתחת

ה' לפני ּולהניף .ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

(èé)ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
øçà øéæpä étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−

:Bøæð-úà Bçlbúä¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ
çàå äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkìäzLé ø ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬

:ïéé øéæpä©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùe�z‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑הראּויים וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְְִִֶַָָָ

להפרׁשת – החדׁש ּבּדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלֹו
וׁשֹוק ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – .זרֹוע ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

(àë)Bøæð-ìò ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ©¦§½
ìò äNòé ïk øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−

ô :Bøæð úøBz©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: ÈÙk.ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿ƒ

‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„�∑נזיר הריני אמר: ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות רמב"ן.חמׁש ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

d˙‡hÁטז ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙Á�Ó ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒ�ƒ¿≈

¯LÈיח ˙È ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ� Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê� LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Ê�ƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�c ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

Îec¯‡יט ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ� È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Ê�ƒ¿≈

˜L„e‡כ ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡�‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡�‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ� ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא d�a¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ�„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„� ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê� ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê�„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתֹורת זאת הּכתּוב, ׁשעּור הּנזיר. ּתֹורת זאת ִִַַַַָָֹֹ(כא)

על לה' קרּבנֹו נזיר, נדר יּדר אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּנזיר

ּתֹורת זאת אֹו, ידֹו. ּתּׂשיג אׁשר מּלבד יהיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנזרֹו

נזרֹו: על לה' קרּבנֹו ּתֹורת וזאת ְְְִִַַַַָָָֹהּנזיר

ÔÎzÈÂאת ׁשּיּדר הּנזיר ּתֹורת זאת ׁשּיאמר, ¿ƒ»≈ִִֶֶֶַַַָֹֹֹ

ּדבר יפרׁש ׁשּלא ּכלֹומר נזרֹו, על ְְְְִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹו
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(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)éða-úà eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´
ñ :íäì øBîà ìàøNé¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי)ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם(תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא רמב"ן.מלא, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי אינֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו לעבּדֹו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

אבל זֹו? ּבמּתנה לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָיכֹול
ּבּספרי ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr bl zegiy ihewl)

נכסיָך כד)ׁשּיתּברכּו ו, (רש"י ְְְִֶֶָָ

ּבנכסים יתּברְך ׁשהאדם היינּו "ּבנכסים", נאמר ׁשהּנכסיםחדׁשיםּבספרי מפרׁש רׁש"י אְך ּכבר; לֹו נס.ׁשּיׁש ּבדרְך ויתרּבּו ּיתּברכּו ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּפרׁשת ּבריׁש (ּכּכתּוב הּתֹורה ׁשמירת על נפלאֹות ּברכֹות ּבּתֹורה מפרׁש והלא זֹו, ּבברכה החּדּוׁש מהּו קׁשה, לכאֹורה עּמֹו: ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹונּמּוקֹו

נס. ּבדרְך יתרּבּו האדם ּברׁשּות נמצאים ׁשּכבר הּנכסים ּגם - מיחדת לברכה ׁשהּכּונה ּפרׁש לכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻּבחּקתי).

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

ויׁשמרָך: יהוה ְְְִֶָֽ�ְ�ְְֶָֽיברכָך

נכסיָך ׁשּיתּברכּו – ובפרש"י)יברכָך כד. (ו, ְְְְְִֶֶֶָָָ

היא ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יברְך ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכָך" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיׁש

ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא נכסיָך" ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ"יתּברכּו

ׁשּבפ' הּברכֹות על ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה וא"כ תומ"צ, למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוי"ל

ּכאן)ּבחּקֹותי זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא נכסיָך", "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן

והּפרֹות, הּתבּואה על ּוכׁשמדּבר הּתֹומ"צ, קּיּום ע"י לבנ"י ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת

מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא ואכלתם)הּברכה ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

מּדתם מּכפי יֹותר ויתרּבּו יתּברכּו ("נכסיָך"), ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו נכסיָך", "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָמשא"כ

ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו ע"ד יב)וטבעם. כו, "עׂשתה(תולדות קׁשה", והּׁשנה קׁשה ׁש"הארץ דאע"פ , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מאה" ׁשאמדּוה אחת שם)על רמב"ן.(פרש"י ֲֵֶַַַָָָ

ÓÈÓÏ¯:כב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּיאמר אֹו נזרי, על קרּבן אביא יּדר רק ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּבּקרּבן

נדּור ּבנזיר ׁשּנדר ּכיון ּכי נזיר, הריני ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבסתם

ואמר: וחזר הּנזּכר, ּבּקרּבן ‡L¯הּוא „·lÓ" ְְְְִַַַַָָָָָƒ¿«¬∆

,"B„È ‚ÈOz.ּבקרּבנֹו ירּבה עׁשיר היה ׁשאם «ƒ»ְְְִִֶֶַָָָָָ

ּבין עׁשיר ּבין ּבקרּבנֹות יּדר אׁשר נדרֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּוכפי

ולא לרּבֹות נזרֹו, ּתֹורת על יעׂשה ּכן ְְְֲִִֵֶַַַַָֹעני,

ְֵָלמעט:

¯ÈkÊ‰Âורצה עׁשיר היה ׁשאם ללּמד זה ¿ƒ¿ƒְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּבּתחּלה ׁשּנדר אֹו קרּבנֹות, ְְְְִִֶַַָָָָלהרּבֹות

ׁשּיביא ּוׁשלמים, עֹולֹות אלף ואקריב נזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָהריני

הקריבֹו עד יין יׁשּתה ולא מלאת ּביֹום ּכּלן ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֻאת

ויּתכן נזרֹו. ּתֹורת הּכל ּכי ּכּלם, lÓ·„את ְְִִִֵֶַַָָֹֻƒ¿«

B„È ‚ÈOz ¯L‡ׁשּיעׂשה,¯cÈ ¯L‡ B¯„� ÈÙk ¬∆«ƒ»ֲֶֶַ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…

ּכן: לּדר העׁשיר ּדר ּכי זה ְְִִִִִֵֶֶֶֶָֹוהזּכיר

תברכּו. ּכה לאמר ּבניו ואל אהרן אל ּדּבר ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ(כג)

הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבסדר הזּכרּתי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּכבר

את לׂשאת אהרן את צּוה ּכי כב) ט ֲִִֵֶֶַָָֹ(ויקרא

וכאן ההּוא, ּבּיֹום אֹותם ּולבר העם אל ְְֵֶַַָָָָָָָידיו

הּברכה ּופרׁש ּולבניו, לאהרן לדֹורֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָָֹצּוה

ּכי הּמׁשּכן, ּבהקמת והזּכירּה אֹותם, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָׁשּיברכּו

העֹולם. עד חּיים הּברכה את ה' צּוה ְִִֶַַַָָָָָָׁשם

ּבּמקּדׁש לז:) (סוטה רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְִֵֶַַָָּוכמֹו

היּו ּבּמקּדׁש ּבכּנּויֹו. ּובּמדינה הּמפרׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹּבּׁשם

ׁשלׁש ּובּגבּולין אחת, ּברכה אֹותּה ְְְִִַַַָָָָאֹומרים

ּבּׁשם מיחדת ּבּמקּדׁש הּברכה ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּברכֹות,

ְַָֻהמיחד:

וטעם E¯ÓLÈÂ.(כדֿכז) '‰ EÎ¯·Èּדר על ְַַ¿»∆¿¿ƒ¿¿∆ֶֶַ

מּלמעלה, הּברכה ּכי ְְְֱִִֶַַָָָָהאמת,

וׁשמֹור. זכֹור ּכטעם אֹותּה, ׁשּתׁשמר ְְְְְִִֶַַַָָָָֹוהּׁשמירה

,ּב הּמּביטים ּפניו את הּגדֹול הּׁשם יאר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָועֹוד

אֹומר נתן רּבי מא) (נשא ּבספרי אמרּו ְְְְִִִֵַָָָָוכ

ּבעיניו, חן ׁשּתּׂשא ויחּנּך, ׁשכינה. מאֹור ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻזה

עֹולמי עֹולמי ד) ט (ב"ר ׁשאמרּו הלואיּכענין ְְְְִִִֶַַַָָָ

יּׂשא ועֹוד ׁשעה. ּבכל לפני חן מעלת ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָּתהא

ׁשלֹום ל ויׂשם מּמעל, הּׁשמים אל ּפניו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשם

רּבי מב) (נשא ּבספרי אמרּו וכ .ּבבית ְְְְְְִִִֵַַָָֹהּכל

וׂשמּו ּדוד. ּבית מלכּות ׁשלֹום זה אֹומר ְְְִֵֵֶַָָָָנתן

אברכם, ואני יׂשראל, ּבני על הּגדֹול ׁשמי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאת

וׁשלֹום: הּנני, הּמדּבר אני ְְֲִִִִֵֵַַָּכי

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ¯‡È∑צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן(ספרי)∑j�ÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È�‡Â∑(מט ּדבר(חולין הּכהנים. עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹ
לּכהנים – אברכם" "ואני .אחר: ֲֲֲֲִִֵֵַַַָֹ

ß oeiq 'i iying mei ß

æ(à)çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧
åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå BúàŸ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®

:íúà Lc÷éå íçLîiå©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה הקמת(במדבר יֹום ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹ

לחּפה הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו LÓ‰.הּמׁשּכן ˙Blk∑ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ«…∆ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּכתּוב

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה קלב)ולא ה'(תהילים "זכֹור : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את יב)לדוד א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌBÈa ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¿

ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk∑,ּומפרקֹו מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא «…∆¿»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו להקים", מׁשה ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו

היה ס)ניסן ּגּלחּו(גיטין ּובּׁשביעי ראׁשֹונה הּזיה הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני .. ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨¡¥¦¦§¥©¦§¨©§

הּנׂשאים על־ׁשני עגלה . . יהוה לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . יׂשראל נׂשיאי . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ִ�ְִַ�ְֵַ�ֲָָָ�ְ�ְִֵָ�ְִֶָָ�ֵַָ�ְִָ�ְִֵָ�ְִֶַ�ְִֶָ�ֹ�ַ�ְִ�ְַויהי
א) (ז,

. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָולכאֹורה

ז)והֹותר" לו, זה(ויקהל ּביֹום ׁשּתרּומתם [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – כ"כ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיתה

ּבּמדרׁש אי' ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, ּפֹורח(במדב"ר ׁשעׂשיתם מׁשּכן להם אמרּו ׁשּכְך יּׂשׂשכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, התנּדבּות ׁשע"י ׁשּכיון י"ל, ועפ"ז ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּוא

ׁשּנעׂשה עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ"ּפֹורח

חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹלמׁשּכן

עצמֹו. הּמׁשּכן ְְְִִֵַַָּבׁשלמּות

ּובגדל ּבכּמּות יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשּׁשה רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּובזה

הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכְך ּדהּמׁשּכן, הּצרְך ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, עד"ז ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּכלי,

רמב"ןּבתרּומתם. ְִָָ

C˙È:כה ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dz�ÎL ÈÈ ¯‰�È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז È�a ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡�‡Â«¬»¬»≈ƒ

È˙א ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡�kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמׁשּכן. את להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ויהי ְְְְִִִֶֶַַַָָ(א)

ׁשּכל מלּמד הקים", "ּביֹום נאמר ְְֱִֵֶֶַַָָֹלא

ּומפרקֹו, מעמידֹו היה הּמּלּואים ימי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָׁשבעת

נאמר: לכ פרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְֱֱִֵֶֶַַָֹּובאֹותֹו

,ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈaּכלּו הּיֹום אֹותֹו ¿«∆¿»ƒַָ

נׂשרפה ּבּׁשני היה, ניסן חדׁש וראׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹהקמֹותיו.

ּבּׁשביעי ראׁשֹונה, הּזיה הּזּו ּבּׁשליׁשי ְְִִִִִִַַַַָָָָָהּפרה,

(ספרי ז"ל רּבֹותינּו מּדברי רׁש"י לׁשֹון ְְִִִִֵֵַַַָּגלחּו,

קמה): נשא



מט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ¯‡È∑צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן(ספרי)∑j�ÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈ�t '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È�‡Â∑(מט ּדבר(חולין הּכהנים. עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹ
לּכהנים – אברכם" "ואני .אחר: ֲֲֲֲִִֵֵַַַָֹ

ß oeiq 'i iying mei ß

æ(à)çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧
åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå BúàŸ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®

:íúà Lc÷éå íçLîiå©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה הקמת(במדבר יֹום ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹ

לחּפה הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו LÓ‰.הּמׁשּכן ˙Blk∑ּותלאֹו הּמׁשּכן את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ«…∆ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּמלאכה לעֹוׂשי להֹורֹות ּבהר ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּכתּוב

ׁשּנאמר: ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה קלב)ולא ה'(תהילים "זכֹור : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את יב)לדוד א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌBÈa ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¿

ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk∑,ּומפרקֹו מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא «…∆¿»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו להקים", מׁשה ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּובאֹותֹו

היה ס)ניסן ּגּלחּו(גיטין ּובּׁשביעי ראׁשֹונה הּזיה הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני .. ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨¡¥¦¦§¥©¦§¨©§

הּנׂשאים על־ׁשני עגלה . . יהוה לפני את־קרּבנם וּיביאּו . . יׂשראל נׂשיאי . . את־הּמׁשּכן להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ִ�ְִַ�ְֵַ�ֲָָָ�ְ�ְִֵָ�ְִֶָָ�ֵַָ�ְִָ�ְִֵָ�ְִֶַ�ְִֶָ�ֹ�ַ�ְִ�ְַויהי
א) (ז,

. . "דּים הּכתּוב (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָולכאֹורה

ז)והֹותר" לו, זה(ויקהל ּביֹום ׁשּתרּומתם [ּובפרט נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – כ"כ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיתה

ּבּמדרׁש אי' ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, ּפֹורח(במדב"ר ׁשעׂשיתם מׁשּכן להם אמרּו ׁשּכְך יּׂשׂשכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּמׁשּכן הּמׁשּכן נעׂשה העגלֹות, התנּדבּות ׁשע"י ׁשּכיון י"ל, ועפ"ז ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּוא

ׁשּנעׂשה עצמֹו מהּמׁשּכן חלק הּותה ּתרּומתם כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ"ּפֹורח

חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי הרי למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹלמׁשּכן

עצמֹו. הּמׁשּכן ְְְִִֵַַָּבׁשלמּות

ּובגדל ּבכּמּות יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשּׁשה רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻּובזה

הּנׂשיאים הפליגּו לא ּולכְך ּדהּמׁשּכן, הּצרְך ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, עד"ז ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּכלי,

רמב"ןּבתרּומתם. ְִָָ

C˙È:כה ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dz�ÎL ÈÈ ¯‰�È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז È�a ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡�‡Â«¬»¬»≈ƒ

È˙א ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡�kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמׁשּכן. את להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום ויהי ְְְְִִִֶֶַַַָָ(א)

ׁשּכל מלּמד הקים", "ּביֹום נאמר ְְֱִֵֶֶַַָָֹלא

ּומפרקֹו, מעמידֹו היה הּמּלּואים ימי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָׁשבעת

נאמר: לכ פרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ְְְְֱֱִֵֶֶַַָֹּובאֹותֹו

,ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈaּכלּו הּיֹום אֹותֹו ¿«∆¿»ƒַָ

נׂשרפה ּבּׁשני היה, ניסן חדׁש וראׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹהקמֹותיו.

ּבּׁשביעי ראׁשֹונה, הּזיה הּזּו ּבּׁשליׁשי ְְִִִִִִַַַַָָָָָהּפרה,

(ספרי ז"ל רּבֹותינּו מּדברי רׁש"י לׁשֹון ְְִִִִֵֵַַַָּגלחּו,

קמה): נשא



yp`נ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(á)éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN� Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו ׁשטרי(שמות "וּיּכּו : ≈¿ƒ≈««…ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ּבני ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם א)ׁשעמדּו :(במדבר ְְְִֵֵָ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

וגֹו'" יהיּו ."ואּתכם ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

הּנׂשאים על־ׁשני עגלה צב.. ׁשׁש־עגלת . . יׂשראל נׂשיאי ב־ג)וּיקריבּו (ז, ְִַַ��ְִֵ�ְִָ�ְֵֵֶ�ָֹ�ֲָָ�ְֵַ�ְִַ�ִ
ּוכמ"ש והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצרְך ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות ּגרׁשֹון(ז, לבני נתן גֹו' העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּכפי

עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, נּדבּו(שבת מ"מ , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצרְך עגלֹות ארּבע רק א)הּנׂשיאים צט, שבת .(עיין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

ּפרטיו, ּובכל לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מ"מ ּובעׁשירּות ּברחבּות צ"ל הּכל הי' ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש

ּבספרי וכדאי' מיּתר. אחד ּפרט אפי' ׁשהיה פה)מּבלי ז, כּו'".(פרשתנו ריבה לא ּכאחד, ּכּלן ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻ

לגמרי מנּצלֹות אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻוא"כ,

ּתכליתן. ְְִַָָּולכל

לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל הׁשי"ת, עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ב)ּומּזה עז, .(שבת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכל לדעת עליו אּלא לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכְך ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּדאל

ית'. ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל צ"ל ּבחּייו ּופרט רמב"ןרגע ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ

‡·‰˙‰ÔBב ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡i�È�Óƒ¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï·‡ּכי גמּורה, ראיה Blk˙"אינּנה ÌBÈa" ¬»ְְִֵֶָָָָ¿«

אבל ּבלבד, "להקים" עם דבּוק ְְֲִִִֵֶָָָָאינּנּו

‰LÓ ˙Blk ÌBÈaולמׁשח הּמׁשּכן את להקים ¿«∆ְְְְִִִֶַַָָֹ

הקריבּו ּכליו, ּכל ואת הּמזּבח ואת אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּולקּדׁש

ּומּכל זה. ּכל ּכׁשּנעׂשה קרּבנם את ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהּנׂשיאים

היה: הּׁשמיני ּבּיֹום ְִִַַָָָמקֹום

‰·zÎ�Âּבּיֹום ּכי ּבעבּור ּבכאן, הּפרׁשה זאת ¿ƒ¿¿»ְֲִַַַָָָָֹ

מׁשה אל קרא מּלּואים ׁשל ִִִֶֶֶָָָהראׁשֹון

הּפרׁשּיֹות ּכל אליו הּׁשם וידּבר מֹועד ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאהל

הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי עד וּיקרא ספר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּמּתחּלת

נדּבר הּׁשמיני ּומּיֹום הּקרּבנֹות, ּבדיני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהם

אׁשר החּיה זאת ׁשּמּתחּלת הּפרׁשּיֹות ּכל ְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹלֹו

והּתר, אּסּור ּבדיני ׁשהם ב) יא (ויקרא ְְְִִֵֵֵֶֶֹּתאכלּו

ה ענין ּבכּלן עדויׁש הענינים ונמׁשכּו ּקרּבנֹות. ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ

(בתחלת ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּכּסדר הּזה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמקֹום

ו): ה ולעיל הספר

ÌÈÏM‰Lkלאמר מׁשה נצטּוה אׁשר הּמצֹות ¿∆ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַַָֹ

עבֹודה ּדיני וׁשּכּלן ְְְֲִִֵֵֶָָָֻליׂשראל,

חזר ועבֹודתֹו, מֹועד אהל ּומׁשמרת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹוקרּבנֹות

ּבקרּבנם, הּנׂשיאים נדבת להּגיד ּבכאן כן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָאחרי

עׂשר ּתׁשעה יֹום עד הּׁשמיני מהּיֹום ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשהיּו

ּכדברי לחדׁש יֹום עׂשר ׁשנים עד אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹלחדׁש,

ז): פרק עולם (סדר ֵַרּבֹותינּו

.Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ ÌÚËÂר"א אמר ¿«««ƒ¿»≈«¿«≈…»ַָ

וקּדׁש הּמׁשחה, ּבׁשמן אֹותם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמׁשח

(ויקרא ׁשם ׁשאמר ּכמֹו החּטאת, ּבדם ְְֶַַַַָָָָאֹותם

אל יצק הּדם ואת הּמזּבח את ויחּטא טו) ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָח

כן, ואינֹו עליו. לכּפר ויקּדׁשהּו הּמזּבח ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָיסֹוד

אֹותֹו ויקּדׁש אֹותֹו וּימׁשח ּבּמׁשּכן נאמר ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּכ

ּכלל. ּבדם נתקּדׁש לא והּמׁשּכן ּכליו ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹואת

אֹותם": לקּדׁש "וּימׁשחם ְְֲִֵֵַַָָָאבל

.ÂÈÏk Ïk ˙‡Â ÁaÊn‰ ˙‡Â ÌÚËÂמחּבר ¿««¿∆«ƒ¿≈«¿∆»≈»ְָֻ

להקים מׁשה ּכּלֹות ּביֹום הּפסּוק, ְְְִֶַַָָֹלראׁש

ּכליו, ּכל ואת הּמׁשּכן, Lc˜ÈÂאת ÌÁLÓiÂ ְְִֵֶֶַָָָ«ƒ¿»≈«¿«≈

:Ì˙B‡»

קרּבנם את וגו' יׂשראל נׂשיאי וּיקריבּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ(בֿה)

לצר העגלֹות היֹות ּבעבּור ה'. ְְֱֲֲִֵֶַָָֹלפני

קרּבן את וּנקרב וכן קרּבן, יּקראּו ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

נ), לא (להלן זהב כלי מצא אׁשר איׁש ְֲִִֶָָָָה'

ׁשּלא הּנׂשיאים חׁשבּו והּנה הּבית. לבדק ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹקרּבן

הּמׁשּכן קרׁשי ּכתף על הלוּים ׁשּיׂשאּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּתכן

מעצמן והביאּו מאד ּכבדֹות ׁשהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹוהאדנים

הּמלכים בּתי נֹוׂשאי ּכל ּדר ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעגלֹות,

ּבעגלֹות: אֹותם לׂשאת אהליהם ְְֲֳֵֵֵֵֶָָָָָוהיכלי

ÔÎzÈÂׁשּנפרׁש'‰ È�ÙÏ Ì�a¯˜ ˙‡ e‡È·iÂ ¿ƒ»≈ְֵֶָ«»ƒ∆»¿»»ƒ¿≈

,·ˆ ˙BÏ‚Ú LLּגדֹולֹות עגלֹות ׁשׁש ≈∆¿»ְֲֵָ

קרּבנֹותיהם, a˜¯נֹוׂשאֹות ¯NÚ ÌÈ�Leמֹוׁשכים ְְְֵֶָ¿≈»»»»ְִ

והּבקר מלאֹות העגלֹות הביאּו והּנה ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָהעגלֹות.

מׁשה את צּוה והּׁשם הּמׁשּכן, Ìz‡Óלפני Á˜ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ«≈ƒ»

לקרּבןeÈ‰Âהּכל, ׁשאינם והּבקר העגלֹות ַֹ¿»ְְְֲֵֶַָָָָָָָ

.„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„B·Ú ˙‡ „·ÚÏלקחּו ּכ ואחר «¬…∆¬«…∆≈ְְַַָָ

וּיקריבּו העגלֹות מעל קרּבניהם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנׂשיאים

להקריב חֹוׁשבים היּו ּכי הּמׁשּכן, לפני ְְְְְִִִִִֵַַָָָאֹותם

לֹו, להקריבם ׁשהּורׁשּו אחר ּבּיֹום ּבֹו ְְְִֶַַַַַָֹהּכל

יקריבּו, לּיֹום אחד נׂשיא יא) (פסוק צּוה ְְִִִֵֶַַַָָָוהּׁשם

מאּתם": "קח עּתה לֹומר הּוצר לא ְְִֵַַַַָָָֹּולכ

C¯„Â,ׁשּבהן הּמּלּוי על "עגלֹות" לֹומר הּלׁשֹון ¿∆∆ֲִֶֶַַַַָָָ

יט), יח (מ"א איזבל ׁשלחן אֹוכלי ְְְִֵֶַָֻּכמֹו

ּולׁשֹון יא), ג (רות עּמי ׁשער ּכל יֹודע ּכי ְְִִֵֵַַַַָוכן

יין ּכּדי ׁשל קרֹונֹות מאה קמו.) (ב"ב ְֲִִֵֵֶַַָָחכמים

ׁשּיהיה ואפׁשר וזהב. כסף ּכלי וׁשל ׁשמן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָוכּדי

(ישעיה"ˆ·" ּובּפרדים ּובּצּבים וכן מלאֹות, »ְְְִִֵֵַַַָ

ויהיה אדם, מלאֹות ּבעגלֹות כ) "LLסו ְְְֲִֵֶַָָָ≈

"·ˆ ˙BÏ‚Úּומּלּואן מּלּוי, ׁשל עגלֹות ׁשׁש ∆¿»ֲִִֵֶָָ

יפרׁש: אׁשר החנּכה מּקרּבנֹות ְְֲֲִֵֶַָָָָָָֻהיה

¯ÈkÊ‰Â,ּבפרטן הּנׂשיאים קרּבנֹות הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְִִִַַָָָָָ

פסוק (להלן אֹותם ּכלל ּכ ְַַַָָָואחר

אֹותֹו הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת זאת ְְֲִִֵַַַַָֹֻפד)

עׂשרה, ׁשּתים ּכסף קערת יׂשראל נׂשיאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹמאת

ּכלי ׁשהיּו ללמּד פה) (בפסוק רׁש"י ְְְְְִֵֶַַַָָוכתב

אחד אחד ׁשֹוקלם ּבמׁשקלם, מכּונין ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהּקדׁש

מעט, ולא רּבה לא ּכּלם, ּכאחד וׁשֹוקלם ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹֻוחֹוזר

הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ְִִֶֶַַַָמיסֹודֹו

È�È‡Âׁשהּוא נחׁשב אם זה, ּבדבר טעמם מבין ¿≈ƒְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבדבר יׁש ּתֹועלת מה ְֵֵֵֶֶֶֶַָָָנס,

ּבכל כן הּוא הארץ ּכל ּכדר ואם הּזה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנס

ּובספרי הּכתּוב. אֹותֹו הזּכיר לּמה ְְְְִִִִִַַָָָָהּמׁשקלֹות,

ּככלי ׁשּלא ללמּד ּבפרּוׁש, אמרּו קס) ְְְְְְִֵֵֶַָֹ(נשא

ׁשֹוקלן הדיֹוט ּכלי עֹולמים, ּבית ּכלי ְְְְְִֵֵֵֶֶָָהדיֹוט

ּפעמים ּכאחד, ּכּלם וׁשֹוקלן וחֹוזר אחד ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֻאחד

רּבי אמרּו: וׁשם וכו', ממעט ּפעמים ְְְְְִִֵֶַַַָָָמרּבה

חזר ּכּלם, ׁשקלן עֹולמים ּבית ּכלי אֹומר, ְְִֵֵֵַָָָָָָָֻנתן

לא ּכלים, ועׂשאן וחזר אסימֹון, מהן ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹועׂשה

מאד מזּקק זהב ׁשהיּו לֹומר מעט, ולא ְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻרּבה

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(â)éðLe áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´
eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò̈¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬

:ïkLnä éðôì íúBà¨−¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין "צּבים"(ישעיה קרּויים מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :. ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

ÔkLn‰ È�ÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑הּנׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל ׁשּלא ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלהתנּדב

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין לו)ּומה אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה .מעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)äzúðå ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

k„ג ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È�a¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡�kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:d�ÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהיּו אסימֹון מהם ויעׂשה יּתיכם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַׁשאפּלּו

אּלא נס, ּבהן ׁשּנעׂשה ולא הראׁשֹון, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמׁשקלם

מאד: טהֹור זהב ְֶָָָָֹׁשהיּו

ÔBÎp‰Âהּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי הּכתּוב, ּבטעם ¿«»ְִַַַַָָָ

ּכי ׁשאמר: ּוכמֹו ליראיו, ּכבֹוד ְִִֵֵֶַָָָחֹולק

הּנׂשיאים והּנה ל). ב (ש"א אכּבד ְְְְֲִִִֵֵַַַַמכּבדי

ׁשהסּכימּו הּזה הּקרּבן הביאּו אחד ּביֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּכּלם

קדם אחד יהא ׁשּלא אפׁשר ואי יחד, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעליו

ּבהקּדמת ּבדגלים הּנקּדמים את וכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלחברֹו,

ּובפרט ּבׁשמם להזּכירם רצה אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָָָימים,

לא אחד, ּכל ׁשל יֹומֹו ּולהזּכיר ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹקרּבניהם

נחׁשֹון קרּבן "זה הראׁשֹון את ויכּבד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיזּכיר

איׁש הּנׂשיאים הקריבּו וכן ויאמר עמינדב" ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹּבן

האחרים. ּבכבֹוד קּצּור זה יהיה ּכי יֹומֹו, ְְֲִִִִִִֵֶֶָאיׁש

חזר כן ׁשקּוליםואחרי ׁשהיּו להּגיד וכללם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

(נשא ּבספרי ׁשם אמרּו וכן .יתּבר ְְְְְְִִִֵַָָָָָלפניו

ּבעצה כּלם ׁשּׁשוּו ׁשּכׁשם הּכתּוב מּגיד ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻקס)

ּבזכּות: כּלם ׁשוּו ּכ ְִַַָָָֻאחת,

˙¯Ú˜ׁשהתנּדבּו הן הן עׂשרה, ׁשּתים ּכסף «¬…ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

טעם ּבזה ועֹוד ּפסּול. ּבהן ארע ְְְֵֶֶַַַָָֹולא

מהּנׂשיאים אחד לכל ּכי ּבמדרׁשם, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאחר

וׁשּתהיה לּמזּבח חנּכה להביא ּבמחׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעלה

הּזה ּבׁשעּור חׁשב נחׁשֹון אבל הּׁשעּור, ְְֲִִֶֶַַַַַָָּבזה

חׁשב מהנׂשיאים אחד ּכל וזּולתֹו אחד ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָטעם

נחׁשֹון ׁשחׁשב אמרּו עצמֹו. ּבפני ְְְְִֵֶַַַַַָָטעם

אֹותּיֹותיה מנין ׁשּיהיה ּכסף, קערת ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא

אדם, ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ּוׁשלׁשים מאֹות ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתׁשע

ּתֹולדֹות ּכנגד ּומאה ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶָָָּומׁשקלּה

רׁש"י ׁשּכתבֹו ּכמֹו הּמדרׁש וכל ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָׁשהעמיד,

יט): (פסוק

B‡ׁשהיה יג), יג (במדב"ר האחר הּמדרׁש ְְִִֵֶַַָָָָּכפי

וׁשבט ׁשבט ּכל ּביד אבינּו מּיעקב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמסֹורת

והתחיל הּמׁשיח, ימֹות עד לֹו ּׁשּיארע מה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָּכל

ּומזרק, קערה הּמלכּות. סדר על והקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנחׁשֹון

מּמּנּו, לצאת ׁשעתידים מלכים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָּכנגד

ּומל ׁשלמה והם ּובּיּבׁשה ּבּים ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמֹולכים

הקריב ּולכ ׁשהּוא˜Ú¯‰,הּמׁשיח. הּים ּכנגד ְְִִִַַָָ¿»»ְֶֶֶַָ

לקערה. ודֹומה ּכּלֹו העֹולם את ÌÈLÏLמּקיף ְְִִֶֶַָָָָֻ¿ƒ

,‰‡Óeּברּו הּקדֹוׁש הקוה ׁשליׁשי ׁשּביֹום ≈»ְְְִִִֶַָָָ

"יּמים" ּוקראם אחד למקֹום הּיּמים ּכל ְְִִֶַַַָָָָָהּוא

אחד ים הֹוסיף ּוׁשלמה מאה, ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּבגימטריא

אֹותֹו יסֹוב ׁשלׁשים וקו הּמקּדׁש, ְְְְִִִֶֶַַָָלמלאכת

ּוׁשלׁשים: מאה הרי כג), ז ְֲִֵֵָ(מ"א

,ÛÒk „Á‡ ˜¯ÊÓעׂשּוי ׁשהּוא העֹולם ּכנגד ƒ¿»∆»∆∆ְֶֶֶָָָ

Ï˜L,ּככּדּור. ÌÈÚ·Lעל ימׁשלּו ׁשהם ְַƒ¿ƒ∆∆ְְִֵֶַ

אּמֹות. ÌÈ‡ÏÓ,ׁשבעים Ì‰È�Lלהם ׁשּיביאּו ְִִֻ¿≈∆¿≈ƒִֶֶָָ

מּכּלן. דÏÒ˙,מנחֹות (איכה ּבּפז המסּלאים ְִָָֻ…∆ְִַַָָֻ

·ÔÓM,ב). ‰ÏeÏaקהלת) טֹוב מּׁשמן ׁשם טֹוב ¿»«∆∆ִֵֶֶ

לׁשֹון נבחר ּכסף ּדתימא ּכמה ּכסף, א). ְְְְִֵֶֶֶֶָָָז

כ). י (משלי Ê‰·,צּדיק ‰¯NÚ ˙Á‡ Ûk ִַ«««¬»»»»

ׁשהיּו ּדוד, ועד ּפרץ מן דֹורֹות עׂשרה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד

ּכריח טֹובים מעׂשים מלאים צּדיקים ְְֲִִִִִֵֵַַַָֻּכּלם

ְֶַֹהּקטרת:

,„Á‡ ¯t.אברהם ‡Á„,ּכנגד ÏÈ‡ּכנגד «∆»ְְֶֶַָָ«ƒ∆»ְֶֶ

‡Á„,יצחק. N·k.יעקב ÌÈfÚּכנגד ¯ÈÚN ְִָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ¿ƒƒƒ

,„Á‡הּכּתנת ׁשהביא יהּודה מעׂשה על לכּפר ∆»ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ÌÈ�L,לאביו. ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏeּדוד ּכנגד ְִָ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְִֶֶָ

צּדיקים והיּו ּבמלכּות, ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֶַַָֹֹּוׁשלמה

ׁשלמה. הּמלכּות ÌÈ„zÚוהיתה ‰MÓÁ ÌÏÈ‡ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ¬ƒ»«Àƒ

,‰MÓÁ ‰�L È�a ÌÈN·k ‰MÓÁחמּׁשה ּכנגד ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»»¬ƒ»ְֲִֶֶָ

צדקּיהּו ועד רחבעם מן ׁשהיּו מלכים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָעׂשר

מהם ּגמּורים צּדיקים מהם ,מל ּבן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמל

ׁשל מחׁשבּתֹו זֹו ּגמּורים. רׁשעים מהם ְְְְְִִִֵֶֶַַָּבנֹונים

עמינדב: ּבן ְֲִֶַָָנחׁשֹון

Ï‡�˙�eׁשּיביא ּבלּבֹו ּכן ּגם חׁשב צּוער ּבן ¿«¿≈ְִִֵֶֶַַָָָ

טעם ּבֹו וחׁשב זה, ּבׁשעּור ְְֲִֶַַַָָֻחנּכה

הּתֹורה, ׁשם על והקריב טו), יג (במדב"ר ְְִִֵֵַַַָאחר

ּבחכמת יׂששכר ׁשבט ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלפי

ÛÒk,הּתֹורה, ˙¯Ú˜ׁשקרּויה הּתֹורה ּכנגד ַָ«¬«∆∆ְְֶֶֶַָָ

ט (משלי בלחמי לחמּו לכּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַלחם,

כט) כה (שמות הּפנים ּבלחם ונאמר ְְֱִֶֶֶַַָה),

ּקערֹותיו: ְְִָָָָועׂשית

ÔeÏe·Êeוטֹורח ּבפרקמטיא עֹוסק ׁשהיה הקריב, ¿ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ונֹוט יּׂששכר ׁשל ּפיו לתֹו ׂשכרונֹותן ל ְְְִִֵֵֶָָָָ

יּמים לחֹוף ׁשהיה הּים ּכנגד קערה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָעּמֹו,

טז): יג (במדב"ר

ÔÎÂטעם וׁשבט ׁשבט ּבכל ּבּמדרׁש ׁשם מצאּו ¿≈ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּולכ הּקרּבן, ּובׁשעּורי ּבקרּבנֹו ְְְְְְִֵַָָָָָָֻמיחד

ּבעצמֹו אחד ּכל לפרט הּכתּוב אֹותם ְְְְִֵֶַַָָָָָָהׁשוה

ּכאחד, ּכללם כן ואחרי האחר. הזּכר לא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּכאּלּו

להקריב ּבמחׁשבּתם עלה אחת ּבעת ּכי ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹלרמז

ולא ּבּמחׁשבה לחברֹו אחד קדם ולא ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהחנּכה

הּכתּוב הזּכירם זה ועל הּמׁשּכן, לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבהבאה

ּבהׁשואה: ְְְַָָָֻלכּלם
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(â)éðLe áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´
eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò̈¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬

:ïkLnä éðôì íúBà¨−¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין "צּבים"(ישעיה קרּויים מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים :. ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

ÔkLn‰ È�ÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑הּנׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל ׁשּלא ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור יתנּדבּו הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלהתנּדב

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין לו)ּומה אמרּו:(שמות ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה ּכאן התנּדבּו לכ ולחׁשן, לאפֹוד והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה .מעּתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)äzúðå ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

k„ג ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È�a¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡�kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:d�ÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יהיּו אסימֹון מהם ויעׂשה יּתיכם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַׁשאפּלּו

אּלא נס, ּבהן ׁשּנעׂשה ולא הראׁשֹון, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבמׁשקלם

מאד: טהֹור זהב ְֶָָָָֹׁשהיּו

ÔBÎp‰Âהּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי הּכתּוב, ּבטעם ¿«»ְִַַַַָָָ

ּכי ׁשאמר: ּוכמֹו ליראיו, ּכבֹוד ְִִֵֵֶַָָָחֹולק

הּנׂשיאים והּנה ל). ב (ש"א אכּבד ְְְְֲִִִֵֵַַַַמכּבדי

ׁשהסּכימּו הּזה הּקרּבן הביאּו אחד ּביֹום ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּכּלם

קדם אחד יהא ׁשּלא אפׁשר ואי יחד, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעליו

ּבהקּדמת ּבדגלים הּנקּדמים את וכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלחברֹו,

ּובפרט ּבׁשמם להזּכירם רצה אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָָָימים,

לא אחד, ּכל ׁשל יֹומֹו ּולהזּכיר ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹקרּבניהם

נחׁשֹון קרּבן "זה הראׁשֹון את ויכּבד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיזּכיר

איׁש הּנׂשיאים הקריבּו וכן ויאמר עמינדב" ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹּבן

האחרים. ּבכבֹוד קּצּור זה יהיה ּכי יֹומֹו, ְְֲִִִִִִֵֶֶָאיׁש

חזר כן ׁשקּוליםואחרי ׁשהיּו להּגיד וכללם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

(נשא ּבספרי ׁשם אמרּו וכן .יתּבר ְְְְְְִִִֵַָָָָָלפניו

ּבעצה כּלם ׁשּׁשוּו ׁשּכׁשם הּכתּוב מּגיד ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻקס)

ּבזכּות: כּלם ׁשוּו ּכ ְִַַָָָֻאחת,

˙¯Ú˜ׁשהתנּדבּו הן הן עׂשרה, ׁשּתים ּכסף «¬…ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

טעם ּבזה ועֹוד ּפסּול. ּבהן ארע ְְְֵֶֶַַַָָֹולא

מהּנׂשיאים אחד לכל ּכי ּבמדרׁשם, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאחר

וׁשּתהיה לּמזּבח חנּכה להביא ּבמחׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעלה

הּזה ּבׁשעּור חׁשב נחׁשֹון אבל הּׁשעּור, ְְֲִִֶֶַַַַַָָּבזה

חׁשב מהנׂשיאים אחד ּכל וזּולתֹו אחד ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָטעם

נחׁשֹון ׁשחׁשב אמרּו עצמֹו. ּבפני ְְְְִֵֶַַַַַָָטעם

אֹותּיֹותיה מנין ׁשּיהיה ּכסף, קערת ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא

אדם, ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד ּוׁשלׁשים מאֹות ְְְְִֵֶֶֶַָָָּתׁשע

ּתֹולדֹות ּכנגד ּומאה ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶָָָּומׁשקלּה

רׁש"י ׁשּכתבֹו ּכמֹו הּמדרׁש וכל ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָׁשהעמיד,

יט): (פסוק

B‡ׁשהיה יג), יג (במדב"ר האחר הּמדרׁש ְְִִֵֶַַָָָָּכפי

וׁשבט ׁשבט ּכל ּביד אבינּו מּיעקב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמסֹורת

והתחיל הּמׁשיח, ימֹות עד לֹו ּׁשּיארע מה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָּכל

ּומזרק, קערה הּמלכּות. סדר על והקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנחׁשֹון

מּמּנּו, לצאת ׁשעתידים מלכים ׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָּכנגד

ּומל ׁשלמה והם ּובּיּבׁשה ּבּים ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמֹולכים

הקריב ּולכ ׁשהּוא˜Ú¯‰,הּמׁשיח. הּים ּכנגד ְְִִִַַָָ¿»»ְֶֶֶַָ

לקערה. ודֹומה ּכּלֹו העֹולם את ÌÈLÏLמּקיף ְְִִֶֶַָָָָֻ¿ƒ

,‰‡Óeּברּו הּקדֹוׁש הקוה ׁשליׁשי ׁשּביֹום ≈»ְְְִִִֶַָָָ

"יּמים" ּוקראם אחד למקֹום הּיּמים ּכל ְְִִֶַַַָָָָָהּוא

אחד ים הֹוסיף ּוׁשלמה מאה, ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּבגימטריא

אֹותֹו יסֹוב ׁשלׁשים וקו הּמקּדׁש, ְְְְִִִֶֶַַָָלמלאכת

ּוׁשלׁשים: מאה הרי כג), ז ְֲִֵֵָ(מ"א

,ÛÒk „Á‡ ˜¯ÊÓעׂשּוי ׁשהּוא העֹולם ּכנגד ƒ¿»∆»∆∆ְֶֶֶָָָ

Ï˜L,ּככּדּור. ÌÈÚ·Lעל ימׁשלּו ׁשהם ְַƒ¿ƒ∆∆ְְִֵֶַ

אּמֹות. ÌÈ‡ÏÓ,ׁשבעים Ì‰È�Lלהם ׁשּיביאּו ְִִֻ¿≈∆¿≈ƒִֶֶָָ

מּכּלן. דÏÒ˙,מנחֹות (איכה ּבּפז המסּלאים ְִָָֻ…∆ְִַַָָֻ

·ÔÓM,ב). ‰ÏeÏaקהלת) טֹוב מּׁשמן ׁשם טֹוב ¿»«∆∆ִֵֶֶ

לׁשֹון נבחר ּכסף ּדתימא ּכמה ּכסף, א). ְְְְִֵֶֶֶֶָָָז

כ). י (משלי Ê‰·,צּדיק ‰¯NÚ ˙Á‡ Ûk ִַ«««¬»»»»

ׁשהיּו ּדוד, ועד ּפרץ מן דֹורֹות עׂשרה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד

ּכריח טֹובים מעׂשים מלאים צּדיקים ְְֲִִִִִֵֵַַַָֻּכּלם

ְֶַֹהּקטרת:

,„Á‡ ¯t.אברהם ‡Á„,ּכנגד ÏÈ‡ּכנגד «∆»ְְֶֶַָָ«ƒ∆»ְֶֶ

‡Á„,יצחק. N·k.יעקב ÌÈfÚּכנגד ¯ÈÚN ְִָ∆∆∆»ְֲֶֶַֹ¿ƒƒƒ

,„Á‡הּכּתנת ׁשהביא יהּודה מעׂשה על לכּפר ∆»ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ÌÈ�L,לאביו. ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏeּדוד ּכנגד ְִָ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְִֶֶָ

צּדיקים והיּו ּבמלכּות, ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֶַַָֹֹּוׁשלמה

ׁשלמה. הּמלכּות ÌÈ„zÚוהיתה ‰MÓÁ ÌÏÈ‡ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ¬ƒ»«Àƒ

,‰MÓÁ ‰�L È�a ÌÈN·k ‰MÓÁחמּׁשה ּכנגד ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»»¬ƒ»ְֲִֶֶָ

צדקּיהּו ועד רחבעם מן ׁשהיּו מלכים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָעׂשר

מהם ּגמּורים צּדיקים מהם ,מל ּבן ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמל

ׁשל מחׁשבּתֹו זֹו ּגמּורים. רׁשעים מהם ְְְְְִִִֵֶֶַַָּבנֹונים

עמינדב: ּבן ְֲִֶַָָנחׁשֹון

Ï‡�˙�eׁשּיביא ּבלּבֹו ּכן ּגם חׁשב צּוער ּבן ¿«¿≈ְִִֵֶֶַַָָָ

טעם ּבֹו וחׁשב זה, ּבׁשעּור ְְֲִֶַַַָָֻחנּכה

הּתֹורה, ׁשם על והקריב טו), יג (במדב"ר ְְִִֵֵַַַָאחר

ּבחכמת יׂששכר ׁשבט ׁשל ׁשבטֹו ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלפי

ÛÒk,הּתֹורה, ˙¯Ú˜ׁשקרּויה הּתֹורה ּכנגד ַָ«¬«∆∆ְְֶֶֶַָָ

ט (משלי בלחמי לחמּו לכּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַלחם,

כט) כה (שמות הּפנים ּבלחם ונאמר ְְֱִֶֶֶַַָה),

ּקערֹותיו: ְְִָָָָועׂשית

ÔeÏe·Êeוטֹורח ּבפרקמטיא עֹוסק ׁשהיה הקריב, ¿ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ונֹוט יּׂששכר ׁשל ּפיו לתֹו ׂשכרונֹותן ל ְְְִִֵֵֶָָָָ

יּמים לחֹוף ׁשהיה הּים ּכנגד קערה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָעּמֹו,

טז): יג (במדב"ר

ÔÎÂטעם וׁשבט ׁשבט ּבכל ּבּמדרׁש ׁשם מצאּו ¿≈ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּולכ הּקרּבן, ּובׁשעּורי ּבקרּבנֹו ְְְְְְִֵַָָָָָָֻמיחד

ּבעצמֹו אחד ּכל לפרט הּכתּוב אֹותם ְְְְִֵֶַַָָָָָָהׁשוה

ּכאחד, ּכללם כן ואחרי האחר. הזּכר לא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּכאּלּו

להקריב ּבמחׁשבּתם עלה אחת ּבעת ּכי ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹלרמז

ולא ּבּמחׁשבה לחברֹו אחד קדם ולא ְְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהחנּכה

הּכתּוב הזּכירם זה ועל הּמׁשּכן, לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבהבאה

ּבהׁשואה: ְְְַָָָֻלכּלם
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(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

(ç)úàå|éðáì ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(è)óúka íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−
:eàOé¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙k�Á ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑להתנּדב לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לחנכֹוקרּב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות È�ÙÏ Ì�a¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְִֵַַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

הּגבּורה .מּפי ְִִַָ

(àé)ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙k�ÁÏ Ì�a¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּתֹולדֹותם,(זבחים ּכסדר אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר .אם ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(áé)-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤
:äãeäé ähîì áãðénò©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ּבסדר ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
e‰È„‰.עֹולם ‰hÓÏ∑אּלא יהּודה", "למּטה אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ָ¿«≈¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הביא מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו .ׁשּגבה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰È�L∑נדבה רמב"ן.למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

È‰·ז È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰�ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È�·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

È�·Ïח ·‰È È¯B˙ ‡È�Óz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰�ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË� ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י ‡Áa„Ó ˙k�Á ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰�a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙k�ÁÏ ÔB‰�a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯d�aיב ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ�«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈ˙Ï˙eיג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנׂשיאים חּנכּו למנחה. בּׁשמן ּבלּולה סלת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ(יג)

עליו, הּקרבים הּמינין ּבכל הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאת

וחּטאת ועֹולה ּוקטרת מנחה הביאּו ּכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹעל

ׁשעה, הֹוראת והחּטאת והקטרת ְְְְִֶַַַַָָָָָֹּוׁשלמים.

ּבחנּכה להּׁשלים אבל ּבנדבה, ּבאים ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻׁשאינם

מקריבים יׂשראל אין ּכי כן, נעׂשה הּקרּבנֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּכל

והאׁשם החּטאת ּכי ּבלבד, הּקרּבנֹות אּלּו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָזּולתי

להם: אחת ותֹורה הּוא אחד וׁשם אחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר

‰p‰Âהּנׂשיאים ּדעת על הסּכים הּנכּבד הּׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵַַַַַַָ

לּיֹום אחד נׂשיא יא) (בפסוק ְִִֶַָָָוצּוה

לדֹורֹות מצוה ׁשהיא יּתכן ּולפיכ ְְְְִִִִִֵֶַָָָיקריבּו,

ּולכ והּמזּבח. הּמקּדׁש ּבית לעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּיחּנכּו

ז (דהי"ב ּדכתיב הּבית, חנּכת ׁשלמה ְְֲִִִַַַָָֹֹֻעׂשה

העם. וכל הּמל האלהים ּבית את וּיחנכּו ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹה)

ּדכתיב חנּכה, עׂשּו הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻוכן

ולואי ּכהנּיא יׂשראל בני ועבדּו טז) ו ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָ(עזרא

וגו': אלהא ּבית חנּכת גלּותא ּבני ְְֱֲֵֵַָָָָָֻּוׁשאר

ÔÎÂכו (מג ּביחזקאל ׁשּנאמר הּמׁשיח, לימֹות ¿≈ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָ

י ׁשבעת וטהרּוכז) הּמזּבח את יכּפרּו מים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

בּיֹום והיה הּימים את ויכּלּו ידיו. ּומלאּו ְְִִִֶַַַָָָָָֹאתֹו

את הּמזּבח על הּכהנים יעׂשּו והלאה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּׁשמיני

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑על ולא ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְְִִֶַָָֹֹֹ
היתה ׁשעה והֹוראת ּבלבד זֹו אּלא החיצֹון, .מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק(עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡�˙� ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷ääàîe íéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

íäéðL|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£B�a¯˜Œ˙‡ ׁשּבא∑‰˜¯· לפי הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּיקריבּו לי נאמר הּגבּורה מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹראּובן
ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון "הקרב" מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכסדר
לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ּדברים ׁשני ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגבּורה

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו יב)אחת א לּנׂשיאים(דה"ב עצה נתנּו ׁשהם – ואחת לעּתים", בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי אמר מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהתנּדב

זֹו הראׁשֹון∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד תתק"ל, ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו Óe‡‰.מנין ÌÈLÏL ֵָ«¬«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…ƒ≈»
dÏ˜LÓ∑ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן העֹולם, לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם ה)על אדם(בראשית "ויחי : ƒ¿»»ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'" ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ÛÒk.ׁשלׁשים „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְְְְִִֶַַָָֹƒ¿»∆»∆∆ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ה)ת"ק ימיו(שם "והיּו : ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד". ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: לפיכ ׁשנה", ועׂשרים ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה
לּמנין מצטרפֹות "אחד" ׁשל אֹותּיֹות Ï˜L.ׁשאף ÌÈÚ·L∑מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִִֶֶֶַַָָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£˙Á‡ Ûk∑הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑הּדּברֹות עׂשרת ÏÓ‡‰.ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ¿≈»

˙¯Ë˜∑ד"ק ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל .ּגימטרּיא ¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

‰È‡יד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ�„ ‡�a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח ¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ·È¯˜ ‡�È�z ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·כ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לּמזּבח חנּכה והיא ׁשלמיכם, ואת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻעֹולֹותיכם

ִִַּבּמּלּואים:

‰p‰Âּפרׁשת ּכענין הּמצוה, זֹו ענין ּתהיה ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּבניטמאים ּופרׁשת ט) (להלן ּבפסח ְְְִֵֵֶַַָָ

לּדעת ּדעּתם ׁשהסּכימה לו), (להלן ְְִִֵֶַַַַָָיֹוסף

לדֹורֹות: ּבהם ונצטּוינּו ְְְְִֵֶֶַָָָהעליֹונה



נג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑על ולא ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְְִִֶַָָֹֹֹ
היתה ׁשעה והֹוראת ּבלבד זֹו אּלא החיצֹון, .מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק(עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé):øëùOé àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡�˙� ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷ääàîe íéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

íäéðL|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£B�a¯˜Œ˙‡ ׁשּבא∑‰˜¯· לפי הּׁשבטים? ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּיקריבּו לי נאמר הּגבּורה מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹראּובן
ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון "הקרב" מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכסדר
לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה ּדברים ׁשני ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגבּורה

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו יב)אחת א לּנׂשיאים(דה"ב עצה נתנּו ׁשהם – ואחת לעּתים", בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי אמר מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלהתנּדב

זֹו הראׁשֹון∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.עצה אדם ׁשל ׁשנֹותיו ּכנגד תתק"ל, ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו Óe‡‰.מנין ÌÈLÏL ֵָ«¬«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ¿…ƒ≈»
dÏ˜LÓ∑ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ּבן העֹולם, לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם ה)על אדם(בראשית "ויחי : ƒ¿»»ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'" ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ÛÒk.ׁשלׁשים „Á‡ ˜¯ÊÓ∑ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ְְְְִִֶַַָָֹƒ¿»∆»∆∆ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ּגזרת ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ה)ת"ק ימיו(שם "והיּו : ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד". ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד "מזרק נאמר: לפיכ ׁשנה", ועׂשרים ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה
לּמנין מצטרפֹות "אחד" ׁשל אֹותּיֹות Ï˜L.ׁשאף ÌÈÚ·L∑מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִִֶֶֶַַָָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤
i"yx£˙Á‡ Ûk∑הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑הּדּברֹות עׂשרת ÏÓ‡‰.ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ¿≈»

˙¯Ë˜∑ד"ק ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל .ּגימטרּיא ¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

‰È‡יד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:טז „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„�ÈnÚ ¯a ÔBLÁ�„ ‡�a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח ¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ·È¯˜ ‡�È�z ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

„„‰·כ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לּמזּבח חנּכה והיא ׁשלמיכם, ואת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻעֹולֹותיכם

ִִַּבּמּלּואים:

‰p‰Âּפרׁשת ּכענין הּמצוה, זֹו ענין ּתהיה ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ּבניטמאים ּופרׁשת ט) (להלן ּבפסח ְְְִֵֵֶַַָָ

לּדעת ּדעּתם ׁשהסּכימה לו), (להלן ְְִִֵֶַַַַָָיֹוסף

לדֹורֹות: ּבהם ונצטּוינּו ְְְְִֵֶֶַָָָהעליֹונה



yp`נד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i iying meil inei xeriy

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד אתֿהאיל(שם "וּיּקח : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִִֶֶֶַַַָָ
יעקב∑Á‡ŒN·k„.וגֹו'" ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

יֹוסף מכירת על כב)לכּפר ז, (רש"י ְְִֵֵַַַ
על לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש

לכל ׁשּייכים הּדברים ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותם ּכל אֹותֹו חּפׂש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

וׁשבט. ֵֵֶֶָׁשבט

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
:øòeö-ïa ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

i"yx£ÌÈ�L ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ÌÈ„zÚ.ּכנגד ÌÏÈ‡ ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ«Àƒ
ÌÈN·k∑חמּׁשה ּכנגד חמּׁשּיֹות ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה ¿»ƒְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ּכאן עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש .חּמׁשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â ‡ÈN� ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ׁשּנאמר ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ׁשּלא – ּובּׁשאר והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבֹו:
ּפלֹוני לׁשבט הּמקריב הּנׂשיא היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן .נאמר ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈

ô :ïìç-ïa¤¥«Ÿ

(ì):øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«

a¯כא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡כג È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד ÔÏe·Ê È�·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כח „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−

ô :øeàéãL-ïa¤§¥«

(åì)-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
Léøeö:éc ¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì):äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−

ô :écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

ß oeiq `"i iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨¨−¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

ÔÈ˙Ï˙eלא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו È�·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»
hÁÏ‡˙‡:מ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»



נה `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−

ô :øeàéãL-ïa¤§¥«

(åì)-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤
Léøeö:éc ¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì):äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−

ô :écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

ß oeiq `"i iyiy mei ß

(áî):ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨¨−¤§¥«

(âî)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãî):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(äî)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

ÔÈ˙Ï˙eלא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו È�·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»
hÁÏ‡˙‡:מ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»

a¯מב ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚc¿≈

ÔÈ˙Ï˙eמג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»



yp`נו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

(åî):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æî)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈

ô :ìàeòc-ïa¤§¥«

(çî)-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éòéáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénò©¦«

(èî)ðaø÷ìL úçà óñk-úøò÷ Bdì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(àð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(áð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈

ô :ãeäénò-ïa¤©¦«

(ãð):øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð):äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

hÁÏ‡˙‡:מו „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·נ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯נא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד ‰M�Ó È�·Ï ‡a¯ ‰‡�ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

ÔÈ˙Ï˙eנה ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»
hÁÏ‡˙‡:נח „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס ÔÓÈ�· È�·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:È�Ú„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¨−

:éðòãb-ïaô ¤¦§Ÿ¦«

(åñ)écLénò-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia: ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ: ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øæòéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénò-ïaô ¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ: ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

‰È‡סב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:È�BÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È�·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סט „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב È�·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»



נז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i iyiy meil inei xeriy

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¨−

:éðòãb-ïaô ¤¦§Ÿ¦«

(åñ)écLénò-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia: ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ: ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øæòéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénò-ïaô ¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà|íéàìî ¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ: ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

‰È‡סב ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯סג „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:È�BÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È�·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סח ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סט „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב È�·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»



yp`נח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨¨−§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨¨−£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq a"i ycew zay ß

(ãô)úàæ|éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´
íéðL óñë-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥¤̧¤Æ§¥´

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò̈½̈©¬¨¨−§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ׁשּנמ ּבּיֹום ּכּבֹו ואחר ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

אֹומר ּכׁשהּוא ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהקריב,
ז) –(ויקרא ׁשּנמׁשח ּבּיֹום אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום :ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

NÚ¯‰.הקריב ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול(ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְִִ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפסּול ּבהם ארע פד)ולא ז, (רש"י ְְֵֶַָֹ
צריְך הּמתּפּלל ּכְך: קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻעבּדה

ּתפּלת ּגם ׁשהרי הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלקּבל

רּבים". ׁשל ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּיחיד

(äô)ìL÷øænä íéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´
ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä̈«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©¥−§¤¬¤

:Lãwä©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ּפירׁש ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, B‚Â'.ּבאיזֹו ÌÈÏk‰ ÛÒk Ïk∑(ספרי) ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ¿
מעט ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד. ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

(åô)äøNò äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²
:äàîe íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«

�ÈÏzÙעח È�·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó d�a¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡פג È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙k�Á ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡i�Ó ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

˜Ë¯˙פו ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑עׂשרה ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשקלים

היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד .(ספרי)ּכסף? ְֶֶֶַַַָָָָָ

(æô)øNò-íéðL íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ
íéðL íéfò éøéòNe íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨¨−¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬

:úàhçì øNò̈−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
úãòä ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים א)ׁשני :(ויקרא ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר: אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' כח)"וידּבר הּכּפרת".(שמות מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הּכּפרת מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ‰ÌÈ·e¯k.ּבא È�L ÔÈaÓi∑ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹƒ≈¿≈«¿ƒ

מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא מעלה∑acÓ¯.הּקֹול ׁשל ּכבֹודֹו "מתּדּבר". ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְְְִֵֶַַָ
מאליו ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: ‡ÂÈÏ.לֹומר ¯a„ÈÂ∑(ספרי)הּדּברֹות מן אהרן את ÚÓLiÂ.למעט ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ«¿«≈≈»ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«

ÏBw‰Œ˙‡∑נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו קֹול יכֹול ∆«ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

סימן. עמו"ס פסוקים, נשאקע"ו פרשת חסלת

ÔÈ¯Îcפז ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙k�Á ‡c ÔÈzL ‡�L È�a ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

áò÷ 'ò ïî÷ì ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àùð úùøôì äøèôä



נט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑עׂשרה ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשקלים

היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד .(ספרי)ּכסף? ְֶֶֶַַַָָָָָ

(æô)øNò-íéðL íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ
íéðL íéfò éøéòNe íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨¨−¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬

:úàhçì øNò̈−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
úãòä ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים א)ׁשני :(ויקרא ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר: אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' כח)"וידּבר הּכּפרת".(שמות מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הּכּפרת מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ‰ÌÈ·e¯k.ּבא È�L ÔÈaÓi∑ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹƒ≈¿≈«¿ƒ

מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא מעלה∑acÓ¯.הּקֹול ׁשל ּכבֹודֹו "מתּדּבר". ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְְְִֵֶַַָ
מאליו ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: ‡ÂÈÏ.לֹומר ¯a„ÈÂ∑(ספרי)הּדּברֹות מן אהרן את ÚÓLiÂ.למעט ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ«¿«≈≈»ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«

ÏBw‰Œ˙‡∑נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו קֹול יכֹול ∆«ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

סימן. עמו"ס פסוקים, נשאקע"ו פרשת חסלת

ÔÈ¯Îcפז ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑עׂשרה ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לׁשל ׁשוה מׁשקלם אין זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשקלים

היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד .(ספרי)ּכסף? ְֶֶֶַַַָָָָָ

(æô)øNò-íéðL íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ
íéðL íéfò éøéòNe íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨¨−¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬

:úàhçì øNò̈−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
úãòä ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים א)ׁשני :(ויקרא ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר: אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' כח)"וידּבר הּכּפרת".(שמות מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הּכּפרת מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ‰ÌÈ·e¯k.ּבא È�L ÔÈaÓi∑ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹƒ≈¿≈«¿ƒ

מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא מעלה∑acÓ¯.הּקֹול ׁשל ּכבֹודֹו "מתּדּבר". ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְְְִֵֶַַָ
מאליו ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: ‡ÂÈÏ.לֹומר ¯a„ÈÂ∑(ספרי)הּדּברֹות מן אהרן את ÚÓLiÂ.למעט ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ«¿«≈≈»ְְֲִִֵֶַַַֹ«ƒ¿«

ÏBw‰Œ˙‡∑נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו קֹול יכֹול ∆«ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה רבה)ולא :(במדבר ְֵֶָָָֹֹ

סימן. עמו"ס פסוקים, נשאקע"ו פרשת חסלת

ÔÈ¯Îcפז ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«
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אגרות קודש
 ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

קבלתי ידיעות מאיזהו מקומן, שתלמידים ונערים בקשו להתקבל בישיבת תומכי תמימים, ולא 

נתקבלו מפני חוסר מקום.

הנה איני יודע נכונות הדבר, ואפילו באם הן, באם טעם האמור הי' לכסות עינים או שהיתה איזה 

מניעה אחרת.

ולא באתי אלא להעיר, שאם טעם הנ"ל הוא טעם האמיתי, מובן שאין לו כל שחר, כי אפילו באם 

בפועל אין מקום ומציאות לאכסן התלמידים וכיו"ב, מוכרח ההשתדלות בזה כו"כ, וכמדומה שמדובר 

כ"פ שבזמננו תלמיד הרוצה להתקבל במוסד, הענין זקוק לטפול מזורז, שהרי בכל מקום ובפרט באה"ק 

יוקלט באיזה מוסד  כבר  ותומ"י, אפשר שלאחרי שעה קלה,  בכובד ראש,  הענין  על  ידונו  לא  ת"ו באם 

הבלתי רצוי, ובודאי שהאריכות בדבר אך למותר.

ולחשיבות הענין נשלח המכתב מהיר דחוף ואצפה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ס

לשבוע פרשת נשא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ו' סיון
פרק כ

מפרק לה
עד סוף פרק לח 

יום רביעי - ט' סיון
פרק כ

מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום שני - ז' סיון
פרק כ

מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' סיון
פרק כ

מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' סיון
פרק כ

מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א סיון
פרק כ

מפרק ס
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב סיון
פרק כ 

מפרק סו עד סוף פרק סח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

oeiq 'e oey`x mei Ð mixn` ihewl Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ו' ראשון יום
לקוטיאמרים ,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr:'úéå êøáúé

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,wicva mby - ¦¤©¦©¦¨¨

aey okn xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy

,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ±èøôáe± ¦§¨
yxcp dceard xcq cvny

`l miniieqn mipnfay

,ezbixcna wicvd cenri

iptnàø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨
,"ãîBò" àìå "Cläî"- §©¥§Ÿ¥

`ed ,"jldn" `xwp mc`d

dbixcnn dlere jled

ote`ae ,dbixcnl

`id ribd dil` dbixcndy

dlrnl jxra `ly

edf ,zncewd dbixcndn

,"jldn" ly izin`d epipr

ly zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd "cner" `le

`l f`y ,dpey`xd dbixcnl miieqn qgia `id dipyd dbixcnd

,dipyd dbixcnl ribn `edy iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp

dbixcnd ,jtidl .dpey`xd ezbixcnn xeql gxken `ed

,izin` "jldn"a eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd

ila dpeilr `idy ,dipy dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd

,dipyd dpeilrd dbixcnl dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxr

lkeiy ick ,dpey`xd ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on okle

dipyd dbixcnl ribdl15,éøöåC,jldnd mc`d ±Cìéì,zkll ± §¨¦¥¥
,íìBòì úçà äâøãîa ãîòì àìå ,äâøãîì äâøãnî- ¦©§¥¨§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ§©§¥¨©©§¨

dbixcnl jxra `id dipyd (dpeilrd) dbixcndyk mb ,xen`ky

dbixcn odizy ze`xwp od ,dpey`xdzg`,äâøãîì äâøãî ïéáe¥©§¥¨§©§¥¨
"äìéôð" úðéçáa àeä ,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL íøè¤¤¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨¦§¦©§¦¨

âøãnî.äðBLàøä äly ddeabd ezbixcn z` el oi` f`y ,jk ± ¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad`áéúk "ìèeé àì ìté ék" Cà16,`edyk mb- ©¦¦ŸŸ¨§¦

,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltepäìéôð úàø÷ð dðéàådn ± §¥¨¦§¥§¦¨
mixne`y"leti ik"ray"eleti`ed wicvd minrtly ,"wicv

,dlitp `xwp df oi` ,dlitp ly avnaBúâøãî éaâì àlà¤¨§©¥©§¥¨
,äðBLàøäiptl zncewd dlernd ezbixcnl d`eeyda - ¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d,íBìLå ñç íãà ìk øàL éaâì àìå§Ÿ§©¥§¨¨¨¨©§¨
,wicv zbixcna mpi`y dl`n dhnl dlilg didiy --ìò-óàL¤©©

ïë-ét,ely "dlitp"d zexnl ±íãàä ìkî äìòîì àeä ¦¥§©§¨¦¨¨¨¨

da øàLð ék ,BúãBáòa,ezceara ±eîéLø úðéça,myex ± ©£¨¦¦§©¨§¦©§¦
døwò Cà .äðBLàøä Búâøãnîf` d`a ezcear xwir ±äáäàî ¦©§¥¨¨¦¨©¦¨¨¥©£¨

pçúpLíøèa ,åéøeòpî da ìbøäå C,iptl ±úâøãîì òébäL ¤¦§©¥§ª§©¨¦§¨§¤¤¤¦¦©§©§¥©
.÷écöezcear dzid f`y ;dad` ly xzei dpeilrd dbixcnle ± ©¦

d`ad dad`da

ly dad`d ,zeppeazdn

xwir zrk mb dpd ± "jepig"

.ef dad`a `ed ezcear

ék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦
."'Bâå ïé÷æéda ,"ekxc"n ± ©§¦§

`l ± ."xrp"d z` mikpgn

xeqi `l ezpwfa mb" xn`p

yw didiyk mby ,"dpnnyi

,jpgzp da jxcdn xeqi `l

± "oiwfi ik" aezk `l`

ly jildza `edyk

ezeidae ,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda :xnelk zexbazd

ly jildza `edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl zg` dbixcn oia

f` xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd lye zexbazd

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn) jxcdníéøácä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©§¨¦
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä,ixd od d`xie dad` ©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨

dad`d ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k

d`xide17,Búecçàå Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦§©§
:älòúéå Cøaúémicge`n mi`xapd lky dn epiid "ezecg`" - ¦§¨¥§¦§©¤

"migwel"y epiid ,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez`

dpen`d geka miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a

dlrnly dn qetzl dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala

,dpen`a eze` "migwel"e qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn

lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi`

mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky ly mipipr "zgwl" lky

dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray oeeike .lkydn dlrnly

lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ± mze` oiadl xyt`y

dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl ozipy dn mipian

ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen` `id f` ,dpadn

mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki lkydy mipipr

zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv ,dpadn dlrnl

mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick ,mpiadl lkyd

.dpadn dlrnly
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð

ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì
äáäàä íéøøåòîä íéøáãä úéùàø äðäå
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå
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‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡זהו שלפ"ז אלא הרמון, בפלח גם הפי' (קצת) כ"מ "לכאורה :Ï"�‰ ¯˙ÂÒ,דאמונה (היפך, כו' ודעת הבינה ע"י שבאים –

וכו'. ויחו"ת (יחו"ע כו' ביחודו הטהורה האמונה שצ"ל הפי' וכנראה – גו'). באבותיך (דרק – העליונה האהבה ע"י או טהורה), – ובפרט

עתה) לבארם 'ÍÈ‡Âשבא הפי': ולפ"ז וכו'. כו') חייו והוא גו' חשק באבותיך (ושאעפ"כ בכ"ז ודעת הבינה ע"י כו'? האהוי"ר ¯‡˘È˙מעוררת

כדלעיל) – וכו' ה' גדלות חייו, (שה' ישנם 'דברים' שכמה – באמונהÈ˘‡¯Â˙הדברים' כו' 'כשיעמיק פל"ג מש"כ ע"ד והוא כו'. האמונה כולם

כו' בגילוי שיבוא... כדי אך כו' אחד ה' אמונת :(226 ע' סוף (דרמ"צ להצ"צ באגה"ק ועד"ז מצות'. התרי"ג כל כו' ה' ביחוד באמונתו כו'

התבוננותע"י כו' האמונה חיזוק ואחר :(14 (ע' האמונה לשער הקדמה ועייג"כ (עיי"ש). כו' ÂÁÈÂ"˙התבוננות Ú"ÂÁÈ·'כו¯"ÈÂ‰‡."'כו



סי oeiq 'e oey`x mei Ð mixn` ihewl Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ו' ראשון יום
לקוטיאמרים ,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...òåãé äðä êà,er 'nr cr:'úéå êøáúé

:áéúëc éàî àø÷c àîòè ,íéòãBiì òeãé äpä Càmrh - ©¦¥¨©©§¦©£¨¦§¨©¦§¦
:xn`py dn weqtd"í÷å ÷écö ìBté òáL ék"14,wicva mby - ¦¤©¦©¦¨¨

aey okn xg`l dlere ezbixcnn ltep `edy ,"dlitp"d oipr jiiy

,mibeprza dad` zbixcna `ed oi`y onf epyiy ,jk ±èøôáe± ¦§¨
yxcp dceard xcq cvny

`l miniieqn mipnfay

,ezbixcna wicvd cenri

iptnàø÷ð íãàäL¤¨¨¨¦§¨
,"ãîBò" àìå "Cläî"- §©¥§Ÿ¥

`ed ,"jldn" `xwp mc`d

dbixcnn dlere jled

ote`ae ,dbixcnl

`id ribd dil` dbixcndy

dlrnl jxra `ly

edf ,zncewd dbixcndn

,"jldn" ly izin`d epipr

ly zepeilrdyk mb e` ,zg` dbixcna cinz `vnpd "cner" `le

`l f`y ,dpey`xd dbixcnl miieqn qgia `id dipyd dbixcnd

,dipyd dbixcnl ribn `edy iptly (oldl xaqeiy itk) yxcp

dbixcnd ,jtidl .dpey`xd ezbixcnn xeql gxken `ed

,izin` "jldn"a eli`e .dipyd dbixcnl zriiqn dpey`xd

ila dpeilr `idy ,dipy dbixcnl zg` dbixcnn dlere jledd

,dipyd dpeilrd dbixcnl dpey`xd dbixcnd f` drixtn ± jxr

lkeiy ick ,dpey`xd ezbixcnn ixnbl xeqiy gxkdd on okle

dipyd dbixcnl ribdl15,éøöåC,jldnd mc`d ±Cìéì,zkll ± §¨¦¥¥
,íìBòì úçà äâøãîa ãîòì àìå ,äâøãîì äâøãnî- ¦©§¥¨§©§¥¨§Ÿ©£Ÿ§©§¥¨©©§¨

dbixcnl jxra `id dipyd (dpeilrd) dbixcndyk mb ,xen`ky

dbixcn odizy ze`xwp od ,dpey`xdzg`,äâøãîì äâøãî ïéáe¥©§¥¨§©§¥¨
"äìéôð" úðéçáa àeä ,äpnî äðBéìò äâøãîì òébiL íøè¤¤¤©¦©§©§¥¨¤§¨¦¤¨¦§¦©§¦¨

âøãnî.äðBLàøä äly ddeabd ezbixcn z` el oi` f`y ,jk ± ¦©§¥¨¨¦¨
.mibeprza dad`áéúk "ìèeé àì ìté ék" Cà16,`edyk mb- ©¦¦ŸŸ¨§¦

,ezcearn ixnbl lhip `ed oi` ,ltepäìéôð úàø÷ð dðéàådn ± §¥¨¦§¥§¦¨
mixne`y"leti ik"ray"eleti`ed wicvd minrtly ,"wicv

,dlitp `xwp df oi` ,dlitp ly avnaBúâøãî éaâì àlà¤¨§©¥©§¥¨
,äðBLàøäiptl zncewd dlernd ezbixcnl d`eeyda - ¨¦¨

,dlitp `xwp df ,"dlitp"d,íBìLå ñç íãà ìk øàL éaâì àìå§Ÿ§©¥§¨¨¨¨©§¨
,wicv zbixcna mpi`y dl`n dhnl dlilg didiy --ìò-óàL¤©©

ïë-ét,ely "dlitp"d zexnl ±íãàä ìkî äìòîì àeä ¦¥§©§¨¦¨¨¨¨

da øàLð ék ,BúãBáòa,ezceara ±eîéLø úðéça,myex ± ©£¨¦¦§©¨§¦©§¦
døwò Cà .äðBLàøä Búâøãnîf` d`a ezcear xwir ±äáäàî ¦©§¥¨¨¦¨©¦¨¨¥©£¨

pçúpLíøèa ,åéøeòpî da ìbøäå C,iptl ±úâøãîì òébäL ¤¦§©¥§ª§©¨¦§¨§¤¤¤¦¦©§©§¥©
.÷écöezcear dzid f`y ;dad` ly xzei dpeilrd dbixcnle ± ©¦

d`ad dad`da

ly dad`d ,zeppeazdn

xwir zrk mb dpd ± "jepig"

.ef dad`a `ed ezcear

ék íb" :áeúkL eäæå§¤¤¨©¦
."'Bâå ïé÷æéda ,"ekxc"n ± ©§¦§

`l ± ."xrp"d z` mikpgn

xeqi `l ezpwfa mb" xn`p

yw didiyk mby ,"dpnnyi

,jpgzp da jxcdn xeqi `l

± "oiwfi ik" aezk `l`

ly jildza `edyk

ezeidae ,dbixcnl dbixcnn eziilre ezkilda :xnelk zexbazd

ly jildza `edy ,"oiwfi ik" dfy) dipyl zg` dbixcn oia

f` xeqi `l ± (xzei dpeilr dbixcnl zelrzd lye zexbazd

.ezexrpa jpgzp da (dad`dn) jxcdníéøácä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©§¨¦
Y ïãBñéå äàøiäå äáäàä íéøøBònä,ixd od d`xie dad` ©§§¦¨©£¨§©¦§¨¦¨

dad`d ceqie ziy`xe ,'d zcearl ceqide yxeyd ,xen`k

d`xide17,Búecçàå Bãeçéa äðîàðå äøBähä äðeîàä àéä¦¨¡¨©§¨§¤¡¨¨§¦§©§
:älòúéå Cøaúémicge`n mi`xapd lky dn epiid "ezecg`" - ¦§¨¥§¦§©¤

"migwel"y epiid ,dxedh dpen` ± .eil` ixnbl milhae ez`

dpen`d geka miqtzpe lkydn dlrnly mipiprd z` dpen`a

dlrnly dn qetzl dpen`d gek oipr ixd df ,oky .cala

,dpen`a eze` "migwel"e qetzl leki lkydy xac ixdy .lkydn

lr :"eygen qtez yeg lk" ik ,oekpd gekae yega dqitz ef oi`

mipipr "zgwl" dpen` lre ,lky ly mipipr "zgwl" lky

dl`k mpyi mda oin`n `edy mipipray oeeike .lkydn dlrnly

lkyayk `wec .dxedh dpen` ef oi` ± mze` oiadl xyt`y

dlrnly dna wx `id dpen`de ,dpadl ozipy dn mipian

ea mpyiy ,'d zecg` oipra enk .dxedh dpen` `id f` ,dpadn

mdy mipipr ea mpyie ,mze` oiadl jixve leki lkydy mipipr

zlekiay mipiprd z` xiaqdl `eti` mikixv ,dpadn dlrnl

mipipra wx diwpe dxedh didz dpen`dy ick ,mpiadl lkyd

.dpadn dlrnly
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äðä êà
áéúëã éàî àø÷ã àîòè íéòãåéì òåãé
íãàäù èøôáå í÷å ÷éãö ìåôé òáù éë
êìéì êéøöå ãîåò àìå êìäî àø÷ð
äâøãîá ãåîòì àìå äâøãîì äâøãîî
íøè äâøãîì äâøãî ïéáå íìåòì úçà
àåä äðîî äðåéìò äâøãîì òéâéù
éë êà 'ðåùàøä 'âøãîî äìéôð 'éçáá
úàø÷ð äðéàå áéúë ìèåé àì ìåôé
äðåùàøä åúâéøãî éáâì àìà äìéôð

ë"ôòàù å"ç íãà ìë øàù éáâì àìå
éë åúãåáòá íãàä ìëî äìòîì àåä
åúâéøãîî åîéùø 'éçá äá øàùð
êðçúðù äáäàî äø÷éò êà äðåùàøä
òéâäù íøèá åéøåòðî äá ìâøåäå
.'åâå ïé÷æé éë íâ ù"æå ÷éãö úâøãîì
äáäàä íéøøåòîä íéøáãä úéùàø äðäå
äøåäèä äðåîàä àéä ïãåñéå äàøéäå
:'úéå êøáúé åúåãçàå åãåçéá äðîàðå
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oeiqסב 'f ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ז' שני יום
פרקא ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðåîàäå ãåçéä øòù,152 'nr cr.úéùàøá éîé

äðeîàäå ãeçiä øòL©©©¦§¨¡¨
("dpen`de cegid xry"l `eank zeynyn ,oldlc zexeyd)

¯ "'eë ìàøNé òîL"c ,øäfa áeúkM äî øòfî èòî ïéáäì§¨¦§©¦§¥©¤¨©Ÿ©¦§©¦§¨¥
¯ "ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøá"e ,äàlò àãeçé àeä¦¨¦¨¨¨¥§©§§¨¨¤

.äàzz àãeçé àeä± ¦¨©¨¨
x"enc` w"k zxrd

`"hilycegid xry okez" :

ele ,oiadl ± "`ed dpen`de

aezky dnn edyn hrna

.` ,ai .` ,gi `"g) xdfa

'd l`xyi rny"y ,(cere

ote`d `ed "cg` 'd epiwl`

zpada xzeia oeilrd

ceak my jexa"e ,'d zecg`

dlnd) "cre mlerl ezekln

`id zeize` iteliga "cre"

`ed ,(xdfa xn`pk ,"cg`"

zpada xzei oezgzd ote`d

epkzi ji` ,oiadl ,'d zecg`

,'d zecg`a dpad ipte` ipy

± mxe`iae ,oezgze oeilr

.à ÷øtaezk1:zòãéå" ¤¤§¨©§¨
,Eááì ìà úáLäå íBiä©©£¥Ÿ¨¤§¨¤
íéäìàä àeä 'ä ék¦¨¡Ÿ¦
õøàä ìòå ìònî íéîMa©¨©¦¦©©§©¨¨¤

"ãBò ïéà ¯ úçzî2± ¦¨©¥
weqtd ly heytd eyexit

sqep lÎ` oi`y ,`ed

.ux`l zgzne ux`d lre lrnn minyaéøöåéëå :ïéáäì C §¨¦§¨¦§¦
äøLð íéäìà LiL Ezòc ìò äìòziexy ±úçzî íéna ©£¤©©§§¤¥¡Ÿ¦¦§¤©©¦¦©©

éøvL ,õøàì?"Eááì ìà úáLäå" Ck ìk øéäæäì C± ¨¨¤¤¨¦§©§¦¨¨©£¥Ÿ¨¤§¨¤
?jk xacd oi` ik al miyle ahid opeazdl ,xnelkáéúk ,äpä3: ¦¥§¦

:ì"æ áBè-íL-ìòaä Løôe ,"íéîMa ávð Eøác ,'ä ,íìBòì"§¨§¨§¦¨©¨¨¦¥©©©©¥©
dvtd ly ote`a xe`iaae ,zekix`a xiaqd -4weqtd yexity

:`edEøác ék,d"awd ly ±íénä CBúa òé÷ø éäé" zøîàL ¦§¨§¤¨©§¨§¦¨¦©§©¨¦
"'Bâå,minyd riwx `xap el` zeize`e xeaicny -úBáz §¥

òé÷ø CBúa íìBòì úBãîBòå úBávð ïä ,elà úBiúBàå§¦¥¥¦¨§§§¨§§¦©
ìk CBúa úBLaìîe ,íéîMä,íúBéçäì íìBòì íéòé÷øä- ©¨©¦§ª¨§¨¨§¦¦§¨§©£¨

`"hily x"enc` w"k zxrdxn`p xacdy ± w"le" :xakniptl ,

- "dpy mitl` dnk:áéúëãkaezky enk -5:eðéäìà øáãe" §¦§¦§©¡Ÿ¥
"'eë ãòì íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷éef `le ± ¨§¨§¨¨¨¦§©¨¦¨©

cinz miiwd ,"minya" enk `xapl miqgiizn mixacdy cala

hxt lk :"yi`a miniiw" 'ek gxie yny minyd `ave minyd)

oind :"oina oiniiw"d) ux`d `av mb `l` ± (cinz miiw mday

miihxtd mi`xapd eli`e ,miiw calalkay gxkdd on (mitlgzn

zeigd cinz miiwzz `xap

,eze` d`xay ziwl`d

,ycgn eze` digze xevize

iabl `ed xacdy itk

gxken xeaicdy ,"miny"

`edy itk ,cinz ea cenrl

,oldl x`aneéä elà ék¦¦¨
úBiúBàäxn`nd ly ± ¨¦

,minyd z` `xay iwl`d

-ñç òâøk úB÷lzñî¦§©§§¤©©
ïøB÷îì úBøæBçå íBìLå- §¨§§¦§¨

zewl`a dbxc dze`l

,zeize`d ze`a dpnnyeéä̈
íéîMä ìk,miriwxd lk ± ¨©¨©¦

eéäå ,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨§¨
íã÷ Bîëe ,ììk eéä àìk§Ÿ¨§¨§Ÿ¤
"'eë òé÷ø éäé" øîàî©£©§¦¨¦©

Lnîdziid `l f`y ± ©¨
ze`ivn mey llk zniiw

`l dzr mb jk ,riwx ly

ze`ivn mey zniiw dzid

eid zeize`d eli` riwx ly

oldl .epnn zewlzqn

mixacdy ,owfd epax xiaqn

:mi`xapd lka mb xacd jk `l` ,riwx iabl wx `l mixen`ïëå§¥
elôàå ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìëa§¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦§©§¦©£¦

,Lnî íîBc úðéçáe úéîLbä Bælä õøàminnecd mixacd - ¤¤©¨©©§¦§¦©¥©¨
zeigd `l mb ,zeipgex lye zeig ly drepz mey zi`xp `l mday

,dnc` enk ,"mnec"a eli`e ,lecbl ohwn lcbyk "gnev"a zi`xpd

it lr s` ± cala xneg `l` ,zeig mey zi`xp `l ,dnecke mipa`

,eze` `xay iwl`d gekd cinz miiw "mnec"a mb okeéä elà¦¨
úBøîàî äøNòî úBiúBàä íBìLå-ñç òâøk äpnî úB÷lzñî¦§©§¦¤¨§¤©©§¨¨¦¥£¨¨©£¨

úéLàøa éîé úLLa õøàä úàøáð ïäaLz`ixa zligza ± ¤¨¤¦§¥¨¨¤§¥¤§¥§¥¦
,mlerdäúéä,ux`d ±éðôì Bîk ,Lnî ñôàå ïéàì úøæBç ¨§¨¤¤§©¦¨¤¤©¨§¦§¥

Lnî úéLàøa éîé úLLmey zniiw dzid `l ixd f`y ± ¥¤§¥§¥¦©¨
ly ze`ivn mey dzr mb zniiw dziid `l jk ,ux` ly ze`ivn

.ux`áúkL eäæå6íéðáà Bîk ,Lnî íîBãa íbL ,ì"æ é"øàä §¤¤¨©¨£¦©¤©§¥©¨§£¨¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äàìéò àãåçé àåä 'åë ìàøùé òîùã øäæá ù"î øòæî èòî ïéáäì

é àåä å"ìîëùáå:äàúú àãåç

úòãéå à ÷øôàåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä
õøàä ìòå ìòîî íéîùá íéäìàä

.ãåò ïéà úçúîùéù êúòã ìò äìòú éëå ïéáäì êéøöå
ë"ë øéäæäì êéøöù õøàì úçúî íéîá äøùð íéäìà
áöð êøáã 'ä íìåòì áéúë äðä .êááì ìà úåáùäå

úøîàù êøáã éë ì"æ è"ùòáä 'éôå íéîùáòé÷ø éäé
úåãîåòå úåáöð ïä åìà úåéúåàå úåáéú 'åâå íéîä êåúá

íéîùä òé÷ø êåúá íìåòìíéòé÷øä ìë êåúá úåùáåìîå
íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå áéúëãë íúåéçäì íìåòì
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øîàî íãå÷ åîëå ììë åéä àìë åéäå ùîî ñôàå ïéà

íéàåøáä ìëá ïëå ùîî 'åë òé÷ø éäéúåîìåòä ìëáù
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà 'éôàå íéðåúçúå íéðåéìò

åéä åìéà ùîîúåéúåàä å"ç òâøë äðîî úå÷ìúñî
éîé úùùá õøàä úàøáð ïäáù úåøîàî äøùòî

äúéä úéùàøáúùù éðôì åîë ùîî ñôàå ïéàì úøæåç
ùîî íîåãá íâù ì"æ é"øàä ù"æå ùîî úéùàøá éîé
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לט.1. ד, ˘ËÈÏ"‡2.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'גו תשחיתון פן יב) (ד, גו' וידבר שאז מ"ת), (בעת הראת אתה לקודמו בהמשך בא "שזה :

במים אשר דגה מטה) גו'".Á˙Ó˙(ֿמלמטה השמימה עיניך תשא למעלה) (ועד פט.3.לארץ קיט, ˘ËÈÏ"‡4.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

הפסוק]. [על במד"ת" היא הענין שנקודת אחרי ר"פ בלקו"ת ח.5."וכמובא מ, ˘ËÈÏ"‡6.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ש"נ מע"ח "להעיר :

יוד)". (פ"ב,

oeiq 'g iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ח' שלישי יום
פרקא ,152 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íù øëæåä àìù óàå,fr 'nr cr:ãç àìåë

,íéîe øôòå,zeipgex meye zeig mey zi`xp `l mda -úðéça Lé §¨¨©¦¥§¦©
,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôð,"mnec"a dpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©£¦§©§
zniiwy zeigd mby xg`n

?ea z`vnp dppi` ,"gnev"a

ef ±úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§
äøNòî ,øeacä úBiúBà¦©¦¥£¨¨
úBeäîe úBiçnä úBøîàî©£¨©§©§©

úBéäì ,íîBcä úà± ¤©¥¦§
mnecd `diyïéàî Lé¥¥©¦

úéLàøa éîé úLL éðôlL ñôàåzyy iptly avnd mewnay ± ¨¤¤¤¦§¥¥¤§¥§¥¦
m` ik ,"mnec" ly ze`ivn mey zniiw dzid `l f`y ziy`xa ini

didz ± "qt`e oi`" wx

,"mnec" ly ze`ivn eiykr

ly zeize`d zervn`a

,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

dxyr" ly zeize`d

zeigde ytpd od "zexn`n

."mnec"d ly zipgexd

,äøBzaL úBøîàî äøNòa "ïáà" íL økæä àlL óàå- §©¤Ÿª§©¥¤¤©£¨¨©£¨¤©¨
dxyr" ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`nïáàì úeiç CLîð ïë ét-ìò-óàdxyr"n ± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòdtilgn zg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦

ze`d :dnbecl ,dipyd z`

,`"d ze`a ztlgzn s"l`

,cg` `venn od odizy ik

,dneckeúBìbìbúnä©¦§©§§
íéðt íéøòL à"ìøa§§¨¦¨¦

,øBçàåzelblbznd - §¨
miz`n itl zetlgzne

,mipte` cg`e miyely

"xeg`e mipt" ly ote`a7,

,äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
ìzLnL ãòäøNòî ìL ©¤¦§©§¥¥£¨¨

ïäî CLîðå úBøîàî©£¨§¦§¨¥¤
óeøözeednd zeize`d ± ¥

àeäå ,"ïáà" íLsexiv ± ¥¤¤§
zelylzynd zeize`d

"zexn`n dxyr"n

od ,"oa`" dlnl zetxhvne

ìëa ïëå .ïáàä ìL Búeiç©¤¨¤¤§¥§¨
,íìBòaL íéàøápä©¦§¨¦¤¨¨
íäa íéàø÷pL úBîMä± ©¥¤¦§¨¦¨¤

,mi`xapdìaLãwä ïBL± ¦§©Ÿ¤
oeyld `id ycewd oeyl

± mlerd `xap day

ly ycewd oeyla zenyde

Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw mixacd

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd

- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqnïä¥
ìzLnä ,øeacä úBiúBà ïääøNòî äâøãîì äâøãnî úBìL ¥¦©¦©¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨¥£¨¨

à"ìøa úBiúBàä úBøeîúe íéôelç éãé ìò ,äøBzaL úBøîàî©£¨¤©¨©§¥¦¦§¨¦§
éôì .BúBéçäì àøáð BúBàa úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦¦§©§§¦§¨§©£§¦

íéàøápä éèøt ïéàL,ux` ,miny enk miillkd mi`xapd `l) ± ¤¥§¨¥©¦§¨¦
,mpi` miihxtd mi`xapd (`l` ,gxie yny e`ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥

CLîpä úeiçäL ,äøBzaL ïîöò úBøîàî äøNòî íúeiç©¨¥£¨¨©£¨©§¨¤©¨¤©©©¦§¨
ïäî"zexn`n dxyr"n ±íéàøápä úðéçaî ãàî ìBãb ¯ ïîöò ¥¤©§¨¨§Ÿ¦§¦©©¦§¨¦

,íéièøtzeigd zeidln - §¨¦¦
,mi`xapd lyçk ïéàå§¥Ÿ©

íäa,miihxtd mi`xapa ± ¨¤
ìò àlà ,úeiçä ìa÷ì§©¥©©¤¨©
úeiçä ãøBiL éãé§¥¤¥©©

ìzLîeäâøãnî ìL± ¦§©§¥¦©§¥¨
,dlyäúeçt äâøãîì§©§¥¨§¨
,äpnîziyrp ef dcixie - ¦¤¨

úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§
úBàiøèîéâå ,úBiúBàä̈¦§¦©§¦¨
,úBiúBàä ïBaLç ïäL- ¤¥¤§¨¦

ici lr wx `l `id zeigd

,dipya zg` ze` selig

aeyig ici lr mb `l`

,ze`d oeaygìëeiL ãò± ©¤©
lkezy,zeigdíöîöúäì§¦§©§¥

úBeäúäìe Laìúäìe§¦§©¥§¦§©
epnî,zeigdn ±àøáð ¦¤¦§¨

øLà BîL äæå .éèøt§¨¦§¤§£¤
Bì eàø÷émyd ± ¦§§

,`xapl mi`xewyìaïBL ¦§
úeiçì éìk àeä ,Lãwä©Ÿ¤§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæäøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨
íäa LiL ,äøBzaL úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±úeiçå çk ©£¨¤©¨¤¥¨¤Ÿ©§©

BúBéçäìe ,ïéàî Lé àøáì,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìrecn - ¦§Ÿ¥¥©¦§©£§¨
iptn df ixd ± ?df gk mda yiéøa àLã÷å àúéøBàcàeä C± §©§¨§ª§¨§¦

`ed jexa yecwde dxezdãç àlkyiy myke .cg` mlek md ± ª¨©
"zexn`n dxyr"l yi jk ,oi`n yi `exal d"awd ly egeka

."oi`"n "yi" `exal zeigde gekd dxezay
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åîëúéðçåø úåéçå ùôð 'éçá ùé íéîå øôòå íéðáà
äøùòî øåáãä úåéúåà úåùáìúä 'éçá åðééäã'åøîàî

ñôàå ïéàî ùé úåéäì íîåãä úà úååäîå úåéçîä
úéùàøá éîé úùù éðôìù

ïáà íù øëæåä àìù óàå
ïáàì úåéç êùîð ë"ôòà äøåúáù úåøîàî äøùòá
íéøòù à"ìøá úåìâìâúîä 'åéúåà éôåìéçå íéôåøéö é"ò
äøùòî ìùìúùîù ãò äøéöé 'ñá ù"îë øåçàå íéðô
ìù åúåéç àåäå ïáà íù óåøéö ïäî êùîðå úåøîàî
íéàø÷ðù úåîùä íìåòáù íéàøáðä ìëá ïëå ïáàä
'åìùìúùîä øåáãä úåéúåà ïä ïä ùã÷ä ïåùìá íäá
é"ò äøåúáù úåøîàî äøùòî äâøãîì äâøãîî
úåòéâîù ãò íéøòù à"ìøá úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç
éèøô ïéàù éôì åúåéçäì àøáð åúåàá úåùáìúîå
ïîöò úåøîàî äøùòî íúåéç ìá÷ì íéìåëé íéàøáðä
'éçáî ãàî ìåãâ ïîöò ïäî êùîðä úåéçäù äøåúáù
é"ò àìà úåéçä ìá÷ì íäá çë ïéàå íééèøô íéàøáðä
äúåçô äâøãîì äâøãîî ìùìúùîå úåéçä ãøåéù
úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ה פרק הצירוף שער הפרדס בספר בפרוטרוט מפורטים – פ"ה" הצירוף ש' הפרדס בס' בפרטיות "אויסגערעכנט :



סג oeiq 'g iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ח' שלישי יום
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,eðéäc .úéðçeø úeiçå Lôð,"mnec"a dpyi zipgex zeig efi` - ¤¤§©£¦§©§
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?ea z`vnp dppi` ,"gnev"a

ef ±úeLaìúä úðéça§¦©¦§©§
äøNòî ,øeacä úBiúBà¦©¦¥£¨¨
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m` ik ,"mnec" ly ze`ivn mey zniiw dzid `l f`y ziy`xa ini

didz ± "qt`e oi`" wx

,"mnec" ly ze`ivn eiykr

ly zeize`d zervn`a

,ok m`e ± "zexn`n dxyr"

dxyr" ly zeize`d

zeigde ytpd od "zexn`n

."mnec"d ly zipgexd
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dxyr" ly zeize`d ze`vnp "oa`"ay mixne` ep` ,`eti` ,cvik

?dxezay "zexn`nïáàì úeiç CLîð ïë ét-ìò-óàdxyr"n ± ©©¦¥¦§¨©¨¤¤
,"zexn`n,úBiúBà éôelçå íéôeøö éãé ìòdtilgn zg` ze` - ©§¥¥¦§¦¥¦
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íäa íéàø÷pL úBîMä± ©¥¤¦§¨¦¨¤

,mi`xapdìaLãwä ïBL± ¦§©Ÿ¤
oeyld `id ycewd oeyl

± mlerd `xap day

ly ycewd oeyla zenyde

Îzety ody ,zexg` zetya enk `ly ± mzednl mixeyw mixacd

mya miieqn xacl `exwl ehilgd mc` ipay ,cala dnkqd

- ycewd oeyla mi`xapd mi`xwp mda zenyd ixd ± miieqnïä¥
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éôì .BúBéçäì àøáð BúBàa úBLaìúîe úBòébnL ãò ,íéøòL§¨¦©¤©¦¦§©§§¦§¨§©£§¦

íéàøápä éèøt ïéàL,ux` ,miny enk miillkd mi`xapd `l) ± ¤¥§¨¥©¦§¨¦
,mpi` miihxtd mi`xapd (`l` ,gxie yny e`ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥
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,mi`xapd lyçk ïéàå§¥Ÿ©

íäa,miihxtd mi`xapa ± ¨¤
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ìzLîeäâøãnî ìL± ¦§©§¥¦©§¥¨
,dlyäúeçt äâøãîì§©§¥¨§¨
,äpnîziyrp ef dcixie - ¦¤¨

úBøeîúe íéôelç éãé ìò©§¥¦¦§
úBàiøèîéâå ,úBiúBàä̈¦§¦©§¦¨
,úBiúBàä ïBaLç ïäL- ¤¥¤§¨¦

ici lr wx `l `id zeigd

,dipya zg` ze` selig

aeyig ici lr mb `l`

,ze`d oeaygìëeiL ãò± ©¤©
lkezy,zeigdíöîöúäì§¦§©§¥

úBeäúäìe Laìúäìe§¦§©¥§¦§©
epnî,zeigdn ±àøáð ¦¤¦§¨

øLà BîL äæå .éèøt§¨¦§¤§£¤
Bì eàø÷émyd ± ¦§§

,`xapl mi`xewyìaïBL ¦§
úeiçì éìk àeä ,Lãwä©Ÿ¤§¦©©
íL úBiúBàa íöîöîä©§ª§¨§¦¥

ìzLpL ,äæäøNòî ìL ¤¤¦§©§¥¥£¨¨
íäa LiL ,äøBzaL úBøîàî,"zexn`n dxyr"a ±úeiçå çk ©£¨¤©¨¤¥¨¤Ÿ©§©

BúBéçäìe ,ïéàî Lé àøáì,`xapd "yi"d z` ±,íìBòìrecn - ¦§Ÿ¥¥©¦§©£§¨
iptn df ixd ± ?df gk mda yiéøa àLã÷å àúéøBàcàeä C± §©§¨§ª§¨§¦

`ed jexa yecwde dxezdãç àlkyiy myke .cg` mlek md ± ª¨©
"zexn`n dxyr"l yi jk ,oi`n yi `exal d"awd ly egeka

."oi`"n "yi" `exal zeigde gekd dxezay
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úåàéøèîéâå úåéúåàä úåøåîúå íéôåìéç é"ò äðîî
ùáìúäìå íöîöúäì ìëåéù ãò úåéúåàä ïåáùç ïäù
åì åàø÷é øùà åîù äæå éèøô àøáð åðîî úååäúäìå
äæ íù úåéúåàá íöîåöîä úåéçì éìë àåä ÷"äìá
çë íäá ùéù äøåúáù úåøîàî äøùòî ìùìúùðù
àúééøåàã íìåòì åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úåéçå

:ãç àìåë ä"á÷å
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oeiqסד 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט' רביעי יום
פרקב ,fr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå á ÷øô,154 'nr cr:äàéøáä

.á ÷øtlk `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
m` ,oky .ycgn ezeigdle eze` `exal ,`xapa cinz miiwzdl aiig ,`xap

oi`"l `xapd jted did ,exewnl xfeg did `xapd z` `xay iwl`d gekd

.`xapy iptl didy itk ,eze`ivnn lhazn did `ed ,"qt`e

ïàkî ,äpäådnn ± §¦¥¦¨
gekdy ,dzr cr xaqedy

`xapd z` `xay iwl`d

,`xapa cinz miiwzdl aiig

,ycgn ezeigdle e`xal

íéðénä úáeLzdaeyzd ± §©©¦¦
,mipinlLøL éelâå§¦Ÿ¤
,íúeòè.mipind ly - ¨¨

`id ,o`k "mipin"a dpeekd

yeciga mixteky dl`l `l

lr `xap mlerdy ,mlerd

,micen md jka ± `xead ici

`l`äçbLäa íéøôBkä©§¦§©§¨¨
éúôBîe úBúBàáe úéèøt§¨¦§§¥

,äøBzäjka mixtek md - ©¨
dgbyda gibyn d"awdy

,xevie `xap lk lr "zihxt"

zeze`a mb mixteke

;dxeza miaezkd miztenae

,jka mixtek ok` md recn

iptn df ixd ?mlerd z` `xa d"awdy micen mdy zexnlíéòBhL¤¦
,áæBkä íðBéîãamb mireh mde zafekd mz`eeyda mireh md - §¦§¨©¥

itkn zxg` zeidl jixv zafekd mz`eeyd itl mb ,oky .jkl sqepa

:`ad xaqddn oaeny itk ,miayeg mdyïéîãnLmieeyn mdy ± ¤§©¦
ék ,åéúBìeaçúå LBðà äNòîì "õøàå íéîL äNò" 'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡§©§¨¦

Y éìk óøBvì àöé øLàk,one`d ici zgzn `vei ilkykáeL ©£¤¥¥©¥§¦
éøö éìkä ïéàék ,óøBvä éãéì C,ixdy ±åéãiL óà,one`d ly ± ¥©§¦¨¦¦¥©¥¦©¤¨¨
epîéä úB÷lñî,ilkdn ±Búéðáúa íi÷ éìkä ¯ ÷eMa Bì CìBäå §ª¨¥¤§¥©©§¦©¨§©§¦

ïéîãî Ck ,óøBvä éãéî àöé øLàk Lnî Bîìöå,mieeyn ± §©§©¨©£¤¨¨¦¥©¥¨§©¦
.õøàå íéîL äNòî elàä íéìëqä`xa d"awdy ixg`y ± ©§¨¦¨¥©£¥¨©¦¨¨¤

,d"awdl ,dlilg ,xzei wwcfdl mikixv md oi` ,ux`e miny

miztenae zeze`ae zihxt dgbyda mixtek md okle ,m`xea

mb minrtle mi`xapd lr gibyn d"awdy mi`xnd dxezay

.mi`xapd rah z` ,miztene miqp ici lr ,dpynúBàøî çè Cà©¨¥§
,íäéðéò,z` -,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää ¥¥¤©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨
àeäL,yep`d dyrn ±,Liî Lémc`d xvei miiw xaky xacn - ¤¥¦¥

zkizgn xvepd ilk lr ,oldl `aend lynd itk ,ztqep dxivi

,miiw xaky xac `ed sqkdy ,sqkäpLnL ÷øz` one`d ± ©¤§©¤
äðeîzäå äøevä:xnegd ly ±úðeîúì óñk úëéúç úðeîzî ©¨§©§¨¦§©£¦©¤¤¦§©

,éìk,ze`ivnd ,ixdy ,dycg ze`ivn o`k xvi `ly oeeik ixd - §¦
dxevd mbe ;ilkd ziiyr iptl mb zniiw dzid ,ilkd ly xnegd

zn`a mda oi` ,sqkd zkizgn one`d xviy ilkd ly zipazde

zpzip `idy ,jk d`xap sqkd ze`ivn ,oky ,sqka yecig meyn

ycig `l mc`dy ixd ± milk ly zeipaze zexev ipin lka aevirl

jixv ,ezxivi ixg` ,ilkd oi` okle ,sqkd ze`ivna izedn yecig

cvik mi`ex mpi` "mipin"d eli`e ± eze` xviy mc`d icil wwcfdl

- ilk zxivi zeeydl xyt` i`Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤¥
.ïéàîe`xapy iptl ± ¥©¦

oi` eid md ,ux`de minyd

miniiw eid `l md ,qt`e

md mzeedzd mre ,llk

xace "yi" zpigaa eyrp

o`k ycgzpy ixd ± iynn

miiw did `ly ycg xac

oeeikne .llk mcewn

zizedn dxivi o`k zxvepy

on ± oldl xiaqi ± dycg

gekdy ,`eti` ,gxkdd

cinz deedi df yecig xviy

± ok `l m`y ,yecigd z`

.eze`ivnn xacd lhazi

àeäåly mzeedzda ± §
,"oi`n yi" ux`e minyàìt¤¤

íé úòéøwî øúBé ìBãb̈¥¦§¦©©
,ìLî Cøc ìò óeñ- ©¤¤¨¨

ici lr dzidyéìBäL'ä C ¤¦
äfò íéã÷ çeøa íiä úà¤©¨§©¨¦©¨

äìélä ìkmicwd gexa yalzd mid z` rway gekd ,xnelk ± ¨©©§¨
,äîBçëe ãð Bîk eávðå ,íénä eò÷aiåmindy cala ef `ly - ©¦¨§©©¦§¦§§¥§¨

mznixfa ekiynd `l.dxeva dnegk ecnr mb `l` ,zirahdelàå§¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç íénä eéä - òâøk çeøä úà 'ä ÷éñôä¦§¦¤¨©§¤©¨©©¦§¦§¦¨¦©¨

,÷ôñ éìa äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãkmewn oi` ,xnelk - §©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨§¦¨¥
gexdy ixg` dnegk micner mix`yp eid mindy ,llk aeygl

mixfeg mind eid i`cea `l` ,dwfga mdilr aeypl dwiqtn dzid

.dhnl dlrnln mixbipe mrahlïk íb íéna äfä òáhäL óà©¤©¤©©¤©©¦©¥
,ïéàî Lé Lcçîe àøáðdid `ly ,"oi`" did mcewny mewnay - ¦§¨§ª¨¥¥©¦

iaxd yxtny itk ,xnelk .dfk rah deedzp ,"yi" dyrp ± dfk rah

mb ,dnegk micner mpi`e cinz mixbipd ,mina df rahy ± `"hily

`l` ,"oi`n yi" d`xap mind ze`ivn wx `l :"oi`n yi" `xap `ed

ixd .dnegk cenrl `le mixbip zeidl rahd mina `xap mby

ote`a df oi` ,dnegk ecnriy mind lr drityn dwfgd gexdyk

rah) cg` "yi" iepiy wx `l` ,"oi`n yi" ,ixnbl ycg xac xvepy

ick ,ok it lr s`e ;(dnegk cenrl) ipy "yi"l (mixbip zeidl mind

lretd gekd lry gxkdd on ,yecig ly ote`a ecnri mindy

cinz dgxken gexd ± wqtd ila yecigd z` `exal ,df yecig

wiqtn df gekyke ± dnegk micner mind z` zeyrl xicq ote`ae

mby xacd giken ok m` .yecigd lhazn ,ef ezelirt rbxlyeciga

z` `exaln wiqti `l ycgnd gekdy gxkdd on ,"yi"n "yi" ly

d`ixa `ed mixbip zeidl mind rahy xaecy dn itlke .yecigd

zxvep m`y ,xn`py ,xnelk ± mina invr oipr `le "yin yi"
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå á ÷øôùøåù éåìéâå íéðéîä úáåùú ïàëî

úéèøô äçâùäá íéøôåëä íúåòè
ïéîãîù áæåëä íðåéîãá 'éòåèù äøåúä éúôåîå 'åúåàáå
éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå 'éîù äùåò 'ä äùòî

óøåöì àöé øùàëóøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë
íéé÷ éìëä ÷åùá åì êìåäå åðîéä úå÷ìåñî åéãéù óà éë
êë óøåöä éãéî àöé øùàë ùîî åîìöå åúéðáúá
úåàøî çè êà õøàå íéîù äùòî åìàä íéìëñä ïéîãî
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
úðåîúî äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
àåäù õøàå íéîù äùòîì éìë úðåîúì óñë úëéúç
î"ãò óåñ íé úòéø÷î øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé
åò÷áéå äìéìä ìë äæò íéã÷ çåøá íéä úà 'ä êéìåäù
çåøä úà 'ä ÷éñôä åìéàå äîåçëå ãð åîë åáöðå íéîä
íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä åéä òâøë
ïë íâ íéîá äæä òáèäù óà ÷ôñ éìá äîåçë åî÷ àìå
úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé ùãåçîå àøáð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

oeiq 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd on ,min ly ze`ivn

df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln

d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a ,`xapa invr oipr

`edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr `l` ,"oi`n yi" zcgein

dn eli`e ,mewn qtez

,(jk epi` mixbip mindy

`ed envr df rah `l`

jk lr ± "oi`n yi" d`ixa

oldl cin owfd epax `ian

,mi`xap mpyiy dnn di`x

micnerd ,dneg ,xiw enk

gekl wwcfdl ilan mnvrn

- mze` wifgiy xg`éøäL¤£¥
úávð íéðáà úîBç©£¨¦¦¤¤

çeø éìa dîöòîwifgiy ± ¥©§¨§¦©
,dze`íénä òáhL ÷ø©¤¤©©©¦

;ïë Bðéàyi minl m`e - ¥¥
,micner zeidl `l rah

dlrnln mixbip zeidl `l`

hnl`ed df rahy ixd ,d

mina "oi`n yi" d`ixa

iwl`d gekdy ,ixd mnvr

ycg xac ,"oi`n yi" dycg ze`ivn xevil jixv did `l ,gexay

± ipy "yi"l cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa ok iptl did `ly

ok it lr s`e ± dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl rahd on

ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt meyn jka yi

ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae) yecigd z` cinz `exal

ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay xnege lwe oky lkn

yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd lr ,mi`xapd lk

ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd ilae cinz

miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl mby

mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi") ux`e

enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel

gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn

iwl`d gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl

ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay

mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk .wqtd

zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken epi` ycgnd gekdy

ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg` "yi" iepiy ,seq mi

- wqtd ilae cinz yecigd z` `xaiøîçå ì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
úàéøáa,mi`xapd ±àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé ¦§¦©¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥

änëå änk úçà ìò ,óeñ íé úòéøwî øúBé àìôå̈¤¤¥¦§¦©©©©©©¨§©¨
àøápä áeLé ¯ íBìLå ñç àøápä ïî àøBaä çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©©¥¦©¦§¨©§¨¨©¦§¨

éøö àlà .Lnî ñôàå ïéàììòBtä çk úBéäì Cz` deednd ± §©¦¨¤¤©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥

,`xapdìòôpa,`xapa ±úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¥¥§¦©
eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBàokl .mi`xapd ± ¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§

'ied mlerl" :weqtd xne`jxacgekd `edy ,xeaicd ± "minya avp

eze` `exal `xapa cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d

le*ycgn ezeigdäæ ìòå§©¤
:øîàðxaecy dn lr - ¤¡©

ziwl`d zeigdy ,lirl

zgxken `xapd z` d`xay

e`xal `xapa cinz cenrl

xne` ,ycgn ezeigdle

weqtd1:úà äiçî äzàå"§©¨§©¤¤
"ílkz` dign dz` ± ª¨

lk z`e ux`d z`e minyd

± mkezay mi`xapd

,weqtd zligza mixkfpd

àlà "äiçî" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¤¨
,"äeäî"xn`p jk - §©¤

d"lyae "dnkg ziy`x"a

zexnly (` ,r .a ,gn)

dpeekd oi` ,"dign" xn`py

z` cala dign d"awdy

`xa dligzay ,mi`xapd

zpzep dnypdy dn enk ,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze`

,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl

,ïéàî Lé eðéäczeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac - §©§¥¥©¦
,"yi" `ed xacd zeigd ici lre ,llk `vnp xacd did `l ziwl`d

.miiw xac"äzà"å,"dz`" dlnd ±ó"ìàî úBiúBàä úðéça ïä± §©¨¥§¦©¨¦¥©¤
- zeize`a dpey`xd ze`d,å"éz ãòåzeize`a dpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ±à"ääå,"dz`" zlnay ±àéä± §©¥¦
lr zfnex,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng -øB÷î §©¤§
.úBiúBàäzeize`d ± "dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± ¨¦

od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly

yi" zeedzdy ,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign

cvn xwira d`a "oi`nzeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,ici lr

.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±Y óebä úeîc,`eti` ,cvik §©¤¥§©
d`a `wec odn xy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy ep` mixne`

Î ?"oi`n yi" zeedzdd,"'ä øaãéå" :áeúkä øac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥©¨©§©¥
,"'ä øîàiå",zeize` lye xeaic ly oipr -àéäåaezky dn ± ©Ÿ¤§¦

l dpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie"úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦
úBLaìúîe ,íéàéápì úBðBéìò,zepeilrd zeize`d ±íìëNa ¤§©§¦¦¦§©§§¦§¨

íúâOäå,mi`iapd ly ±,äàeápä äàøîamlkya wx `le - §©¨¨¨§©§¥©§¨
`l` ,mzbydaeáeúkL Bîk ,íøeaãå ízáLçîa íâå2'ä çeø" : §©§©£©§¨§¦¨§¤¨©

ì ìò Búlîe ,éa øacøòLa] ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,"éðBL ¦¤¦¦¨©§¦§¤¨©¨£¦©§©©
.[äàeápäyalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl miiwy ,ixd ± ©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
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ים קריעת של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*

ענה – ˘ËÈÏ"‡סוף? ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהמבאר המוסגר, מאמר מעין זהו כ"א – להד"ם אומרים שהרי – אליהם מכוון זה "אין :˙Ó‡„ ‡·ÈÏ‡–
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סה oeiq 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xbipy xac `linn zeidl mdilry gxkdd on ,min ly ze`ivn

df ixd ,mewn qtez `xapy dn oiprd ,lynl enk) dhnl dlrnln

d`ixa oi` ely mewnd zqitz lry ote`a ,`xapa invr oipr

`edy ote`a `linn `ed `xap zxivi mr `l` ,"oi`n yi" zcgein

dn eli`e ,mewn qtez

,(jk epi` mixbip mindy

`ed envr df rah `l`

jk lr ± "oi`n yi" d`ixa

oldl cin owfd epax `ian

,mi`xap mpyiy dnn di`x

micnerd ,dneg ,xiw enk

gekl wwcfdl ilan mnvrn

- mze` wifgiy xg`éøäL¤£¥
úávð íéðáà úîBç©£¨¦¦¤¤

çeø éìa dîöòîwifgiy ± ¥©§¨§¦©
,dze`íénä òáhL ÷ø©¤¤©©©¦

;ïë Bðéàyi minl m`e - ¥¥
,micner zeidl `l rah

dlrnln mixbip zeidl `l`

hnl`ed df rahy ixd ,d

mina "oi`n yi" d`ixa

iwl`d gekdy ,ixd mnvr

ycg xac ,"oi`n yi" dycg ze`ivn xevil jixv did `l ,gexay

± ipy "yi"l cg` "yi" iepiy wx `l` ,mi`xapa ok iptl did `ly

ok it lr s`e ± dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl rahd on

ycgn gekd gxken jk myly cr ,lecb yecigÎ`lt meyn jka yi

ixd ,(cin yecigd lhazn ± e`l m`ae) yecigd z` cinz `exal

ly mzeedzd dfy ,"oi`n yi" ly yecigay xnege lwe oky lkn

yecigd z` `exal ,mze` `xay iwl`d gekd lr ,mi`xapd lk

ixd ± mz`ixa iptlk "oi`"l exfgi `le "yi" eidiy ,wqtd ilae cinz

miny dyrn mincn mipindy dn ,zafekd d`eeydd itl mby

mikixv ,"yin yi" wx `idy mc` ly ezxivil ("oi`n yi") ux`e

enk) yecig ly ote`ae ipy "yi"l cg` "yi"n iepiya mby xnel

gekd gxken (dnegk dcinr ly rahl ,mixbip zeidl mind rahn

iwl`d gekdy ,aiign xak envr df xac ;icinz ote`a z`f ycgl

ila cinz eze` `exale `xapa cinz cenrl aiig `xapd z` `xay

mayga ,mireh mb md ,mz`eeyday afkd lr sqepy ,jk .wqtd

zrixwa m`e ± yeciga cinz cenrl gxken epi` ycgnd gekdy

ycgnd gekdy gxkdd on ,cala ipyl cg` "yi" iepiy ,seq mi

- wqtd ilae cinz yecigd z` `xaiøîçå ì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©¨Ÿ¤
úàéøáa,mi`xapd ±àìôäå ,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé ¦§¦©¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©§©§¥

änëå änk úçà ìò ,óeñ íé úòéøwî øúBé àìôå̈¤¤¥¦§¦©©©©©©¨§©¨
àøápä áeLé ¯ íBìLå ñç àøápä ïî àøBaä çk úe÷lzñäaL¤§¦§©§Ÿ©©¥¦©¦§¨©§¨¨©¦§¨

éøö àlà .Lnî ñôàå ïéàììòBtä çk úBéäì Cz` deednd ± §©¦¨¤¤©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥

,`xapdìòôpa,`xapa ±úðéça ïä ïäå .Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¥¥§¦©
eàøáð íäaL úBøîàî äøNòî øeacä úBiúBàokl .mi`xapd ± ¦©¦¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§§

'ied mlerl" :weqtd xne`jxacgekd `edy ,xeaicd ± "minya avp

eze` `exal `xapa cinz cenrl gxken ,`xapd z` `xay iwl`d

le*ycgn ezeigdäæ ìòå§©¤
:øîàðxaecy dn lr - ¤¡©

ziwl`d zeigdy ,lirl

zgxken `xapd z` d`xay

e`xal `xapa cinz cenrl

xne` ,ycgn ezeigdle

weqtd1:úà äiçî äzàå"§©¨§©¤¤
"ílkz` dign dz` ± ª¨

lk z`e ux`d z`e minyd

± mkezay mi`xapd

,weqtd zligza mixkfpd

àlà "äiçî" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¤¨
,"äeäî"xn`p jk - §©¤

d"lyae "dnkg ziy`x"a

zexnly (` ,r .a ,gn)

dpeekd oi` ,"dign" xn`py

z` cala dign d"awdy

`xa dligzay ,mi`xapd

zpzep dnypdy dn enk ,cala miig mdl ozep wx `ed dzre mze`

,`xapd ly eneiw z` zycgn mb zeigdy `id dpeekd `l` ,sebl

,ïéàî Lé eðéäczeigd icrlae ,miiw did `ly xacn miiw xac - §©§¥¥©¦
,"yi" `ed xacd zeigd ici lre ,llk `vnp xacd did `l ziwl`d

.miiw xac"äzà"å,"dz`" dlnd ±ó"ìàî úBiúBàä úðéça ïä± §©¨¥§¦©¨¦¥©¤
- zeize`a dpey`xd ze`d,å"éz ãòåzeize`a dpexg`d ze`d - §©¨

,"dz`" dlnay 'zde '`d edf ±à"ääå,"dz`" zlnay ±àéä± §©¥¦
lr zfnex,ätä úBàöBî 'ä,xeaicd ly ze`vend zyng -øB÷î §©¤§
.úBiúBàäzeize`d ± "dz`"y ,"mlek z` dign dz`e" yexit edf ± ¨¦

od ,zeize`d xewn ,dlrnly ze`vend 'dn ze`ad ,dlrnly

yi" zeedzdy ,"oi`n yi" zeedzd ly ote`a mi`xapd lk zeign

cvn xwira d`a "oi`nzeize`dxi`nd xe`d cvn `le ,ici lr

.zeize`dBì ïéàL óàå,d"awdl ±Y óebä úeîc,`eti` ,cvik §©¤¥§©
d`a `wec odn xy`e ,dlrnl zeize`d oipr miiwy ep` mixne`

Î ?"oi`n yi" zeedzdd,"'ä øaãéå" :áeúkä øac àìî àø÷î éøä£¥¦§¨¨¥¦¥©¨©§©¥
,"'ä øîàiå",zeize` lye xeaic ly oipr -àéäåaezky dn ± ©Ÿ¤§¦

l dpeekd ,"'d xn`ie ,'d xacie"úBiúBà á"ëä úelbúä úðéça§¦©¦§©©¦
úBLaìúîe ,íéàéápì úBðBéìò,zepeilrd zeize`d ±íìëNa ¤§©§¦¦¦§©§§¦§¨

íúâOäå,mi`iapd ly ±,äàeápä äàøîamlkya wx `le - §©¨¨¨§©§¥©§¨
`l` ,mzbydaeáeúkL Bîk ,íøeaãå ízáLçîa íâå2'ä çeø" : §©§©£©§¨§¦¨§¤¨©

ì ìò Búlîe ,éa øacøòLa] ì"æ é"øàä áúkL Bîëe ,"éðBL ¦¤¦¦¨©§¦§¤¨©¨£¦©§©©
.[äàeápäyalzdl zekiiyd ,zeize` ly oipr dlrnl miiwy ,ixd ± ©§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù
å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø çåø éìá äîöòî
àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù ïéàî ùé úàéøáá
ïî àøåáä çë 'å÷ìúñäáù å"ëàò óåñ íé úòéø÷î øúåé
êéøö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé å"ç àøáðä
ïä ïäå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë úåéäì
åàøáð íäáù úåøîàî äøùòî øåáãä úåéúåà 'éçá
àìà äéçî éø÷ú ìà íìåë úà äéçî äúàå øîàð æ"òå
ó"ìàî úåéúåàä 'éçá ïä äúàå ïéàî ùé åðééäã äåäî
úåéúåàä øå÷î äôä úåàöåî 'ä àéä à"ääå å"éú ãòå
áåúëä øáã àìî àø÷î éøä óåâä úåîã åì ïéàù óàå
úåéúåà á"ëä úåìâúä 'éçá àéäå 'ä øîàéå 'ä øáãéå
äàøîá íúâùäå íìëùá úåùáìúîå 'éàéáðì úåðåéìò
éá øáã 'ä çåø ù"îë íøåáéãå íúáùçîá íâå äàåáðä
[äàåáðä øòùá] ì"æ é"øàä ù"îëå éðåùì ìò åúìîå
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ים קריעת של בדוגמה השתמשות ידי על סוף, ים בקריעת וגם התורה במופתי הכופרים ה"מינים" את לשכנע אפשר כיצד השאלה, על (*
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oeiqסו 'i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י' חמישי יום
פרקג ,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá

.mi`iapd ly mxeaice mzaygna cräæ ïéòëe,jkl dnec ±àéä §¥¤¦
úBiúBàä úeLaìúä,dlrnly ±:áéúëãk ,íéàeøaaenk - ¦§©§¨¦©§¦§¦§¦

aezky3:íéîL 'ä øáãa"¦§©¨©¦
åét çeøáe ,eNòð,e`xap ± ©£§©¦

,"íàáö ìkoipr df ixd - ¨§¨¨
enk ,"dt gex"e "xeaic" ly

ly oipr `ed d`eapay

"'d gex"e "xeaic"àéäL ÷ø©¤¦
yalzn xeaicdy dn ±

`ed ,mi`xapaéãé ìò©§¥
ìzLäúBaø úeìL ¦§©§§©

,úéðôeb äiNòì úBãøBiL ãò ,úBîeöòå`edy ,diyrd mlera - ©£©¤§©£¦¨¨¦
miipteb mi`xap lra ipteb mleràéä íéàéápä úâOä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨©©§¦¦¦

mlera ±úeìéöàa©£¦
íìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨

:äàéøaädbixcnne - ©§¦¨
dlbzne xi`n ,ef dpeilr

,mipt lk lr ,mxa .mi`iapl

zeize`d lr o`k xaecn

zeyalznd dlrnly

ote`a mzeigdl mi`xapa

.oi`n yi zeedzd ly

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

ly ote`a eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå-exaqedy §¨¡¤¨¥¤

iwl`d gekdy ,lirl

cinz "cenrl" gxken

ila eze` `exale `xapa

."yil oi`"n wqtdìk̈
ïéáé øác ìò ìékNî©§¦©¨¨¨¦

éà ,BøeLàìàøáð ìkL C ©£¥¤¨¦§¨
Léå`xapdy zexnl ± ¨¥

,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xp

ixdáLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨
çk éaâì Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL-xaca ¤©¦§¨
,`xapdBúBà äeänä©§©¤

BàéöBîe ãéîzila ± ¨¦¦
,wqtd.Léì Lnî ïéàî± ¥©¦©¨§¥

xac ± "oi`" didiy mewnay

didy itk ± `vnpa epi`y

jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi" didi ± `xapy iptl

`xapd did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd z` `exal cinz

ly eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e oi`"l jted

iwl`d gekd iabl melkÎ`lk `ed `xapd `linne ,`xapd

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ila `ivnndàøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨
,úeLnîe Léì eðì äàøð ìòôðå-`le ,iynne ize`ivn xack §¦§¨¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekkúîçî eäæ,iptn ±íéâéOî eðà ïéàL ¤¥£©¤¥¨©¦¦
elà ìáà ,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨£¨¦

úà âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzðìëaL úeiðçeøå úeiçä ¦§¨§¨©¦¦§§©¦¤©©§£¦¤§¨
Y åét çeøå 'ä ét àöBnî Ba òôBMä ,àøáðipira mi`ex epiid eli` ¦§¨©¥©¦¨¦§©¦

gek eze`a mipigane xya

lka rteyd ipgex iwl`

it `ven"n zeize`d ,`xap

."'dúeiîLb äéä àìŸ¨¨©§¦
Lnîe Bøîçå àøápäB ©¦§¨§¨§©¨
àeä ék ,eðéðéòì ììk äàøð¦§¤§¨§¥¥¦
ly zeynnde xnegd ±

,`xapdúeàéöna ìèä¥©§¦
Lnî,qt`k aygp ±éaâì ©¨§©¥

,BaL úeiðçeøäå úeiçä©©§¨£¦¤
øçàî,oeeik ±éãòìanL ¥©©¤¦©§£¥

úeiðçeøä,`xapay ±äéä± ¨£¦¨¨
,`xapd,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨

éîé úLL íã÷ Bîk§Ÿ¤¥¤§¥
,Lnî úéLàøa-did f`y §¥¦©¨
;ynn "qt`e oi`"úeiðçeøäå§¨£¦
åéìò òôBMä,`xapd lr ± ©¥©¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦¨¦

BúBà äeäîe ,Léì ïéàå ñôàîYz` zniiwn ziwl`d zeigd ¥¤¤¨©¦§¥§©¤
,iynn xacl eze` dyere `xapd.úîàa Bãòìa ñôà ïk íàoi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤

wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd caln ,melk zn`a `ed

on sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d ze`ivnd `id ,`id

wx d`a eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn oi` ,zipgexd zeigd

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd zeigdy dnn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

áéúëãë íéàåøáá úåéúåàä úåùáìúä àéä äæ ïéòëå
àéäù ÷ø íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ä øáãá
äéùòì úåãøåéù ãò úåîåöòå úåáø úåìùìúùä é"ò
úùáìúîä 'åìéöàá àéä 'éàéáðä úâùä ë"àùî úéðôåâ

:äàéøáä íìåòá

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá
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ו.3. לג, תהלים

oeiq `"i iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"א שישי יום

,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr:íéã÷äì

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira

jkl lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`

íéøcìå õøàì øéànä LîMä øBà ,àeä-ipxw ,xnelk ,dilr ©¤¤©¥¦¨¨¤§©¨¦
,ynydøBàå åéæ àeäL¤¦§

LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤
äàøðå,df xe` ±,ìk ïéòì §¦§¤§¥Ÿ

-`edy itkìò øéàî¥¦©
.íìBòä ììçáe õøàä̈¨¤©£©¨¨

,èeLt äæ ,äpäå-i`ce §¦¥¤¨
,xacdBðLé äfä åéæå øBàL¤§¦©¤¤§

ynyd ipxw ,eif eze` ±

,mi`vnp ,ux`l miribny

øeck øîçå óeâa ïk íb©¥§§Ÿ¤©
,íéîMaL Bîöò LîMä©¤¤©§¤©¨©¦

íàL,df xe` m` ixdy ± ¤¦
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck ìk-,ux`l crìk ¨¨¨
øéàäì ìëeiL ïkL¤¥¤©§¨¦
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סז oeiq `"i iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"א שישי יום

,gr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äæì ìùîäå,156 'nr cr:íéã÷äì

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira

jkl lynd ,mday iwl`d gekd `ed mze`ivn lky oeeik ,zizin`
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ék ,Lnî,`ed ±ìèa ©¨¦¨¥
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åéfäL ,äfä åéfäå øBàä̈§©¦©¤¤©¦
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my `vnp in xicbdl
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oeiqסח a"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ב קודש שבת יום
פרקד ,156 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðä éë ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì
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,lynpdìLnaL,ynyd iabl ynyd xe` ly ±øB÷nä ïéà± ¤©¨¨¥©¨
`vnp ,ynydúeàéöna©§¦

ìòå íìBòä ììça ììk§¨©£©¨¨§©
BøBà íL äàøpL õøàä̈¨¤¤¦§¤¨

,øeîb Léì-oeeik ixd §¥¨
dppi` ,xewnd ynydy

xe` okl ,llk my z`vnp

zpigaa my `ed ynyd

`ed recn oaene ,ze`ivn

.ze`ivnk d`xpïéàM äî©¤¥
,ãéîz íøB÷îa íä íéàeøaä ìk ïk-gekd ,xewnd ixdy ¥¨©§¦¥¦§¨¨¦

"oi`"n ycgn cinz eze` `xeae `xapd jeza cinz `vnp ,iwl`d

,"yi"l.øNa éðéòì äàøð øB÷nä ïéàL ÷ømd zn`a ,j` ± ©¤¥©¨¦§¤§¥¥¨¨
- jk m`e ,mxewna cinz mi`vnpúeàéöna íéìèa ïðéà änìå§¨¨¥¨§¥¦©§¦

?íøB÷îìote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia oi` recn ± ¦§¨
milha md ji` d`xiiy

zzl `l `linne ,ze`ivna

mi`xapd z` ze`xl mewn

?"ze`ivn"ke "yi"kCà©
éøö ¯ äæ ïéáäìC §¨¦¤¨¦

:íéc÷äì-owfd epax §©§¦
df xacy ,`ad wxta xiaqi

ly iwl`d gekdn `a

lr dqknd mlrde mevnv

ze`xidl elkei mi`xapdy "lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d

zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

epi` `xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

"oi`"n cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn

d`xp `xapdy dne ;"yi"l

df ixd ,zeynne "yi"k epipirl

oi` eply xyad ipiray iptn

z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep`

ly lynak ± 'd xac z` ,exewn

uegn `edyk ,ynyd xe`

`l` ,ynyd xeck seba ,exewnl

`ed ,ux`d lr e` mlerd llga

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

ynyd xe`y oeeik ,lyna mpn`

drya exewna `vnp epi` ok`

ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp `ed recn oaen ± ux`d lr xi`n `edy

± `xapd jeza cinz cnerd ,'d xac `edy ,exewna cinz `vnp `xapd

mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti` ,recn

yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"enk ± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
"obn"d enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy

.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneydLeøt± ¥
dlnd"ïâî"dzece` ynylzekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¨¥

`l` ,weqta xaecnLîMì ÷zøð àeäick ±eìëeiL ,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥¤§
,Bìáñì úBiøaäyi ,ynyd ipxw z` helwl elkei mi`xapdy ick ± ©§¦§¨§

.ynyd xe` z` helwl mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl dl

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2-Ceøa-LBãwä àáì ãéúòì" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦¨Ÿ©¨¨
."'eë da ïéðBcð íéòLø ,d÷zøpî änç àéöBî àeämiryxd ± ¦©¨¦©§§¨§¨¦¦¦¨

dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik dngd zervn`a eyprii

,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve ± ynyd ly wfgd

(elkei ,efn dxizi `l`

±ynyd xe` ici lr `txidl

df xn`nn mi`exly

yi ynyly ,l"f epinkg

xyt`nd "wzxp"e "obn"

.ynyd xe` z` lawlBîëe§
,LîMä ãòa ïâî ÷zøpäL¤©©§¨¥¥§©©¤¤
lawl mc`d ipa elkeiy ±

,dxe` z`"íéäìà" íL Ck̈¥¡Ÿ¦
ì ïâî.àeä-Ceøa ä"éåä íL ¨¥§¥£¨¨¨

z` lawl mi`xapd elkeiy ±

:"miwl` 'ied obne yny ik" yexit ,`eti` ,dfe ± .'ied my ly xe`d

my ly xe`d lr oibn "miwl`" mye ,"yny"d lynk `ed 'ied my

owfd epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d enk ± eze` lawl elkeiy 'ied

lawl elkeiy ick "obn"l 'ied my ly xe`d wewf recn ,oldl xiaqi

:eze`ä"éåä íLc,dedn oeyln ±ïéàî ìkä úà äeänL BLeøt §¥£¨¨¥¤§©¤¤©Ÿ¥©¦
,Léì±`"hily x"enc` w"k zxrd± "ded zaiz ± zeize`d edf" : §¥

"ded" dlnd z` zeaikxnd "'ied" myn "ded" zeize`d yly od el`

,dedn oeylnã"eiäå,'ied myay ±úLnLîdxen ±älòtä ìò §©§©¤¤©©§ª¨
ìa àéäL,ãéîúå äåä ïBLdzid `l dlertdy ,xnel mivexyk ± ¤¦¦§Ÿ¤§¨¦

Îzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp `l` ,mrt i` wx

.dlertd zeicinz lr d`xnd xac ,dlertdé"Lø Løôãkenk ± ¦§¥©©¦
,i"yx yxtny÷eñt ìò3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l ± ©¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri" `l` "dyr" aezk

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö

éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä
åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, איוב

oeiq a"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`ixa ,"'ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn `id mb

yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `id ,"yil oi`n" lkd

;"oi`níéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä úeiçä eðéäå§©§©©©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦
äeäîe ,Bçeøå 'ä ét àöBnîàì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà ¦¨¦§§©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ

íäì éc,mi`exal ±äîa ©¨¤§©
éîé úLLa eàøápM¤¦§§§¥¤§¥
íéîi÷ úBéäì úéLàøa§¥¦¦§©¨¦

,äæamd migxken `l` ± ¨¤
"oi`"n ycgn cinz `xaidl

,"yi"l.ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥
,'ied my ly "yny"d edf ±

,mi`xapl xi`n dxe`y

rbx lk mixvep md epnne

zpigan ,mxa ."yil oi`n"

,ielb ote`a xi`nd 'ied xe`

milha mi`xapd eid

dzid `le ixnbl ze`ivna

deednd ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn mey zi`xp

jk myl .`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn `xapd z`

`ly ,'ied my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp

eli`k envr z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi

itk ,"yi"le "ze`ivn"l `xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed

.oldl xaqeiyàeä-Ceøa-LBãwä ìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤©¨¨
áéúk4:ãñç úcî àéä "ìBãbä" Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" §¦©¨©¦¥©¨¦¦©¤¤

,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáe úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå§¦§©§©©§¨¨¨§¦§¥¥§©§¦
íéàeøa úBéäìick ± ¦§§¦

eedziyíéîi÷å Léì ïéàî¥©¦§¥§©¨¦
,ípç ãñça± d"awd ly ± §¤¤¦¨

oiae jkl mie`x md m` oia

ecqgn miniiw md ,e`l m`

.cala d"awd lyúàø÷ðå± §¦§¥
,cqgd zcnék ,"älãb"± §ª¨¦

y ,iptnìL Búlãbî äàä¨¦§ª¨¤
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àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä©¨¨
ìBãb ék ,Bîöòáe BãBáëa¦§§©§¦¨
,ø÷ç ïéà Búlãâìå 'ä± §¦§ª¨¥¥¤

,leab dl oi`y iptnïëìå§¨¥
úeiç ïk íb òétLî©§¦©©¥©

,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòì Léì ïéàî úeeäúäåiptn ±òáhL §¦§©¥©¦§¥§¨§¦¥¥¤¤©
áBhä,mvra aehy df ±áéèäì:dlrnl mb jk ,mixg` mr ± ©§¥¦

mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd zcn zpigan

.ezeige ecqg rtyez

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ב.4. סט, יומא ראה עשרה. שמונה בתפילת

oeiq a"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`ixa ,"'ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn `id mb

yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `id ,"yil oi`n" lkd

;"oi`níéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä úeiçä eðéäå§©§©©©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦
äeäîe ,Bçeøå 'ä ét àöBnîàì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà ¦¨¦§§©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ

íäì éc,mi`exal ±äîa ©¨¤§©
éîé úLLa eàøápM¤¦§§§¥¤§¥
íéîi÷ úBéäì úéLàøa§¥¦¦§©¨¦

,äæamd migxken `l` ± ¨¤
"oi`"n ycgn cinz `xaidl

,"yi"l.ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥
,'ied my ly "yny"d edf ±

,mi`xapl xi`n dxe`y

rbx lk mixvep md epnne

zpigan ,mxa ."yil oi`n"

,ielb ote`a xi`nd 'ied xe`

milha mi`xapd eid

dzid `le ixnbl ze`ivna

deednd ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn mey zi`xp

jk myl .`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn `xapd z`

`ly ,'ied my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp

eli`k envr z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi

itk ,"yi"le "ze`ivn"l `xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed

.oldl xaqeiyàeä-Ceøa-LBãwä ìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤©¨¨
áéúk4:ãñç úcî àéä "ìBãbä" Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" §¦©¨©¦¥©¨¦¦©¤¤

,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáe úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå§¦§©§©©§¨¨¨§¦§¥¥§©§¦
íéàeøa úBéäìick ± ¦§§¦

eedziyíéîi÷å Léì ïéàî¥©¦§¥§©¨¦
,ípç ãñça± d"awd ly ± §¤¤¦¨

oiae jkl mie`x md m` oia

ecqgn miniiw md ,e`l m`

.cala d"awd lyúàø÷ðå± §¦§¥
,cqgd zcnék ,"älãb"± §ª¨¦

y ,iptnìL Búlãbî äàä¨¦§ª¨¤
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ב.4. סט, יומא ראה עשרה. שמונה בתפילת
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המשך ביאור למס' נדה ליום רביעי עמ' א



היום יום . . . ע

ה'תש"גו סיון, א דחה"שיום רביעי
מּות. ֶפר ּתֹוָרה, ֵאין אֹוְמִרים ַאְקּדָ רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: לקוטי אמרים .. הנקרא בשם . . . ואחדותו ית'.

מֶעִזיּבּוׁש.  בֹוד ּבְ בּועֹות תק"ך, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ַחג ַהּשָׁ יֹום ָהְרִביִעי א ּדְ ם טֹוב – ּבַ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ִהְסּתַ
לּו  ִנּטְ ָהְרִביִעי  ּיֹום  ּבַ  – פֶעטֶעְרּבּוְרג  ּבְ תקנ"ט  ִכְסֵלו  ּבְ כ  ד  יֹום   – ֶזה  ַעל  ָאַמר  ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 

אֹורֹות. ַהּמְ

ה'תש"גז סיון, ב דחג השבועות ]בחו"ל[יום חמישי

חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: שער היחוד . . . כולא חד.

ִים:  ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ
ֹמאל  ִהיא ׂשְ ֶאְמַצע. ה' - ֵמֵסב ֹראׁשֹו ִליִמינֹו, ׁשֶ ֵרְך ֹראׁשֹו ּבָ ְתּבָ ַבת ְיָבֶרְכָך - ַהּמִ אֹוְמִרים ּתֵ ׁשֶ ּכְ
ֶאְמַצע.  לֹום - ֹראׁשֹו ּבָ ִהיא ְיִמין ַהְמָבֵרְך ְוכּו'. ׁשָ ֹמאלֹו ׁשֶ ֶאְמַצע. ָיֵאר - ִלׂשְ ְמֶרָך - ּבָ ַהְמָבֵרְך. ְוִיׁשְ
מֹוַע.  בֹות ָצִריְך ִלׁשְ אֹוְמִרים ַהּתֵ ׁשֶ ְוָקא, ֲאָבל ּכְ ִנים ּדַ ַהּכֲֹהִנים ְמַנּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל עֹוָלם - ּבְ ֲאִמיַרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִנים ְלֵתַבת "ְלָך" - ְוִאם .  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ יק. ּכְ ּדִ ל עֹוָלם . . . ַהּצַ ם", אֹוְמִרים ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִנים ְל"ְוָיׂשֵ ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ָהל[  לֹום" - אֹוְמִרים ]ַהּקָ אֹוְמִרים ]ַהּכֲֹהִנים[ "ׁשָ ׁשֶ ם . . . ְלטֹוָבה. ּכְ לֹום" - ּוְכׁשֵ ע. ְל"ׁשָ . . ֱאִליׁשָ
ָניו. ית ַעל ּפָ ּלִ ֲעַדִין ַהּטַ ׁשֶ ת ָאֵמן, ּכְ רֹום" אֹוְמִרים ַאַחר ֲעִנּיַ ּמָ יר ּבַ ִני ְוִתְרֵצִני". "ַאּדִ ְמֵרִני ּוְתָחּנֵ "ְוִתׁשְ

ה'תש"גח סיון, אסרו חה"ש ]בחו"ל[יום ששי

חומש: נשא, ששי.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ב. והנה . . . ־154־ אינו כן.

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה )א צוזאמענקונפט ּפלַאץ, 
וואו השי"ת כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים( און גנת אגוז 
)בגימטריא חטא(. און השי"ת גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך 

אליין אויסקלייבן א וועג אין לעבען.

ּבֹו  ׁש, ׁשֶ רּוְך הּוא )ְמקֹום ִמְפּגָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ינּוְנָיא" ׁשֶ ל "ּגִ ֲעֹרֶבת ׁשֶ ִמי הּוא ּתַ ׁשְ ה ַהּגַ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ַהּכֹוֵלל[  ִעם  'ֱאגֹוז'  ה  ּלָ ]=ַהּמִ ֱאגֹוז"  ת  ְו"ִגּנַ ְבָרִאים(  ַהּנִ ִחיר  ּבְ ָהָאָדם  ִעם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ְבָיכֹול  ּכִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה' 
ֶרְך  ַעְצמֹו ּדֶ ָהָאָדם ָיכֹול ִלְבֹחר ּבְ ית ָלָאָדם, ׁשֶ ִחיָרה ָחְפׁשִ ֵרְך ַמֲעִניק ּבְ ם ִיְתּבָ א ֵחְטא( . ְוַהּשֵׁ ִגיַמְטִרּיָ )ּבְ

ים. ַחּיִ ּבַ

ה'תש"גט סיוןשבת

חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וכ"ש . . . ־154־ הבריאה.

די וועלט דארף הָאבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נָאר דורך אותיות התורה. די 
אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת הִשתא סדרי משנה 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עי היום יום . . . 
)בעל־פה( איז א "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות ווָאס מען וועט חזר'ן וואו 
מען וועט זיין, אין ווָאס פאר א ּפלַאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די פארבינדונג 
געפינען  צו  זייער שווער  איז  נשמה. עס  אותיות  איז  קוב"ה. משנה  מיט  ישראל  פון 
די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י אין דער שמירה כללית און 
דער שמירה פרטית, ווָאס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י בריינגען. און 
ווָאס מען וועט  ווערטער צו בַאשרייבען דעם גרויסען נחת רוח,  עס פעלען אויס די 

פארשַאפען דעם בורא עולם ב"ה.

ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם ָזקּוק ְלָטֳהַרת ָהֲאִויר. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ
ֶרְך".  ּדֶ ָך ּבַ ה( ִהיא "ּוְבֶלְכּתְ ַעל ּפֶ ָנה )ּבְ ה ִסְדֵרי ִמׁשְ ּשָׁ ת ַהּשִׁ ָרִטית. ֲחֻלּקַ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוׁשְ ִמיָרה ּכְ ֵהן ׁשְ
ל  ׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָיִאירּו   – ְצאּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ְצאּו,  ּמָ ּיִ ׁשֶ ֵהיָכן  אֹוָתם  נּו  ּנְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ָניֹות  ָנה־ִמׁשְ ׁשְ ַהּמִ
יַע  ים ְלַהּבִ ּלִ ה ְמֹאד ִלְמֹצא ֶאת ַהּמִ ָמה. ָקׁשֶ ָנה ִהיא אֹוִתּיֹות ְנׁשָ ִריְך הּוא. ִמׁשְ א ּבְ ָרֵאל ִעם קּוְדׁשָ ִיׂשְ
ַהֲחָזָרה  ָרִטית, ׁשֶ ִמיָרה ּפְ ָלִלית ּוַבׁשְ ִמיָרה ַהּכְ ׁשְ ֵרְך, ּבַ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ יֹוֵתר, ּבְ דֹוָלה ּבְ ֶאת ַהּתֹוֶעֶלת ַהּגְ
ְגְרמּו  ּיִ ֶדל ַנַחת ָהרּוַח ׁשֶ ים ְלָתֵאר ֶאת ּגֹ ּלִ ֵרְך, ַוֲחֵסרֹות ַהּמִ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ִביא, ּבְ ָניֹות ּתָ ל ִמׁשְ ִדיָרה ׁשֶ ַהּסְ

רּוְך הּוא. ְלבֹוֵרא עֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִלי,  ִמּכְ לּול  ּכָ ֵנר  ֵנרֹות.  ְקרּוִיים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ...ּבְ ִליִחידּות:  ְנסֹו  ִהּכָ ּבְ ְלֶאָחד  ָעָנה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך  ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ִתיָלה, ׁשֶ ּפְ
ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאֹלִקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ְדִליק; ַעל ְיֵדי ַהּכָ ַהּמַ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט א 
השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק שכלי, 

איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ֶרְך ַהֲחִסידּות,  ל ֲעבֹוַדת ה' ַעל ּדֶ ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ת  ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ

יום 
רביעי

יום 
שישי

יום 
חמישי



היום יום . . . עב

י,  ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ִתים ּבַ ַהּמֵ
ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאֹלִקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְכִלית – ֲהֵרי זֹו ּתְ ַהּשִׂ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַבּה ָהֲאִמּתִ ַעל ַהּגֹ

שבת 
קודש
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עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב סיון ו' ראשון יום לנשים תורה תלמוד

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰ãeîìz úeëæ dì äéäL äèBN¨¤¨¨¨§©§

äìBz Bæ éøä ¯ äøBz ãeîìz ìò äeöî dðéàL ét ìò óà ¯ äøBz¨©©¦¤¥¨§ª¨©©§¨£¥¨

ì äúî dðéàå ,dì.dzòL ¨§¥¨¥¨¦§¨¨

במשנה א)נאמר כ, מיד,(סוטה נענשת הסוטה אין שלעיתים

ובגמרא עונשה. את ודוחה לה העומדת זכות א)מחמת כא, (שם

מצווה איננה הרי תורה, לימוד בזכות אם זכות? באיזו הקשו:

קיומה? לאחר מגינה המצוה אין הרי מצוות בזכות ואם כך, על

וילדיה. בעלה של תורה ללימוד הסיוע לזכות שהכוונה ותירצו

יש תורה, לימוד על מצווה שאינה אף אשר הרמב"ם כוונת וזו

לבעלה הסיוע מצד רוקח)זכות .(מעשה

ה'אגור' כתב מז)והנה, סי' או"ח יוסף ברכת(בית מברכות שנשים

את ללמוד חייבות תורה, בתלמוד חייבות שאין אף כי התורה

שזכות לומר אין מדוע כן, ואם בהן. הנוהגות המצוות דיני

לה? עומדת זה לימוד

הלוי' ה'בית ו)ומתרץ סי' בפני(ח"א מצוה הוא הלימוד באיש :

ואין המצוות, לקיום אמצעי רק הוא הלימוד באשה אך עצמה,

שרשאית וכשם מפורענות. המצילה תורה תלמוד מעלת את בו

כך ממנה, שפטורה אף גרמא, שהזמן עשה מצוות על לברך

ת"ת. במצות חייבת שאינה אף התורה ברכת מברכת

ללמוד שמחויבת משום הוא שהטעם ה'אגור' שכתב ומה

תורה, ללמוד לאשה שאסור שאף כוונתו שלה, המצוות דיני

וחייבת מאחר תפלות', מלמדה כאילו תורה בתו ו'המלמד

למרות לברך ויכולה איסור, זה בלימוד אין מצוותיה, בלימוד

שפטורה.

שעליה החיוב מצד שמברכת נראה ה'אגור' מלשון אמנם

תגן לא מדוע הקושיא: חוזרת כן ואם מצוותיה, דיני את ללמוד

זה? לימוד זכות עליה

לומר: ויש

לקיום כאמצעי רק (ולא עצמו בפני כענין נחשב הלימוד

זכות מקום, ומכל התורה. ברכת כך על ומברכת המצוות)

נובע זה חיוב כי אצלה, קיימת אינה הלומד על המגינה התורה

מצות של המיוחדת המעלה לגבי ואילו במצוותיה. מחיובה

איננה והזכות ועושה, מצווה כאינה נחשבת היא תורה תלמוד

עליה 37)מגינה עמ' י"ד, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ב סיון ז' שני יום נישואין? או קידושין משעת - קרובות איסור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íãà LcwL ïåék¥¨¤¦¥¨¨

åéìò äåøò ïäî úçà ìëå ,íéLð LL äéúBáBøwî åéìò eøñàð ,äMà¦¨¤¤§¨¨¦§¤¨¥¨¦§¨©©¥¤¤§¨¨¨

.íìBòì§¨

משעת עליו חל אשתו קרובות שאיסור כאן נקט הרמב"ם

המלך' ה'שער וכתב ה)הקידושין. חתנים חופת שלדעת(אישות,

עריות)התוספות ד"ה א צז, משעת(יבמות רק חל קרובות איסור

משפחה) (קרבת 'שארות' מצד הוא עריות איסור כי נישואין,

נישואין. ידי על רק שנקבעת

לנר' היכי)וה'ערוך ד"ה א ב, ארץ(יבמות דרך למסכת ציין

שבע(בתחילתה) עליו אוסר זה הרי האשה את "המקדש נאמר בה

ביאר – 'שבע'? ולא עריות' 'שש הרמב"ם כתב (ולמה עריות"

ואחות לעולם, האסורות את רק מנה שהרמב"ם יעקב', ה'נחלת

זה. בכלל אינה אשתו בחיי רק עליו ערוה שהיא אשתו

ט'). בהלכה בנפרד אותה הביא והרמב"ם

ה'הפלאה' ה)ובעל ס"ק ט"ו סי' לשבת' כשיטת('נתיבות הוכיח

מהמשנה ב)הרמב"ם נ, אינן(קידושין כאחת ובתה אשה "המקדש

– זה אחר בזה שאינו "כל בגמרא מבואר והטעם מקודשות".

לחול יכולים אינם הבת שקידושי וכשם אינו". אחת בבת אפילו

בה תופסים ואין 'ערוה' הבת מעתה כי האם, קידושי לאחר

תופסין. הקידושין אין כאחת שתיהן יקדש אם גם כך קידושין,

הקידושין. משעת כבר נאסרות האשה שקרובות כן, אם מפורש

הרמב"ם, כשיטת סוברים התוספות שגם יתכן כי ומוסיף,

הרי אשתו בקרובות נאסר נישואין ידי על שדווקא שאמרו ומה

ימצא שמא לחשוש יש נישואין היו שלא זמן שכל משום זה

טעות', 'מקח בטענת למפרע הקידושין את ויבטל מום בה

שם)כמבואר וברש"י ב. נז, אוכלת(קידושין אינה לכהן שהארוסה

ונמצא מום, המקדש בה ימצא "שמא הנישואין עד תרומה

בתרומה". זרה שאכלה ונמצא ובטלים, טעות קידושי

כתבו למפרע, הקידושין את לבטל אפשרות שישנה וכיון

קרובות על 'ערוה' דין חל הנישואין ידי על שדווקא התוספות

קידושי על להענישו יכולים ביתֿדין אין כן לפני כי האשה,

היא ספק' 'התראת - העדים והתראת היות לעילהקרובה, (וראה

.ה"ב)פ"א

אין הנישואין שקודם משמע התוס' מדברי כי להעיר [ויש

לכך שהטעם כתבו שהרי עונשין, לענין רק ולא ערוה, דין כלל

ע"י רק שנקבעת 'שארות' בגלל הוא עריות שאיסור מפני הוא

נישואין]

ה'תשע"א סיון ח' שלישי יום המראות בין החילוק

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íéîc äMîçå©£¦¨¨¦

ïø÷ëe ,øçMäå ,íãàä :ïä elàå ;øBäè øàMäå ,äMàa íéàîè§¥¦¨¦¨§©§¨¨§¥¥¨¨Ÿ§©¨Ÿ§¤¤

.âeænä ïéiëå ,äîãà éîéîëe ,íkøk©§Ÿ§¥¥£¨¨§©©¦©¨

שיש אלא בלבד, אדום מראה הוא המטמא המראה למעשה,

אלא הוא, "אדום – שמטמא השחור ואילו סוגים. ארבעה בו

והושחר" הגוף מן כשנעקר אדה"זשלקה סק"ב).(שו"ע קפח סי'

הם ההבדלים בפשטות, – המראות סוגי בין להבדל ובנוגע

הגמרא מסוגיית כי האודם ואילך)בדרגת א יט, שהאדום(נדה מובן

הקזה' ה"ח)כ'דם המראות(לקמן ששאר ומכאן ביותר. האדום הוא

'כיין שהמראה ונמצא, מזה. למטה זה באדמימותם, ממנו כהים
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ה'תשע"ב סיון י"א שישי יום פריש' מרובא דפריש 'כל

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰áéøçðñ äìòLk§¤¨¨©§¥¦

íúBà äìâäå äæa äæ íáøòå úBnàä ìk ìaìa ,øeMà Cìî¤¤©¦§¥¨¨ª§¥§¨¤¨¤§¦§¨¨

úBnà ìëa íéøeñàä úBnà òaøà eáøòúðå ìéàBäå ...íîB÷nî¦§¨§¦§¦§¨§©§©ª¨£¦§¨ª

Bú÷æç ,øibúäì ïäî LøBtä ìkL ¯ ìkä øzä ,íéøzî íäL íìBòä̈¨¤¥ª¨¦ª©©Ÿ¤¨©¥¥¤§¦§©¥¤§¨

.áøä ïî LøtL¤¥¥¦¨Ÿ

הרמב"ם לדברי סותרים אלה דברים לכאורה להקשות: ויש

מלכים ז)בהלכות אף(ה, כי הזה, בזמן גם במצרים לדור שאסור

עקב אלא הארץ בעצם לא הוא האיסור הרמב"ם שלדעת

האומות, את בלבל שסנחריב כיון הרי יושביה, של מעשיהם

המצרים אינם יושביה כאשר במצרים לגור אסור יהיה למה

הידועים?

דמיעוטן גב על ואף סנחריב... "בא ה'לבוש': כתב והנה,

מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע, ליה והוי במקומותיהן נשאר

וכל מהם, פורש הוא הרי שמתגייר אותו מקום מכל – דמי

מיד". ומותרין פריש, מרובא דפריש

מסוימת ארץ של המקורית האוכלוסייה רוב אם אכן כלומר,

הגדר ומעתה לגמרי השתנו האוכלוסייה פני הארץ, את עזב

חלים לא 'קבוע' בדבר אבל שנותר, מי על יחול לא ההלכתי

דמי", מחצה על כמחצה קבוע "כל אלא ומיעוט רוב דיני

בלבל שסנחריב אף ולכן, בטל. ואינו כמחצית נחשב והמיעוט

לדור שאסור הדין ארץ, בכל נשאר שמיעוט כיון האומות, את

למצרי להינשא מותר זאת, ועם עומד. בתוקפו במצרים

האסורים של מבניהם הוא שמא חוששים אין כי שהתגייר

פרש זה שגר מניחים אנו התבלבלו, שהאומות לאחר כי בחיתון

בקהל. לבוא המותרות האומות מרוב ובא

הרמב"ם דברי יובנו זה תקסב)ולפי למצוה השמטה חינוך מנחת :(ראה

היא להתגייר" מהם הפורש "כל הרמב"ם דברי כוונת

פרישה הוא פריש" מרובא דפריש "כל של הגדר שבענייננו

להתגייר פרשו ועתה נכרים, בתערובת היו זה לפני במצב:

לענין אבל מותר, שהתגייר מצרי ולכן מותרים אכן כזה ובמצב

קבוע", ל"מקום נחשבת מצרים הנה במצרים, לשבת האיסור

עומד. בתוקפו האיסור ולכן דמי", מחצה על ו"כמחצה

ה'תשע"ב סיון י"ב קודש שבת שילוחיה אחר ציפורה את משה לקיחת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìLeøñàð íéLð L ¨Ÿ¨¦¤¤§

...äLeøb ¯ íéðäkä ìk ìò©¨©Ÿ£¦§¨

א)במכילתא פרשה הפסוק(יתרו בפירוש תנאים יח,נחלקו (שמות

שילוחיה".ב) אחר משה אשת צפורה את משה חותן יתרו "ויקח

המודעי אלעזר ורבי בגט, ממנו שנפטרה אחר אומר יהושע רבי

לביתה"). לשוב לה ("שאמר במאמר ממנו שנפטרה אחר אומר

רענן' ב'זית כך על אברהם')והקשה ה'מגן כהן(לבעל רבינו משה :

היה ב)גדול קא, את(זבחים נשא איך יהושע רבי לדברי כן, ואם

בגרושה? אסור כהן והלא בגט, ממנו שנפטרה אחר ציפורה

היתה הראשונים שבנישואיה לשיטתו יהושע רבי ומיישב:

וכיון שנתגיירה. לאחר שנית למשה ונישאה נכריה, ציפורה

שנולד כקטן שנתגייר א)"ש"גר כב, שנתגיירה(יבמות לאחר הרי ,

גדול. לכהן מותרת ומעתה הקודם מעמדה בטל

ינחמנו' 'זה בספר כך על המכילתא)ותמה על ממהֿנפשך,(פירוש :

ונאסר שניתנה קודם התורה מצוות את קיים רבינו משה אם

אסורה היא שאף כגיורת לו נישאה איך גרושתו, להחזיר עליו

ה"ג)לכהן פי"ח היה(להלן יכול התורה מצוות את קיים לא ואם ,

אשתו את משה נשא שכאשר בהכרח אלא כגרושה? לשאתה

העבודה נעשתה שעה באותה כי כהן, היה לא עדיין בשנית

העבודה ניטלה העגל חטא לאחר ורק בבכורים, במשכן

המילואים. ימי בשבעת משה של הכהונה והתחילה מהבכורים

ב)והחיד"א יתרו קדומים מיישב:(נחל

ונאסר שניתנה קודם התורה את קיים בוודאי רבינו משה

התבטל שנתגיירה וכיון כגרושה, ציפורה את לשאת עליו

למשה הותר לכהן, אסורה גיורת שגם ואף הראשון. מעמדה

מן שבאה משום הוא לכהונה שפסולה גיורת כי לשאתה,

פסלה" עכו"ם ו"ביאת א)הגויים, סא, יבמות משום(רש"י ואסורה

נשואה שהיתה ציפורה אך התורה, מן לכהן האסורה זונה

לאחר גם מותרת היתה היא, וכשרה שצנועה וידע למשה

שנתגיירה.
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מכולם. הכהה הוא – האחרון שהוא המזוג'

אנו "שאין הזה בזמן אפילו זה שלפי צדק', ה'צמח וכתב

מראה כל לטמא היא חכמים... גזירת הדמים... במראות בקיאים

ואדמומיות" שם)שחורות אדה"ז הרבה(שו"ע הכהה במראה הנה ,

הוא] [שמא בו להסתפק שאין "פשיטא המזוג, כיין מאדום יותר

מהמזוג". למעלה הם שהרי הטמאים, מראות בשאר

(גם) הוא המראות ארבעת בין שההבדל להוכיח יש מאידך

צבע של סוגים ארבעה שהם היינו האדמימות", ומראה "באיכות

מגוונים המורכב אדום של אחר סוג הוא מראה (וכל אדום

נוספים):

ט')להלן היה(הלכה אם הללו, מראות "ארבעה הרמב"ם: כתב

טמא. זה הרי מהם, עמוק או מהם אחד כל כמראה הדם מראה

ארבעת בין שההבדל נאמר ואם טהור". זה הרי ממנו, דהה היה

המראה את לטהר איֿאפשר האדמימות, ברמת רק הוא המראות

מן 'עמוק' הוא הרי גיסא, לאידך כי האדום, המראה מן הדהה

'האדום'). מהמראה בדרגתו (הנחות הכרכם' 'כקרן של המראה

בהפלגת ביניהם שיש השינויים ש"מלבד בהכרח ולכן

האדמימות". ומהות באיכות ביניהם שינוי יש זאת עוד – האודם

שמא לחשוש יש המזוג כיין ממראה הכהה במראה אף כן, ואם

מאדום באיכות השונים האחרים המראות של האודם מסוג הוא

המזוג. כיין

(ckw 'iq c"xei wcvÎgnv)

ה'תשע"ב סיון ט' רביעי יום המועד לשור וסתות בין

:„È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íc úàøL äMà¦¨¤¨¨¨

ícäå äøBäè àéä ,dzñå úòLa úàøL ét ìò óà ...äkî úîçî¥£©©¨©©¦¤¨¨¦§©¦§¨¦§¨§©¨

.íäéøácî úBúñeäL ;øBäè̈¤©§¨¦¦§¥¤

שור למשל, פעמים. שלוש חזקת מצאנו התורה מדיני בכמה

בעליה שלושה שמתו אשה 'מועד', נחשב פעמים שלוש שנגח

מאחיו שלושה שמתו ומי להינשא, ואסורה כ'קטלנית' נחשבת

הסכנה. מפני למולו אסור מילה מחמת

במועד פעמים שלוש דם הרואה האם בגמרא נחלקו ובוסתות

שזו או זה במועד לראות תשוב שמא לחשוש הדין מן מסויים,

מדבריהם'. 'שהוסתות כאן הרמב"ם ופסק מדרבנן, חומרא

להבין יש כן ואם מהתורה בודאי הוא המועד שור דין אמנם,

תורה? מדין חשש יוצרת החזקה אין בוסתות מדוע

לומר: ויש

מסתבר לפיו יתמיד' לא 'המקרה מהכלל נובע 'חזקה' דין יסוד

שמצד לחשוש ויש אחד מגורם נובעים זהים מקרים ששלושה

בין לקשר הגיונית סיבה אין כאשר אך להבא. גם יקרו גורם אותו

עצמם על שחזרו אף אחד מגורם נובעים שהם להניח אין המקרים

מועד זה ששור להניח שסביר המועד בשור ולכן, פעמים. מספר

הרמב"ם לדעת בוסתות ואילו מהתורה, הוא זה דין לנגוח מטבעו

עצמו על חוזר שהדבר לכך הגיונית סיבה אין דרבנן' ש'וסתות

מהתורה חשש אין סק"ה)ולכן תסז סי' חיים .(מקור

צדק' ה'צמח סק"ד)אך קלט סי' שהרי(יו"ד זה חילוק על תמה

מדרבנן? רק הוא ומדוע מוסת, יותר המסתבר גורם אין

לחשוש יש פעמים שלוש חזקת מצד אחרת: בדרך וביאר

טהרה חזקת עומדת זו חזקה כנגד אך זה, בזמן לראות שתוסיף

עד ישתנה לא שהמצב להניח ויש הוסת. שעת עד האשה של

מדרבנן ורק גוברת זו חזקה תורה ומדין אחרת, ייודע שלא

לכך. חששו

ה'תשע"ב סיון י' חמישי יום טוהר' 'ימי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àöîzL äæ¤¤¦§¨

,íéòaøà óBñ ãò dúhî LnLz àì øëæ úãìBiL ...úBîB÷î úö÷îa§¦§¨§¤¤¤¨¨Ÿ§©¥¦¨¨©©§¨¦

CBúa àlà íc äúàø àlL ét ìò óàå ,íéðBîL øçà äá÷ð úãìBéå§¤¤§¥¨©©§¦§©©¦¤Ÿ¨£¨¨¤¨§

Cøãå .úBáeLzä ïúBàa àéä úeòè àlà ,âäðî äæ ïéà ¯ äòáMä©¦§¨¥¤¦§¨¤¨¨¦§¨©§§¤¤

,ïôBëì äåöîe ;äæ øác eãîì ïé÷Bãvä ïîe ,úBîB÷nä ïúBàa úeðéî¦§¨©§¦©§¦¨§¨¨¤¦§¨§¨

.íéîëç éøáãì ïøéæçäìe ïalî àéöBäì éãk§¥§¦¦¦¨§©§¦¨§¦§¥£¨¦

יוסף' ה'בית קצד)וכתב סי' המנהג(יו"ד את מכנה שהרמב"ם

היא הטעות יסוד כי 'צדוקים', כמנהג טוהר בימי לשמש שלא

הפסוק של מוטעה מפירוש הצדוקים, ד)כדרך יב, "תשב(תזריע

תטבול, ולא 'תשב' שהכוונה תגע", לא קודש בכל טהרה, בדמי

שחכמים מפורש "הדבר אבל תגע". לא קודש "בכל כך ומשום

לטהר בא טהרה" בדמי "תשב שהפסוק בהיפך", מפרשים ז"ל

כדין היינו תגע לא קודש "בכל ואילו אלו, שבימים הדמים את

ארוכה" יום טבולת שזו כו' יום בטבול עד, ביבמות .ואילך)(כמבואר

הם וכה כן. שנוהגים לאלו המנהג את שהצדיקו היו והנה,

הריב"ש מ.דברי שם)(סימן בב"י בימיהובא להחמיר שנהגו "במה :

לגדר זה נהגו אם בהם רואה אינה אם אף יולדת של טוהר

בפניהם". אותם מתירים ואין מנהגם על להניחם ראוי ופרישה...

נהגו אם "אבל הרמב"ם: לדברי בהתאם דבריו את שמסייג אלא

להודיעם ראוי הדין, מן שאסור שסבורים מפני בטעות, כן

הרמב"ם'". שכתב כדרך הם... שטועים

שם)והב"ח מקצת(יור"ד עושין גדול דאיסור ודאי "נראה כתב:

תוך לטבול ומקילין זה בדבר אבותיהם מנהג דמשנין אדם בני

תורת תטוש אל על ועוברין כו' לנקבה פ"א ותוך לזכר מ"א

הית להם המורה ואף נחש. ישכנו גדר ופורץ צריךאמך, זה ר

כפרה".

הט"ז סק"ט)אבל שם הב"ח,(יור"ד דברי את לדחות האריך

להחמיר הרוצה וכל בעי לבא רחמנא אני אומר כן "על וסיכם:

שכתבו האחרונים קצת על לסמוך לו יש לשמים וכוונתו בזה

שום עליו לתת חלילה בדבר המקיל אבל המנהג, אותו לקיים

כו'". גדר פורץ משום בדורותינו בזה ואין עונש,

ביהודה' ה'נודע נד)וגם סי' יו"ד בידו(מהדו"ק זה היה שאם כתב

זה". ידי על באים מכשולים כמה "כי המנהג את מבטל היה
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ה'תשע"ב סיון י"א שישי יום פריש' מרובא דפריש 'כל

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰áéøçðñ äìòLk§¤¨¨©§¥¦

íúBà äìâäå äæa äæ íáøòå úBnàä ìk ìaìa ,øeMà Cìî¤¤©¦§¥¨¨ª§¥§¨¤¨¤§¦§¨¨

úBnà ìëa íéøeñàä úBnà òaøà eáøòúðå ìéàBäå ...íîB÷nî¦§¨§¦§¦§¨§©§©ª¨£¦§¨ª

Bú÷æç ,øibúäì ïäî LøBtä ìkL ¯ ìkä øzä ,íéøzî íäL íìBòä̈¨¤¥ª¨¦ª©©Ÿ¤¨©¥¥¤§¦§©¥¤§¨

.áøä ïî LøtL¤¥¥¦¨Ÿ

הרמב"ם לדברי סותרים אלה דברים לכאורה להקשות: ויש

מלכים ז)בהלכות אף(ה, כי הזה, בזמן גם במצרים לדור שאסור

עקב אלא הארץ בעצם לא הוא האיסור הרמב"ם שלדעת

האומות, את בלבל שסנחריב כיון הרי יושביה, של מעשיהם

המצרים אינם יושביה כאשר במצרים לגור אסור יהיה למה

הידועים?

דמיעוטן גב על ואף סנחריב... "בא ה'לבוש': כתב והנה,

מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע, ליה והוי במקומותיהן נשאר

וכל מהם, פורש הוא הרי שמתגייר אותו מקום מכל – דמי

מיד". ומותרין פריש, מרובא דפריש

מסוימת ארץ של המקורית האוכלוסייה רוב אם אכן כלומר,

הגדר ומעתה לגמרי השתנו האוכלוסייה פני הארץ, את עזב

חלים לא 'קבוע' בדבר אבל שנותר, מי על יחול לא ההלכתי

דמי", מחצה על כמחצה קבוע "כל אלא ומיעוט רוב דיני

בלבל שסנחריב אף ולכן, בטל. ואינו כמחצית נחשב והמיעוט

לדור שאסור הדין ארץ, בכל נשאר שמיעוט כיון האומות, את

למצרי להינשא מותר זאת, ועם עומד. בתוקפו במצרים

האסורים של מבניהם הוא שמא חוששים אין כי שהתגייר

פרש זה שגר מניחים אנו התבלבלו, שהאומות לאחר כי בחיתון

בקהל. לבוא המותרות האומות מרוב ובא

הרמב"ם דברי יובנו זה תקסב)ולפי למצוה השמטה חינוך מנחת :(ראה

היא להתגייר" מהם הפורש "כל הרמב"ם דברי כוונת

פרישה הוא פריש" מרובא דפריש "כל של הגדר שבענייננו

להתגייר פרשו ועתה נכרים, בתערובת היו זה לפני במצב:

לענין אבל מותר, שהתגייר מצרי ולכן מותרים אכן כזה ובמצב

קבוע", ל"מקום נחשבת מצרים הנה במצרים, לשבת האיסור

עומד. בתוקפו האיסור ולכן דמי", מחצה על ו"כמחצה

ה'תשע"ב סיון י"ב קודש שבת שילוחיה אחר ציפורה את משה לקיחת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìLeøñàð íéLð L ¨Ÿ¨¦¤¤§

...äLeøb ¯ íéðäkä ìk ìò©¨©Ÿ£¦§¨

א)במכילתא פרשה הפסוק(יתרו בפירוש תנאים יח,נחלקו (שמות

שילוחיה".ב) אחר משה אשת צפורה את משה חותן יתרו "ויקח

המודעי אלעזר ורבי בגט, ממנו שנפטרה אחר אומר יהושע רבי

לביתה"). לשוב לה ("שאמר במאמר ממנו שנפטרה אחר אומר

רענן' ב'זית כך על אברהם')והקשה ה'מגן כהן(לבעל רבינו משה :

היה ב)גדול קא, את(זבחים נשא איך יהושע רבי לדברי כן, ואם

בגרושה? אסור כהן והלא בגט, ממנו שנפטרה אחר ציפורה

היתה הראשונים שבנישואיה לשיטתו יהושע רבי ומיישב:

וכיון שנתגיירה. לאחר שנית למשה ונישאה נכריה, ציפורה

שנולד כקטן שנתגייר א)"ש"גר כב, שנתגיירה(יבמות לאחר הרי ,

גדול. לכהן מותרת ומעתה הקודם מעמדה בטל

ינחמנו' 'זה בספר כך על המכילתא)ותמה על ממהֿנפשך,(פירוש :

ונאסר שניתנה קודם התורה מצוות את קיים רבינו משה אם

אסורה היא שאף כגיורת לו נישאה איך גרושתו, להחזיר עליו

ה"ג)לכהן פי"ח היה(להלן יכול התורה מצוות את קיים לא ואם ,

אשתו את משה נשא שכאשר בהכרח אלא כגרושה? לשאתה

העבודה נעשתה שעה באותה כי כהן, היה לא עדיין בשנית

העבודה ניטלה העגל חטא לאחר ורק בבכורים, במשכן

המילואים. ימי בשבעת משה של הכהונה והתחילה מהבכורים

ב)והחיד"א יתרו קדומים מיישב:(נחל

ונאסר שניתנה קודם התורה את קיים בוודאי רבינו משה

התבטל שנתגיירה וכיון כגרושה, ציפורה את לשאת עליו

למשה הותר לכהן, אסורה גיורת שגם ואף הראשון. מעמדה

מן שבאה משום הוא לכהונה שפסולה גיורת כי לשאתה,

פסלה" עכו"ם ו"ביאת א)הגויים, סא, יבמות משום(רש"י ואסורה

נשואה שהיתה ציפורה אך התורה, מן לכהן האסורה זונה

לאחר גם מותרת היתה היא, וכשרה שצנועה וידע למשה

שנתגיירה.
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מכולם. הכהה הוא – האחרון שהוא המזוג'

אנו "שאין הזה בזמן אפילו זה שלפי צדק', ה'צמח וכתב

מראה כל לטמא היא חכמים... גזירת הדמים... במראות בקיאים

ואדמומיות" שם)שחורות אדה"ז הרבה(שו"ע הכהה במראה הנה ,

הוא] [שמא בו להסתפק שאין "פשיטא המזוג, כיין מאדום יותר

מהמזוג". למעלה הם שהרי הטמאים, מראות בשאר

(גם) הוא המראות ארבעת בין שההבדל להוכיח יש מאידך

צבע של סוגים ארבעה שהם היינו האדמימות", ומראה "באיכות

מגוונים המורכב אדום של אחר סוג הוא מראה (וכל אדום

נוספים):

ט')להלן היה(הלכה אם הללו, מראות "ארבעה הרמב"ם: כתב

טמא. זה הרי מהם, עמוק או מהם אחד כל כמראה הדם מראה

ארבעת בין שההבדל נאמר ואם טהור". זה הרי ממנו, דהה היה

המראה את לטהר איֿאפשר האדמימות, ברמת רק הוא המראות

מן 'עמוק' הוא הרי גיסא, לאידך כי האדום, המראה מן הדהה

'האדום'). מהמראה בדרגתו (הנחות הכרכם' 'כקרן של המראה

בהפלגת ביניהם שיש השינויים ש"מלבד בהכרח ולכן

האדמימות". ומהות באיכות ביניהם שינוי יש זאת עוד – האודם

שמא לחשוש יש המזוג כיין ממראה הכהה במראה אף כן, ואם

מאדום באיכות השונים האחרים המראות של האודם מסוג הוא

המזוג. כיין

(ckw 'iq c"xei wcvÎgnv)

ה'תשע"ב סיון ט' רביעי יום המועד לשור וסתות בין

:„È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íc úàøL äMà¦¨¤¨¨¨

ícäå äøBäè àéä ,dzñå úòLa úàøL ét ìò óà ...äkî úîçî¥£©©¨©©¦¤¨¨¦§©¦§¨¦§¨§©¨

.íäéøácî úBúñeäL ;øBäè̈¤©§¨¦¦§¥¤

שור למשל, פעמים. שלוש חזקת מצאנו התורה מדיני בכמה

בעליה שלושה שמתו אשה 'מועד', נחשב פעמים שלוש שנגח

מאחיו שלושה שמתו ומי להינשא, ואסורה כ'קטלנית' נחשבת

הסכנה. מפני למולו אסור מילה מחמת

במועד פעמים שלוש דם הרואה האם בגמרא נחלקו ובוסתות

שזו או זה במועד לראות תשוב שמא לחשוש הדין מן מסויים,

מדבריהם'. 'שהוסתות כאן הרמב"ם ופסק מדרבנן, חומרא

להבין יש כן ואם מהתורה בודאי הוא המועד שור דין אמנם,

תורה? מדין חשש יוצרת החזקה אין בוסתות מדוע

לומר: ויש

מסתבר לפיו יתמיד' לא 'המקרה מהכלל נובע 'חזקה' דין יסוד

שמצד לחשוש ויש אחד מגורם נובעים זהים מקרים ששלושה

בין לקשר הגיונית סיבה אין כאשר אך להבא. גם יקרו גורם אותו

עצמם על שחזרו אף אחד מגורם נובעים שהם להניח אין המקרים

מועד זה ששור להניח שסביר המועד בשור ולכן, פעמים. מספר

הרמב"ם לדעת בוסתות ואילו מהתורה, הוא זה דין לנגוח מטבעו

עצמו על חוזר שהדבר לכך הגיונית סיבה אין דרבנן' ש'וסתות

מהתורה חשש אין סק"ה)ולכן תסז סי' חיים .(מקור

צדק' ה'צמח סק"ד)אך קלט סי' שהרי(יו"ד זה חילוק על תמה

מדרבנן? רק הוא ומדוע מוסת, יותר המסתבר גורם אין

לחשוש יש פעמים שלוש חזקת מצד אחרת: בדרך וביאר

טהרה חזקת עומדת זו חזקה כנגד אך זה, בזמן לראות שתוסיף

עד ישתנה לא שהמצב להניח ויש הוסת. שעת עד האשה של

מדרבנן ורק גוברת זו חזקה תורה ומדין אחרת, ייודע שלא

לכך. חששו

ה'תשע"ב סיון י' חמישי יום טוהר' 'ימי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àöîzL äæ¤¤¦§¨

,íéòaøà óBñ ãò dúhî LnLz àì øëæ úãìBiL ...úBîB÷î úö÷îa§¦§¨§¤¤¤¨¨Ÿ§©¥¦¨¨©©§¨¦

CBúa àlà íc äúàø àlL ét ìò óàå ,íéðBîL øçà äá÷ð úãìBéå§¤¤§¥¨©©§¦§©©¦¤Ÿ¨£¨¨¤¨§

Cøãå .úBáeLzä ïúBàa àéä úeòè àlà ,âäðî äæ ïéà ¯ äòáMä©¦§¨¥¤¦§¨¤¨¨¦§¨©§§¤¤

,ïôBëì äåöîe ;äæ øác eãîì ïé÷Bãvä ïîe ,úBîB÷nä ïúBàa úeðéî¦§¨©§¦©§¦¨§¨¨¤¦§¨§¨

.íéîëç éøáãì ïøéæçäìe ïalî àéöBäì éãk§¥§¦¦¦¨§©§¦¨§¦§¥£¨¦

יוסף' ה'בית קצד)וכתב סי' המנהג(יו"ד את מכנה שהרמב"ם

היא הטעות יסוד כי 'צדוקים', כמנהג טוהר בימי לשמש שלא

הפסוק של מוטעה מפירוש הצדוקים, ד)כדרך יב, "תשב(תזריע

תטבול, ולא 'תשב' שהכוונה תגע", לא קודש בכל טהרה, בדמי

שחכמים מפורש "הדבר אבל תגע". לא קודש "בכל כך ומשום

לטהר בא טהרה" בדמי "תשב שהפסוק בהיפך", מפרשים ז"ל

כדין היינו תגע לא קודש "בכל ואילו אלו, שבימים הדמים את

ארוכה" יום טבולת שזו כו' יום בטבול עד, ביבמות .ואילך)(כמבואר

הם וכה כן. שנוהגים לאלו המנהג את שהצדיקו היו והנה,

הריב"ש מ.דברי שם)(סימן בב"י בימיהובא להחמיר שנהגו "במה :

לגדר זה נהגו אם בהם רואה אינה אם אף יולדת של טוהר

בפניהם". אותם מתירים ואין מנהגם על להניחם ראוי ופרישה...

נהגו אם "אבל הרמב"ם: לדברי בהתאם דבריו את שמסייג אלא

להודיעם ראוי הדין, מן שאסור שסבורים מפני בטעות, כן

הרמב"ם'". שכתב כדרך הם... שטועים

שם)והב"ח מקצת(יור"ד עושין גדול דאיסור ודאי "נראה כתב:

תוך לטבול ומקילין זה בדבר אבותיהם מנהג דמשנין אדם בני

תורת תטוש אל על ועוברין כו' לנקבה פ"א ותוך לזכר מ"א

הית להם המורה ואף נחש. ישכנו גדר ופורץ צריךאמך, זה ר

כפרה".

הט"ז סק"ט)אבל שם הב"ח,(יור"ד דברי את לדחות האריך

להחמיר הרוצה וכל בעי לבא רחמנא אני אומר כן "על וסיכם:

שכתבו האחרונים קצת על לסמוך לו יש לשמים וכוונתו בזה

שום עליו לתת חלילה בדבר המקיל אבל המנהג, אותו לקיים

כו'". גדר פורץ משום בדורותינו בזה ואין עונש,

ביהודה' ה'נודע נד)וגם סי' יו"ד בידו(מהדו"ק זה היה שאם כתב

זה". ידי על באים מכשולים כמה "כי המנהג את מבטל היה
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.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא
תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
מזּקק ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻרכיל

עצמּה.[טהור] ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ;ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
הּקטּנה·. על רע ׁשם מןוהּמֹוציא ּפטּור - הּבֹוגרת על אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

הּנערה, על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּקנס
ּדּבר מלא "נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ַָהּכתּוב.
הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית[בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר
רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות

לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ
מּכת אֹו עּורת על[חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

וכֹופין ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
- ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על ֵֶֶַָלֹוקה
זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא אסּורה[שזינתה ׁשּנמצאת אֹו , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ׁשנּיה ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי לועליו [אסורה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
תהיהמדרבנן] "ולֹו ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לאלאּׁשה", וידחה עׂשה יבֹוא לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
האסּורה זֹו ויּׂשא ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָתעׂשה,
ולא עׂשה ונמצא ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹלֹו?

קּימין. ֲִֶַַָתעׂשה
.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה
אחר[חקרתי]ּוכׁשּבּקׁשּתי ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשֹומעין ּדין ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשארסּתיה,
אמת, הּדבר נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין העדים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברי
ׁשהביא העדים והּוזּמּו עדים האב הביא ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנסקלת;
ויּתן הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבעל,
העדים אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: זה ועל סלע. ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאה
והּוזם אחרים, עדים והביא הּבעל חזר הּבעל. עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּיזּמּו
נאמר: זה על נסקלין; אביה ועדי הּנערה הרי - האב ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעדי

הּׁשמּועה מּפי הּזה", הּדבר היה אמת ממשה"ואם [מסורת ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ

ע"ה] וזֹוממירבינו וזֹוממין עדים ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָלמדּו
ְִזֹוממין.

.Êׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא
מן ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
ּתּסקל, זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקֹות
היתה נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על .אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Áנתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה [כמפורטּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּומןלעיל] הּמלקֹות מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ְִִִֵֶַַַַָָָָ

והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן [הכנענית]הּתׁשלּומין. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הֹורתּה היתה אפּלּו - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,

ממנה] אמה ּבקדּׁשה[הריון שפחה]ׁשּלא או גויה [בהיותה ְִֶָֹֻ
ּומן הּקנס מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולדתּה
יׂשראל", ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקֹות,

ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד
.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש

ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
ּפטּור זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

קּדּוׁשי ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.Èרע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו

[- לזר 'לא[שנבעלה ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹּכדרּכּה.
מרּדּותמצאת מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - ּבתּולה' [מלקותיה ְְְִִַַַַָָָָ

.מדרבנן]

.‡Èׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן
ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
אם נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהן

.הּוזּמּו ַ
.·È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

היא] זה[כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין
הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהארּוסין,

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחּיב
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון ו' ראשון יום
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקנאֹות
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

1

2

3

4

5

6

dheq zekld - oeiq 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

א ¤¤ּפרק

הּוא[התראה]קּנּוי‡. - אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ
היה אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיאמר

עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ּגֹוי,[זה אֹו אחיה, אֹו ִִָָָָאביה,
ואינֹו מתקּׁשה ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאֹו

מֹוליד.
יוםראשוןו'סיון

ִ
עם·. ׁשּתּסתר היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה

עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת האש]אם [על ְְְְִִִֵֵֶָָָֻ

תרנגולת]ּביצה על[לשתותה]ּולגמעּה[של אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָָ
ׁשאין ּובזמן הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּה
ּכתּבה. ּבלא ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ְְְְֵֵֵֵֵָָָָָָָֹֻׁשם

עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי[- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכדי וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה„. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

- טמאה ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה .לא ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
ׁשֹותה ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין קדם- לא אם וכן ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

טמאה ּכדי וׁשהת זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻקּנּוי,
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא -ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

.Âקטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: מּבןאמר ּפחֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּבהמה עם ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתׁשע
לקטן ּפרט - אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזֹו'

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ְְְִִֵֵֶָָָָָולבהמה,
.Êּוכאּלּו מחּול, קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל

למחל יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא -לא ּגרׁשּה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
אחר. קּנּוי לקּנֹות צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

.Áׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
ויֹוציא עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, ְְְְֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻלּה

ּכתּבה אםויּתן וכן עצמֹו. ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מהּנׁשים ׁשּׁשמע עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשמע

עם[צמר]הּטֹווֹות ׁשּזּנת ּבּה, ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִִֶַַָָָָָ
ויֹוציא לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Ëוׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה לֹו.ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻ

.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,

מּכתּבתּה לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא .האסּורין; ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ
.‡Èקֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּכ אחר עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָלּה
אֹותּה אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּנסּתרה

אֹו ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָֻעל
יכֹול ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָיבריא,

לּה קּנא ׁשּלא מּפני .להׁשקֹותּה, ְְְִִֵֵֶַָָֹ
.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וקּנא[לא וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מׁשקה אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלּה
ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאֹותּה
האחר עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻּבלא
ּפעמים; ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים

אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ׁשּיׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהּוא
.‚Èעם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה

עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
ׁשהּוא מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעדים

מ זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; אֹותּהּבעל ׁשקין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
לזה ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל

עד ׁשם ׁשּיהיה עד .וטמאה', ְְְִֵֶֶַָָָ
.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד[כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָֹהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכתּבה;

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÂËּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

סֹופרים להעידמּדברי ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
ותצא ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
לעדּות ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה

זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף בהלכותטמאה. [המנויות ְְִֵֶֶַָָָֻ
טז] יב, עליהגירושין ונאמנת ׁשּנטמאת, זֹו על זֹו מעידֹות ,ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָ

לפסלּה לא אבל להׁשקֹותּה; וׁשּלא ּבעלּה, על ְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹֹלאסרּה
ויֹוצאה. ּכתּבתּה נֹוטלת אּלא ְְְְִֶֶֶָָָָָָֻֻמּכתּבתּה,

.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבא
'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,

לֹו ׁשֹומעין אין - ׂשֹוטהנטמאת' ּבטמאת אחד ׁשעד ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשהּוא הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשנים;

ְִִַּכׁשנים.
.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו

ואמרּו אחריו ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנטמאת',
ׁשֹותה זֹו הרי - נטמאת' .'לא ְֲִֵֵָֹ

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
'לא אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכאחד
ּכמחצה רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנטמאת'

הם מחצה .על ֱֵֶַָ
.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵֵֵָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵַַָָֹֹׁשֹותה;
זֹו הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָ'נטמאת'
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הּוא[התראה]קּנּוי‡. - אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ
היה אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיאמר

עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ּגֹוי,[זה אֹו אחיה, אֹו ִִָָָָאביה,
ואינֹו מתקּׁשה ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאֹו

מֹוליד.
יוםראשוןו'סיון

ִ
עם·. ׁשּתּסתר היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה

עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת האש]אם [על ְְְְִִִֵֵֶָָָֻ

תרנגולת]ּביצה על[לשתותה]ּולגמעּה[של אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָָ
ׁשאין ּובזמן הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּה
ּכתּבה. ּבלא ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ְְְְֵֵֵֵֵָָָָָָָֹֻׁשם

עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי[- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכדי וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה„. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

- טמאה ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה .לא ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
ׁשֹותה ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין קדם- לא אם וכן ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

טמאה ּכדי וׁשהת זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻקּנּוי,
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא -ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

.Âקטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: מּבןאמר ּפחֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּבהמה עם ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתׁשע
לקטן ּפרט - אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזֹו'

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ְְְִִֵֵֶָָָָָולבהמה,
.Êּוכאּלּו מחּול, קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל

למחל יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא -לא ּגרׁשּה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
אחר. קּנּוי לקּנֹות צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

.Áׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
ויֹוציא עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, ְְְְֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻלּה

ּכתּבה אםויּתן וכן עצמֹו. ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מהּנׁשים ׁשּׁשמע עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשמע

עם[צמר]הּטֹווֹות ׁשּזּנת ּבּה, ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִִֶַַָָָָָ
ויֹוציא לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Ëוׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה לֹו.ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻ

.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,

מּכתּבתּה לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא .האסּורין; ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ
.‡Èקֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּכ אחר עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָלּה
אֹותּה אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּנסּתרה

אֹו ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָֻעל
יכֹול ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָיבריא,

לּה קּנא ׁשּלא מּפני .להׁשקֹותּה, ְְְִִֵֵֶַָָֹ
.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וקּנא[לא וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מׁשקה אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלּה
ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאֹותּה
האחר עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻּבלא
ּפעמים; ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים

אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ׁשּיׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהּוא
.‚Èעם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה

עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
ׁשהּוא מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעדים

מ זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; אֹותּהּבעל ׁשקין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
לזה ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל

עד ׁשם ׁשּיהיה עד .וטמאה', ְְְִֵֶֶַָָָ
.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד[כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָֹהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכתּבה;

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÂËּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

סֹופרים להעידמּדברי ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
ותצא ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
לעדּות ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה

זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף בהלכותטמאה. [המנויות ְְִֵֶֶַָָָֻ
טז] יב, עליהגירושין ונאמנת ׁשּנטמאת, זֹו על זֹו מעידֹות ,ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָ

לפסלּה לא אבל להׁשקֹותּה; וׁשּלא ּבעלּה, על ְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹֹלאסרּה
ויֹוצאה. ּכתּבתּה נֹוטלת אּלא ְְְְִֶֶֶָָָָָָֻֻמּכתּבתּה,

.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבא
'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,

לֹו ׁשֹומעין אין - ׂשֹוטהנטמאת' ּבטמאת אחד ׁשעד ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשהּוא הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשנים;

ְִִַּכׁשנים.
.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו

ואמרּו אחריו ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנטמאת',
ׁשֹותה זֹו הרי - נטמאת' .'לא ְֲִֵֵָֹ

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
'לא אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכאחד
ּכמחצה רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנטמאת'

הם מחצה .על ֱֵֶַָ
.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵֵֵָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵַַָָֹֹׁשֹותה;
זֹו הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָ'נטמאת'
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.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל
לעֹולם ּבעלּה על נאסרהאסּורה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקתּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ
עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ב ¤¤ּפרק

אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה
ּבלא ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:

כתּבה ּבלא ותצא רֹוצהלׁשּתֹות, 'איני ּבעלּה: אמר אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ
אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהׁשקֹותּה',
לעֹולם. עליו אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֻׁשֹותה,

ׁשהיא·. ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו
ּבלא יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
על ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻכתּבה,

לעֹולם ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם ייבמה]וׁשֹומרת שאחיו וממתינה בנים בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ

אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוקטּנה
נקבות] ואיבר זכרות איבר בו החּגר,[יש אֹו הּסּומא, ואׁשת ,ְִֵֵֶַַָ

האּלם וכןאֹו יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
- ׁשֹומעת וׁשאינּה ּכף, ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּגרת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ְְִֵֵֵַַָָָּכל
ּתׂשטה‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין

איׁשּה" ּתחת ׁשאינּהאּׁשה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לאׁשת ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתחת
איׁשּה" מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקטן
ּפרט - האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט -ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלחּגרת;
ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפרט - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפּה
ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאּלמת;
היא ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי

ל הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ּדברׁשלמה ׁשּכל מדּת, ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָ
וכל מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמעּכב

הּבעל את אֹותּההמעּכב מעּכב ּכמֹוהּו מּום מּלהׁשקֹותּה, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ְִִמּלׁשּתֹות.

על„. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה
לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ

אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומהקטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת איןשהשיאוה -ֵ

היה ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין
עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,

לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
אינּה - ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹנׂשּואה
ׁשּנאמר: לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשֹותה,

ׁשּקדמה ,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"ויּתן
ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ְְִִִֵַַַַׁשכיבת

.Âוהמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת חּמה[עקר]ּוממזרת, סריס ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

סריס[מלידה] עיקרין]אדם[בידי]ּבין כוס שתה ,[כגון ְִֵָָ
וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות

.Êׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,
.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל

ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים
סֹופרים מּדברי ׁשאסּורה חמיו, אתּבבית ּבֹודקין הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

את ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו,
עֹונּה. את ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעֹונּה"

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ
ׁשנּיה אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי ונסּתרה[אסורה לּה וקּנא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

אף עליו אסּורה ותהיה כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מיתהמּׁשם [אחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

גירושין]א עברה.ו ּכאן ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי -ֲֲֵֵֵֶָָָ
.Èאֹו עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי

אילֹונית אֹו מלידה]זקנה ולא[עקרה ׁשֹותה, אינּה נֹוטלת- ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
זה הרי - לולד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכתּבה;
אילֹונית אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשקה
אּלא זרע" "ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואינּה
היה ּברוח; ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה ׁשאם - לולד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבראּויה

זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ְְְִֵֵֵֵֵַָָּדרּכּה
.‡Èּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ
ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.·Èהּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

ּבין היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואםׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה למדּו[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם -ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.‚Èׁשּנסּתרה עדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
מכער ּדבר וראּו זה, איׁש ּומצאּוהעם אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּכילה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורה שעלחֹוגרת [וילון ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זההמיטה] מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם - ּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

עבר ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּה היּו לא ואם תצא; לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹּונׂשאּה,

ּתצא. ִֵֵָּבנים,
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.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים ועל[רעשה]ּבּמה עליה העיר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
עם זּנה 'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָזה
אֹויבים לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ְְְְִִֶַַָָָֹֹּפלֹונית',
זה לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמעבירין
לּנטען נּׂשאת אם - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעיר,
אחד עד ּבא אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

תצא. לא עּמֹו, ִֵֵֶָָֹׁשּזנת
.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבגללֹו;

.ÊËזה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה

ּבנים ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ּבלאּפי ּתצא 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ְָֻּכתּבה.

ג ¤¤ּפרק

ׁשּבעירֹו,‡. ּדין לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשּלא ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹואֹומר
אֹומרת והיא עדי, ואּלּו עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּתּסתר

הּדבר' לבּדק להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ּדיןׁשהיא ּובית . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
חכמים תלמידי ׁשני לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָׁשֹומעין
עד עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלׁשמרֹו
את מׁשקין ׁשאין לירּוׁשלים, אֹותֹו ּומׁשּלחין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתׁשּתה;
ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׂשֹוטה

ּביניהן,·. אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו
ּבעלּה ּבפני ׁשּלא עליה ּגדֹולּומאּימין ּפחד אֹותּה ּומפחידין , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הרּבה עֹוׂשה, יין הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
הרעים ׁשכנים הרּבה עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׂשחֹוק
ׁשּיּמחה ּבקדּׁשה, ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹוׂשים;

קדמּו הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. זו]על [בעבירה ְְְְִִִִֵַַַַָָ
העולם]ונׁשטפּו יצרן[מן ּתקף ויקרים ּגדֹולים ואנׁשים , ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ּכּלתֹו, ותמר יהּודה מעׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָעליהן
אמנֹון ּומעׂשה ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשה
'הן אמרה: אם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואחֹותֹו,
לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻנטמאתי',

לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
הּקדׁשים קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל אֹותּהמזרחי ּומעלין ; ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נפׁשּה ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום
ּתֹודה. אּולי -ֶַ

הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם
ׁשם אֹותּה ּומעמידין מכּסהמּבחּוץ, ּבלבנים, מתּכּסה היתה . ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָ

ּבבגדים מתּכּסה לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּבׁשחֹורין;
חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה וזהב[תכשיטי]ׁשאין ּכסף ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ֶֶָָׁשעליה.
הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין

הּנׁשים, ּכל "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות

ּכזּמתכנה תעׂשינה ולראֹותּה,ולא לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ;" ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
רדיד ּבלא ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. ולא[צעיף-גוף]יבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ

ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכפח ּבבגדיה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמטּפחת,
ּביתּה. ְֵָּבתֹו

.Âׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, .מּכרת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה

ׁשכבונסּתרה לא "אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאיׁש
וכי איׁש ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמרים
ה' יּתן איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את ה' ּבתת עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹות
,ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת

אמן" "אמן אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן ּבלׁשֹוןלצּבֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא המיםּכדי עשו לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַֹ
בתורה] המפורש .כסדר

.Áטהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס ּכֹותב[חומצת הּגט; ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבמּלה, ּומּלה ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָוכֹותב
.Ë,מעֹולם מלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור, מן מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש,

להיכל ּבֹו ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה .לג ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
.Èטבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

ׁשי עפרׁשל ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
הּמׁשּכן ׁשּיראהמּקרקע ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו [יהיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לענהניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני [צמחעל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
מרים] ּומֹוחקשעליו הּמרים". "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא

יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלתֹוכן
הּנּכר. רׁשם ְִִֶַַָָֹּבּמגּלה

.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה

מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצרּיים מביא[זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים
.·Èׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ּבעלואחר [עלמּׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל[סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכתוהּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ
.‚Èׁשרת לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ,ואחר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
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.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים ועל[רעשה]ּבּמה עליה העיר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
עם זּנה 'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָזה
אֹויבים לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ְְְְִִֶַַָָָֹֹּפלֹונית',
זה לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמעבירין
לּנטען נּׂשאת אם - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעיר,
אחד עד ּבא אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

תצא. לא עּמֹו, ִֵֵֶָָֹׁשּזנת
.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבגללֹו;

.ÊËזה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה

ּבנים ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ּבלאּפי ּתצא 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ְָֻּכתּבה.

ג ¤¤ּפרק

ׁשּבעירֹו,‡. ּדין לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשּלא ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹואֹומר
אֹומרת והיא עדי, ואּלּו עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּתּסתר

הּדבר' לבּדק להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ּדיןׁשהיא ּובית . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
חכמים תלמידי ׁשני לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָׁשֹומעין
עד עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלׁשמרֹו
את מׁשקין ׁשאין לירּוׁשלים, אֹותֹו ּומׁשּלחין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתׁשּתה;
ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׂשֹוטה

ּביניהן,·. אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו
ּבעלּה ּבפני ׁשּלא עליה ּגדֹולּומאּימין ּפחד אֹותּה ּומפחידין , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הרּבה עֹוׂשה, יין הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
הרעים ׁשכנים הרּבה עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׂשחֹוק
ׁשּיּמחה ּבקדּׁשה, ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹוׂשים;

קדמּו הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. זו]על [בעבירה ְְְְִִִִֵַַַַָָ
העולם]ונׁשטפּו יצרן[מן ּתקף ויקרים ּגדֹולים ואנׁשים , ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ּכּלתֹו, ותמר יהּודה מעׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָעליהן
אמנֹון ּומעׂשה ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשה
'הן אמרה: אם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואחֹותֹו,
לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻנטמאתי',

לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
הּקדׁשים קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל אֹותּהמזרחי ּומעלין ; ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נפׁשּה ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום
ּתֹודה. אּולי -ֶַ

הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם
ׁשם אֹותּה ּומעמידין מכּסהמּבחּוץ, ּבלבנים, מתּכּסה היתה . ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָ

ּבבגדים מתּכּסה לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּבׁשחֹורין;
חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה וזהב[תכשיטי]ׁשאין ּכסף ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ֶֶָָׁשעליה.
הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין

הּנׁשים, ּכל "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות

ּכזּמתכנה תעׂשינה ולראֹותּה,ולא לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ;" ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
רדיד ּבלא ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. ולא[צעיף-גוף]יבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ

ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכפח ּבבגדיה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמטּפחת,
ּביתּה. ְֵָּבתֹו

.Âׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, .מּכרת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה

ׁשכבונסּתרה לא "אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּמי הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאיׁש
וכי איׁש ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמרים
ה' יּתן איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נֹופלת ירכ את ה' ּבתת עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹות
,ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת

אמן" "אמן אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן ּבלׁשֹוןלצּבֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא המיםּכדי עשו לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַֹ
בתורה] המפורש .כסדר

.Áטהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס ּכֹותב[חומצת הּגט; ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבמּלה, ּומּלה ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּכל

אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָוכֹותב
.Ë,מעֹולם מלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר

עד לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּובחצי הּכּיֹור, מן מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש,

להיכל ּבֹו ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה .לג ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
.Èטבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

ׁשי עפרׁשל ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
הּמׁשּכן ׁשּיראהמּקרקע ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו [יהיה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לענהניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני [צמחעל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
מרים] ּומֹוחקשעליו הּמרים". "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא

יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלתֹוכן
הּנּכר. רׁשם ְִִֶַַָָֹּבּמגּלה

.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה

מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצרּיים מביא[זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים
.·Èׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ּבעלואחר [עלמּׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל[סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכתוהּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ
.‚Èׁשרת לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ,ואחר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
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על לֹוקה - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
"לא ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹיּצק
.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל

הּמים את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ,יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂËּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
ּומקטיר וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמערבית

לּכהנים נאכל והּׁשאר .הּקמץ; ְְֱֲִֶֶַַַָָֹֹ
.ÊËלּה והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה מּתרתאם היא והרי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

ועיניה מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבעלּה.
מתמּלאה והיא אֹומרין:[נראית]ּבֹולטֹות, והן ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִִֵַָ

והּנּדֹות נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ'הֹוציאּוה!
הּנׁשים מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמטּמאֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ּכ[מתנפחת]ׁשהיא ואחר ּבּתחּלה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ְְִֵָָֹּתּפל

.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא"לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים
.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא הרי[אחר - ְְְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על מֹוסיף ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
אֹומרת ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא לבּטלה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּמים
הּבעל ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ְָּגרמּו.
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

הּמרים מי את "לאהּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Îּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על חייה]מצּוה את ,[מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ

לׁשעּתּה מתה נּמֹוקת[מיד]ואינּה אּלא והֹולכת,[מתנוונת]; ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּתים אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחלאים
ּובנפילת ּבטן ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ׁשלׁש, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו

ִֵָאיברין.
.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.·Îמתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ּופניהׂשֹוטה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ואם זכר; ותלד ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהירֹות;
לילד ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

זכרים. ּתלד ְְִֵֵֵָנקבֹות,

.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו
האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה

ּבֹודקין הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעיןמּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לא ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה
.„Îׁשּקּנא זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה

איברין ּדר עּמֹו בשר]לּה בקירוב עמה הּמים[שכב אין - ִִִֵֵֶֶַַָָ
לאנּוסה, ּפרט - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
ּפרט - ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה לבא ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשֹוגגת;

איברין. ִֵֶֶָּדר

ה'תשע"ב סיון ז' שני יום

ד ¤¤ּפרק

הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
לקּנא הראּויה ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובֹודקין

כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה בעלה]לּה שנתחרש אם לקּנא[כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ
הּסֹוטֹות.לּה את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְִִֶַַַָָָ

ּכׁשר·. הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
ׂשֹוטה סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ

אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד
לּה‚. יׁש - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשֹוטה

ׁשֹותה', 'איני אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלחזר
לחזר יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהיא

ׁשֹותה' 'הנני .ולֹומר ְְִִַָ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת ואם[מקום . ְְִִֶֶֶֶַַַ

מערערין - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאמרה
ּכרהּה[מכריחים] ּבעל אֹותּה ּומׁשקין .אֹותּה ְְְִַַָָָָ

עליה‰. בה]ּומאּימין 'ּבּתי,[דוחקין לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
ואל ּוׁשתי, ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאם

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי מרפא]ּתפחדי, יבׁש[עשב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם אין ויֹורד; מחלחל מּכה, ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּנח

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו ְֵֶַָמּכה,
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרתהּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Êוכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

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

d`ia ixeq` zekld - oeiq 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לא ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"
הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], "ּבּספר";[עור ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ְְְְְְִִַָָָָָואם
.Ë"הּכהן ּכהן"וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא[שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ
נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר[חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

"וכתב ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר

ּומחקּה,יפה ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב . ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻעד

.‡Èּפסּולה - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא .ּכתבּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
אֹו אחד, ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָּכתב
- לׁשּתיהן והׁשקה אחד, ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלתֹו
ּכֹוסֹות לׁשני מחקן מגּלתּה. ׁשתת לא אחת ׁשּכל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּפסּולה,
ואם אֹותן; יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוערבן,
אחרת, מגּלה ּכֹותב זה הרי - הּמים נׁשּפכּו ּכׁשר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהׁשקה,
את יׁשקה לא - מהן ונׁשּתּיר נׁשּפכּו אחרים. מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּומביא

ּכׁשר. הׁשקה, ואם ְְְִִֵַָָָהּׁשאר;
.·Èׁשּלנּו ׂשֹוטה לילה]מי עליהם ּבלינה.[עבר נפסלין , ְְִִִֵֶָָָָ

מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא ּפסל. לּמים, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהקּדים
ּפני על ונֹותן מּמּנּו, ולֹוקח ּבהיכל, ּומּניחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינֹו רקּבּובית[שריפה]הּמים; מביא אבל [ירק, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכעפר.רקוב] ְִֶָָׁשהיא

.‚Èעפר ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר "אׁשרולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„Èּכׁשר - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את נטמאתההקריב . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּככל ּתּפדה זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחתּה
מנחה ויביא ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּקּדׁשּה אחר הּמנחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּמנחה, ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּתּׂשרף.
להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא אֹו ׁשֹותה', 'איני ׁשאמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
הרי - היא ׁשּמתה אֹו הּוא, ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאֹו
ׁשּקרב אחר מאּלּו אחד ארע ואם נׂשרפת; ּכּלּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמנחה

נאכלין. הּׁשירים אין ְֱִִֵֶֶַַָָֹהּקמץ,
.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

זכרי ּכמנחת לאּׁשים ּכּלּה עֹולה ואינּה ּבּה; חלק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלּבעל
לעצמֹו, קרב הּקמץ אּלא ּבּה; חלק לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻכהּנה,

הּדׁשן ּבית על מתּפּזרין עדיהּוׁשירים נמצאּו [שהעידו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לחּלין.שנסתרה] ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עםהמקּנא תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הריפלוני - מהן ואחד אחד ּכל עם ונסּתרה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא אֹותּה,[בשביל]זה ּכׁשּמׁשקה ּכּלן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קנאֹות" "מנחת הרּבה.ׁשּנאמר: לקּנּויין אחת מנחה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה[לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זּנתה וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו
לא זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
מתנה אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר

בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ
יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה אחיומגלּגל מות [בין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשאםליבום] אחיו, ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל ;ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגרׁשּה אם וכן עליו. אסּורה זֹו הרי אחיו, ּתחת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָזּנתה
ּבּנּׂשּואין ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהחזירּה,
ּתזנה ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו יׁש וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹונים.
לפיכ ויחזיר; יגרׁש אם ׁשּיחזירה, אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתיו,
אֹותן לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּכׁשּתזנה
זה, מאיׁש "אמן" - אמן" "אמן נאמר: לכ ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהמארעֹות;
"אמן" ארּוסה; "אמן" נׂשּואה, "אמן" אחר; מאיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ"אמן"

להּבא. "אמן" ְְֵֶַַָָָלׁשעבר,
.ÁÈלנׁשֹותיהן לקּנֹות יׂשראל ּבני על חכמים ,מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבֹו נכנסה לאׁשּתֹו, המקּנא וכל אׁשּתֹו"; את "וקּנא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
טה קּלּותרּוח מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא רה. ְְְְֳִִֵַַַָָָֹֹֹ

ולא מריבה, מּתֹו ולא ּבטלה, ׂשיחה מּתֹו ולא ְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹֹראׁש,
מּתֹו עדים ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה; עליה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלהּטיל

קּנּוי. זה הרי האּלּו, הּדברים מּכל ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאחד
.ËÈּבינֹו אּלא ּתחּלה, עדים ּבפני ּולקּנֹות לקּפץ ראּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאין

ּבדרּבנחתלבינּה להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּובניו אׁשּתֹו על מקּפיד ׁשאינֹו וכל הּמכׁשֹול. ּולהסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשרה,

ּופֹוקד ּומזהירן, ּביתֹו, ׁשּידע[בודק]ּובני עד ּתמיד, ּדרכיהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: חֹוטא, זה הרי - ועֹון חטא מּכל ׁשלמים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם

אהל ׁשלֹום ּכי נו[אישתך]"וידעּת ּופקדּת ולא[ביתך]; , ְְְְְֳִֶַַָָָָָָָֹ
ְֶָתחטא".

ּומנין ׁשדי. ּבעזרת רביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
- איׁשּות הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה - זה ספר ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפרקים
עׂשר ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹחמּׁשה
הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה - וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַָָָָּפרקים;
ארּבעה - ׂשֹוטה הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה - ּבתּולה ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֹנערה

ְִָּפרקים.
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ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
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וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש

) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לבאּוׁשלׁשים ׁשּלא א) ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
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לא ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"
הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], "ּבּספר";[עור ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ְְְְְְִִַָָָָָואם
.Ë"הּכהן ּכהן"וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא[שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ
נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר[חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

"וכתב ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר

ּומחקּה,יפה ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב . ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻעד

.‡Èּפסּולה - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא .ּכתבּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
אֹו אחד, ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָּכתב
- לׁשּתיהן והׁשקה אחד, ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלתֹו
ּכֹוסֹות לׁשני מחקן מגּלתּה. ׁשתת לא אחת ׁשּכל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּפסּולה,
ואם אֹותן; יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוערבן,
אחרת, מגּלה ּכֹותב זה הרי - הּמים נׁשּפכּו ּכׁשר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהׁשקה,
את יׁשקה לא - מהן ונׁשּתּיר נׁשּפכּו אחרים. מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּומביא

ּכׁשר. הׁשקה, ואם ְְְִִֵַָָָהּׁשאר;
.·Èׁשּלנּו ׂשֹוטה לילה]מי עליהם ּבלינה.[עבר נפסלין , ְְִִִֵֶָָָָ

מביא - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא ּפסל. לּמים, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהקּדים
ּפני על ונֹותן מּמּנּו, ולֹוקח ּבהיכל, ּומּניחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינֹו רקּבּובית[שריפה]הּמים; מביא אבל [ירק, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכעפר.רקוב] ְִֶָָׁשהיא

.‚Èעפר ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר "אׁשרולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„Èּכׁשר - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את נטמאתההקריב . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּככל ּתּפדה זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחתּה
מנחה ויביא ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּקּדׁשּה אחר הּמנחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּמנחה, ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּתּׂשרף.
להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא אֹו ׁשֹותה', 'איני ׁשאמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
הרי - היא ׁשּמתה אֹו הּוא, ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאֹו
ׁשּקרב אחר מאּלּו אחד ארע ואם נׂשרפת; ּכּלּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמנחה

נאכלין. הּׁשירים אין ְֱִִֵֶֶַַָָֹהּקמץ,
.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

זכרי ּכמנחת לאּׁשים ּכּלּה עֹולה ואינּה ּבּה; חלק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלּבעל
לעצמֹו, קרב הּקמץ אּלא ּבּה; חלק לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻכהּנה,

הּדׁשן ּבית על מתּפּזרין עדיהּוׁשירים נמצאּו [שהעידו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לחּלין.שנסתרה] ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עםהמקּנא תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הריפלוני - מהן ואחד אחד ּכל עם ונסּתרה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא אֹותּה,[בשביל]זה ּכׁשּמׁשקה ּכּלן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קנאֹות" "מנחת הרּבה.ׁשּנאמר: לקּנּויין אחת מנחה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה[לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

זּנתה וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו
לא זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
מתנה אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר

בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ
יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה אחיומגלּגל מות [בין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשאםליבום] אחיו, ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל ;ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגרׁשּה אם וכן עליו. אסּורה זֹו הרי אחיו, ּתחת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָזּנתה
ּבּנּׂשּואין ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהחזירּה,
ּתזנה ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו יׁש וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹונים.
לפיכ ויחזיר; יגרׁש אם ׁשּיחזירה, אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתיו,
אֹותן לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּכׁשּתזנה
זה, מאיׁש "אמן" - אמן" "אמן נאמר: לכ ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהמארעֹות;
"אמן" ארּוסה; "אמן" נׂשּואה, "אמן" אחר; מאיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ"אמן"

להּבא. "אמן" ְְֵֶַַָָָלׁשעבר,
.ÁÈלנׁשֹותיהן לקּנֹות יׂשראל ּבני על חכמים ,מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבֹו נכנסה לאׁשּתֹו, המקּנא וכל אׁשּתֹו"; את "וקּנא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
טה קּלּותרּוח מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא רה. ְְְְֳִִֵַַַָָָֹֹֹ

ולא מריבה, מּתֹו ולא ּבטלה, ׂשיחה מּתֹו ולא ְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹֹראׁש,
מּתֹו עדים ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה; עליה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלהּטיל

קּנּוי. זה הרי האּלּו, הּדברים מּכל ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאחד
.ËÈּבינֹו אּלא ּתחּלה, עדים ּבפני ּולקּנֹות לקּפץ ראּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאין

ּבדרּבנחתלבינּה להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּובניו אׁשּתֹו על מקּפיד ׁשאינֹו וכל הּמכׁשֹול. ּולהסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשרה,

ּופֹוקד ּומזהירן, ּביתֹו, ׁשּידע[בודק]ּובני עד ּתמיד, ּדרכיהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: חֹוטא, זה הרי - ועֹון חטא מּכל ׁשלמים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם

אהל ׁשלֹום ּכי נו[אישתך]"וידעּת ּופקדּת ולא[ביתך]; , ְְְְְֳִֶַַָָָָָָָֹ
ְֶָתחטא".

ּומנין ׁשדי. ּבעזרת רביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
- איׁשּות הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה - זה ספר ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפרקים
עׂשר ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹחמּׁשה
הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה - וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַָָָָּפרקים;
ארּבעה - ׂשֹוטה הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה - ּבתּולה ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֹנערה

ְִָּפרקים.
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ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
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וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש

) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לבאּוׁשלׁשים ׁשּלא א) ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
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לבעל ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹעל
ּבת לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאחֹות;
ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) ְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹהּבן;
ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא (יג) אם; אחֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) הּבן; אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא
האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא ּומֹואבי(כד) עּמֹוני ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּבקהל
מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹּבקהל
יבֹוא ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבקהל
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסריס
ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ¤¤ּפרק

ּכרת‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ׁשּנאמר:הּבא , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
הּנפׁשֹות ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכי
היּו ואם והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשֹות
ׁשהיא העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת
ׁשם·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

מיתהעדים אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכלמלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות

ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתןּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
ּבהמה, עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהאּׁשה
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבדאין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּבחנק, ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

לזנת תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ּתּׂשרף".ׁשּנאמר: ּבאׁש ואם. . ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
יהיה "ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

מארׂשה ּבתּולה מקֹום.נערה וכל ּבאבנים". אתם ּוסקלּתם . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבסקילה. הן הרי ּבם", ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

.Êּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּביתּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
מלקין ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;

לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;
.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא

הּׁשנּיֹות מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - [איסוריּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
מדרבנן] שניה, בדרגה מרּדּותעריות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵַַַַּבמזיד

לֹוקה; אינֹו עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם.
מן להרחיק ּכדי מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָואם

ּבידם. הרׁשּות ְְֲֵָָָָָהעברה,
.Ëצרי ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנּוס

הּמיתה מן ּבּמהלֹומר ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לֹו אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּדברים

קּׁשּוי ׁשאין האבר]אנס, ׁשּתחּלת[של ואּׁשה לדעת. אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּמּׁשהתחילּב מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ

וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל
לרצֹות. אֹותֹו ְִֶּכֹופה

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּואמּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשניהן
ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
אֹו ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדרּכּה,
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלקּות,

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,האבר[מלידה]ּכ את ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לֹומר צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבידֹו
ּביאה זֹו ׁשאין ּוביתמיתה; הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל . ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ְְִִֵֶֶַַַַּדין
.·Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא אף[=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּכלּום; ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואין

קרובה]הּטרפה שמיתתו הפנימיים באבריו ׁשּׁשכב[פגוע אֹו , ְֵֶַַָָ
למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
ראׁשּה. את ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא -ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚Èויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל
אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
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ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם
ּתׁשעּביאה ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ׁשניהן ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות;

ְִּפטּורין.
.„Èׁשהערההּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לא זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
ּבן הּזכּור היה ואם ּפטּור. והּקטן, נסקל; עצמֹו, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביאֹו
להּכֹות ּדין לבית וראּוי ּפטּורין; ׁשניהן ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתׁשע
ׁשהּוא ּפי על ואף זכּור, עם ׁשּׁשכב לפי מרּדּות, מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָהּגדֹול

ּתׁשע. מּבן ִֵֶַָּפחֹות
.ÂËאנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו הּזכּור, על הּבא סימניאחד [עם ְְְִֶַַַַַַָָָ

ונקבה] ּפטּור.זכר נקבּותֹו, ּדר עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּדר
אֹו הּטמטּום, על הּבא לפיכ הּוא; ספק ְְְְִֵַַַַָָָֻֻוהּטמטּום,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהןהּבא - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּביןנסקלין ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
- ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשרבעּה,

ּבבהמ הּכתּוב חּלק ולא ּבסקילה; לקטּנה,הּכל ּגדֹולה ּבין ה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
ּבין עליה הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ּבהמה" "ּובכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
- ּבֹו הערת אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדרּכּה

ַָחּיב.
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן היה ּפטּור; והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
הּבהמה את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ׁשלׁשּתׁשע ּבת קטּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבהמה ּבין - עליה חּיה אֹו ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשנים
ּבין הּבהמה, ּבּה ׁשהערת ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹולה
ּפטּורה. והיא נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה
ׁשלׁש מּבת היתה ואם נסקלין; ׁשניהן ּגדֹולה, היתה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹואם

נסקלת. הּבהמה אין ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשנים
.ÁÈאת ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן

ואף ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹולים ׁשהם ּפי ואחדעל ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל . ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ער אחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּמזיד - ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. הּיׁשן - יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
האנּוס - ּברצֹון ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.ËÈּבזהואין זה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

זה ּדבּוקין אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס
ואיןּבזה זֹו; ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרין:
.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק החזקה,[לקרוב]מי ּפי על ּבֹו ּדנין - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּומלקין קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאף

ׁשהחזק הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻוׂשֹורפין
זה הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹו
ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּבלבד. ּבחזקה אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, אֹו אחֹותֹו, היא ְֲֲִִִִֶֶַַָָָׁשּזֹו
על לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּומעׂשה
והביאּוה עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתפּה,
ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלבית
ׁשּזה ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאביו

ּבחזקה. הּקרֹובים ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָאביו?
.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש

ׁשהיא יֹום ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' אֹומרת: ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָֹֻוהיא
הֹורגין אין יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשּתֹו,

איׁש אׁשת מּׁשּום .עליה ִִֵֶֶָָ
.·Îׁשה עליההאּׁשה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה חזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

נּדה והעידמּׁשּום אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן, ּבעלּה והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאת,
אחד, ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה

זֹונה. ּבֹו החזקה ְְְָָָֻּכבר
.‚Îּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

עד ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשאמרה: האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ'מקּדׁשת

ּתחזק .אֹו ְַֻ

ב ¤¤ּפרק

-אׁשת‡. אביו אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעּתן
חּוץ ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,

ּבן הּניח ׁשּלא אחיו אחתמאׁשת על ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומּׁשּום ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהן

ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאׁשת
.·,ּביןלפיכ ׁשּתים; חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחת אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּבחּיי
אביו אׁשת מןמּׁשּום ּבין מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד . ִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

אחי אׁשת אבל עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּנּׂשּואין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזּנתה ּכגֹון - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים, עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ". מֹולדת אֹו ּבית, "מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ׁשּנאמר:ּבת‚. עליו, הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת אביו"ערות נׂשא אם אבל ; ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין לֹו, מּתרת הּבת הרי - אחר מאיׁש ּבת לּה והיתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּׁשה,
ולּמה עליה, חּיב הּוא אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?"אבי אׁשת "ּבת ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנאמר
.„,חּיבלפיכ - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

ּבתׁשּתים "ערות מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַ
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ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם
ּתׁשעּביאה ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ׁשניהן ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות;

ְִּפטּורין.
.„Èׁשהערההּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לא זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
ּבן הּזכּור היה ואם ּפטּור. והּקטן, נסקל; עצמֹו, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביאֹו
להּכֹות ּדין לבית וראּוי ּפטּורין; ׁשניהן ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתׁשע
ׁשהּוא ּפי על ואף זכּור, עם ׁשּׁשכב לפי מרּדּות, מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָהּגדֹול

ּתׁשע. מּבן ִֵֶַָּפחֹות
.ÂËאנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו הּזכּור, על הּבא סימניאחד [עם ְְְִֶַַַַַַָָָ

ונקבה] ּפטּור.זכר נקבּותֹו, ּדר עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּדר
אֹו הּטמטּום, על הּבא לפיכ הּוא; ספק ְְְְִֵַַַַָָָֻֻוהּטמטּום,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהןהּבא - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּביןנסקלין ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
- ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשרבעּה,

ּבבהמ הּכתּוב חּלק ולא ּבסקילה; לקטּנה,הּכל ּגדֹולה ּבין ה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
ּבין עליה הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ּבהמה" "ּובכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
- ּבֹו הערת אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדרּכּה

ַָחּיב.
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן היה ּפטּור; והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
הּבהמה את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ׁשלׁשּתׁשע ּבת קטּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבהמה ּבין - עליה חּיה אֹו ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשנים
ּבין הּבהמה, ּבּה ׁשהערת ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹולה
ּפטּורה. והיא נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה
ׁשלׁש מּבת היתה ואם נסקלין; ׁשניהן ּגדֹולה, היתה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹואם

נסקלת. הּבהמה אין ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשנים
.ÁÈאת ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן

ואף ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹולים ׁשהם ּפי ואחדעל ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל . ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ער אחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּמזיד - ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. הּיׁשן - יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
האנּוס - ּברצֹון ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.ËÈּבזהואין זה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

זה ּדבּוקין אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס
ואיןּבזה זֹו; ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרין:
.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק החזקה,[לקרוב]מי ּפי על ּבֹו ּדנין - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּומלקין קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאף

ׁשהחזק הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻוׂשֹורפין
זה הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹו
ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּבלבד. ּבחזקה אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, אֹו אחֹותֹו, היא ְֲֲִִִִֶֶַַָָָׁשּזֹו
על לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּומעׂשה
והביאּוה עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתפּה,
ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלבית
ׁשּזה ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאביו

ּבחזקה. הּקרֹובים ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָאביו?
.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש

ׁשהיא יֹום ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' אֹומרת: ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָֹֻוהיא
הֹורגין אין יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשּתֹו,

איׁש אׁשת מּׁשּום .עליה ִִֵֶֶָָ
.·Îׁשה עליההאּׁשה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה חזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

נּדה והעידמּׁשּום אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן, ּבעלּה והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאת,
אחד, ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה

זֹונה. ּבֹו החזקה ְְְָָָֻּכבר
.‚Îּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

עד ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשאמרה: האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ'מקּדׁשת

ּתחזק .אֹו ְַֻ

ב ¤¤ּפרק

-אׁשת‡. אביו אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעּתן
חּוץ ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,

ּבן הּניח ׁשּלא אחיו אחתמאׁשת על ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומּׁשּום ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהן

ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאׁשת
.·,ּביןלפיכ ׁשּתים; חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחת אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּבחּיי
אביו אׁשת מןמּׁשּום ּבין מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד . ִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

אחי אׁשת אבל עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּנּׂשּואין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזּנתה ּכגֹון - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים, עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ". מֹולדת אֹו ּבית, "מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ׁשּנאמר:ּבת‚. עליו, הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת אביו"ערות נׂשא אם אבל ; ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין לֹו, מּתרת הּבת הרי - אחר מאיׁש ּבת לּה והיתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּׁשה,
ולּמה עליה, חּיב הּוא אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?"אבי אׁשת "ּבת ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנאמר
.„,חּיבלפיכ - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

ּבתׁשּתים "ערות מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַ
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אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי ֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאׁשת
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
ּביןאחֹות‰. מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָ

עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין הּנּׂשּואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמן
אם; אחֹות האב,מּׁשּום מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָ

אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּבין
ָאב.

.Âהּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּבּתֹו; מּׁשּום עליו 'ערותערוה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא מן[הכתוב]ּבּת ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
הּתֹורה, מן ואּסּורּה הּבאהּבת; לפיכ סֹופרים; מּדברי ואינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו מּׁשּום ׁשּתים, חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָעל
ּובּתּה. ִִָָאּׁשה

.Êׁשׁשּכיון מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
מהן אחת וכל ּכנסנׁשים, ּבין לעֹולם, עליו [לחופה]ערוה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אּמּה, הן: ואּלּו מֹותּה; לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין
ּבא ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה, ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָואם

נׂשרפין. ׁשניהן אׁשּתֹו, ּבחּיי מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
Áּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליה ּבא ואיןואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

- ואתהן" אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבהן
הּוא הרי עליה, ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
ׂשרפה. ׁשם אין קּימֹות, ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נׂשרפין; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהערוה

.Ëאׁשּתֹווכן ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, ּביןאחֹות ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה
.Èּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר

ּבכרת, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזדֹון
עליו אׁשּתֹו נאסרה אֹוסרתלא ׁשהיא ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ ; ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּגרּוׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, .אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
.‡Èׁשהן קרֹובֹותיה, עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל

עם ׁשּנאף מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשבע
ׁשהּזֹונה זמן ּכל קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאּׁשה
והּוא אֹותן, לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּימת
הערוה; ׁשּיבעל עברה לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמתיחד
אחת יּׂשא לא זה הרי - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

עליה ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד הּקרֹובהמּקרֹובֹותיה, ּכנס ואם . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹוציא. לא קרֹובֹותיה, עם ְִִֶֶָָָֹׁשּזנה

.·Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אחד ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשהידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהיּו חכמיםּבאחד אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
ׁשאין נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
אנס אם וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹנעׂשֹות
- אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו ְֲִִִִִִָָָָָָאביו

ואין "אׁשת", אּלא נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי
איׁשּות .ּכאן ִָ

.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו
ׁשּבארנּואּמּה ּכמֹו ונֹוׂשא, אחיו; ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

חכמים ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם". לא ּומּבׂשר"ְְְִִַָָֹ

ה'תשע"ב סיון ח' שלישי יום
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ּבן‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא
ּפטּור זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשתּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

החרׁשת ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש
אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

אֹותן מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת
מרּדּות. ְַַַמּכת

אביה·. קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על זההּבא הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחנק;

ׂש מרּדּות;ּבהלכֹות מּכת אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ֹוטה. ְְְְִִִִֵַַַַַָ
ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻוהיא

ּבעלּה‚. ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבת
נתין אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה ּבין [מז'ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

בא"י] שישבו ּבׂשרפה,אומות זֹו הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵָָָֻאֹו
לזנת תחל ּכי ּכהן, איׁש "ּובת ּתּׂשרף";..ׁשּנאמר: ּבאׁש ְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּכל ּכדין ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובֹועלּה
איׁש. ִֵֶאׁשת

ּבסקילה„. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיביןהּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אביה; ּבבית והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיתה
ּבחנק. זֹו הרי - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא
ּפטּורה ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Âא זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה זהּבאּו חר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
עדין - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה וכּלן ּבתּולה, .היא ְְְִִִָָָֻ
.Êּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Áׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר זּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות
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ּבחנק הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ëּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
.Èאף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו

זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èנסקלת - ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר ׁשער ּפתח ּפתחעל על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על אֹותּה סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ְְִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשער
ּבית ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפתח
לֹו היה ולא אב לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
ּבית "ּפתח נאמר לא הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבית

למצוה. אּלא ְְִֶָָָאב"
.·Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּבית ׁשאין ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
נחׁשבֹות הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
עליה ׁשחּיבין אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו

ּכל[לאוים]מּׁשמֹות על קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשם
ּכעברֹות לֹו נחׁשבת זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהלכֹות
הרּבה מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהרּבה.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.‚Èּבּתֹורה"ׁשפחה האמּורה ׁשפחהחרּופה" ׁשחציּה היא - ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ

"לא ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻוחציּה
עליה חּיבין ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.„È- ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא קרּבןׁשהרי חּיב והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מזיד אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשם,
ּבין הרּבה, ּביאֹות עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבזדֹון
חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות

ִָלאוין.
.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה; היתההּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

אֹו וכןּבעּולה, ּפטּור. - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָ
לא חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
"ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה

לביאה, ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹזרע".
מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", "מׁשּכבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִָָלאּׁשה.
.ÊËהּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל

אֹותן מּכין אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּפטּור
ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּכת

.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
קרּבןלֹוקה, מביא ּובעּולהוהּוא ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוברצֹונּה,
את והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּתתחּיב

ֲָאׁשמֹו".

ד ¤¤ּפרק

העריֹות‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּביןהּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּב קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין תּכדרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבנּדה מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ודבר ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָואפּלּו
לטמאת לקטּנה ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה

וזיבֹות. ְִִנּדֹות
ראתה·. לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד

ראׁשֹון יֹום אֹואּלא ׁשבעה, ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת, הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
ימי "ּכל נאמר: ּובזבה ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
"ּכימי אֹומר: הּוא ּוביֹולדת ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזֹוב

ּכנּדתּה". ׁשבעים "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻנּדת
ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ע הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ּכּמהׁשּלא אחר אפּלּו מהן, אחת ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ"ורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
נּדה„. מּׁשּום עליהן חּיבין אין - זבה,הּגֹויים מּׁשּום ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זכרים הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לענין - ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּונקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
זכר,‰. ׁשל ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

נקבה ׁשל וׁשּׁשים ואינֹווׁשּׁשה טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמֹונע
ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה

ֵׁשֹותת.
.Âויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ׁשהריּכל , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכּלן הּׁשבעה בנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּוא
ׁשמיני, ּבליל זכר יֹולדת וכן ׁשמיני; ּבליל וטֹובלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבנּדה
ּכמֹו ּכנּדה, ׁשהּיֹולדת עׂשר, חמּׁשה ּבליל נקבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹולדת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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ּבחנק הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ëּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
.Èאף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו

זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èנסקלת - ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר ׁשער ּפתח ּפתחעל על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על אֹותּה סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ְְִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשער
ּבית ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפתח
לֹו היה ולא אב לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
ּבית "ּפתח נאמר לא הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבית

למצוה. אּלא ְְִֶָָָאב"
.·Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּבית ׁשאין ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
נחׁשבֹות הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
עליה ׁשחּיבין אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו

ּכל[לאוים]מּׁשמֹות על קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשם
ּכעברֹות לֹו נחׁשבת זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהלכֹות
הרּבה מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהרּבה.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.‚Èּבּתֹורה"ׁשפחה האמּורה ׁשפחהחרּופה" ׁשחציּה היא - ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ

"לא ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻוחציּה
עליה חּיבין ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.„È- ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא קרּבןׁשהרי חּיב והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מזיד אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשם,
ּבין הרּבה, ּביאֹות עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
חּיבת היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבזדֹון
חּיבי ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות

ִָלאוין.
.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
קטּנה היתה אם אבל ּוברצֹונּה; היתההּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

אֹו וכןּבעּולה, ּפטּור. - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָ
לא חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
"ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה

לביאה, ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹזרע".
מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", "מׁשּכבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִָָלאּׁשה.
.ÊËהּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל

אֹותן מּכין אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּפטּור
ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּכת

.ÊÈהיא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
קרּבןלֹוקה, מביא ּובעּולהוהּוא ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

עד קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוברצֹונּה,
את והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּתתחּיב

ֲָאׁשמֹו".

ד ¤¤ּפרק

העריֹות‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּביןהּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּב קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין תּכדרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבנּדה מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ודבר ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָואפּלּו
לטמאת לקטּנה ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה

וזיבֹות. ְִִנּדֹות
ראתה·. לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד

ראׁשֹון יֹום אֹואּלא ׁשבעה, ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת, הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
ימי "ּכל נאמר: ּובזבה ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
"ּכימי אֹומר: הּוא ּוביֹולדת ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזֹוב

ּכנּדתּה". ׁשבעים "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻנּדת
ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ע הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ּכּמהׁשּלא אחר אפּלּו מהן, אחת ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ"ורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
נּדה„. מּׁשּום עליהן חּיבין אין - זבה,הּגֹויים מּׁשּום ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זכרים הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לענין - ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּונקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
זכר,‰. ׁשל ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

נקבה ׁשל וׁשּׁשים ואינֹווׁשּׁשה טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמֹונע
ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה

ֵׁשֹותת.
.Âויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ׁשהריּכל , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכּלן הּׁשבעה בנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּוא
ׁשמיני, ּבליל זכר יֹולדת וכן ׁשמיני; ּבליל וטֹובלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבנּדה
ּכמֹו ּכנּדה, ׁשהּיֹולדת עׂשר, חמּׁשה ּבליל נקבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹולדת

ְֵֶַׁשּבארנּו.

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



d`iaפו ixeq` zekld - oeiq 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Êּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה
אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּבּׁשביעי .לטּבל ְְִִִַֹ
.Áהּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה

מּפני אֹו הּלסטים, מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
זֹו הרי - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצּנה,

ּבּיֹום אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני, ּבּיֹום .טֹובלת ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
.Ëוסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים דם]ּכל בראיית ּבחזקת[קביעות - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

עד אֹו אני', 'טמאה לֹו: ׁשּתאמר עד לבעליהן, ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַָָָֹטהרה
והּניחּה אחרת, למדינה ּבעלּה הל ּבׁשכּונֹותיה. נּדה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתחזק
יׁשנה מצאּה אפּלּו לּה, לׁשאל צרי אינֹו ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹטהֹורה
חֹוׁשׁש ואינֹו וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא עליה לבא מּתר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתאמר: עד לֹו, אסּורה - נּדה הּניחּה ואם היא; נּדה ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

אני'. ְֲִָ'טהֹורה
.È:ואמרה וחזרה אני', 'טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּתחּלה' ל אמרּתי והתל ׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'טהֹורה
אמתלא נתנה ואם ּכיצד?[הסבר]נאמנת; נאמנת. לדבריה, ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו: ואמרה ּבחצר, עּמּה אּמֹו אֹו ואחֹותֹו ּבעלּה, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָּתבעּה
ולא אני, 'טהֹורה ואמרה: חזרה ּכ ואחר אני', ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ'טמאה
יראּו ׁשּמא ,אּמ אֹו אחֹות מּפני אּלא אני טמאה ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּתי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹותנּו'
.‡Èלא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ואם ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש

עריֹות ּבּקרקע,ּבׁשאר רגליו צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מזּדעזע ואינֹו נׁשמט[זז]וׁשֹוהה ּכ ואחר האבר, ׁשּימּות עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ִֶָמּמּנה.
.·Èׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָואסּור

יׂשראל ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתראה
אסּורמּטמאתם" ּבּיֹום, לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? . ְְְְִִִַַַָָָָָָָֻ

אסּור ּבּלילה, לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלׁשּמׁש
הּלילה. מּתחּלת ְְְִִֵַַַַָלׁשּמׁש

.‚Èׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
לראֹות ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
עד לׁשּמׁש אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹּבׁשׁש

הּׁשמׁש .ׁשּתזרח ְִֶֶֶַַ
.„Èּוב יׂשראל ּבני אחרּדר עצמן לבּדק לעֹולם יׂשראל, נֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹו, נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהּתׁשמיׁש.
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּומקּנחת

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ראת אׁשּתֹוׁשּמא להּניח לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
על נאמנת ׁשּלּה, על ׁשּנאמנת מּתֹו - ׁשּלֹו ּבּמטלית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּתבּדק

ֶׁשּלֹו.
.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין - ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים

ונתרככו]ׁשחקים 'עּדים'[שנשחקו הּנקראין והן ּולבנים; ְְְְִִִִִִֵַָָָ

והּבגד ׁשּלֹו'; 'עד נקרא ּבֹו ׁשּמקּנח והּבגד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבענין
ׁשּלּה'. 'עד נקרא ּבֹו היא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּמקּנחת

.ÊËקדם ּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּצנּועֹות
ׁשּתבּדק;ּתׁשמיׁש עד לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואחד הּתׁשמיׁש לפני אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ
לפני צריכה אינּה וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
הּכל - ּתׁשמיׁש אחר אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹהּתׁשמיׁש,
ּומניקה, מעּברת, אפּלּו לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻצריכין

אחד עּדים, ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ואחדּוזקנה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּדים, צריכה אינּה - טהר ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלּה.

מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÊÈׁשניה לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּלֹו ּבעד מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּדים
ּולמחר הּלילה, ּכל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
- ׁשּלּה עד על אֹו ׁשּלֹו עד על הּדם נמצא העּדים. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבּדקּו

טמאה זֹו -הרי העד ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
ּתחּלה, אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

ׁשאבד. העד על היה ּדם ֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
.ÁÈ,ּדם עליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּניחה

מׁשּו מרוח]אם = היה[ ואם הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּתחת ׁשּנהרגה מאכלת ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעגל

ַַהּכר.
.ËÈּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה

'ׁשּמא אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
מאכלת' נהרגה ּבירכּה אֹותֹו ּבעדּכׁשּטחה עצמּה קּנחה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתקּנח קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ועֹוד, ּכגריס הּדם היה אם - ּדם עליו ונמצא היה, לא אֹו ְְְְִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
מן אּלא ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכאן ּפחֹות היה נּדה; זֹו ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָהרי

ֲֶַַֹהּמאכלת.
.Îלׁשּמׁשמי מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּפעם מׁשּמׁשת ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
לׁשּמׁשׁשל אסּורה זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה יׁשית; ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

לעֹולם זה ּבעל ׁשםעם היה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּוסת. ּתֹולה לוסּתּה, סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו. לתלֹות ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָּדבר
מׁשּנה מּכתּה ּדם היה ואם ּבּמּכה; ּתֹולה מּכה, ּבּה ְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ונאמנת ּבּמּכה. ּתֹולה אינּה הּתׁשמיׁש, ּבעת ׁשּתראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּדם
יֹוצא', הּדם ׁשּמּמּנה הּמקֹור ּבתֹו לי יׁש 'מּכה לֹומר: ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּׁשה
הּמקֹור מן יֹוצא ׁשּדם ּפי על ואף לבעלּה, מּתרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻותהיה

ּתׁשמיׁש. ְְִִַַּבׁשעת
.‡Îּתׁשמיׁשמי ּבׁשעת ּדם ּוׁשנּיהׁשראת ראׁשֹונה ּפעם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוׁשליׁשית,
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנׂשא
לׁשליׁשי. להּנׂשא ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻׁשלׁש
ראׁשֹונה ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָנּׂשאת
עד להּנׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּוׁשנּיה
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.·Îנרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתחּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ

הצדדים] משני מקֹוםכפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,
עלׁשהי מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ה ¤¤ּפרק

לזיבּות‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכגֹוןהאּׁשה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתעּסקין עֹוף אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָׁשּקפצה
הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזה
ואפּלּו - ׁשהּוא ּבכל ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָוראת
הרּבה. ּדמים מּמּנה ׁשּזב ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראת

החיצֹון·. ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים יצאּכל ׁשּלא ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ויצא הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדם
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּבין
הּוא היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּביאה; ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
והּוא‚. הּולד, נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

קֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
'ּפרֹוזדֹור', אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם ׁשער ּבית ׁשהּוא .ּכלֹומר ְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע„. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר, מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור,טהרּתּו ּכּלֹו העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ולפנים הּלּול מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין אֹומרים:הּמקּדׁש, ואין וקדׁשים. ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא
הרי לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאן,
ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאתֹו
ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדר

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו ְִִִַַַַָָָָחּיבין
.Âּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהאדם,

- והּׁשחר ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּיבׁש הּדיֹו ּכרּכםּכעין ּכקרן שבאיריס]. יפה ּכיצד?[חלק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיביא
הּוא,[מובחר] קנה ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּבֹו

עלים; ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּובכל
ּבֹו. ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומּקיף
ּבּה, וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכמימי
על הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשהיא
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעפר

עכורים]ּומעּכרן ּובמקֹומֹו[שיהיו לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשהן

.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
הרי מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזה

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה[מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג [מאיזורּכּיין ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

חיהשרון] יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא ּוׁשני[= וחדׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
- מּמּנּו ּדֹוהה אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה מים; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלקים
אּׁשה ונאמנת ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
אֹו לּה מטּמא והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה 'ּכמראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר:

ְֵַמטהר.
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
מה לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּכֹוס,

מטהר אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ׁשלּׁשעיניו ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
לׁשאר אֹו לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹהּמראֹות,

.הּמראֹות ְַַ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,
אּלא נּדה, ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת
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.·Îנרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתחּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ

הצדדים] משני מקֹוםכפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,
עלׁשהי מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ה ¤¤ּפרק

לזיבּות‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכגֹוןהאּׁשה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
מתעּסקין עֹוף אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָׁשּקפצה
הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזה
ואפּלּו - ׁשהּוא ּבכל ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָוראת
הרּבה. ּדמים מּמּנה ׁשּזב ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראת

החיצֹון·. ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים יצאּכל ׁשּלא ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ויצא הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדם
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּבין
הּוא היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּביאה; ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
והּוא‚. הּולד, נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

קֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
'ּפרֹוזדֹור', אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם ׁשער ּבית ׁשהּוא .ּכלֹומר ְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע„. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר, מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור,טהרּתּו ּכּלֹו העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ולפנים הּלּול מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין אֹומרים:הּמקּדׁש, ואין וקדׁשים. ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא
הרי לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאן,
ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאתֹו
ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדר

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו ְִִִַַַַָָָָחּיבין
.Âּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהאדם,

- והּׁשחר ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּיבׁש הּדיֹו ּכרּכםּכעין ּכקרן שבאיריס]. יפה ּכיצד?[חלק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיביא
הּוא,[מובחר] קנה ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּבֹו

עלים; ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּובכל
ּבֹו. ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומּקיף
ּבּה, וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכמימי
על הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשהיא
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעפר

עכורים]ּומעּכרן ּובמקֹומֹו[שיהיו לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשהן

.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
הרי מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזה

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה[מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג [מאיזורּכּיין ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

חיהשרון] יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא ּוׁשני[= וחדׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
- מּמּנּו ּדֹוהה אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה מים; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלקים
אּׁשה ונאמנת ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
אֹו לּה מטּמא והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה 'ּכמראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר:

ְֵַמטהר.
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
מה לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּכֹוס,

מטהר אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ׁשלּׁשעיניו ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
לׁשאר אֹו לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹהּמראֹות,

.הּמראֹות ְַַ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,
אּלא נּדה, ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת
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.„Èטמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה חתיכה .הּפילה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ
יבחּוׁשין ּכמין עפר, ּכמין ׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָהּפילה

למים[יתושים] ּתּטיל אדם, אּלּו דברים מראה היה אם -ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ
וכל ׁשּקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - נּמֹוחּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּפֹוׁשרין:

לעתה מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם רֹואה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ
מעת נּמֹוחּו לא ואם טמאה. ספק זֹו הרי - נּמֹוחּו ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹואחר

היא. ּוטהֹורה מּמּכה, אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָלעת
.ÂË- ּורמׂשים ׁשקצים, ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִָָָָָהּפילה

טהֹורה לאו, ואם טמאה; ּדם, עּמהם יׁש .אם ְְְִִִֵֵֶָָָָָ
.ÊËּבתֹו הּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - עדהּׁשפֹופרת , ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
האּׁשה ּדר ואין רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּתראה

ּבׁשפֹופרת. ְְִִֶֶלראֹות
.ÊÈּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
טהֹורה חֹוׁשׁשת;זֹו אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ודם החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת
ּבחלֹוחלת הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָ

.ÁÈּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם
ּדין וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

מּתרת זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין לבעלּה,מּימיה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
הּוא. הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

נּדה זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה .ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈזֹו הרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת

ׁשהּדם ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻמּתרת
אביה, ּבבית ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשֹותת;
ראׁשֹונה, ּבעילה אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹואחר
ּובֹוגרת נּדה. ּתחּלת הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּופֹורׁש;

הראׁשֹון לילה ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת .ׁשּלא ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ
.Îּפי על אף ּדם, ראת ׁשּלא לּנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה

אֹו חדׁשים ׁשני אפּלּו ּוממּתין לילה, ּבֹועל - ּבסרּוגין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
הּמּכה חית ׁשּלא והּוא ׁשנּיה; לילה ּובֹועל .ׁשלׁשה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

.‡Îלא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום .אחר ַַ
.·Îהּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה

קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ּבימי ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
הּנערּות ּבימי לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּנערּות.
מּתר; זה הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבסרּוגין,

הּמּכה תחיה ׁשּלא .והּוא ְְִֶֶַַָֹ
.‚Îרֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד

על ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע

הּמּכה חית לא עֹומדתעדין ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּפסק לא אם וכן הּמּכה; חיתה ּכבר - הּכל על יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבין

הּכרים על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,
נּדה. ּדם אּלא מּכה, ּדם זה אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּכסתֹות

.„Îהּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מחמת ׁשּלא ּדם ראת ּכ ואחר ּדם, ראת ולא מּטתּה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה

נּדה. ּדם זה הרי - ְֲִִֵֶַַָּתׁשמיׁש
.‰Îויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל

ּדם היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדם
ּבּתחּלה ּבא היה ויצאּבתּולים, ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ

ּבתּולים. ּדם זה הרי - ְֲִֵֶַָּדם

ה'תשע"ב סיון ט' רביעי יום
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הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם[לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ
ׁשל טהר ודם ּומןהּיֹולדת, הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

הּוא ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁשּתּנה

ּבׁשעת·. ּכׁשּתראה אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשבעת ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלבד זיבה,ראׁשֹונה ּדם זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ; ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶָָֹמּפני

ּווסת‚. נּדה וסת ׁשּבין הּימים ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכן
זיבה ּדם הּוא הרי זמןנּדה, ּבין ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלבד. יֹום עׂשר אחד אּלא נּדה לזמן ְְִִִִֶַַַַָָָָָנּדה
הן„. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּומּפני ראת. לא ּבין ּדם ּבהם ראת ּבין נּדתּה', 'ימי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהּנקראין
ּדם וכל לנּדה, ראּויין ׁשהם מּפני נּדה'? 'ימי נקראין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָמה

יחׁשב נּדה ּדם - ּבהן .ׁשּתראה ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
'ימיוכל‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

'ימי נקראין ולּמה ראת. לא ּבין ּדם ּבהן ראת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה',
ּדם - ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזיבה'?
וימי נּדתּה ימי ׁשהם אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָזיבה

.זיבתּה ִָָ
.Âעד אֹו ׁשּתמּות, עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

יֹום מּתחּלת ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר - אחר ליֹום הּוסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעקר
עׂשר; אחד ואחריהן ׁשבעה עׂשר, אחד ואחריהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּוסת
נּדה ּבימי אם ּדם, ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ּבּמנין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָותּזהר
ימי ׁשבעה הן, ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה; ּבימי אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת

הּלדה הפסיקה ּכן אם אּלא זיבה, ימי עׂשר ואחד ּכמֹונּדה , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.Êׁשני אֹו ּבלבד, אחד יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה
'ׁשֹומרת ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים

יֹום' ּכנגד זֹויֹום הרי - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזבה
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט
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.Áׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין
ימים ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת

וזבהנקּיים ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה

ׁשוֹות ׁשּתיהן .ּביאה, ְִֵֶָָ
.Ëהּלילה ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ּוכאּלּו טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ּומׁשּמרת החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא
למחר מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

החּמה ׁשּתנץ אחר ראתוטֹובלת לא אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא והרי הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלּום

לערב. לבעלּה ְֲֶֶֶֶַָָֻמּתרת
.È- ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

ראת לא אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת -ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּיֹום;

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשני
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.·Èזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚Èאחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּומּגעּהטהֹורה ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְִּתלּויין.

.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
ּובעילתּה טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה ּביֹום ּדם ראת ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע ּבֹו ׁשּנגעה וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אסּורה היא ּולפיכ ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק לידי עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד .לבעלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÂËאפּלּו - ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה

מאחר למנֹות וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמּו
נקּיים ימי ׁשבעת הּטמא .הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַָ

.ÊËיֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראתאחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
זבה אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא עׂשרּגדֹולה, ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ
ּכגֹון זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

עבר ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈוראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי מימיּבתחּלת ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
זֹו הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָזיבתּה,

א ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: והריספק היתה, עׂשר חד ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹראת

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
ׁשּבּתחּלה ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָואם
הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמצאה
הרי טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָויֹום
הּמעין החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻזה

ַָּפתּוח.
.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.·Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
טהרה ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום .טהֹור, ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבדקה ולא הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹּבדקה

ּובּׁשביע הּספירה, מימי ראׁשֹון טהֹורּביֹום ּומצאה ּבדקה י ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
הּבדיקֹות, אּלּו ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָ

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ְְְִֵֶַָָָׁשהּוא
.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
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.Áׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין
ימים ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת

וזבהנקּיים ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה

ׁשוֹות ׁשּתיהן .ּביאה, ְִֵֶָָ
.Ëהּלילה ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ּוכאּלּו טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ּומׁשּמרת החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא
למחר מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

החּמה ׁשּתנץ אחר ראתוטֹובלת לא אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא והרי הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלּום

לערב. לבעלּה ְֲֶֶֶֶַָָֻמּתרת
.È- ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

ראת לא אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת -ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּיֹום;

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשני
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.·Èזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚Èאחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּומּגעּהטהֹורה ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְִּתלּויין.

.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
ּובעילתּה טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה ּביֹום ּדם ראת ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע ּבֹו ׁשּנגעה וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אסּורה היא ּולפיכ ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק לידי עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד .לבעלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÂËאפּלּו - ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה

מאחר למנֹות וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמּו
נקּיים ימי ׁשבעת הּטמא .הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַָ

.ÊËיֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראתאחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
זבה אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא עׂשרּגדֹולה, ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ
ּכגֹון זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

עבר ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈוראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי מימיּבתחּלת ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
זֹו הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָזיבתּה,

א ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: והריספק היתה, עׂשר חד ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹראת

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
ׁשּבּתחּלה ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָואם
הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמצאה
הרי טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָויֹום
הּמעין החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻזה

ַָּפתּוח.
.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.·Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
טהרה ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום .טהֹור, ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבדקה ולא הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹּבדקה

ּובּׁשביע הּספירה, מימי ראׁשֹון טהֹורּביֹום ּומצאה ּבדקה י ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
הּבדיקֹות, אּלּו ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָ

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ְְְִֵֶַָָָׁשהּוא
.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
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ז ¤¤ּפרק

לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער, ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת
הּנקרא הּוא הּדם, אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
דם הּוא הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? היא הּקׁשי'. ֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ'ּדם
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם נּדה. טמאת זֹו והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָנּדה,

מּפיטהֹורה - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר , ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ולד; מחמת ולא עצמּה, מחמת זֹובּה למדּו, ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לנפלים. קׁשי אין - הּפילה אם אבל חי; ולד ׁשּתלד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּובלבד
ארּבעה והּצער החבלים עם ויֹורד ׁשֹותת הּדם היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפּלּו
אם אבל וטהֹור; קׁשי, ּדם זה הרי - ׁשּתלד קדם יֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר
הרי - יתר אֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה הּלדה קדם הּדם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

ּבזֹוב. יֹולדת היא והרי זיבה, ּדם ְֲִִֵֶֶֶַַָזה
והחבליםּבּמה·. הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ראת אם אבל ׁשּילדה. עד והֹולכת מתקּׁשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּצער,
ּופסק וחבלים, ּבצער זיבתּה ּבימי יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּדם
ועמדה ימים, הּׁשלׁשה אחר החבלים מן לּה ורוח ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּצער
הּדם, ּפסק ׁשּלא ּפי על אף - ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבנחת
ׁשעה ועׂשרים ארּבע אחר והחבלים הּצער ׁשחזר ּפי על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָואף
הּצער ּפסק לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי -ֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבזֹוב יֹולדת זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; .ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשנים‚. אֹו וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹראת
צער ּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְְְִִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
יֹום ראת אם אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹויֹום

ּבקׁשי ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי ואחדאחד ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּבלא ויֹום ּבקׁשי ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער, ְְְְְְְְִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
הּסמּו קׁשי הּכלל: זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - וילדה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹצער,
יֹולדת זֹו הרי ללדה, סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּלדה,

.ּבזֹוב ְ
הּיֹום„. ּכל אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל

לקׁשי סמּו הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, .ּכּלֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ
- הּפילה מה ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָראת

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו ְְֲֵֵֵֶֶָָהרי
ל‰. צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין נקּיים,ּכיצד ימי ׁשבעת יׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּכ ואחר לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוטֹובלת
יֹולדת וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה לפיכ,יהיה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשבעת סֹופרת הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאם
ימי ׁשבעת וספרה נקבה, ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָימי
הרי - לאחריהן אֹו לדה ׁשל עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנקּיים,
ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻזֹו
עׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עׂשר ְְֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָארּבעה

.Âימי ׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
עׂשר; חמּׁשה ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנקּיים

ּכנּדה היא עׂשר ארּבעה אתׁשּכל מצריכין אין ולּמה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ואחר זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּיֹולדת
נּדתּה וימי לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָארּבעה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה

.Êּכל אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיֹולדת
ימי ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא; זיבה ּכדם ׁשּתראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּדם
ּכ ואחר וטבלה, נקבה, ׁשל עׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנקּיים,
הרי - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר ּדם .זה ֶַַֹ
.Áּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה

אינן טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
לנ לא טמאראּויֹות - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא ּדה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּתטּבל עד הּנּדה, ּדם ּכדין .ּומטּמא ְְְִִִֵֶַַַַָֹ
.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עׂשר ארּבעה ּולאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת

ּדם הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
ׁשּתראה ּדמים ׁשּכל לנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא טהֹור טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
הּפילה ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּתהיה

נקבה טמאת ׁשני;נקבה מּולד מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻ
אחר האחר והּפילה אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאפּלּו

מלאת. וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻּכּמה
.Èּובא נקּיים, ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָזבה

סֹותר אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם עֹוליןלּה הּקׁשי וימי , ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָֹֹ
אין - נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָלּה
על ואף ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלדה
ּכיון - מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפי
ּכגֹון אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּטהרה
זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻֻטמאת
הּספירה. סֹותרין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסֹופרת

.‡Èנּדתּה וימי לדתּה הריימי - ּדם ּבהם ראת לא אם - ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ
ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ּדםראתאּלּו ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אּלא הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
סֹותר ׁשאין הּדם; ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשלמת
ּבלבד. יֹומן סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּכל

.·Èמה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר
יֹום הּמקֹור מן ּדם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
ּכיצד? זבה. ּתהיה ולא יֹום, עׂשר וארּבעה מאה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאחר
ימי לאחר ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשנים
ימי וׁשבעה נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עׂשר וארּבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנּדתּה,
ׁשּתראה ּדם ׁשּכל למדּת, הא הּנּדה. ימי אחר ּוׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנּדה,
ואין נּדתּה, ּתחּלת הּוא - ּתחּלה מלאת ימי אחר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאּׁשה

ׁשּמּקדם וסתֹות על ימימׁשּגיחין ּבסֹוף ּדם הרֹואה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ראת ּבּלילה ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלאת

נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָָהּדם,
.‚Èמּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראת ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר

מׁשּמרת - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל; אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
ּגדֹולה וזבה לערב; לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור, אחד ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיֹום
ּבליל לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ
ּבלבד; יֹום עׂשר אחד אּלא לנּדה, נּדה זמן ּבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמיני.

ּגדֹולה אֹו קטּנה זבה ּתהי עׂשר, האחד .ּובאֹותם ְְְְִַַַָָָָָָָָ
.„Èזה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר
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ּדם ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים ימי .ׁשבעת ְְְִִִֵַ
.ÊÈטהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת -ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.לעֹולם ְָ

.ÁÈטהֹורים ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ מׁשּמׁשת- אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.לעֹולם ְָ
.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
לעֹולם .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.Îמׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ׁשבּוע אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא,
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה

ׁשבּועֹות עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשבּועׁשמֹונה ּכיצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה; - ׁשמיני ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא עׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע הּטהֹור. עׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
וכן לספירה; - עׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ׁשבּוע זבה; - עׂשר חמּׁשה ְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה; - עׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר, נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
ארע לא ואּלּו יֹום; עׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
- טהֹורה יֹום עׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, חלי ְְְְֳִִֶַַַָָָָָָָָלּה
עׂשר אחד ׁשבּועֹות, עׂשר הּׁשמֹונה ּבכל מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ׁשהם ְְְִִִֵֶָָׁשבּועֹות,
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
נּדתּה, ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום.
מן אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָויֹום
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמֹונה
מימי וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה;
ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים
לּה יבֹואּו ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה,
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה
ּוׁשמֹונה ארּבעים ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּכיצד? לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשּמׁשת
סמּו זיבּות ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתׁשעה
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלנּדתּה;

לעֹולם וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Îּומעׂשרה טהֹור, ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה

יה - טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ימיּולמעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשבעה מהן - הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּמּוׁשּה
מהן סֹופרת - הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנּדה,
וימי ׁשלׁשה, הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבעה,

ׁשלׁשה ּדמּה טהֹורין,זיבּות ּומאה טמאין יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹ
ותׁשעים ּוׁשלׁשה לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
ּוׁשלׁשה לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזיבּות;
זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָותׁשעים

ח ¤¤ּפרק

אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש
קבּוע יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
ּומתעּטׁשת,·. מפהקת, ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקדם

ּבׂשרּה ׂשער ויסּתּמר מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי אֹווחֹוׁשׁשת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלּו וסתֹות לּה ויבֹואּו אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחם

וסּתּה. מּיֹום לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד ְְְִִֵֶֶָָָָָָאֹו
ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
הּיֹום„. ׁשּתדע עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ

עׂשרים, ּביֹום לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשעה
וראת ועׂשרים ׁשלׁשה יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹּובא
וכן אסּורין; ׁשניהם ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹאם
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ּדם ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים ימי .ׁשבעת ְְְִִִֵַ
.ÊÈטהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת -ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.לעֹולם ְָ

.ÁÈטהֹורים ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ מׁשּמׁשת- אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.לעֹולם ְָ
.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
לעֹולם .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.Îמׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ׁשבּוע אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא,
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה

ׁשבּועֹות עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשבּועׁשמֹונה ּכיצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה; - ׁשמיני ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא עׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע הּטהֹור. עׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
וכן לספירה; - עׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ׁשבּוע זבה; - עׂשר חמּׁשה ְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה; - עׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר, נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
ארע לא ואּלּו יֹום; עׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
- טהֹורה יֹום עׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, חלי ְְְְֳִִֶַַַָָָָָָָָלּה
עׂשר אחד ׁשבּועֹות, עׂשר הּׁשמֹונה ּבכל מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ׁשהם ְְְִִִֵֶָָׁשבּועֹות,
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
נּדתּה, ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום.
מן אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָויֹום
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמֹונה
מימי וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה;
ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים
לּה יבֹואּו ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה,
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה
ּוׁשמֹונה ארּבעים ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּכיצד? לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשּמׁשת
סמּו זיבּות ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתׁשעה
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלנּדתּה;

לעֹולם וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Îּומעׂשרה טהֹור, ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה

יה - טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ימיּולמעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשבעה מהן - הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּמּוׁשּה
מהן סֹופרת - הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנּדה,
וימי ׁשלׁשה, הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבעה,

ׁשלׁשה ּדמּה טהֹורין,זיבּות ּומאה טמאין יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹ
ותׁשעים ּוׁשלׁשה לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
ּוׁשלׁשה לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזיבּות;
זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָותׁשעים

ח ¤¤ּפרק

אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש
קבּוע יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
ּומתעּטׁשת,·. מפהקת, ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקדם

ּבׂשרּה ׂשער ויסּתּמר מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי אֹווחֹוׁשׁשת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלּו וסתֹות לּה ויבֹואּו אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחם

וסּתּה. מּיֹום לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד ְְְִִֵֶֶָָָָָָאֹו
ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
הּיֹום„. ׁשּתדע עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ

עׂשרים, ּביֹום לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשעה
וראת ועׂשרים ׁשלׁשה יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹּובא
וכן אסּורין; ׁשניהם ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹאם
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ּביֹום ׁשליׁשית ּפעם ראת אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָעׂשרים
עׂשרים, יֹום טהר - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשה
קֹובעת האּׁשה ׁשאין ועׂשרים; ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹונעקרה
הּוסת מן מּטהרת ואינּה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוסת

ּפעמים ׁשלׁשה מּמּנה ׁשּתעקר .עד ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכּמה‰. ּבֹו ראת אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבעה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וראתה, קפצה ראת. האנס ׁשּמּפני וסת, אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצה. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה יֹום עׂשרים ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה
ּביֹום קפצה עׂשר ּתׁשעה ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָּבאחד
הרי - קפיצה ּבלא ראת הּׁשּבת ּולאחר ּדם, ראת ולא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשּבת
לּה ּגרם ׁשהּיֹום נֹודע ׁשהרי עׂשרים; אחר ּבׁשּבת אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנקּבע
וכן ּפעמים. ׁשלׁשה זה יֹום נקּבע ּוכבר הּקפיצה, לא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹלראֹות,

ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ
.Âח יֹום עׂשרראתה ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר מּׁשה ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

הרי - אחריו ׁשל ּבחדׁש עׂשר ׁשבעה ויֹום אחריו, ׁשל ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבחדׁש
ׁשבעה ּביֹום וראת רביעי חדׁש ּבא לדּלּוג. וסת לּה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹקבעה
חֹוׁשׁשת ּבֹו, ׁשראת יֹום וכל וסת, לּה נקּבע לא עדין ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעׂשר,
אֹותֹו טהר ּבֹו, תראה ולא הּיֹום אֹותֹו ׁשהּגיע ּכיון להּבא; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
יֹום אּלא ּפעמים ׁשלׁשה עקירת צרי ׁשאין - הּוסת מן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום

ּפעמים ׁשלׁשה .ׁשּנקּבע ְְְִִֶַָָֹ
.Êלׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה יֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה

ׁשּׁשה הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר
עֹומד ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ׁשּנתעׂשר ; ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר ְְְְֱִֶַָָָָָָָֻֻלׁשמֹונה

.Áועׂשרים ׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהיה
ועׂשרים ׁשנים ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
טהר - וראת עׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוראת
ׁשנים ונעקר הּקבּוע, לוסּתּה חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹום

ּפעמים ׁשלׁשה נקּבע ׁשּלא מּפני .ועׂשרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
.Ë;ּבהן ׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאין

הּׁשבעה ּבכל וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת וכןּכיון . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹום; עׂשר האחד ׁשהן זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
נקּבע ואם ּבהן. רֹואה ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבל
וסת וכל לּוסת; חֹוׁשׁשת זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלּה
נעקר - אחד ּפעם אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ה,ׁשּנקּבעה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מסּלקין ּדמים ׁשחזקת ּפעמים; ׁשלׁשה להעקר צריכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
אּלּו. ּבימים ְִֵֵָהן

.Èיֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד
הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא ּדם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
הּוסת היאׁשעת הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימי אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.·Èּבחזקת זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁשבה
טמא ותמצא ׁשּתבּדק עד .טהרה, ְְְֳִִֵֶַָָָָֹ

.‚Èימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
טמא ּומצאה עדּבדקה למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו וסּתּה, ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשעת
מּׁשעה אּלא מֹונה ואינּה למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינּה
טהרה ּבחזקת זֹו הרי טהֹורה, עצמּה מצאה ואם .ׁשראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ

.„Èאף - ּבּמקֹור לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראת אּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכן
טהֹור; והּדם טהֹורה היא וסּתּה, ּבׁשעת ׁשראת ּפי ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל

מּדבריהם מׁשּכבׁשהּוסתֹות מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ָּומֹוׁשב.

.ÂËהחרׁשת אבל לחברּתּה; ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסֹומה
וסתֹות, להן ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹוהּׁשֹוטה

לבעליהן מּתרֹות יהיּו ּכ .ואחר ְְְֲִֵֶַַַָָֻ
.ÊË- ּדם וראת וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעת אּׁשה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל

- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם הּוא; נּדתּה ּבימי זה ּדם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת
ּבימי ׁשּמא נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת

עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה
.ÊÈזבה היא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכיצד

ימים לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹוּדאית
ּבהן מׁשלמתׁשּתראה - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מאחר יֹום עׂשר האחד למנֹות ותתחיל הּׁשבעה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעליהן
ְִַָהּׁשבעה.

.ÁÈאחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת
ארּבעה ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהן
ויֹוׁשבת הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא -ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמּׁשה אחר זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום .חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
אחד למנֹות ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הּדם ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום אחדעׂשר ראת אם וכן . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - יֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
מימי לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת

לאחר הּׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמהן
ׁשמֹונה זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ׁשלׁשההּנּדה, ראת אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעׂשר
.‡Îּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה

ימי יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,
ׁשּטעת לזֹו .הּנּדה ִֶַָָָָ

.·Îהּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
נּדתּה. ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשּׁשה עׂשר, ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?

ימי עׂשר ואחד נּדתּה נּדתּה.לתׁשלּום ימי ויבֹואּו זיבתּה; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
הּדם, מּׁשּיפסק ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדתּה ימי .ויבֹואּו ְְְְִֵֵֶַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

d`ia ixeq` zekld - oeiq 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ב סיון י' חמישי יום

ט ¤¤ּפרק

עד‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין
ותהיהׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָּבהרּגׁשה,
על·. אֹו ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי

ׁשּבדקה ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבגדיה
ּדםעצמּה מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹ

החדר מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלפנים
ָּבא.

סֹופרים‚. מּדברי וכלוכן וסּתּה, עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשעֹות; וארּבע עׂשרים עד למפרע, טמאה - ּכתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
עד למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
מּדבריהם, למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזמן
מֹונה ואינּה ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינּה

אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו ׁשּמצאהלנּדתּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
החדר מן ׁשּמא - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּכתם.

וסּתּה. ונתקלקלה ְְְְְִִַָָָּבא,
אּלא„. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד ּדּיןּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
ׁשראת‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה

נּׂשּואין עליהמחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכל זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדם ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם

וסתֹות .ׁשלׁש ְָָֹ
.Âעל הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה

ׁשעּור לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצאּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד [שםהּקלקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

עלמקום] ׁשלׁש עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
אין טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשלׁש;

מצטרף. זה הרי ,אר היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפֹות;
.Êואינּה טהֹור, - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכתם

לֹו ּוכליחֹוׁשׁשת אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבגד על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללים,
עליהן ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאין
ּכתם ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּדם
מקּבל ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה,

לכתם חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא
ּבגדי האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנמצא

להּצילּה ּכדי הּכתמים.צבעֹונין, מּדין ְְְְִִִִִִֵַַָָ
.Áמּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא[הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
- רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
ּכל וכן ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָטמאה,
ׁשם ונמצא ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמקֹום
קׁשרי על אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדם
אם אבל הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצּבעֹות
הּצדדין, מן אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָנמצא
זֹו הרי - ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,
.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם

ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף 'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
- אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, .מחמירין ְִִִֵֶַַַָ
.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּגיע אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור
טהֹורה לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡Èׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,
.·Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה

אֹו ּכתמים, ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָָֹֹיתר
ספק זֹו הרי - ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכתם
ׁשלׁשה לבׁשה אם וכן יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזבה,
זיבתּה, ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹּבגדים
הרי זה, ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומצאה

זבה ספק .זֹו ְֵָָ
.‚Èאם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה

ּומצאה ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים
ּכתם זבהמצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ

.ÂËּבראּיתּה ּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה
הּכתם ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
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ט ¤¤ּפרק

עד‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין
ותהיהׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָּבהרּגׁשה,
על·. אֹו ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי

ׁשּבדקה ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבגדיה
ּדםעצמּה מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹ

החדר מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻלפנים
ָּבא.

סֹופרים‚. מּדברי וכלוכן וסּתּה, עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשעֹות; וארּבע עׂשרים עד למפרע, טמאה - ּכתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
עד למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
מּדבריהם, למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזמן
מֹונה ואינּה ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינּה

אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו ׁשּמצאהלנּדתּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
החדר מן ׁשּמא - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּכתם.

וסּתּה. ונתקלקלה ְְְְְִִַָָָּבא,
אּלא„. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד ּדּיןּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
ׁשראת‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה

נּׂשּואין עליהמחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּכל זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדם ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם

וסתֹות .ׁשלׁש ְָָֹ
.Âעל הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה

ׁשעּור לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצאּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד [שםהּקלקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

עלמקום] ׁשלׁש עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
אין טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשלׁש;

מצטרף. זה הרי ,אר היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפֹות;
.Êואינּה טהֹור, - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכתם

לֹו ּוכליחֹוׁשׁשת אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבגד על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללים,
עליהן ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאין
ּכתם ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּדם
מקּבל ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה,

לכתם חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא
ּבגדי האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנמצא

להּצילּה ּכדי הּכתמים.צבעֹונין, מּדין ְְְְִִִִִִֵַַָָ
.Áמּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא[הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
- רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
ּכל וכן ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָטמאה,
ׁשם ונמצא ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמקֹום
קׁשרי על אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדם
אם אבל הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצּבעֹות
הּצדדין, מן אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָנמצא
זֹו הרי - ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,
.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם

ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף 'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
- אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, .מחמירין ְִִִֵֶַַַָ
.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּגיע אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור
טהֹורה לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡Èׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,
.·Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה

אֹו ּכתמים, ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָָֹֹיתר
ספק זֹו הרי - ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכתם
ׁשלׁשה לבׁשה אם וכן יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזבה,
זיבתּה, ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹּבגדים
הרי זה, ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומצאה

זבה ספק .זֹו ְֵָָ
.‚Èאם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה

ּומצאה ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים
ּכתם זבהמצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ

.ÂËּבראּיתּה ּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה
הּכתם ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
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ּכתם אחר ּכתם הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור, ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומצאה
אּלא ּבכתם, ּכתם ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבתֹו
הּכתמים, ּבין טהרה הפסיקה ׁשאם ּביניהן; ּבדקה ּכן ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

זיבּות למנין מצטרפין .אין ְְְְִִִִֵַָ
.ÊË,הּיֹום מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

היא טהֹורה אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאף
מּיֹום ראׁשֹונה ׁשעה עד ,ּכ אחר ּדם וראת טמאה, ְְִִִֵַַַָָָָָָָָאם
ואם ּבראּיה; הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

זבה ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד הּדםראת ראת . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ערב ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין
.ÊÈּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא

ּומצאה ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,
ידעה ולא ּבדקה לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה זֹו הרי - הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם
לזיבּות חֹוׁשׁשת ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; .לערב ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÁÈּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה
אין ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
מעת אחר ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
אחד מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אין ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּבת
לזיבּות חֹוׁשׁשת ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה .מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
- הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר

ּבֹו ּתֹולה ואינּה יתרטמא ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Îׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ּבׁשּוק ׁשעברה אֹו ּבהם, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ּבדברים ותֹולה טהֹורה, - חלּוקּה על ּדם ונמצא טּבחים, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשל

הּכתם ּבא ׁשּמהם .אּלּו ֵֵֶֶֶֶַָ
.‡Îּולמעלה מחגֹור אפּלּו ּבלבד, ּבׂשרּה על הּכתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

היה הּׁשּוק, מן אֹו הּׁשחיטה מן זה ּדם היה ׁשאּלּו טמאה; -ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ולא ּבׂשרּה על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על ּגם ׁשּיּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

טמאה .ּבבגּדּה, ְְְִֵָָ
.·Îלהתּגּלע יכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ּתֹולה - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּכלּולהֹוציא וכן ּבּמּכה; ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.‚Îׁשּיׁש ּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתלֹות ּבמאכלתלּה ותֹולה ׁשּיׁשבה[חרק]. ּבעת ׁשּמא , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עד ּכּמה? ועד הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
פול]ּכּגריס אינּה[כחצי מּכּגריס, יתר הּכתם מצאה אם אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הֹואיל ּבּכתם, רצּוצה מאכלת היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתֹולה
ּבּמאכלת. ּתֹולה אינּה מּכּגריס, יתר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹוהּוא

.„Îאֹו ּבדם, עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן
ּתֹולה - מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מחמתם זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.הּוא'

.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְְִִִִֵֵַַָָָאין
אין - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכן זה'; ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה 'ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹומרין:
ּבחלּוקּה ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÂÎּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי
ׁשּתיהן - ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,

אּלאטמאֹות ּכתם מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּכּגריס ּתֹולה זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּגריס,
יתר הּכתם נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּדם

טמאה. ּגריסין, ְְְִִִִֵֵָמּכׁשני
.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה

ּתֹולה - מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ּתֹולהּבֹו לתלֹות, יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה .ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

אפּלּו ּתֹולה אינּה לתלֹות, יכֹולה אינּה ואם ּבּתחּתֹון; ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאף
ּפי על אף - טּבחים ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבעליֹון.
לא הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה לבּדֹו, הּתחּתֹון על הּכתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנמצא
הּכתם ׁשּנמצא ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברה
עברה, לא ספק עברה ספק טמאה. זֹו הרי לבּדֹו, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבעליֹון

ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק
.ÁÎּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש איןעיר - ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין
.ËÎּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה

עליו ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראלית,
אֹותֹו הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתם
אֹו טהר, ּדם על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזבה

ּבֹו ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה אםלבתּולה אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
לזבה אֹו לּה, הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָהׁשאילה
ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹּגדֹולה
והּמׁשאלת הּׁשֹואלת מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונמצא
על ליֹוׁשבת אֹותֹו הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָאֹותּה;

ּתֹולין ׁשאין ּבּה, ּתֹולה אינּה - ּבכתם.הּכתם ּכתם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה

ּכתם עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהׁשאילה
ּבבעלת ּתֹולה ואינּה טמאה, הּׁשֹואלת - לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהחזירּתּו

לּה ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ּבדקה ׁשהרי .החלּוק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.‡Ï- ּכתם ּבֹו ונמצא קצרה, ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

טהֹורה, - לאו ואם טמאה; - ּתרּפּה ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
הּוא קצרה ׁשל זה .ׁשּכתם ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ïּכ ואחר זֹו, אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ּכאחד אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ונמצאנמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
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מהן אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה והראּויה ואחתטהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
ואם טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצֹונה
ּדם ונמצא סדר, להן אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות ּדר עלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ְֵֵֶַַַַָֻּתחת
.‰Ïולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה

אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה ּבדקה ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו .ּתֹולה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
על אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ואם ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות .עמד ְְֲֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג וצרוקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים[לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏמּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
ׁשלׁש עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשּיאכל,
- ׁשעֹות ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹׁשעֹות
ּכּמים ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה .אין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּיתערב עד הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואיזֹו
ׁשהחמיצּו? רגלים מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעם

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה ְִֵַַָָָֹאחר
.ËÏהּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת

אֹותֹוסֹופרים מּכין - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, ְְְִִַַַָָמּכת

י ¤¤ּפרק

ּכנּדה‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יֹוׁשבת זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
אפּלּו·. לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים הּתׁשמיׁשּביֹום מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היתה ּולנּדה; ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשב זֹו הרי - ּבעליל נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצּורת

מרּקם'. 'ׁשפיר הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻלזכר
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפתּוח ּפיו לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּזֹו,
צּורתֹו נתּבארה לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכחּוט

אי ועדין מּזה, אֹותֹויתר ּבֹודקין אין - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשראׁשֹו קיסם ּומביא מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמים
מסכס אם למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָחלק,

חיכוך] מקֹום[נוצר ּבאֹותֹו ראה ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע ,ְְְִֶַָָָָָָ
ּובכל ּבדיקה. צריכה ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָּכׂשעֹורה
עד טהר ימי לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

הּולד. ְִֶַַָָׁשּיׂשעיר
הרי„. עצם, ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָהּפילה

לדה טמאה מלאזֹו ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
חֹוׁשׁשת אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻּגנינים,

ְָָלולד.
דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה[יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ

ּכי "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
וילדה הּמקׁשה ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָתזריע,
אֹו זיבּות הרחם, ּדר הּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולד
ּדר ּדם יצא לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹנּדה,
מּדפנּה ׁשּיצא ׁשהּדם ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרחם
ערותּה. ּדר מדוה ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא;

.Âעל ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר

,עדהּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאחת ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ואםׁשּיצא ּכרּבֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ

זה הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַָָּכילּוד,

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ּכמֹוסֹופרים; , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Áּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת

ּתׁשב נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
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מהן אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה והראּויה ואחתטהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
ואם טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצֹונה
ּדם ונמצא סדר, להן אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות ּדר עלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ְֵֵֶַַַַָֻּתחת
.‰Ïולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה

אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה ּבדקה ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו .ּתֹולה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
על אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ואם ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות .עמד ְְֲֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג וצרוקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים[לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏמּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
ׁשלׁש עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשּיאכל,
- ׁשעֹות ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹׁשעֹות
ּכּמים ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה .אין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּיתערב עד הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואיזֹו
ׁשהחמיצּו? רגלים מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעם

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה ְִֵַַָָָֹאחר
.ËÏהּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת

אֹותֹוסֹופרים מּכין - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, ְְְִִַַַָָמּכת

י ¤¤ּפרק

ּכנּדה‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יֹוׁשבת זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
אפּלּו·. לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים הּתׁשמיׁשּביֹום מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היתה ּולנּדה; ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשב זֹו הרי - ּבעליל נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצּורת

מרּקם'. 'ׁשפיר הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻלזכר
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפתּוח ּפיו לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּזֹו,
צּורתֹו נתּבארה לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכחּוט

אי ועדין מּזה, אֹותֹויתר ּבֹודקין אין - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשראׁשֹו קיסם ּומביא מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמים
מסכס אם למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָחלק,

חיכוך] מקֹום[נוצר ּבאֹותֹו ראה ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע ,ְְְִֶַָָָָָָ
ּובכל ּבדיקה. צריכה ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָּכׂשעֹורה
עד טהר ימי לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

הּולד. ְִֶַַָָׁשּיׂשעיר
הרי„. עצם, ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָהּפילה

לדה טמאה מלאזֹו ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ
חֹוׁשׁשת אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻּגנינים,

ְָָלולד.
דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה[יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ

ּכי "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
וילדה הּמקׁשה ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָתזריע,
אֹו זיבּות הרחם, ּדר הּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולד
ּדר ּדם יצא לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹנּדה,
מּדפנּה ׁשּיצא ׁשהּדם ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרחם
ערותּה. ּדר מדוה ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא;

.Âעל ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר

,עדהּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאחת ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ואםׁשּיצא ּכרּבֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ

זה הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַָָּכילּוד,

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ּכמֹוסֹופרים; , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ְֶַָׁשאמרנּו.
.Áּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת

ּתׁשב נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
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ולנקבה לזכר ּתׁשב לנקבה, זכר ּבין נּכר אין ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
לעֹוף. אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ואף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על אף - האדם ּפני ּכצּורת ּפניו אין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
הּוא והרי ורגליו, אדם ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָָּגּוף

לדה טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - זכר אֹו .נקבה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ
.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו

הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד .זה ֶָָ
.Èעיניו ׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּפלת

ּבׂשר ׁשל ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעגל
לדה- טמאה היּואּמֹו אם - אחת ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ואם לדה; טמאה אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמן
אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהיּו

.‡Èּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא
ּפניו ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי

גּבין[ישרות]טּוחֹות ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
יד אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוׁשּתי
טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו
חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלדה;

אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, ְְְִִִֵֵָָָָָָֹמּולד
.·Èיקּפה גוש]ּפעמים מהם[נוצר ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מקצת על כרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ּכמֹו חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאדם,
זה, סנּדל יעׂשה לא ּולעֹולם 'סנּדל'. הּנקראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד;
אינּה ולד, ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה אבל ולד; עם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא
ּופעמים סנּדל. עּמהן יהיה לא העּברים ורב 'סנּדל'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻנקראת
ּכסנּדל ויעׂשה העּבר וּיּפסד ּבטנּה, על ּדבר המעּברת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻיּכה
הּולד ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו יּׁשאר ּופעמים ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָזה;
ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים עליו ויקּפאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויׁשּתּנה

וסנ זכר הּמּפלת ,ּפניםלפיכ הּכר ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו ּדל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
נקבה זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּסנּדל,
ּפי על אף ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה;
הּולד מּפני לדה טמאה והיא הֹואיל ּפנים, צּורת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאין

ִֶׁשעּמֹו.
.‚Èחמת[מעטפת]החֹותלת ּכמֹו ׁשהיא מים]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

אם - הּסנּדל ואת אֹותֹו מּקפת והיא הּולד, נֹוצר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹוכּה
- ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת זמּנֹו ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ערב ׁשל לחּוט ּדֹומה ּברּיתּה ּותחּלת 'ׁשליה'; הּנקראת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיא

ואין[רוחב] הּתרנגֹולין. ּכקרקבן ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה ,ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מּטפח. ּפחּותה ְְִִֶַָָׁשליה

.„Èולנקבה לזכר ּתׁשב - ׁשליה ולד,הּמּפלת ׁשהּׁשליה לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּפילה ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
ואין אחר; ּכולד היא והרי לּׁשליה, חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשליה
אּלא הּׁשליה את ּתֹולין ׁשאין הּנפל', ׁשלית 'זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹומרין:
והּפילה קּימה, ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ קּימה. ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּבולד
ּבּולד, אֹותּה ּתֹולין - יֹום ועׂשרים ׁשלׁשה אחר אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשליה

ויצא. הּׁשליה קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואין

.ÂË- קּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה
ּבּולד אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוׁשׁשין

ּדרּכ ׁשאין אחריה; הּולדהּבא לפני לצאת ׁשליה ׁשל .ּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לּה מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה מקצת ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָיצאת
ׁשני מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ראׁשֹון, ְְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָָמּיֹום

ְְִַלהחמיר.
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליה ועֹוף, חּיה ּבהמה ּדמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליהן מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
מרּקם ׁשפיר נּמֹוח 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות; ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
ׁשהּוא זה, ׁשפיר ׁשל הּׁשליה נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה' ּבהמה .ּדמּות ְְְֵַָָ
.ÊÈטהר ימי להן נֹותנין אין לּׁשליה, ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ;ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ארּבעים ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי ּדם, עּמֹו יצא אם - צּורתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום,
טהֹורה. זֹו הרי ּדם, ּבלא יבׁש יצא ואם זבה; אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה

.ÁÈילדה לנקבה; ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי
ּתאֹומים, ילדה ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאחד
ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻולנקבה;
זכר ׁשּמא הם, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלנקבה

נקבה ׁשּמא אֹו .הן ְֵֵֶָָ
.ËÈּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת, ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לּבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבּנהר ׁשעברה ּכגֹון -ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ותׁשב ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
ואין והּפילה, מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻֻלזכר
ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידּוע

.ּולנּדה ְִָ
.Î?ּדינּה ּכיצד ולנקבה', לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

- נקבה ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
נֹותנין ואין ספק; הּׁשנּיים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעה
ראתה ואם זכר. ּכיֹולדת יֹום, ארּבעים עד אּלא טהר ימי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּה
ספק אּלא טהר, ּדם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדם

הּזיבה ּבימי ּבא אם זיבה ּדם ספק אֹו נּדה, ּכמֹוּדם , ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הרי - ּבלבד ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ׁשאין ילדה, נקבה ׁשּמא נּדה, ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדֹות וסת ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹלּה
.‡Îּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
נּדה; ספק זֹו הרי ּוׁשמֹונים, אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָנקבה.
אחד ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ּדם ראתה אם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָוכן
אחד ּביֹום ראתה אם וכן נּדה; ספק זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים,
זֹו הרי ּוׁשלׁשים, ארּבעה ּביֹום ׁשראת ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעים
ּכיֹולדת וארּבעים, ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָספק

הזכר והרי ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין ּכמי. יא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
יֹום, ׁשמֹונים עד ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
מּיֹום הּׁשבעה מאחר נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאם
ׁשּכל זבה, ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהּפילה;
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ּבהם אין מלאת ּוׁשמֹוניםימי אחד ּביֹום ראת אם וכן וסת. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו נּדה, ספק ותהיה מקלקלת, היא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
אחר הּוסת לּה ּוכׁשּיּקבע אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
זבה אֹו וּדאית, נּדה להיֹות ותחזר קלקּולּה, יסּור ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹהּׁשמֹונים,
נּדה ותהיה ימים; ׁשבעה עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוּדאית.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ּבתֹו הּפילה אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוּדאית

יא ¤¤ּפרק

ּתֹורה‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם נֹולד ואם הּדמים. ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ּדין לבית יעלּו - זיבה אֹו נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ּכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָויׁשאלּו,
ּובאֹותן זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדם" ּדם ּבין דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּמ
ּומׁשּמרֹות זה, מּדבר נזהרֹות יׂשראל ּבנֹות היּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּימים

הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסתֹותיהן,
לידיוטר·. יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

הּיֹום מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
ׁשּבארנּו ּכמֹו זיבה וימי נּדה ימי לּה למנֹות לפיכמתחילין ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ראת ׁשאם - ימים עׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלא
סמּו ימים ּוׁשלׁשה ימים, ׁשבעת נּדה זֹו הרי ׁשּתּולד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּיֹום
ראּיה ׁשּמּתחּלת למדּת, הּנה ימים. עׂשרה הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלנּדתּה,
ראתה ואפּלּו ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמתחלת

קטּנה. ְְִַָוהיא
הּדמים‚. ּבראּיֹות הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ,ּובימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

למנֹות הּנׁשים ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹונתקלקלּו
וגזרּו ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָימי
ׁשּתראה ּדם ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו

זיבּות. ּדם ְִֵַספק
זֹו„. על יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ,ועֹוד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּתראה יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻונהגּו
טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּופסק[זעירה]ּדם ּבלבד ּכחרּדל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹ

נּדתּה. ּבעת ראת ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
- יתר אֹו ּכּלן, הּׁשבעה אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבין
ּגדֹולה, ּכזבה נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק
ּביֹום אֹו זבה, ספק ׁשהיא ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוטֹובלת
ּתהיה ּכ ואחר - ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשמיני

לבעלּה .מּתרת ְֲֶֶַָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים ימי ׁשבעת ּבׁשנערּוצריכה ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּצבי[בבל] ראת[ישראל]ּובארץ ׁשאם ּובּמערב, ּובספרד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשבעת ׁשּספרה אחר ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדם
אחר נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָימי
ּדם ּכל אּלא ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיפסק
ׁשבעת סֹופרת - טהר ּדם ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתראה

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְִִִֵֶַַַָֹימי
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, ׁשםודין יהיה ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבימי עצמן על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדם
ׁשּיֹוׁשבת טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחכמי
אחר טהר ּבימי ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
לא ראּויין טהר ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹספירה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא ְְְְְִִֵֶַָָֹלנּדה
.Êעד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זההּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áׁשּלאוכן קטּנה היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבֹועל זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּגיע
הּמּכה, מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת

טמאה היא ימיהרי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ְִִנקּיים.

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)}ורצת{יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת
ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל ּתטּבל ּכ. ְְִִֵָָֹ
.Èיׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
ׁשהיא יֹודע חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר .אסּורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים חּדּוׁשּדין ּבּדבר ואין ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא הרי טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולא
נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה,
לחש ּכדי הּכתם ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיֹום

הּכתם;לזיבּות, ּבֹו ׁשּנמצא יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ְֵֶֶֶָָָָׁשאין

.·Èטהֹורה היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכן
ׁשהׁשליכה אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבּזמן
ּבּזמן אף טהֹורה היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחתיכה
ּדם רֹואה זֹו ואין טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּזה;

ֵָטמא.
.‚Èהּדם ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכן

אּלא ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעם
ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ׁשאמרנּוספירת ּכמֹו ,טמא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמאים. - ּדמים מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָוׁשּיהיּו
.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה

אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
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ּבהם אין מלאת ּוׁשמֹוניםימי אחד ּביֹום ראת אם וכן וסת. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו נּדה, ספק ותהיה מקלקלת, היא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
אחר הּוסת לּה ּוכׁשּיּקבע אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
זבה אֹו וּדאית, נּדה להיֹות ותחזר קלקּולּה, יסּור ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹהּׁשמֹונים,
נּדה ותהיה ימים; ׁשבעה עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוּדאית.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ּבתֹו הּפילה אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוּדאית

יא ¤¤ּפרק

ּתֹורה‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם נֹולד ואם הּדמים. ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ּדין לבית יעלּו - זיבה אֹו נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ּכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָויׁשאלּו,
ּובאֹותן זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדם" ּדם ּבין דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּמ
ּומׁשּמרֹות זה, מּדבר נזהרֹות יׂשראל ּבנֹות היּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּימים

הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסתֹותיהן,
לידיוטר·. יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

הּיֹום מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
ׁשּבארנּו ּכמֹו זיבה וימי נּדה ימי לּה למנֹות לפיכמתחילין ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ראת ׁשאם - ימים עׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלא
סמּו ימים ּוׁשלׁשה ימים, ׁשבעת נּדה זֹו הרי ׁשּתּולד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּיֹום
ראּיה ׁשּמּתחּלת למדּת, הּנה ימים. עׂשרה הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלנּדתּה,
ראתה ואפּלּו ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמתחלת

קטּנה. ְְִַָוהיא
הּדמים‚. ּבראּיֹות הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ,ּובימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

למנֹות הּנׁשים ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹונתקלקלּו
וגזרּו ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָימי
ׁשּתראה ּדם ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו

זיבּות. ּדם ְִֵַספק
זֹו„. על יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ,ועֹוד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּתראה יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻונהגּו
טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּופסק[זעירה]ּדם ּבלבד ּכחרּדל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹ

נּדתּה. ּבעת ראת ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
- יתר אֹו ּכּלן, הּׁשבעה אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבין
ּגדֹולה, ּכזבה נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק
ּביֹום אֹו זבה, ספק ׁשהיא ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוטֹובלת
ּתהיה ּכ ואחר - ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשמיני

לבעלּה .מּתרת ְֲֶֶַָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים ימי ׁשבעת ּבׁשנערּוצריכה ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּצבי[בבל] ראת[ישראל]ּובארץ ׁשאם ּובּמערב, ּובספרד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשבעת ׁשּספרה אחר ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדם
אחר נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָימי
ּדם ּכל אּלא ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיפסק
ׁשבעת סֹופרת - טהר ּדם ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתראה

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְִִִֵֶַַַָֹימי
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, ׁשםודין יהיה ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבימי עצמן על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדם
ׁשּיֹוׁשבת טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחכמי
אחר טהר ּבימי ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
לא ראּויין טהר ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹספירה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא ְְְְְִִֵֶַָָֹלנּדה
.Êעד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זההּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áׁשּלאוכן קטּנה היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבֹועל זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּגיע
הּמּכה, מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבעילת

טמאה היא ימיהרי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ְִִנקּיים.

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)}ורצת{יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת
ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל ּתטּבל ּכ. ְְִִֵָָֹ
.Èיׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
ׁשהיא יֹודע חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר .אסּורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ
.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים חּדּוׁשּדין ּבּדבר ואין ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא הרי טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולא
נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה,
לחש ּכדי הּכתם ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיֹום

הּכתם;לזיבּות, ּבֹו ׁשּנמצא יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ְֵֶֶֶָָָָׁשאין

.·Èטהֹורה היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכן
ׁשהׁשליכה אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבּזמן
ּבּזמן אף טהֹורה היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחתיכה
ּדם רֹואה זֹו ואין טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּזה;

ֵָטמא.
.‚Èהּדם ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכן

אּלא ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעם
ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ׁשאמרנּוספירת ּכמֹו ,טמא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

טמאים. - ּדמים מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָוׁשּיהיּו
.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה

אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
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.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן
ּגאֹונים סֹוףלמקצת עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ויֹו ׁשּלאארּבעים, ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסדוה למדּו[כת ְְִַָ
ּולהחזירן מּלּבן להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָּדבר
ּכמֹו ּבלבד, נקּיים ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָֹלדברי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊËעד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין

ּבׂשרּהׁשּתטּבל ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּכׁשר הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
רחצה אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוהּפסּול,
היא הרי ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבמרחץ
ׁשאין ּבכרת; הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
מקוה, ּבמי טבילה אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻל
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו

ְִמקוֹות.
.ÊÈׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
.ÁÈאףואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּבארנּו.נּדה ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ËÈעֹוׂשהּכל נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָ

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה
ּבפניו הּמּטה ּומּפניוהּצעת עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּפני ּבבׂשרּה יּגע ולא אחת, ּבקערה עּמֹו תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו תעׂשה לא נקּיים ימי ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרּגל
ּכדי נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמלאכֹות

ּבעלּה. על תתּגּנה ְֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

ה'תשע"ב סיון י"א שישי יום
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אֹויׂשראל‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
איׁשּות ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה מןיׂשראלית לֹוקין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ

עממין, ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,
עזרא: ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואחד
נּקח לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ואׁשר

ְֵָלבנינּו".
חתנּות·. ּדר אּלא ּתֹורה אסרה הּגֹויהולא על הּבא אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגזרה סֹופרים, מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּדר

עליה חּיב - ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבֹוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
ואם זֹונה; ּומּׁשּום ּגֹויה, ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום נּדה, ְְִִִִִִִָָָָמּׁשּום
ּגֹויה. מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - מקרה נקרית אּלא לֹו יחדּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלא

מּדבריהם. אּלּו חּיּובין ְְִִִִֵֵֶָוכל
ּכהן‚. אבל יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה

זֹונה ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָהּבא
ׁשהרי לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹויה

קּדּוׁשין ּבת .אינּה ִִֵַָ
אם„. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל

עׂשרה לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, אֹוּבעלּה מּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר להשם והרגּוהּו,[הלוחמים ְֲִִֵַַָָָָ

ּוז מׁשּבחין אּלּו מּסיניהרי למׁשה הלכה זה ודבר ריזין; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהּוא,

ּכזמרי,‰. מעׂשה, ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
קבתּה" אל האּׁשה "ואת איןׁשּנאמר: - ּפרׁש אם אבל ; ְֱֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לּטל הּקּנאי ּבא ואם עליו. נהרג - הרגֹו ואם אֹותֹו, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹהֹורגין
ׁשהּוא ּפי על ואף לֹו, מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָרׁשּות
את להרג הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעׂשה; ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבׁשעת
מּידֹו עצמֹו להּציל ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ונׁשמט ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּבֹועל,
אין ּתֹוׁשב, ּגר ּבת על והּבא עליו. נהרג הּבֹועל אין -ְֱֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעין ְְֲִִִַַַַַַָָהּקּנאין
.Âענׁשֹו הרי - ּדין ּבית הלקּוהּו ולא קּנאין, ּבֹו ּפגעּו ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

נכרת ׁשהּוא קּבלה ּבדברי יהּודהמפרׁש חּלל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אׁשר לאיׁש ה' יכרת נכר. אל ּבת ּובעל אהב, אׁשר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש
"ער" לֹו יהיה לא הּוא, יׂשראל אם - ועֹונה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעׂשּנה,
יהיה לא הּוא, ּכהן ואם ּבּתלמידים; "עֹונה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
ּכאּלּו ּגֹויה ׁשהּבֹועל למדּת הּנה צבאֹות. לה' מנחה מּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
ונקרא נכר", אל ּבת "ּובעל ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנתחּתן

קדׁש'. ְֵֶַֹ'מחּלל
.Êקל יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָעוֹון

ּכמֹותֹו:ּבעיני העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
יחׁשב, יׂשראל ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּבן
ּבנֹו, אינֹו - הּגֹויה מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָואף
מּלהיֹות אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את יסיר "ּכי ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

ה'. ֲֵַאחרי
.Áּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבּדילנּו ּבּגֹויים להּדבק ּגֹורם זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר

ּבֹו ולמעל ה' מאחרי ולׁשּוב מהם, .הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ
.Ëנהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי

נהרג אינֹו היא, ּפנּויה ואם .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ
.Èׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

היה ואפּלּו איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָויֹום
ּבזדֹון הּגֹויה על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ,קטן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ידיה, על ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
היּו הּנה "הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבהמה.

ּבלעם ּבדבר יׂשראל למׁשּכב.לבני איׁש ידעת אּׁשה וכל . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
הרגּו" - .זכר ֲָָֹ

.‡Èעליהן וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים
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ולכלל הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות
ּבאּו לא אחדיׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
ׁשּנאמר: לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו ֲִִִֵָָֹ"אם
.·Èזה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּותולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ּכמֹו[חצי , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚Èמן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - מןהּתֹורה ׁשהּבן , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּקדׁש לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו עבד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשפחה
ּכלל המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ולהיֹותם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתחּלל

וׁשפ עבד תהיהּבעילת ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל חה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ְֵָקדׁשה".

.„Èאין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו הּׁשפחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבא
אינֹו חתנּות, ּדר ׁשפחה לקח אם וכן ּבֹו; ּפֹוגעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּנאין
יצאת מצוֹות, וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה, מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלֹוקה

הּגֹויים. ְִִַַמּכלל
.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב

עבד ספק מהן אחד ּומׁשחררוכל הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכׁשּיגּדלּו - עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻיׁשחררּו
.ÊËוהּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עבד ספק הּולד מהן, אחת ּגֹויהעל ולד נתערב אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אחת וכל ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק ְִֵֵֶֶמהן
.ÊÈהּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל

ּתֹורה לכלׁשל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
להּכנס ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,
יׂשראל, ּבת המׁשחרר אֹו הּגר ׁשּיּׂשא והּוא - מּיד ה' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבקהל
עממין מארּבעה חּוץ ּומׁשחררת; ּגּיֹורת הּיׂשראלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויּׂשא
האּלּו, ׁשהאּמֹות - ואדֹום ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבלבד,
לענין אּלא ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשּיתּגּיר

ּבּקהל .ּביאה ִַָָָ
.ÁÈזכריםוכיצד עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
הּזכרוגֹו' והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עד ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכׁשאר מּיד מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; ְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻסֹוף

ָֻהאּמֹות.
.ËÈראׁשֹוןמצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ
וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

.Îׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשאמצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית

ּתלאן הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד
ְֵָּבלדה.

‡Î.ׁשּנׂשא מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגר
אחר הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעּמֹונית,

הּפחּות אחר הֹול נתּגּירּו, .הּזכר; ְְִֵַַַַַָָָ
.·Îהּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

הּגבעֹונים. אּלא מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּבּקהל לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר זכריםויהֹוׁשע אחד , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מקּדׁש, ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד
ּתלה אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתן
.‚Î.הּמקּדׁש לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוהן

ּבזמן ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ּדוד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא
מקּדׁש ּדוידׁשאין ׁשּנתן הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹותם ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהּׂשרים
ְִַָּבּמקּדׁש.

.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה
ּבהם ׁשהיתה ׁשאּולואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר
.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה

ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
ו הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדהמצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אּמֹות ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב מן ׁשּפרׁש חזקתֹו ּבּזמןלהתּגּיר, הּגר ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּזה
ואחד הּזכרים אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמֹואבי,

מּיד. ּבּקהל לבֹוא מּתרין ְִִֵַַָָָָָֻהּנקבֹות,

יג ¤¤ּפרק

ּוטבילה,‡. ּבמילה, - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
.וקרּבן ְְָָ

יאכל·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילהּבֹו" ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּתֹורה‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּנאמר: - וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
ּכל ידי על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ"וּיׁשלח

הקרי בּום.יׂשראל ְְִִִֵָ
ּולהסּתֹופף„. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן

מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
קרּבן והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ

והרצאת ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה
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ולכלל הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות
ּבאּו לא אחדיׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
ׁשּנאמר: לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו ֲִִִֵָָֹ"אם
.·Èזה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּותולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ּכמֹו[חצי , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚Èמן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - מןהּתֹורה ׁשהּבן , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּקדׁש לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו עבד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשפחה
ּכלל המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ולהיֹותם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתחּלל

וׁשפ עבד תהיהּבעילת ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל חה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ְֵָקדׁשה".

.„Èאין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו הּׁשפחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבא
אינֹו חתנּות, ּדר ׁשפחה לקח אם וכן ּבֹו; ּפֹוגעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּנאין
יצאת מצוֹות, וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה, מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלֹוקה

הּגֹויים. ְִִַַמּכלל
.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב

עבד ספק מהן אחד ּומׁשחררוכל הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכׁשּיגּדלּו - עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻיׁשחררּו
.ÊËוהּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עבד ספק הּולד מהן, אחת ּגֹויהעל ולד נתערב אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אחת וכל ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק ְִֵֵֶֶמהן
.ÊÈהּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל

ּתֹורה לכלׁשל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
להּכנס ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,
יׂשראל, ּבת המׁשחרר אֹו הּגר ׁשּיּׂשא והּוא - מּיד ה' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבקהל
עממין מארּבעה חּוץ ּומׁשחררת; ּגּיֹורת הּיׂשראלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויּׂשא
האּלּו, ׁשהאּמֹות - ואדֹום ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבלבד,
לענין אּלא ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשּיתּגּיר

ּבּקהל .ּביאה ִַָָָ
.ÁÈזכריםוכיצד עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
הּזכרוגֹו' והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עד ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּכׁשאר מּיד מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; ְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻסֹוף

ָֻהאּמֹות.
.ËÈראׁשֹוןמצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ
וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

.Îׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשאמצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית

ּתלאן הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד
ְֵָּבלדה.

‡Î.ׁשּנׂשא מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגר
אחר הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעּמֹונית,

הּפחּות אחר הֹול נתּגּירּו, .הּזכר; ְְִֵַַַַַָָָ
.·Îהּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

הּגבעֹונים. אּלא מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּבּקהל לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר זכריםויהֹוׁשע אחד , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מקּדׁש, ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד
ּתלה אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתן
.‚Î.הּמקּדׁש לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוהן

ּבזמן ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ּדוד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא
מקּדׁש ּדוידׁשאין ׁשּנתן הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹותם ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהּׂשרים
ְִַָּבּמקּדׁש.

.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה
ּבהם ׁשהיתה ׁשאּולואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר
.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה

ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
ו הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדהמצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אּמֹות ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב מן ׁשּפרׁש חזקתֹו ּבּזמןלהתּגּיר, הּגר ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּזה
ואחד הּזכרים אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמֹואבי,

מּיד. ּבּקהל לבֹוא מּתרין ְִִֵַַָָָָָֻהּנקבֹות,

יג ¤¤ּפרק

ּוטבילה,‡. ּבמילה, - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה
.וקרּבן ְְָָ

יאכל·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילהּבֹו" ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּתֹורה‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשּנאמר: - וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
ּכל ידי על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ"וּיׁשלח

הקרי בּום.יׂשראל ְְִִִֵָ
ּולהסּתֹופף„. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן

מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
קרּבן והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ

והרצאת ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה
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עֹולה ּוׁשניהם יֹונה, בני קרּבן,ׁשני ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי

.Âׁשּימּול עד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגר
ּביתויטּבל צרי והּדבר והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ

ּבּלילה; ולא טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹּדין,
ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ְְֲִִִֵֵֶואם

.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבילהלֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשנים ּבפני ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'

.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה
ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי

ּדין ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
.Ëּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת

וכן ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
ׁשּיטּבלּו אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים והחזקּו הֹואיל .ּבפנינּו, ְְְְִִֵָֻ
.È,נאמן - ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר אמּורים?*.ׁשהּפה ּדברים ּבּמה ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבחזקת ׁשם הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּכ ואחר ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל.

ּבּיחּוסין. מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני יׂשראלית; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיּׂשא
.‡Èּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם

עבדּות לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים עבדאת הּלֹוקח . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
עצמֹו; קנה - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמן
לׁשם ּבפניכם טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהּוא

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני טבל ואם [שהואּגרּות'; ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
רּבֹולגירות] צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל, ּכיון אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים במים]לתקפֹו בעודו מלאכה עליו ׁשּיעלה[להטיל עד , ְְֲִֶֶַַַַָ
ׁשעּבּודֹו[עדיין]והּוא הטבילהּתחת את לפרש ניתן לא [וכך ְְִַַ

לשחרור] עבדּותשהיא ׁשּלׁשם הּדּינין, ּבפני ּומֹודיעֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ּכגר, ּובּיֹום, ׁשלׁשה ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמטּבילֹו;

היא. ּגרּות ְִִֵֶָׁשּמקצת
.·Èהעבד ׁשלׁשהּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לקּבל צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
.‚Èהּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה

ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„Èיעל אֹואל יׂשראל, את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה יׂשראל מל ּבגּיּותן;ׁשלמה נכרּיֹות נׁשים נׂשאּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

אֹו הּגר ּכׁשּיבֹוא הּנכֹונה ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

ׁשּיּטל, ממֹון ּבגלל ׁשּמא - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּגּיֹורת
להּכנס ּבא הּפחד, מּפני אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבאּׁשה נתן עיניו ׁשּמא אחריו ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלּדת;
מּבחּורי ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא היא, אּׁשה ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָיהּודית,
על ּכבד אֹותן מֹודיעין - עּלה להן נמצא לא אם ְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיׂשראל.
ּכדי הארצֹות, עּמי על ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
מאהבה ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיפרׁשּו;
ללכת היא מתאּמצת ּכי "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אליה". לדּבר וּתחּדל ְְִֵֵֶֶַַַָָאּתּה,
.ÂË- ּוׁשלמה ּדוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ּבׁשביל ׁשּמא ׁשלמה, ּובימי חזרּו, הּפחד מן ׁשּמא ּדוד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
ׁשּכל חזרּו; יׂשראל ּבּה ׁשהיּו הּגדֹולה והּטֹובה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלכּות
מּגרי אינֹו העֹולם, מהבלי ּדבר ּבׁשביל הּגֹויים מן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהחֹוזר

ּדודהּצדק ּבימי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
להן, חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּוׁשלמה
מקרבין ולא מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹלא

אחריתן. ׁשּתראה עד ֲִֵֶֶַַָָָאֹותן,
.ÊËׁשּגּי ּונׂשאןּולפי נׁשים ׁשלמה ונׂשא,ר ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּפי על ולא ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּדבר
ּובאּסּורן ּגֹויֹות, הן ּכאּלּו הּכתּוב וחׁשבן - ּגּירּום ּדין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבית
עֹובדֹות ׁשהן ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָעֹומדין.
הּכתּוב עליו והעלה ּבמֹות, להן ּובנּו ׁשּלהן, זרה ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָעבֹודה

ּבמה". ׁשלמה יבנה "אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכאּלּו
.ÊÈהּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר

ּגר; זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
וטבל, ּומל הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפּלּו
צדקּותֹו ׁשּיתּבאר עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא הרי - זרה עבֹודה ועבד חזר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻואפּלּו
ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
ואף נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ּולפיכ ּכיׂשראל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹנעׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי ְִִֶַָָעל
.ÁÈליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

צרעת' יׂשראל,ּכנגע את ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ארע מה ּולמד צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוקׁשה

הּתאוה ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה הּנסיֹונֹותּבּמדּבר רב וכן ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף -ְְֲִֶַָָָָ

יד ¤¤ּפרק

ויבּדקּו‡. להתּגּיר, ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד
ׁשּבאת ראית 'מה לֹו: אֹומרין - עּלה ימצאּו ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
ּדחּופים ּדוים הּזה ּבּזמן ׁשּיׂשראל יֹודע אּתה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר?

אמר:[שפלים]ּומסחפין עליהן'? ּבאין ויּסּורין ּומטרפין, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
מּיד. אֹותֹו מקּבלין - ּכדאי' ואיני יֹודע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

ואּסּור·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָּומֹודיעין
מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ּומאריכין זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעבֹודה
ּבדבר מאריכין ואין חמּורֹות; מצוֹות ּומקצת קּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצוֹות
עני ּומעׂשר ּופאה, ׁשכחה לקט עוֹון אֹותֹו ּומֹודיעין .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
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'הוי לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
חּללּת אם ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחר
מדקּדקין ואין עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבת,
רעה, לדר טֹובה מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליו,

הא את מֹוׁשכין אין רּכים;ׁשּבּתחּלה רצֹון ּבדברי אּלא דם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכ ואחר אמׁשכם", אדם "ּבחבלי אֹומר: הּוא ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

אהבה". ֲֲַַָ"ּבעבֹותֹות
מֹודיעין‚. ּכ מצוֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצוֹות ׁשּבעׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצוֹות; ׁשל ׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה אּלאאּלּו ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל
אּלא„. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין

ּבעֹולם ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

הּבא וּיבעט".העֹולם יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכדי(‰.) ּפרענּות, רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין

יאבדּו ּומאריכיןׁשּלא עֹומדין'; והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הֹול - לקּבל רצה ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּדבר
מּיד; אֹותֹו מלין אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלדרּכֹו.
עד אֹותֹו ּומׁשהין ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָואם

מט ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה אֹותֹו.ׁשּיתרּפא ּבילין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
.Âמצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה

ּבּמים עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת .קּלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה
.Êיעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה

ולא מל ולא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר עם זרה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹעבֹודה
העֹולם; אּמֹות מחסידי והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֻטבל
ּבינינּו להֹוׁשיבֹו לנּו ׁשּמּתר לפי 'ּתֹוׁשב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻולּמה

יׂשראל זרה.ּבארץ עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.Áנֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין אבלואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אחד מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, -ּבּזמן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
אֹותֹו. מקּבלין ְְִֵַאין

.Ëהּגֹויים מן הּנלקח ראיתהעבד 'מה לֹו: אֹומרין אין - ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'רצֹו לֹו: אֹומרים אּלא עבדיׁשּבאת'; ּבכלל ׁשּתּכנס נ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹו מֹודיעין רצה, אם לא'? אֹו הּכׁשרים, מן ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל
ּכמֹו ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
אֹותֹו ּומֹודיעין ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ְִִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּמֹודיעין
ׁשנים ּכל עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכׁשהּוא
ואם ּכן. על יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעׂשר
ּתֹוׁשב ּכגר יהיה אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹהתנה

עבד מקּימין ואין ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
הּיֹובל. ּבזמן אּלא ְִֵֶֶַַָָּכזה

.Èואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים
ּובהמה ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

עריֹות ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר
להן. ֶָָֻמּתרֹות

.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר
אינן עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.·Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;
זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכריתוהיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚Èנׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ואׁשּתֹוׁשּבארנּו הּוא ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּגּיר, אחר האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמּדברי
ׁשל ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזה
אביו. ׁשאר על ּגזרּו לא כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
לאביו אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת
אּמֹו אחֹות וכן ׁשּנתּגּירּו; אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאֹו
אבל לֹו. מּתרת - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאביה,
ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינֹו
אבל ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו אחיו ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשת

זה הרי ּגֹוי, ּכׁשהּוא אחיו נׂשאּה לֹו.אם מּתרת ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
.„Èּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא

- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואיןּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈלּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור אדם- נֹותן . ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
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'הוי לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
חּללּת אם ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחר
מדקּדקין ואין עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבת,
רעה, לדר טֹובה מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליו,

הא את מֹוׁשכין אין רּכים;ׁשּבּתחּלה רצֹון ּבדברי אּלא דם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכ ואחר אמׁשכם", אדם "ּבחבלי אֹומר: הּוא ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

אהבה". ֲֲַַָ"ּבעבֹותֹות
מֹודיעין‚. ּכ מצוֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצוֹות ׁשּבעׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצוֹות; ׁשל ׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה אּלאאּלּו ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל
אּלא„. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין

ּבעֹולם ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

הּבא וּיבעט".העֹולם יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכדי(‰.) ּפרענּות, רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין

יאבדּו ּומאריכיןׁשּלא עֹומדין'; והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הֹול - לקּבל רצה ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּדבר
מּיד; אֹותֹו מלין אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלדרּכֹו.
עד אֹותֹו ּומׁשהין ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָואם

מט ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה אֹותֹו.ׁשּיתרּפא ּבילין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
.Âמצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה

ּבּמים עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת .קּלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה
.Êיעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה

ולא מל ולא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר עם זרה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹעבֹודה
העֹולם; אּמֹות מחסידי והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֻטבל
ּבינינּו להֹוׁשיבֹו לנּו ׁשּמּתר לפי 'ּתֹוׁשב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻולּמה

יׂשראל זרה.ּבארץ עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.Áנֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין אבלואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אחד מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, -ּבּזמן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
אֹותֹו. מקּבלין ְְִֵַאין

.Ëהּגֹויים מן הּנלקח ראיתהעבד 'מה לֹו: אֹומרין אין - ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'רצֹו לֹו: אֹומרים אּלא עבדיׁשּבאת'; ּבכלל ׁשּתּכנס נ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹו מֹודיעין רצה, אם לא'? אֹו הּכׁשרים, מן ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל
ּכמֹו ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
אֹותֹו ּומֹודיעין ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ְִִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּמֹודיעין
ׁשנים ּכל עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכׁשהּוא
ואם ּכן. על יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעׂשר
ּתֹוׁשב ּכגר יהיה אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹהתנה

עבד מקּימין ואין ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
הּיֹובל. ּבזמן אּלא ְִֵֶֶַַָָּכזה

.Èואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים
ּובהמה ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

עריֹות ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר
להן. ֶָָֻמּתרֹות

.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר
אינן עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.·Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;
זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכריתוהיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚Èנׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ואׁשּתֹוׁשּבארנּו הּוא ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּגּיר, אחר האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמּדברי
ׁשל ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזה
אביו. ׁשאר על ּגזרּו לא כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
לאביו אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת
אּמֹו אחֹות וכן ׁשּנתּגּירּו; אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאֹו
אבל לֹו. מּתרת - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאביה,
ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינֹו
אבל ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו אחיו ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשת

זה הרי ּגֹוי, ּכׁשהּוא אחיו נׂשאּה לֹו.אם מּתרת ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
.„Èּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא

- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואיןּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈלּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור אדם- נֹותן . ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
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לׁשני אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשפחתֹו
הן הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדים
מיחדת, ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא וׁשפחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֻֻּכבהמה.

עלא לגֹויים אֹו ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי - היא חת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
על לעבדים ולא העבדים, על לעבדים לא אבל ְֲֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹֹהּגֹויים,

ְִֵָיׂשראל.

ה'תשע"ב סיון י"ב קודש שבת יום

טו ¤¤ּפרק

ּבּתֹורהאיזה‡. האמּור "ממזר" מןהּוא מערוה הּבא זה ? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ממזרת·. ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ללֹוקה ׁשאין - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי אּלאּבכל קּדּוׁשין, ּבלא עילה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכהן
ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

ּכׁשר‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאים ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן„. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב ּכדיעל ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

איׁש‰. אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
עבדּות וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין הּבן אֹותֹו -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ ּבֹו; ְְְְְְְְִִִִָָָָָָֹמערבים

.לעֹולם ְָ
.Âועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹויׁשּטבל הּולד הּגֹויה, על אבלׁשּבא האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Êלגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּגּיֹורת
עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע

ּבממזרת ּדיןיאסר מׁשחררין, עבדים ואחד הּגרים ואחד . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
לכּלן. ְֶָָֻאחד

.Ëהּולד - ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגר
ּדבר לכל ּבממזרת.יׂשראלי ואסּור , ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

.Èּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹׁשלׁשה
סֹופרים הערוהמּדברי מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר הּוא איזה . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּספק ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוּדאית,
אֹו קּדּוׁשין, ספק ׁשּנתקּדׁשה אּׁשה על הּבא ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָערוה,
ׁשּמת ׁשּׁשמעה האּׁשה ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָנתּגרׁשה
והיא עליה ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעלּה,

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַּתחת
.‡Èהעּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה

הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה
ּכׁשר והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' עלּוליׂשראל ואף , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי

.·Èחרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם
ׁשֹוטה אֹו אּלמת נבעלּתי',אֹו הּממזר 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּמּנּו, ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני ְְֲִִִִִִֶֶֶַָאֹו
לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי

- 'ׁשתּוקי' הּנקרא הּוא וזה אחר. עם זנתה אתּכ ׁשּמּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו ְִִִֵֶַַַָאּמֹו,

.‚Èהּוא הרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן
הּוא מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ

.„Èאֹותֹו אם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
ּכׁשר הּבן הרי ּכׁשר, ׁשלּפלֹוני ּבנֹו זה להיֹות נאמנת ואינּה ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אסּור הּבן ויהיה לדבריה, ׁשחֹוׁשׁשין לי ויראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפלֹוני.
אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני, אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂË'הּוא ממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן; -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבנֹו על אּלא הּׂשנּואהּתֹורה ּבן הּבכר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאחרים. יּכירּנּו ֲִִִֵֶַַַיּכיר",
.ÊËלֹומר נאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, היתהׁשהּוא אם וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוממזר ּבני, אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר, ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא';
ׁשּיּודע עד ּבממזרת, ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמן
נאמן אינֹו - בנים ּבני לֹו יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

בניו ּבני עצמֹו.לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
.ÊÈּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה

נבּדקה ואם ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזר;
ּכׁשר והּולד נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: ואםאּמֹו . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי - עליה' ּבאתי לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
ממזר' זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ממזר; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּולד
לֹומר: נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. -ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
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תצא, לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ'לארּוסי
ּכׁשר. מּמּנּו ְִֵֶָָָּוולדּה

.ÁÈועם ארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהיּו
חמיו, ּבבית ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאנׁשים
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

לאחרים -הפקירה מארּוסי' זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי

.ËÈאינֹו זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'

האב אּלא ּתֹורה האמינה אֹוׁשּלא ּבני', 'אינֹו האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ואם ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
הּבעל ׁשאין ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמרה:
אּמֹו ּבמעי מׁשּתהה העּבר ואין זה. ּבדבר להכחיׁשּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻיכֹול

חדׁש. עׂשר ׁשנים על ְֵֵֶַָָָֹיתר
.Î,ּבעלּה ּתחת מזּנה ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשת

הן, ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל
אבל לכּתחּלה; ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל. אצל ּבעילֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשרב
יתר ּפרּוצה היתה ואם זֹונה; מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין עצמּה, ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהיא

חֹוׁשׁשין לבניה אף .מּדי, ְְִִֶַַָָ
.‡Îלא" ׁשּנאמר: ּבּקהל, לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּדין

ה'" ּבקהל ממזר ולאיבֹוא ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
הּספקֹות ּכל ואסרּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו חכמים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָספק;
וּדאית, ממזרת לּׂשא מּתר וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלבֹוא
ּבת לּׂשא אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי, אֹו ספק, ממזר ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָאבל

ְִֵָיׂשראל.
.·Î- לֹו אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת, לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואסּור

ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהם אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ּדבריהם ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר הּספקֹותּדבריהם ׁשאר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מּזה. זה לּׂשא ֲִִִֶֶָאסּורין

.‚Îלבֹוא אסּורים ממזרים, ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָּכיצד?
ּבגט יֹוציאּו אּלא יקּימּו לא - נׂשאּו ואם ּבזה; והּולדזה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מן ׁשּיּׂשאּו אּלא ּתּקנה, אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָספק
הּפגּום אחר הֹול והּולד .הּגרים; ְִֵֵַַַַַָָָ

.„Îאֹו מׁשחררת, אֹו ּגּיֹורת ׁשּנׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?
אֹו ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנׂשאּו ּומׁשחרר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻּגר

ֲִאסּופי.
.‰Îרב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי

יחּוסין לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו קּדׁשּגֹויים ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ
עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

.ÂÎ- מּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו
רב היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
רּבן היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר

ּכיׂשראל אבדתֹו לֹו מחזירין מצוהיׂשראל, - למחצה מחצה . ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּוא והרי ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהחיֹותֹו
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלענין

.ÊÎהראּויה ּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה

עבד, ספק אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
והּבא איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּׂשא

מּספק הֹורגין ׁשאין ּפטּור: ׁשהּׁשתּוקיעליה לי, יראה וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אׁשת ספק זֹו הרי - עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנׂשא

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְֲִִִִֵֶָָאיׁש,
.ÁÎהיא ּכלואיזֹו עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

וכל אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
הא זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת,
אֹומר אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ïה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, איבריו]ּולד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, הּקמיעין[משחה]אֹו אֹו ּבעיניו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבצּוארֹו,
לעיר, הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאֹו
נמצא אם אבל הּוא. ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹמׁשּמרין
אילן ּתחת אפּלּו - העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשל
מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו
.·Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ïּברּור והאסּופיּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ואסּופי ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּתר
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תצא, לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ'לארּוסי
ּכׁשר. מּמּנּו ְִֵֶָָָּוולדּה

.ÁÈועם ארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהיּו
חמיו, ּבבית ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאנׁשים
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

לאחרים -הפקירה מארּוסי' זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי

.ËÈאינֹו זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'

האב אּלא ּתֹורה האמינה אֹוׁשּלא ּבני', 'אינֹו האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ואם ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
הּבעל ׁשאין ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמרה:
אּמֹו ּבמעי מׁשּתהה העּבר ואין זה. ּבדבר להכחיׁשּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻיכֹול

חדׁש. עׂשר ׁשנים על ְֵֵֶַָָָֹיתר
.Î,ּבעלּה ּתחת מזּנה ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשת

הן, ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל
אבל לכּתחּלה; ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל. אצל ּבעילֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשרב
יתר ּפרּוצה היתה ואם זֹונה; מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין עצמּה, ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהיא

חֹוׁשׁשין לבניה אף .מּדי, ְְִִֶַַָָ
.‡Îלא" ׁשּנאמר: ּבּקהל, לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּדין

ה'" ּבקהל ממזר ולאיבֹוא ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
הּספקֹות ּכל ואסרּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו חכמים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָספק;
וּדאית, ממזרת לּׂשא מּתר וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלבֹוא
ּבת לּׂשא אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי, אֹו ספק, ממזר ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָאבל

ְִֵָיׂשראל.
.·Î- לֹו אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת, לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואסּור

ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהם אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא
ּדבריהם ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר הּספקֹותּדבריהם ׁשאר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מּזה. זה לּׂשא ֲִִִֶֶָאסּורין

.‚Îלבֹוא אסּורים ממזרים, ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָּכיצד?
ּבגט יֹוציאּו אּלא יקּימּו לא - נׂשאּו ואם ּבזה; והּולדזה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מן ׁשּיּׂשאּו אּלא ּתּקנה, אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָספק
הּפגּום אחר הֹול והּולד .הּגרים; ְִֵֵַַַַַָָָ

.„Îאֹו מׁשחררת, אֹו ּגּיֹורת ׁשּנׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?
אֹו ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנׂשאּו ּומׁשחרר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻּגר

ֲִאסּופי.
.‰Îרב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי

יחּוסין לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו קּדׁשּגֹויים ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ
עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

.ÂÎ- מּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו
רב היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
רּבן היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר

ּכיׂשראל אבדתֹו לֹו מחזירין מצוהיׂשראל, - למחצה מחצה . ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּוא והרי ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהחיֹותֹו
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלענין

.ÊÎהראּויה ּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה

עבד, ספק אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
והּבא איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּׂשא

מּספק הֹורגין ׁשאין ּפטּור: ׁשהּׁשתּוקיעליה לי, יראה וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אׁשת ספק זֹו הרי - עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנׂשא

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְֲִִִִֵֶָָאיׁש,
.ÁÎהיא ּכלואיזֹו עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

וכל אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
הא זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת,
אֹומר אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ïה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, איבריו]ּולד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, הּקמיעין[משחה]אֹו אֹו ּבעיניו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבצּוארֹו,
לעיר, הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאֹו
נמצא אם אבל הּוא. ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹמׁשּמרין
אילן ּתחת אפּלּו - העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשל
מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו
.·Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ïּברּור והאסּופיּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ואסּופי ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּתר
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טז ¤¤ּפרק

-ּפצּוע‡. ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ
ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,

ׁשהּואה'" ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ;ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ
ּבקדּׁשתֹו; ׁשאינֹו ּומׁשחררת, ּגּיֹורת לּׂשא מּתר - ּדּכא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻּפצּוע

לֹו; מּתרת הּספקֹות, מן אחת אֹו נתינה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻואפּלּו
על·. ּבֹו ּגזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

הּספקֹות על ולא ׁשפכההּנתינים ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ
הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו; הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
ׁשּלֹו הּגיד ׁשּנכרת ּכל - אפׁשרׁשפכה איברין ּובׁשלׁשה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיֹוליד
ׁשּנפצע וכיון ביצים'; 'חּוטי הּנקראין והן הּזרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשכבת
זה הרי - נּדֹו אֹו נכרת, אֹו אּלּו, אברים מּׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאחד

ָּפסּול.
.„נּדֹו אֹו הּגיד נפצע העטרה[נמעך]ּכיצד? ׁשּנכרתה אֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
העטרה,א מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹו

ּכׁשר; - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻונׁשּתּיר
ּכ מעטרה למעלה הּגיד של]נכרת חיתוך אֹו[- קּולמֹוס ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

לצד]ּכמרזב מצד חיתוך צינור; ּכׁשר.[= - ְְֵֵַָ
אם‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב

הּנקב, נסּתם ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה
להכׁשרֹו ּבתֹוחזר למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב . ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה,
.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם

ּפסּול זה הרי - ּבֹו .ׁשּמׁשּתין ְֲִֵֶֶַָ
.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו

נכרתּו ּפסּול; זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה, אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּנּדֹוכה,
זה הרי - נפצע אֹו ,ׁשּנּדֹו אֹו מהן, אחד אֹו ביצים ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָחּוטי

.ּפסּול ָ
.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות, מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר זה הרי - .זרע ֲֵֵֶֶַָ

.Ë- ׁשמים ּבידי היּו ּבׁשּלא זה, ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדבר וכּיֹוצא קֹוץ, הּכהּו אֹו ּכלב, אֹו אדם ׁשּכרתֹו יםּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה, ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותם והמסה ׁשחין ּבהן ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל, לבֹוא .ּכׁשר ִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
.Èהּזרעאסּור אברי חּיהלהפסיד ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָועֹוף,
מּפי תעׂשּו", לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלארץ;
הּכתּוב, וענין מקֹום; ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
וכל אחרים. ּבגּופֹות ּבין ּבגּופן ּבין ּביׂשראל, זאת יעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלא
אחר מסרס ואפּלּו מקֹום; ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהמסרס

לֹוקה. ְֵֶַָהמסרס

.‡Èאת וכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד?
אֹוהּביצים הּביצים, חּוטי את וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּוכרתֹו
את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם, ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמסרס;

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִֵֵֵַָָָָָהּנקבה,
.·Èעּקרין מעקר]הּמׁשקה ּכדי[סם מינים, לׁשאר אֹו לאדם, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

מּתרת ואּׁשה עליו; לֹוקין ואין אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלסרסֹו
ׁשּכפת הרי ּתלד. ׁשּלא עד אֹותּה ׁשּמסרסין עּקרין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלׁשּתֹות
ּכרּות ׁשעׂשהּו עד חּיֹות, ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה האדם ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
אברי מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג, אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשפכה,
מּכת להּכֹותֹו וראּוי ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָתׁשמיׁש

ְַמרּדּות.
.‚Èהּואאסּור לקחּה ואם ׁשּלנּו; ּבהמה לסרס לגֹוי לֹומר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ

זה, ּבדבר יׂשראל הערים ואם מּתר. אֹותּה, לסרס ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמעצמֹו
הּגדֹול לבנֹו ואפּלּו אחר; ליׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָקֹונסין
נֹותנּה ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה; ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹֻמּתר

.לֹו

יז ¤¤ּפרק

וזֹונהׁשלׁש‡. ּגרּוׁשה, - הּכהנים ּכל על נאסרּו נׁשים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ
לאסור] נישאה או וחללה[נכרית כהונה], מאסורי ;[נולדה ֲַָָ

ּכהן אחד והאלמנה. הּׁשלׁש, אּלּו - ארּבע ּגדֹול ּכהן ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
ואחד ּבבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּגדֹול

העֹובד מׁשּוחּכהן ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ואסּורין הּבתּולה על מצּוין ּכּלן - ּבאלמנה.מלחמה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻ

ּביןּכל·. ּגדֹול ּכהן ּבין נׁשים, מהּׁשלׁש אחת ׁשּנׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אינֹו - זנּות ּדר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

חללה אֹו ּגרּוׁשה, אֹו זֹונה, מּׁשּום "לאלֹוקה ׁשּנאמר: , ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹ
ויבעל. ׁשּיּקח עד - ְְִִִֶַַָֹיּקחּו"

ּפי‚. על אף אחת, לֹוקה - אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
יחּלל" "ולא ׁשּנאמר: קּדׁש, חּללּהׁשּלא ׁשּבעלּה, ּכיון - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הן הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה; ְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
ּגדֹול ּכהן לֹוקה לפיכ ּבעילתֹו. קדם ועֹומדֹות ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻמחּללֹות
קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף אלמנה ּבעילת על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלבּדֹו
אּׁשה, לא - ּכׁשרים יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא חּללּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻׁשהרי

זרעֹו. ְְַֹולא
ׁשּתיםקּדׁש„. לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול אחתּכהן : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּובין יחּלל". "לא מּׁשּום ואחת יּקח", לא "אלמנה ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹמּׁשּום
ו הארּבע מן אּׁשה ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ּגדֹול ּבעלּכהן לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

לֹוקה. אינֹו -ֵֶ
ׁשאינֹו‰. מקֹום וכל לֹוקה, היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֵֶֶֶָָָָָוכל

לֹוקה אינּה היא - לאיׁשלֹוקה אּׁשה ּבין הפרׁש ׁשאין ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה אּלא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקהּכל - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּגֹויה, על הּבא ּכהן ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבבעילת אסּור והּוא קּדּוׁשין; ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין .זֹונה, ְְִִֵֵֵָָ
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.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה
ׁשּנׂשאּכגרּוׁשה ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על ּגזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
זֹונה, ספק אֹו ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלּוצה
ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָאֹו

.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל
ּכאחת ּבאין האּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור אֹועל , ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

האּסּור, אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחר האּסּור ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם ְֲִִִִִֵֵֶָָָאֹו

Ë-.Èׁשהיתה אּׁשה ונעׂשתלפיכ ּגרּוׁשה, ונעׂשת אלמנה, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
לכהן אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת; ּביאה על מלקּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻארּבע
אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט; ּומּתרת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻּגדֹול
אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונאסרה
- חללה נעׂשת ּתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאלמנה,
מּתרת היא ועדין ּבתרּומה, נאסרה ׁשהרי אּסּור, ּבּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻנֹוסף
על ׁשאֹוסרת זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל - זֹונה נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָליׂשראל.

אחר אּסּור ּבּה נֹוסף ּברצֹון, אׁשּתֹו זּנתה אם והּואיׂשראל . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
ואחר חללה ׁשּנעׂשת הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּדין
אם אבל אחת; ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא - זֹונה ֲִִֶֶַַַָָָָָֹּכ

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו זה, סדר ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשּתּנה
.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה, מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּביאה ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - אלמנה,הרּבה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È,הארּוסין מן ׁשהיא ּפי על אף - אחיו ׁשּמת ּגדֹול ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
חֹולץ אּלא ייּבם, לא זה ּכהןהרי והּוא יבמה לֹו נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּבּה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
ׁשּנתמּנה; אחר ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
הרי - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּומת קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻזה

אלמנה ספק זֹו הרי - .ארּוסּה ְְֲֲֵֵַָָָ
.‚Èּגדֹולמצות ּכהן על ּבתּולה;עׂשה נערה ׁשּיּׂשא , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"

זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח
.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ

זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף
מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ּבעּולה,ּבגט ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ; ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה
.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס

ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא הריּפּתּה - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈזה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
ּגּופּה ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, יֹוציא.לא לא ּכנס, ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈהּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה אבלאחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה
.ËÈאֹו לאׁשּתֹו', ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא

אין - ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'נתן
ּתצא אחר, לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה; מּתחת אֹותּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמֹוציאין

הּׁשני .מן ִִֵַ
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

לּה ּגרּוׁשין.חֹוׁשׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יצא, אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Îחֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
ּגדֹול לכהן ותּנׂשא איןלּה, - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

מזּנה ׁשהיא ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְֲֲִִִִִֵַַָָָָּבעיר
ּומת מכער, ּדבר ּבעדי אֹו ויהּודית, מׁשה ּדת על ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשעברה
אֹוסרין ׁשאין לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻקדם

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאּׁשה

�
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ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה
ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא[שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ

את ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
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.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה
ׁשּנׂשאּכגרּוׁשה ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על ּגזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
זֹונה, ספק אֹו ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלּוצה
ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָאֹו

.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל
ּכאחת ּבאין האּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור אֹועל , ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

האּסּור, אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחר האּסּור ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם ְֲִִִִִֵֵֶָָָאֹו

Ë-.Èׁשהיתה אּׁשה ונעׂשתלפיכ ּגרּוׁשה, ונעׂשת אלמנה, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
לכהן אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת; ּביאה על מלקּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻארּבע
אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט; ּומּתרת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻּגדֹול
אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונאסרה
- חללה נעׂשת ּתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאלמנה,
מּתרת היא ועדין ּבתרּומה, נאסרה ׁשהרי אּסּור, ּבּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻנֹוסף
על ׁשאֹוסרת זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל - זֹונה נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָליׂשראל.

אחר אּסּור ּבּה נֹוסף ּברצֹון, אׁשּתֹו זּנתה אם והּואיׂשראל . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
ואחר חללה ׁשּנעׂשת הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּדין
אם אבל אחת; ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא - זֹונה ֲִִֶֶַַַָָָָָֹּכ

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו זה, סדר ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשּתּנה
.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה, מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּביאה ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - אלמנה,הרּבה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È,הארּוסין מן ׁשהיא ּפי על אף - אחיו ׁשּמת ּגדֹול ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
חֹולץ אּלא ייּבם, לא זה ּכהןהרי והּוא יבמה לֹו נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּבּה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
ׁשּנתמּנה; אחר ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
הרי - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּומת קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻזה

אלמנה ספק זֹו הרי - .ארּוסּה ְְֲֲֵֵַָָָ
.‚Èּגדֹולמצות ּכהן על ּבתּולה;עׂשה נערה ׁשּיּׂשא , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"

זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח
.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ

זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף
מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ּבעּולה,ּבגט ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ; ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה
.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס

ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא הריּפּתּה - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈזה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
ּגּופּה ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, יֹוציא.לא לא ּכנס, ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈהּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה אבלאחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה
.ËÈאֹו לאׁשּתֹו', ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא

אין - ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'נתן
ּתצא אחר, לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה; מּתחת אֹותּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמֹוציאין

הּׁשני .מן ִִֵַ
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

לּה ּגרּוׁשין.חֹוׁשׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יצא, אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Îחֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
ּגדֹול לכהן ותּנׂשא איןלּה, - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

מזּנה ׁשהיא ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְֲֲִִִִִֵַַָָָָּבעיר
ּומת מכער, ּדבר ּבעדי אֹו ויהּודית, מׁשה ּדת על ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשעברה
אֹוסרין ׁשאין לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻקדם

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאּׁשה

�
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ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה
ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא[שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ

את ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,

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



dxezקו xtqe dfefne oiltz zekld - oeiq 'f ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּתי ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה[ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשּׁשה הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיפה;
ׁשּמּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
אצּבע, חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולׁשלׁשה
ּבכּנה ועֹור עֹור ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּורביע
ּכּמה ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,

.הּכר ּכל ּבאר ְְֶֶֶֶַַָֹאצּבע
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
אם - הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
הּכתב, לפי יבֹואּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדק

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Âרחב ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר

אצּבעֹות ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב ּכּמה ויראה הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתב
ׁשהּוא הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבדף
מנין לפי הּתֹורה ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותב
הֹוציא ואם ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּדּפין,

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין הכתב]החׁשּבֹון על דפים ,[עודף ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
ּבּכתב ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואם
אחר ּבדף וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
הּדּפין רחב ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדף,

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, ְְְְִִֶֶַַַָוׁשעּור
.Êהּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

ׁשלׁש העֹור מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבדק
מּניח ׁשּבּיריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ארּבע אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאצּבעֹות
- יחּוׁש ואל הּׁשאר ויקץ ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמּנּו

ּכלׁשּבא ּכנגד ׁשּגלל, הּכר על אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדבר לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹוספֹות

הּדּפין מנין לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב כרוחבזה, הוא הדפים [מנין ְְְְִִִֶֶַַַַָ
.הכתב]

.Áּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן
ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,

ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא
.Ëׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב

הּבינֹוני והּוא ּכּלּה, ּומצאנּוהּוּתֹורה ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּכבר - ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
ּכאר והן ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹרחב
הּוא מקֹום, ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ְְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּתי

טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָארּבע
.Èארּבע מּדּפיו, ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספר

מּׁשּתיהן ּדף ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות;
וחמּׁשים; אחת ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשׁש
ואר ּדף; ועׂשרים ׁשּׁשה מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
ּבקרּוב. אצּבעֹות, וׁשׁש וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכל

.‡Èׁשּבתחּלת לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלּו
אילים. עֹורֹות ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּספר
להן קרֹוב אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובזמן
אֹו ּדף יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעט,
אּלא לחׁשּבֹון, צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשנים

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא ְְְִֵֶָָָמּיד
.·Èעל יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
לכאן וחמּׁשה לכאן ארּבעה אמּורים?אֹותּה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ּפסּוק אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת
אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם
.‚Èׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין

ּכדר ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהמה
,לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין
עד ּפסל, - טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ְְְֲֲִִֶַַַָָֹֹׁשּיּתיר
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה

ּבתחּלתֹוּכׁשּיגלל אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂËׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים שבוּבּמה האלון פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] ּתֹופר,עובד - עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנּכר;
ּתבה ּובין לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו
ּבגידין אּלא אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
ׁשּלא יּזהר - הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ְְִֶֶַַַַָָּתחסר

ה'תשע"ב סיון ז' שני יום
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מהן‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
- מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ספר הּואּפֹוסל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻּכחּמׁש
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אם (א) הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
ּבהמה עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנכּתב
ספר לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻטהֹורה
ּבמקֹום הּגויל על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹּתֹורה;
על מקצתֹו ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּדּוכסּוסטֹוס על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָהּגויל,

בבהמה] החיצוני העור ׂשרטּוט;[חלק ּבלא ׁשּנכּתב (ז) ;ְְְִִֶַֹ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב רב](ח) זמן ;[המתקיים ְְִֵֶֶַָָֹֹ

וכ ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב ּבֹו(ט) ּיֹוצא ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; הקב"ה]מּׁשאר ּבלא[שמות ְְְְִִֶַַָָָָֹ

אפּלּו ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּכּונה;
צּורת ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; ְְְְִֶֶַַַָָָאֹות
אחרת לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין ּבנקב[בתחילת]- ּבין האות]הּכתיבה, ,[שניקבה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבטׁשטּוׁש ּבין ּבקרע, האות]ּבין מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ּבין הקריב אֹו ׁשהרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ּכתבה ּתבֹות ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתבה
ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יח) הּפרׁשּיֹות; ִִִֶֶַַַַַָָָָצּורת
ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר (כ) ּכׁשירה; הּכתב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשאר

לעּכב. לא למצוה, - הּדברים ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹטהֹורה.
ּגדֹול.·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר

ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו .ואפּלּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּילמד - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
למת[מעילי]מטּפחֹות ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּגניזתן היא וזֹו .מצוה; ְְְִִִָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין[דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה ספר ּגּבי על הלכֹותחּמׁשין אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - שמותוהּגדֹות עם [קלפים ְְְִִֵַַָָָֹ

לסגולה] איןהקודש - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנכנסין

.Âלביתלא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּכּסא לבית אֹו ּפיהּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו -[מיוחד, לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ

עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Áנּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחזּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëמּפניו לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה .ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. מּתרין ְִִֵֵָֻיהיּו
.Èמקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
מּתר הּגּנבים, מן מתּפחד היה -ואם ּפחד ׁשם אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּניחֹו
ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,

לעד" ּב ׁשם חכמים"והיה אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראׁשֹונים:
הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון ח' שלישי יום
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור
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אם (א) הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
ּבהמה עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנכּתב
ספר לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻטהֹורה
ּבמקֹום הּגויל על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹּתֹורה;
על מקצתֹו ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּדּוכסּוסטֹוס על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָהּגויל,

בבהמה] החיצוני העור ׂשרטּוט;[חלק ּבלא ׁשּנכּתב (ז) ;ְְְִִֶַֹ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב רב](ח) זמן ;[המתקיים ְְִֵֶֶַָָֹֹ

וכ ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב ּבֹו(ט) ּיֹוצא ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; הקב"ה]מּׁשאר ּבלא[שמות ְְְְִִֶַַָָָָֹ

אפּלּו ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּכּונה;
צּורת ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; ְְְְִֶֶַַַָָָאֹות
אחרת לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין ּבנקב[בתחילת]- ּבין האות]הּכתיבה, ,[שניקבה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבטׁשטּוׁש ּבין ּבקרע, האות]ּבין מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ּבין הקריב אֹו ׁשהרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ּכתבה ּתבֹות ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתבה
ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יח) הּפרׁשּיֹות; ִִִֶֶַַַַַָָָָצּורת
ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר (כ) ּכׁשירה; הּכתב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשאר

לעּכב. לא למצוה, - הּדברים ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹטהֹורה.
ּגדֹול.·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר

ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו .ואפּלּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּילמד - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
למת[מעילי]מטּפחֹות ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּגניזתן היא וזֹו .מצוה; ְְְִִִָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין[דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה ספר ּגּבי על הלכֹותחּמׁשין אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - שמותוהּגדֹות עם [קלפים ְְְִִֵַַָָָֹ

לסגולה] איןהקודש - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנכנסין

.Âלביתלא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּכּסא לבית אֹו ּפיהּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל
.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו -[מיוחד, לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ

עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Áנּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחזּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëמּפניו לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה .ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. מּתרין ְִִֵֵָֻיהיּו
.Èמקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
מּתר הּגּנבים, מן מתּפחד היה -ואם ּפחד ׁשם אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּניחֹו
ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,

לעד" ּב ׁשם חכמים"והיה אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראׁשֹונים:
הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון ח' שלישי יום
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הּכסּות. ּכנפי על ציצית לעׂשֹות - והיא אחת, עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות
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הּבגד‡. מּמין הּבגד ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקראענף הּוא - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: הראׁש, לציצית ּדֹומה ׁשהּוא מּפני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לבן', הּנקרא הּוא - הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
מן מנין הענף לחּוט ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻמּפני

ַָהּתֹורה.
הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹוולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

למנין ואין 'ּתכלת'. הּנקרא הּוא זה, וחּוט הענף; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ׁשּכֹור ְִִִֵֶֶַַָהּכריכֹות

ענף‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה - צּוּויֹות ׁשּתי זֹו, ּבמצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, .להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
הּלבן„. את מעּכב אינֹו אתהּתכלת, מעּכב אינֹו והּלבן, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכן לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף, עד ונתמעט הּלבן, ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר. - לבּדֹו הּתכלת ְְְְִֵֵֶַַַָונׁשאר
ׁשּתי‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ּפי על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאף

ׁשּיׁש טּלית והּלֹובׁש היא; אחת עׂשה מצות אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצוֹות,
עׂשה מצות קּים הרי - ּכאחד ׁשניהם אֹו ּתכלת, אֹו לבן, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבּה
מלּמד לציצת", לכם "והיה הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאחת.
זֹו, את זֹו מעּכבֹות הּציצּיֹות וארּבע אחת. מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּׁשניהם

אחת. מצוה ְְְִֶַַַַָָׁשארּבעּתן
.Âׁשהיא טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? עֹוׂשין ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד

אצּבעֹות ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹסֹוף
ּגּודל מּקׁשר ּפחֹות ולא עדלמעלה, האצבע של ראשון [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ

ארּבעהציפורן] ׁשם ּומכניס ;- ּבאמצע וכֹופלן חּוטין, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ
מׁשלׁשלין חּוטים ׁשמֹונה מן[משתלשלים]נמצאּו ּתלּויין , ְְְְְְִִִִִָָֻ

אצּבעֹות; מארּבע ּפחֹות אין הּׁשמֹונה, החּוטין ואר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן.
וכל ּכׁשרֹות. - ׁשּתים אֹו אּמה אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואם

החּוטין,[שיעורן-]האצּבעֹות מּׁשמֹונת אחד ויהיה ּבגּודל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לבן. והּׁשבעה, ּתכלת; ְְְִֵֶַָָָחּוט

.Êעל אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח
ּבצד החּוטין חּוט[בשפת]ׁשאר ולֹוקח ּומּניחֹו; הּבגד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לבן, ׁשל ּכריכה ּבצד ּכריכֹות ׁשּתי ּבֹו וכֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּתכלת,
ּומרחיק 'חליה'. הּנקראין הם ּכריכֹות, הּׁשלׁש ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻוקֹוׁשר.
ּומרחיק לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה חליה ועֹוׂשה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמעט,
ׁשהּוא אחרֹונה, חליה עד וכן ׁשליׁשית; חליה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻמעט,
לבן ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ּתכלת, ׁשל ּכריכֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכֹור
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, ׁשהתחיל מּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ולּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמֹורידין.

הכנף] הּכנפֹות.[מין ּבארּבע עֹוׂשה הּוא זֹו, ּדר ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ
.Á,מּׁשבע ּפחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכּמה
עׂשרהו ׁשלׁש על יֹותר ואםלא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ

הּתכלת ּכר ואם ּכׁשרה; אחת, חליה אּלא עליה ּכר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹואי ּכׁשרה. הּציצית, רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין [שאינוּבׁשליׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

לפרדֹוכרוך] וצרי נפרדים]. החוטים ׁשּיהיה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ
הראׁש. ׂשער ְְִִַָֹּכציצית

.Ë,החּוטין מּׁשמֹונת אחד לֹוקח - ּתכלת ּבלא לבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה
ׁשני ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכֹור
חליֹות אֹותּה לכר רצה אם - זֹו ּוכריכה ענף. ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹֻׁשליׁשיהן
הּוא וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻחליֹות,

ׁשלמנהגנּו; ּכללֹו עֹוׂשה. חליֹות, מנין ּבלא לכר רצה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
ויׁש ׁשליׁשין. ׁשני והענף ׁשליׁש, הּכרּו להיֹות יתּכּון - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדבר
רב על הּלבן ּכר ואם ּבּלבן; זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

ּכׁשרה. - אחת חליה אּלא ּכר ׁשּלא אֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהחּוטין,
.Èלעׂשֹות רצה אם - הּתכלת חּוטי ואחד הּלבן, חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חוטים]ׁשזּורין ּכפּול[מכמה החּוט היה אפּלּו עֹוׂשה; , ְֲִִֶַָָָ
נחׁשב אינֹו - אחד ּפתיל ׁשּנעׂשה עד וׁשזּור חּוטין, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשמֹונה

אחד. חּוט ֶֶָָאּלא
.‡Èלׁשם טוּיה צריכין - ּתכלת ּבין לבן ּבין ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָחּוטי

ּבּקֹוציםציצית הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
הּנימין מן ולא ּביניהן, רֹובצין הּנתלׁשין[שערות]ּכׁשהּצאן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

הּבגד ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבהמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמן
אֹותן, עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר, ׁשל הּגּזה מן אּלא -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּנּדחת עיר מּׁשל ולא הּגזּול, הּצמר מן עבודהלא [שעבדה ְִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּמׁשּתחוהזרה] ּפסּולה. עׂשה, ואם קדׁשים; מּׁשל ולא ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ

לפׁשּתן הּמׁשּתחוה אבל לציצית; ּפסּול צמרּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלּבהמה,
נׁשּתּנה. ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנטּוע

.·Èּפסּולה - ּגֹוי אֹותּה ׁשעׂשה אלציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אֹותּה עׂשה אם אבל ציצת"; להם ועׂשּו . . יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָּבני
העׂשּוי מן ׁשּנעׂשת וציצית ּכׁשרה. ּכּונה, ּבלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל

ּפסּולה. ְִֶָֹמּקדם,
.‚Èּכנף הביא אחר]ּכיצד? ּותפרּה[מבגד ציצית, ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפסּול, אּמה, על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש אפּלּו - הּבגד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה ׁשהרי - העׂשּוי מן ולא ציצת", להם "ועׂשּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

מאליה. ׁשּנעׂשת למי זה,ּדֹומה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ּתכלת. ּבין לבן ּבין אחר, ּבבגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתלֹותּה

.„Èזֹו ּכנף וקׁשר לזֹו, מּזֹו ּכנפים ׁשּתי ּבין החּוטין ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּתלה
ונפרדּו ּבאמצע, חתכן ּכ ואחר ּכהלכתּה, זֹו וכנף ְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָּכהלכתּה
ׁשּׁשּתי לפי ּפסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה

מערֹות ּובׁשעה[מחוברות]הּכנפים ׁשּביניהן, ּבחּוטין ּבזֹו זֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
העׂשּוי. מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּפסקן,

.ÂËציצית על ציצית לארבעהּטיל בנוסף ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הראׁשֹונהציציות] מּתיר - הראׁשֹונה את לבּטל נתּכּון אם -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשחת ּפי על אף - להֹוסיף נתּכּון ואם ּוכׁשרה. חֹותכּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּכל, ּפסל ּכׁשהֹוסיף ׁשהרי ּפסּולה; זֹו הרי מּׁשּתיהן, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
עׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא הּתֹוספת, חת אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּוכׁשהּתיר

היתה. ּפסּולה הראׁשֹונה ְְֲִִֶָָָָָָׁשעׂשּיתֹו
.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה[כנפים]וכן ּכ ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ

רביעית]לארּבע כנף ּפסּולה,[הוסיף ּכּלּה - לרביעית והּטיל , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
העׂשּוי. מן ולא "ּתעׂשה", ְֱֲִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

.ÊÈארּבע על ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַאין
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ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ואּכנפיה מרּוח, פּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ַַאחת.

.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
יתּפר לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשלּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

נׁשאר לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם

ה'תשע"ב סיון ט' רביעי יום

ב ¤¤ּפרק

מקֹום‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ

רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה
ׁשהּוא ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבעּכעין ּבׁשאר][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול[הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ

עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול[שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ
ְִִלציצית.

ציצית·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹוריןּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו

ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא[ים ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מינימצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין
ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו

צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת
ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו
ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.

נפּגםּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ
אם‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ּתבן לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]ורירלאו? שרץ]ׁשל ּומי[מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ

ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ

ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היאּבכ והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,
ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,

סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ
ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם

.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ואם ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,

ּכתכלת נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ וכֹורצבעֹונין, ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפנילּכל זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאמרנּו. הּצבע
יוםרביעיֿחמישיט'ֿי'סיון

ְֶֶַַַָ
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היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות
ּכנפים ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיהּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
צמר·. ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל
ונֹוצהּגפן ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל[צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
ׁשּכל ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ּופׁשּתים צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּבגדים

ְִַּבלבד.
.‚"ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ׁשלׁש."על ּבעלת ולא "ארּבע", - ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ

"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
ול זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", אניּתכּסה ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבעלי אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
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ּכּלּה ּתפרּה ּכן אם אּלא ּכפּולה, ּכׁשהיא ואּכנפיה מרּוח, פּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ַַאחת.

.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ - הּציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
יתּפר לא ׁשלׁש, ּבתֹו ּבמקֹומּה; ׁשלּתֹופרּה זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

נׁשאר לא אפּלּו - האריג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבגד
חּוטי נתמעטּו אם וכן ּכׁשרה. ׁשהּוא, ּכל אּלא האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמן
ּכׁשרה; עניבה, ּכדי אּלא מהן נׁשּתּיר לא אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּציצית

ּפסּולה. - אחד חּוט אפּלּו מעּקרֹו, החּוט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָואם
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מקֹום‡. ּבכל ּבּתֹורה האמּורה הּצבּועּתכלת הּצמר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבּכחל לבן]ּכּפתּו בצבע המעורב כחול היא[כצבע וזֹו ; ְִֶַַַָֹ

רקיע ׁשל ּבטהרֹו לעין הּנראית הרקיע ללאּדמּות [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
צביעתּהעננים] ׁשּתהא צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא וכל ּתׁשּתּנה. ולא ּביפיּה, ׁשעֹומדת ידּועה, ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹצביעה
ׁשהּוא ּפי על אף לציצית; ּפסּול הּצביעה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנצּבע

ּבאיסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע, צבעּכעין ּבׁשאר][מין אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
חזק]הּמׁשחירין כחול בצבע ּפסּול[הצובעים זה הרי - ְֲִִֵֶַַָ

עז ּבת ורחל איל]לציצית. ואביה עז ּפסּול[שאמה צמרּה , ְְְִִֵֵַַָָָ
ְִִלציצית.

ציצית·. ׁשל ּתכלת צֹובעין וׁשֹוריןּכיצד הּצמר, לֹוקחין ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ׁשּיהיה עד אֹותֹו, מכּבסין ּכ ואחר ּבסיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו

ּבאהלא אֹותֹו צמח]ּומרּתיחים ּכדר[מין ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העין את ׁשּיקלט ּכדי עֹוׂשין הצבע]ׁשהּצּבעין -]ּכ ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינֹו ׁשּדֹומה ּדג והּוא חּלזֹון, ּדם לעין[מראהו]מביאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הּמלח[צבע] ּובים ּכדיֹו, ׁשחר ודמֹו הגדול]הּים, הּוא[ים ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממנין עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין [מינימצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
עֹוׂשין;צבעים] ׁשהּצּבעין ּכדר ּבּה, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הרקיע. ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר, ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומרּתיחין
ציצית. ׁשל ּתכלת צּורת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו

צבעּה‚. ואם לׁשמּה; צביעה צריכה ציצית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּתכלת
ּבּה צבע אם - הּצבע ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּכּלּה. הּיֹורה נפסלה לאו, אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻמעט
ּומּניח קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאּלא
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו; ׁשּבֹודק צמר מעט ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹו
ּפגמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה.

נפּגםּופסלֹו ׁשּלא הּצבע, ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ;. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין, - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם הּממחה, מן ׁשּנלקחה ּפי על ואף לׁשמּה. נצּבעה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻלא
הּמׁשחירין צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנבּדקה

ּפסּולה - עֹומדין .ׁשאינן ְְִֵֶָָ
אם‰. ּכהלכתּה, נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ּתבן לֹוקחין ׁשּבלּול[נוזל]ורירלאו? שרץ]ׁשל ּומי[מין , ְְְִִֵֶֶֶַָ
ׁשּנתחּמצּו עליהם]רגלים וׁשֹורין[שעברו יֹום; ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַַַָ

ּבעינּה עמדה אם לעת. מעת ּבכּלן, ולא[בצבעה]הּתכלת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ

ׂשעֹורין[כהתה]ּכהת ׁשל ּבצק לֹוקחין - ּכהת ואם ּכׁשרה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
למּוריס[מחמיצים]ׁשּמעּפׁשין דגים]אֹותֹו את[מיץ ונֹותנין , ְְְְְְִִֶֶַָ

ּומֹוציאין ּבּתּנּור; הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ׁשּנׁשּתּנת הּתכלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזֹו
ּׁשהיתה, מּמה ּכהת אם אֹותּה: ורֹואין הּפת, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתכלת

עינּה הֹוסיף ואם צבעה]ּפסּולה; יֹותר[התחזק והׁשחרה , ְְְְֲִִֵֵָָָֻ
ּכׁשרה. - אפּיה קדם ּׁשהיתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּמה

.Âמושב]חצר או מחזקין[כפר והיּו הּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
היאּבכ והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם, מּמּנה לֹוקחין - ׁשרּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

זֹו הרי - הּגֹוי אצל ּתכלת הּמפקיד ׁשּתחׁשד. עד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבחזקתּה,
ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי, היתה ואם החליפּה. ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָּפסּולה,

סגירה]חֹותמֹות סימני ּכׁשרה;[שני - חֹותם ּבתֹו חֹותם , ְְֵָָָָ
ּפסּולה. אחד, ְְֶָָָּבחֹותם

.Êמפסקין חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, ּתכלת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻהּמֹוצא
ציצית]ּוׁשזּורין[מופרדים] טּלית[כחוטי הּלֹוקח ּפסּולה. - ְְִִֵַַַָ

- הּגֹוי מן ּבחזקתּה. היא הרי מּיׂשראל, הּׁשּוק מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמצּיצת
הּתּגר ההדיֹוט[סוחר]מן מן ּכׁשרה; סוחר], ּפסּולה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Áצבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה, אֹו אדּמה, ּכּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית
ואם ירּקין; ירּקה, אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי עֹוׂשה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻ
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת ּכּלּה היתה אדּמין. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה,

ּכתכלת נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחר, מן חּוץ וכֹורצבעֹונין, ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשה ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëׁשּלא מי מענׁש יתר לבן, מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹקׁשה

מצּויה אינּה והּתכלת, לּכל; מצּוי ׁשהּלבן, לפי ּתכלת: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּניח
מּפנילּכל זמן, ּבכל ולא מקֹום ּבכל מצּויה ׁשאינּה לפי - ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאמרנּו. הּצבע
יוםרביעיֿחמישיט'ֿי'סיון

ְֶֶַַַָ

ה'תשע"ב סיון י' חמישי יום

גּפרק ¤¤

היא‡. - הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות
ּכנפים ארּבע לּה ׁשּיׁש ותהיהּכסּות ארּבע; על יֹותר אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

לבּדֹו המהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּדתּה,
הּכסּות ותהיה עּמֹו; וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּׁשּוק,

ּבלבד. ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ְְִִִֶֶֶֶַׁשל
צמר·. ּובגדי מׁשי, ּבגדי ּכגֹון - מינין ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל
ונֹוצהּגפן ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ׁשל[צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית; ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
ׁשּכל ׁשאמרנּו. ּכׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
ּופׁשּתים צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּבגדים

ְִַּבלבד.
.‚"ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ׁשלׁש."על ּבעלת ולא "ארּבע", - ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ

"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא "ארּבע", - ּכן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹאם
ול זה. על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו ּבּה", אניּתכּסה ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבעלי אינן ּוׁשּתיהן ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמחּיב
,לפיכ ארּבע. חמׁש, ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָארּבע
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אּלא עֹוׂשה אינֹו ׁשׁש, אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשהּוא
הּׁשׁש אֹו החמׁש מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות הּכנפים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלארּבע
ּבּה". ּתכּסה אׁשר ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָּבלבד,

עֹור,„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד, ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות
עּקר אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה; - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה

ּכנפיהּכסּות "על ׁשּנאמר: חּיבת, - ׁשּתפין ׁשני ׁשל ּכסּות . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- הּׁשאּולה למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיהם";
מּכאן יֹום; ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהּטּלית

חּיבת. ,ֵֶֶַָָואיל
ּוכסּות‰. צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - צמר ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּוׁשאר מּמינּה. ּפׁשּתן, חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין - ּפׁשּתן ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשל
מׁשי חּוטי ּכגֹון - מּמינֹו ומין מין ּכל ׁשל לבן עֹוׂשין ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָּבגדים,

נֹוצה וחּוטי מׁשי, עזים]לכסּות רצה[צמר ואם נֹוצה. לכסּות ְְְְִִִִֵֶָָָָ
עֹוׂשה; מּפׁשּתים, אֹו מּצמר מינים ׁשאר ׁשל לבן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָלעׂשֹות
ּבמינן. ׁשּלא ּבין ּבמינן ּבין ּפֹוטרין והּפׁשּתים ׁשהּצמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּפני
ּפֹוטרין. אין ּבמינן, ׁשּלא ּפֹוטרין; ּבמינן, - מינין ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹּוׁשאר

.Âחּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה
ּבכ ּבלאּפׁשּתן לבּדֹו, לבן ׁשהּוא ּפי על אף צמר, ׁשל סּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ציצית, לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻּתכלת?
מה ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין היא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה, ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה יכֹול אם תעׂשה, ולא עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשניהם, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשניהם את לקּים אפׁשר וכאן, תעׂשה. לא .את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.Êּתכלת ּבּה מּטילין אין - ּפׁשּתן ׁשל עֹוׂשהּכסּות אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

נדחית ׁשהּציצית מּפני לא ּפׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
מּדבריהם זֹו ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ׁשּמא[מדרבנן]מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינֹו ּבּלילה ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּכּסה
הּציצית ׁשחֹובת - עׂשה מצות ׁשם ׁשאין ּבעת תעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא
ראּיה. ּבׁשעת אתֹו", "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּבּלילה, ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּיֹום,
רֹואין אחרים רֹואה, ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבציצית חּיב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָוסּומא,

אֹותֹו.
.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֻמּתר

יבר ּומאימתי ;יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה, ׁשאינֹו ּפי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואף
ׁשּבּה. ללבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' עליה? מבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכיצד
זמן וכל ּבציצית'. להתעּטף וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף; קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף
הּוא הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל

ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף
.Ëנפסקּו הּמרחץ. ּולבית הּכּסא לבית ּבציצית להּכנס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

מצוה ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקן - ּתכלת אֹו לבן, חּוטי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו
עד לגֹוי, מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשאין
ׁשּמא אּלא - קדּׁשה ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיּתיר
יׂשראל, ׁשהּוא וידּמה יׂשראל, עּמֹו ויתלּוה ּבּה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתעּטף
מן הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָויהרגּנּו.

חּיב להתעּטף, ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל חכמים, ּומּדברי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה;
להתעּטף ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבציצית,
עׂשה מצוֹות ׁשאר וכן ּברכה; ּבלא מתעּטפים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹּבציצית,
ּברכה, ּבלא אֹותּה לעׂשֹות רצּו אם - מהן ּפטּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּנׁשים

ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּבידן. ממחין ספקיאין זכר [ספקי ְְְְְְִִֵַַָָֻ
ּבכּלןנקבה] חּיבין המצוות], אין[בכל לפיכ מּספק; ְְִִִֵֵַָָָָֻ

ּברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא ְְְְִִֶָָָָֹמברכין,
.Èלעׂשֹות חּיב ׁשהּוא אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

לּה יּטיל - לציצית הראּויה ּבכסּות יתּכּסה אם - זֹו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ּבּה יתּכּסה ּכ ואחר ציצית,ציצית, ּבלא ּבּה נתּכּסה ואם ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּכל - לציצית הראּויים הּבגדים אבל עׂשה. מצות ּבּטל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
ּפטּורין - ּומּנחין מקּפלין אּלא אדם, ּבהן יתּכּסה ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻזמן
ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ׁשאינּה הּציצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמן

טּלית. ִַלֹו
.‡Èּבּה ּולהתעּטף טּלית לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאף

עצמֹו לפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית ּבּה ׁשּיעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדי
זֹו ּבכסּותמּמצוה עטּוף להיֹות אדם יׁשּתּדל לעֹולם אּלא ; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

הּתפּלה, ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהמחּיבת
חכמים, לתלמיד הּוא ּגדֹול ּוגנאי ּביֹותר; להּזהר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָצרי

ּבציצית. עטּוף אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֶַָׁשּיתּפּלל
.·Èהּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

ּכּלן הּמצֹות ּכל ּבּה ותלה אתֹו,ׁשקלּה "ּוראיתם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
מ ּכל את ה'".ּוזכרּתם צֹות ְְְִֶֶַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון י"א שישי יום

zFkxA zFkld¦§§¨
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. מזֹון, אכילת אחר לבר הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמצות
מן חּיב ואינֹו ."אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"ואכלּת
ּוברכּת"; וׂשבעּת, "ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אם אּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתֹורה,

סֹופרים אחריו.[מדרבנן]ּומּדברי מבר ּכּזית, אכל ׁשאפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּתחּלה,·. מאכל ּכל על לבר אדם חּיב סֹופרים, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּומּדברי

מּמּנּו יהנה ּכ ואחרואחר יבר טֹוב, ריח הריח אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהּוא, ּכל לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו מּמּנּו. יהנה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכ
ּברכה, ּבלא העֹולם מן הּנהנה וכל יהנה; ּכ ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר סֹופרים, מּדברי וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
ו ּׁשּיאכל מה רביעית,ּכל ׁשּיׁשּתה והּוא - ּׁשּיׁשּתה מה כל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומטעמת ּכּזית. ׁשּיאכל הטעם]והּוא בדיקת לשם -[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינּה

מצוה‚. ּכל על מברכין ּכ - ההניה על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
חכמים ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָּומצוה,
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ּתמיד, הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹאף

ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו
והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות

מּמּנּו ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי .ּובּקׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּתּקנּום‰. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ראּויונסח ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

וכל מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,
מּמטּבע אּלא[נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ה ּבּה ׁשאין ּברכה וכל ּומלכּותטֹועה. ׁשם אלוקינוזּכרת ["ה' ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
העולם"] סמּוכהמלך היתה ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְְִֵֵֶָָָָָָָ

ְֲֶַָלחברּתּה.
.Âלׁשֹון ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ׁשּיאמרוכל והּוא, ; ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻ

והזּכיר הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין
יצא. חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאזּכרה

.Ê;אֹומר ּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל
ּבין ּבׂשפתיו, ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואם

ּבלּבֹו ׁשּבר. ְִֵֶַ
.Áּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל

אחרים ּבדברים עליו לחזרׁשּמברכין צרי הפסיק, ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëאֹותן לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ׁשהיהּכל ּבין , ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ּבּמהואסּור ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? [שלמטה]ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

חּוץ - להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
אּלא לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּברּכת
ּכגֹון - מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם
מבר זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאכילת
וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלאחרים

ִֶָעּמהן.
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון
- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
חֹובתֹו, ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּדברי
הּתֹורה מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

מֹותֹו.ּכ ְ
.·Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר

ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעצמֹו
ּבפת אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵַַַָָָָָויין

יחד] לאכול ּכּלן[התכנסות וענּו מהן, אחד ּבר אם אּלא ,ְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ'אמן'

ּכאחד. ְְֵֶָָלהסב
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹותסֹופּה, חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעתּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

אחריו לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים
ּפי על ואף ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ'אמן'.
עֹונין ואין מּתר. זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהן
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאחריהן

.ÊËוהעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות .סֹוף ְְֲֵֶַַַַָָָ
.ÊÈאחרי והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ּברּכתולּמה ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתּקנּוה מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ,'הּטֹוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
היא מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּברכֹותאחרֹונה ּכגֹון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא[ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
עֹונה ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבהן

ֵָ'אמן'.
.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל

טבל ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר
ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם[שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ

ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
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קיי zekxa zekld - oeiq `"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתמיד, הּבֹורא את לזּכר ּכדי ּבּקׁשה, ודר והֹודיה, ׁשבח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא ּפי על ְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹאף

ההניה,„. ּברכֹות מינין: ׁשלׁשה ּכּלן, הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻנמצאּו
והֹודיה ׁשבח ּדר ׁשהן - הּיראה ּוברכֹות הּמצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוברכֹות

מּמּנּו ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי .ּובּקׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּתּקנּום‰. ּדינֹו ּובית עזרא הּברכֹות, ּכל ראּויונסח ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

וכל מּמּנה; לגרע ולא מהן, אחת על להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלׁשּנֹותן,
מּמטּבע אּלא[נוסח]המׁשּנה אינֹו ּבּברכֹות, חכמים ׁשּטבעּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ה ּבּה ׁשאין ּברכה וכל ּומלכּותטֹועה. ׁשם אלוקינוזּכרת ["ה' ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
העולם"] סמּוכהמלך היתה ּכן אם אּלא ּברכה, אינּה -ְְְִֵֵֶָָָָָָָ

ְֲֶַָלחברּתּה.
.Âלׁשֹון ּבכל נאמרין ּכּלן, הּברכֹות ׁשּיאמרוכל והּוא, ; ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻ

והזּכיר הֹואיל הּמטּבע, את ׁשּנה ואם חכמים. ׁשּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכענין
יצא. חל, ּבלׁשֹון אפּלּו הּברכה, וענין ּומלכּות ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאזּכרה

.Ê;אֹומר ּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכל
ּבין ּבׂשפתיו, ׁשהֹוציא ּבין - יצא לאזנֹו, הׁשמיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואם

ּבלּבֹו ׁשּבר. ְִֵֶַ
.Áּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻּכל

אחרים ּבדברים עליו לחזרׁשּמברכין צרי הפסיק, ואם . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
ּדבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם ׁשנּיה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולבר
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין
'הביאּו מלח', 'הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכּיֹוצא לּבהמה', מאכל 'ּתנּו לאכל', לפלֹוני 'ּתנּו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּתבׁשיל',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;לבר צרי אינֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבאּלּו
.Ëאֹותן לבר לּטמא מּתר ּכּלן, הּברכֹות ׁשהיהּכל ּבין , ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ

לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה ּבּיֹום[ליטהר]טמא ּבֹו מּמּנה ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּיֹום.[בטבילה] ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו טמאה ּבין ,ְֲִֵֵֶֶַַָָָֻ

ערותֹו. ׁשּיכּסה עד ערם, ּכׁשהּוא לבר למבר ּבּמהואסּור ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּופניה יֹוׁשבת - אּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? [שלמטה]ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ

ּומברכת.[דבוקות]טּוחֹות ְְֶֶַַַָּבּקרקע,
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר ּפי על אף ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

חּוץ - להֹוציאן ּכדי חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלֹו
אּלא לאחרים מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּברּכת
ּכגֹון - מצוה ּבּה ׁשּיׁש ההניה ּברּכת אבל עּמהן. נהנה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם
מבר זה הרי - הּיֹום וקּדּוׁש הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאכילת
וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ּפי על אף וׁשֹותין, ואֹוכלין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלאחרים

ִֶָעּמהן.
.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ענה ׁשּלא ּפי על ואף יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון
- ּכמבר זה הרי ,המבר אחר 'אמן' העֹונה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמן';
חּיב המבר היה ּברכה. ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוהּוא,
חֹובתֹו, ידי יצא לא - הּתֹורה מן חּיב ועֹונה סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּדברי
הּתֹורה מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי יׁשמע אֹו 'אמן', ׁשּיענה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

מֹותֹו.ּכ ְ
.·Èׁשּנתועדּו יין,[התכנסו]רּבים לׁשּתֹות אֹו ּפת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ

לאכל מּתרין אּלּו הרי - 'אמן' ּכּלן וענּו מהן, אחד ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻּובר

ּבא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא אם אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹולׁשּתֹות;
אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן ּפי על אף - מעצמֹו ּבא וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעצמֹו
ּבפת אמּורים? ּדברים ּבּמה לעצמֹו. מבר ואחד אחד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין, אכלים ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵַַַָָָָָויין

יחד] לאכול ּכּלן[התכנסות וענּו מהן, אחד ּבר אם אּלא ,ְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
נתּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף וׁשֹותין, אֹוכלין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ'אמן'

ּכאחד. ְְֵֶָָלהסב
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה ּכּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן
לענֹותסֹופּה, חּיב - ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

מין אֹו ּגֹוי, המבר היה ואם ּכּותי[אפיקורס]'אמן'; אֹו , ְְִִִֵֵַָָָָ
מטּבע[שומרוני] וׁשּנה ּגדֹול ׁשהיה אֹו הּמתלּמד, ּתינֹוק אֹו ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמן'.[נוסח] אחריהן עֹונין אין - ְֲִֵֵֵֶַַָָָהּברכה
.„Èחטּופה אמן לא יענה לא - 'אמן' העֹונה [בהבלעתּכל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

אמןהאל"ף] ולא הנו"ן]קטּופה, קצרה,[בהבלעת אמן ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ
מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה ולא ּבינֹונית; אּלא ארּכה, אמן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻולא
יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא הּברכה ׁשמע ׁשּלא מי וכל .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהמבר

העֹונים. ּבכלל ְִִֵַָָ'אמן'
.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל

אחריו לענֹות ואסּור לּׁשוא, ּכנׁשּבע הּוא והרי לּׁשוא; ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָׁשמים
ּפי על ואף ּכתקנן; הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ'אמן'.
עֹונין ואין מּתר. זה הרי למידה, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהן
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'אמן', אחריהן והעֹונה 'אמן'; ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאחריהן

.ÊËוהעֹונה מגּנה; זה הרי ּברכֹותיו, אחר 'אמן' העֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
- מׁשּבח זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֻאחר
ּברכה ואחר הּמזֹון, ּבברּכת ירּוׁשלים' 'ּבֹונה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָּכגֹון
ׁשהיא ּברכה ּכל ּבסֹוף וכן ערבית. ׁשמע קרּית ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחרֹונה

עצמֹו אחר 'אמן' ּבּה עֹונה אחרֹונֹות, ּברכֹות .סֹוף ְְֲֵֶַַַַָָָ
.ÊÈאחרי והרי ירּוׁשלים, ּבבֹונה 'אמן' יענה ּברּכתולּמה ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּתּקנּוה מׁשנה חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב'? ,'הּטֹוב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
היא מזֹון, ׁשל הּברכֹות עּקר סֹוף אבל ּתֹוספת; היא ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּוכאּלּו
עֹולם'? 'אהבת אחר 'אמן' יענה לא ולּמה ירּוׁשלים'. ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבֹונה
ּבּה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ראׁשֹונֹות. ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹמּפני
ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה אֹותן ׁשּמברכין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמּברכֹות
ּב'אמן' יפסיק לא - חנּכה נר והדלקת הּמגּלה, קריאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻלפני

עליו. ׁשּבר הּדבר ּובין הּברכה ְֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין
.ÁÈ?ּבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר 'אמן' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ּברכה אחר אּלא 'אמן' עֹונין ואין אחת; ּברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּברכֹות אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ּברכֹותאחרֹונה ּכגֹון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָ

שמיטה]מל ּגדֹול[במוצאי ּכהן ּוברכֹות וכּיֹוצא[ביוהכ"פ], , ְְִֵֵֶֶַָֹ
עֹונה ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ׁשּכבר להֹודיע - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָּבהן

ֵָ'אמן'.
.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין האסּור, ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל

טבל ׁשאכל הרי ּכיצד? ּבּסֹוף. ולא ּבּתחּלה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר
ומעשרות] תרומות הופרש ּדדבריהם[שלא טבל ואפּלּו ,ְְֲִִֵֶֶֶַ

ּתרּומֹותיו,[מדרבנן] ּכל נּטלּו ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר ׁשאכל אֹו ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
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;מבר אינֹו - ּכהלכתן נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹו
,נס יין ׁשתה אֹו ּוטרפֹות, נבלֹות אכל אם לֹומר, צרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Îּדמאי אכל אם אםאבל שספק הארץ, עם [תבואת ְֲִַַָָ

מעׂשרהופרשה] אֹו לענּיים, אּלא ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשּלא ּפי על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹראׁשֹון

ּבׁשּבלים ׁשהקּדימֹו והּוא ּגדֹולה, אתּתרּומה הלוי [הקדים ְְְְְֳִִִִֶָָ
בשבליה] התבואה כשעדיין חלקו ונטל ׁשניהכהן מעׂשר אֹו ,ֲִֵֵַ

החמׁש את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [הדרושוהקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבהן.בפדייתם] ּכּיֹוצא ּכל וכן וסֹוף; ּתחּלה מבר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ה'תשע"ב סיון י"ב קודש שבת יום

ב ¤¤ּפרק

ׁשנּיה‡. 'הּזן', ּברּכת ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון, ּברּכת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר
'הּטֹוב רביעית ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ׁשליׁשית 'הארץ', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּברּכת

ּתּקנּהוהּמטיב' ׁשנּיה, ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה ראׁשֹונה, ּברכה . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
רביעית, ּוברכה ּבנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקנּה ׁשליׁשית, ְְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע;

ּתּקנּוה. מׁשנה ְְְִִֵַָָחכמי
ואכלּו·. הּבית, ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכים לפניה, מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפּתן
הּבית ּבעל מּמלאכת יּבטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ּברכהּברכֹות : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וכֹולל 'הארץ', ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתקנּה; - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה
'הארץ' ּבברּכת וחֹותם 'הארץ', ּבברּכת ירּוׁשלים' .'ּבֹונה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזון]ואם תמורת אֹו[עובדים ּבלבד, ְְְִִִִַָָָ
ּברכֹות, ארּבע ּכתקנן מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה

אדם. ּכל ְִָָָָּכׁשאר
ּובסֹופּה‚. ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי - 'הארץ' ,ּברּכת ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

'ארץ אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון'; ועל הארץ 'על ּבּה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוחֹותם
חֹובתֹו. ידי יצא לא 'הארץ', ּבברּכת ּורחבה' טֹובה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמּדה
לּתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה להזּכיר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי
מילה ּברית היא 'הארץ', ּבברּכת ׁשאֹומרין הּזאת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהּברית
נכרתּו ּכּלּה והּתֹורה ּבריתֹות; עׂשרה ׁשלׁש עליה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנכרתּו
מּלבד הּברית ּדברי "אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים "אּתם ְְְְְְִִִִִֶַַָָהּברית",
יׂשראל„. על אלהינּו ה' 'רחם ּבּה ּפֹותח - ׁשליׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה

'עיר ירּוׁשלים ועל ּבירּוׁשליםעּמ אלהינּו ה' 'נחמנּו אֹו , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבבנין עּמֹו 'מנחם אֹו ירּוׁשלים', 'ּבֹונה ּבּה וחֹותם ;'ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר
ׁשּלא מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה נקראת ּולפיכ - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹירּוׁשלים'
מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא - זֹו ּבברכה ּדוד ּבית מלכּות ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹאמר
ּבחזרת אּלא ּגמּורה, נחמה ׁשאין הּברכה; ענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיא

ּדוד. ּבית ְִֵַָמלכּות
טֹובים‰. ּובימים ּבנחמה,ּבׁשּבתֹות ּומסּים ּבנחמה מתחיל , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ה' 'נחמנּו מתחיל: ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' 'רחם אֹו ,'עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו
ירּוׁשלים', ּבבנין עּמֹו 'מנחם ּומסּים: ;'עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָועל

ואלהי 'אלהינּו ּבׁשּבת: ּבאמצע ואֹומר ירּוׁשלים'. 'ּבֹונה ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו
הּמנֹוח יֹום ּובמצות ּבמצֹותי והחליצנּו רצה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָאבֹותינּו,
ּתהא ואל ,רצֹונ ּכמצות ּבֹו וננּוח ּבֹו ונׁשּבת הּזה, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּׁשביעי
'יעלה אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו'. ּביֹום ויגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָצרה
מֹוסיף מֹועד, ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ְְְְֳִִֵֵֵֶָָָֻויבֹוא';

ויבֹוא'. 'יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Âעל' 'הארץ' ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּופּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

ּבּתפּלה ׁשּמֹוסיף ּכדר חדׁשהּנּסים', ראׁש אֹו טֹוב ויֹום . ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
ואחר ּתחּלה, והחליצנּו' 'רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ראׁש וכן ויבֹוא'; 'יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
ו'יעלה והחליצנּו' ּו'רצה 'הארץ', ּבברּכת הּנּסים' 'על ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמזּכיר

ּבּנחמה. ְֶַָָָויבֹוא'
.Êמלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, .ּברכה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹֻ

לבעל ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעל ּתבֹוׁש ׁשּלא רצֹון 'יהי אֹומר: מברכֹו? ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּבית.
רׁש לֹו ויׁש הּבא'; לעֹולם ּתּכלם ולא הּזה, ּבעֹולם ּותהּבית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבּה. ּולהארי הּבית, ּבעל ּבברּכת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהֹוסיף
.Áהּמל' רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין

ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו'; לֹו להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹּובּכל

ּׁשּירצה מה ּכפי לנחמֹו 'הרחמן'.האבל וגֹומר , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.Ëּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית

ׁשם ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל מברכיןאּלּו, ואין ; ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אֹותּה? מברכין ּכּמה ועד קטּנים. ולא עבדים, לא זֹו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹּברכה
ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָאם
ׁשּנׂשא אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור היה ואם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה מברכין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתּולה,
.Èאחרֹונה ּברכה היא חתנים, ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נּׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל הּברכֹות; וׁשמעּו נּׂשּואין, ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין
ּבׁשעת נּׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנּׂשּואין,

נּׂשּואין ּבׁשעת ׁשּמברכין עׂשרה,ּכדר ׁשּיהיּו והּוא - ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָ
הּמנין. מן ְֲִִִַַָָוחתנים

.‡Èּברכֹות ׁשבע הן אּתהאּלּו ּברּו' :מל אלהינּו ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'; ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'; יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'; יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד; עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה; לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'; צּיֹון מׂשּמח ה', ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה', אּתה ּברּו עדן; ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'; ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
ואחוה אהבה ורּנה ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
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קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים,
אּתה ּברּו מּנגינתם; ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ְִֵַַַַָָָה',
.·È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּברּו' אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקדׁש,
ּברּו ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר
רביעית, ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּפֹוסקוגֹומר - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, ְְִֵֶַַָָֹוחֹוזר

.‚Èנזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשי
נתן אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ּבּהראׁשי חֹותם ;ואינֹו ְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„Èׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ידעהּמאכל ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נתאּכל ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹאם

ׁשּבמעיו. ְֵֶַָָהּמזֹון

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeiq a"iÎ'e -

ה'תשע"ב סיון ו' ראשון יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא

אׁשּתֹו" ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: ai)אמרֹו ,d xacna), ְְְְִִִִִִֶֶַָ
וכיצד אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ּכלֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוכבר
,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּתקריב

סֹוטה. מּסכת ְֶֶַַָּכלֹומר

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (aaxrl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿ "והביא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)קרּבנּה my)הקריבּה ואם ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ְֶֶֶּבׁשמן

ה'תשע"ב סיון ז' שני יום

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘
יוםראשוןֿשניו'ֿז'סיון
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו (oinהאזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
(minya ur ly sxy:יתעּלה אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְְִִֶַַָָּבמנחת

לבנה" עליו eh)"ולאֿיּתן ,d mixac)ספרי my)ּולׁשֹון `yp): ְְְְִִֵֵָָָֹֹ
ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"מּגיד

ׁשעֹוב ּגםּכׁשם ּולפיכ לבֹונתֹו". על עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
עליו "לאֿיּצק ּובּמכלּתא: לֹוקה. ― זה לאו על ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהעֹובר
אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן מּגיד ― לבנה עליו ולאֿיּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמן

― הש"ל האם,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie). ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

עליו העדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהעֹובר

חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ―ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ְָקבּועה.

― השל"א אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא g)אב, ,my), ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

― העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבסקילה
אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין אׁשתֿאב, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּׁשּום

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― השל"ב האחֹות,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
תגּלה לא וגֹו' אבי בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹוהּוא

h)ערותן" ,my):ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
קבּועה. חּטאת ― ְְֵַָָּובׁשֹוגג

― השל"ג ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
"ּבתֿאׁשת יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאׁשת

ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי,my) ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
(`iהאב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ּבפני(`xeqi)לאו ערוה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היא, עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעצמּה.
אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על onׁשהּבא `ly eza `ivedl) ְֲִֶַַַַָָ

(oi`eypd,אביו אׁשת ּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִִֵֶַַַָָחּיב
ּומּׁשּום אּמֹו מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֶַַַַָָּכמֹו
ב' ּבפרק אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאׁשת

אׁשת(ak:)מיבמֹות ּבת והיא אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
אביו, אׁשת ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― ְֲִִִִֵֶַַַָָָָאביו
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי miwlegdּבלבד. minkg ly mnrh dn) ְְְֲִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lrמּכדי e`x)אמרי: dpd)ּכתיב : ְְְִִִֵַ
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קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, קֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים,
אּתה ּברּו מּנגינתם; ּונערים מּמׁשּתה חתנים חּפת ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן מׂשּמח ְִֵַַַַָָָה',
.·È- הּיֹום קדּׁשת טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִַַַַָָֹֻׁשכח

אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה ׁשּבת נתן אׁשר ּברּו'ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
ּברּו' אֹומר: טֹוב ּביֹום הּׁשּבת'; מקּדׁש ה' אּתה ּברּו ְְֵֵֶַַַַָָָָֹקדׁש,
ּברּו ּולׂשמחה, לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ימים נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאׁשר
רביעית, ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּפֹוסקוגֹומר - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
'הּזן'. ּברּכת ׁשהּוא לראׁש, ְְִֵֶַַָָֹוחֹוזר

.‚Èנזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים, ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשי
נתן אׁשר ּברּו' אֹומר: - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹקדם

לזּכרֹון', יׂשראל לעּמֹו חדׁשים ּבּהראׁשי חֹותם ;ואינֹו ְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית, ּבברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּומתחיל
ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה, ּגֹומר - רביעית ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָֻּברכה
ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ּובחנּכה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻמֹועד.

חֹוזר. אינֹו - ֵֵַָהּמזֹון
.„Èׁשּיתאּכל קדם נזּכר אם - ּבר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ידעהּמאכל ולא מּמּנּו, נעלם אם וכן . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נתאּכל ׁשּלא והּוא, ;ּומבר חֹוזר - ּבר לא אֹו ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹאם

ׁשּבמעיו. ְֵֶַָָהּמזֹון

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeiq a"iÎ'e -

ה'תשע"ב סיון ו' ראשון יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא

אׁשּתֹו" ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: ai)אמרֹו ,d xacna), ְְְְִִִִִִֶֶַָ
וכיצד אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ּכלֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּוכבר
,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּתקריב

סֹוטה. מּסכת ְֶֶַַָּכלֹומר

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (aaxrl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿ "והביא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)קרּבנּה my)הקריבּה ואם ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ְֶֶֶּבׁשמן

ה'תשע"ב סיון ז' שני יום

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘
יוםראשוןֿשניו'ֿז'סיון
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו (oinהאזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
(minya ur ly sxy:יתעּלה אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְְִִֶַַָָּבמנחת

לבנה" עליו eh)"ולאֿיּתן ,d mixac)ספרי my)ּולׁשֹון `yp): ְְְְִִֵֵָָָֹֹ
ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ"מּגיד

ׁשעֹוב ּגםּכׁשם ּולפיכ לבֹונתֹו". על עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
עליו "לאֿיּצק ּובּמכלּתא: לֹוקה. ― זה לאו על ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהעֹובר
אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן מּגיד ― לבנה עליו ולאֿיּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמן

― הש"ל האם,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie). ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

עליו העדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהעֹובר

חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ―ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ְָקבּועה.

― השל"א אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא g)אב, ,my), ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

― העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבסקילה
אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין אׁשתֿאב, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּׁשּום

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― השל"ב האחֹות,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
תגּלה לא וגֹו' אבי בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹוהּוא

h)ערותן" ,my):ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
קבּועה. חּטאת ― ְְֵַָָּובׁשֹוגג

― השל"ג ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
"ּבתֿאׁשת יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאׁשת

ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי,my) ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
(`iהאב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ּבפני(`xeqi)לאו ערוה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היא, עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעצמּה.
אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על onׁשהּבא `ly eza `ivedl) ְֲִֶַַַַָָ

(oi`eypd,אביו אׁשת ּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִִֵֶַַַָָחּיב
ּומּׁשּום אּמֹו מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֶַַַַָָּכמֹו
ב' ּבפרק אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאׁשת

אׁשת(ak:)מיבמֹות ּבת והיא אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
אביו, אׁשת ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― ְֲִִִִֵֶַַַָָָָאביו
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי miwlegdּבלבד. minkg ly mnrh dn) ְְְֲִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lrמּכדי e`x)אמרי: dpd)ּכתיב : ְְְִִִֵַ

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



oeiqקיד 'hÎ'g iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אבי ּבתֿאׁשת "ערות ― וגֹו' "אבי בת אחֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ"ערות
מינּה ׁשמע לי? למה "אבי rnyn)מֹולדת o`kn)לחּיבֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָ

זה, לאו על והעֹובר אביו". ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
היה אם ּבלבד ּבכרת, ― אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּכלֹומר:

קבּועה. חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג ְְְִִֵֵַַָָמזיד:

― השל"ד ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא i)הּבן, ,my). ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ה'תשע"ב סיון ח' שלישי יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘
― השל"ו הּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

ערות לנּו: נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹעצמּה,
הענין, ּפׁשטּות מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבּת
הּבת. ּכלֿׁשּכן ― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלפי

יבמֹות מדרׁשא(b.)ּובגמרא אּסּורא עּקר "ּבּתֹו אמרּו: ְְְְִִִִִַָָָָָָָ
yxetnaאתיא `le yxcnn cnlp)(רב לי אמר רבא: ּדאמר , ְֲֲִַַַַָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר dey")יצחק dxfb"a)ואתיא הּנה הּנה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָ
ּבּת ּובת ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", ְְְְִִִִֶַַַַָָָזּמה

הּנה" ערות"(i ,gi `xwie)ּובת ּובּתּה אּׁשה ּבאּסּור ואמר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת fi)ּבנּה ,my)ּכׁשם , ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ּבאּסּור ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאּסּור
יּקח "אׁשר ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבת
ואתהן" אתֹו יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאתֿאּׁשה

(ci ,k my)לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
"זּמה". "זּמה" ׁשוה ּבגזרה ּולמדין "זּמה" ּבהן ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר
מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹוהּוא
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" "הּנה" ׁשל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשוה
ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָ"הּנה",

ׁשהרי(d.)ּכרתֹות ,ּבעיני קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
(xeqi`)אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ּתֹורה, מּגּופי אחד ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ"ּבּתֹו"

והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא הּנה הּנה אתיא ׁשוה: ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָּבגזרה
(oeyld weica)לא" אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:

מּפי(minkg)למדנּוה" קּבלה האּלה ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
epax)הּׁשליח dyn)ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש והּוא , ְְְְִֵֵֶַַַָָֻ

הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ּבפרּוׁש הּגדֹול חּבּורנּו ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבהקּדמת
ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר מּפני אּלא (`laמּלהזּכירּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(dxeza yxetn aezk eli`k aygp xac ly ezin`lענין וזהּו .ְְִֶַ
ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדה "לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאמרם:

nאמרם mb edf =)(:iehiad zernyהּיֹוצא ּתֹורה". "גּוף ְֵַָָָ
ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ּכאן ִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּכלֿמהּֿׁשּקדם
עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ּבׂשרפה; ― ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּבנֹו
ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת ― ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהעדּות

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵֶַַָָמהן

― השל"ה ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ

ּכי ערותן תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּבת,
הּנה" ערות(i ,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
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעדּות;

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ח ּובתהּמצוה אּׁשה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבׂשרפה(my)ּבנּה, זה וגם . ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ׁשֹוגג. היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם ְְִִִֵֵֵַָָָָָָָוכרת

― השל"ט ּובתהּמצוה אּׁשה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא "ואתּֿבתּֿבּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא .(my)ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

― ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָוהּוא
קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב
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― הש"מ אחֹותהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא תגּלה"האב, לא אחֹותֿאבי (xwie`רות ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,giואם ּכרת; חּיב ― מזיד היה אם זה על ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"א אחֹותהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחֹותֿאּמ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהאם,

(bi ,my)ואם ּכרת; חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ב אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
הוא" ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, ְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹאחי

(ci ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ג אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא eh)הּבן, ,my). ְְְְְֵֵֶַַַַָָֹ

אֹו העדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהעֹובר
― ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּלא

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השד"מ אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא fh)האח, ,my). ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השמ"ה אחֹותהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻ
אלֿ "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהאּׁשה
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תּקח" לא gi)אחתּה ,my)― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; ְְְִִֵֵַַַָָָָָָחּיב
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― 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 מּלהביאהּמצוה הּנׁשים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿתעמד "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹעליהן

לרבעּה" בהמה ואינה(my)לפני עצמּה ּבפני מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
לבֹוא הּזכרים על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָנכללת
עליהן, ּבהמֹות להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
אמרּו: ּכרתֹות ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻלּולא
הּבא ּבכללן אֹותן ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ"ׁשלׁשים
אףֿעלּֿפי עליה אתֿהּבהמה הּמביאה ואּׁשה הּבהמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל

(zexnl)הענינים ּכללי ׁשם zeveawׁשּמנּו wx dpen dpyndy) ְְִִֵֶָָָָָ
(mihxtl zhxtn `le zxk iaiig ly zeillkׁשּבארנּו ְְֵֶַּכמֹו

zeipynd")ּבפרּוׁשנּו yexit")ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. מצות מּכלל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעצמּה
אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה לא ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹּבסקילה.
חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ואם מזידה; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהיתה

ְָקבּועה.

― הש"נ הּזכר,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּתֹועבה אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא

ak)הוא" ,my):ואמר ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש gi)"ולאֿיהיה ,bk mixac)הּסברא וזֹוהי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

לּנׁשּכב; אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנכֹונה
ונׁשּכב. לׁשֹוכב אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּמהּֿׁשאמר:

סנהדרין ׁשעֹוׂשה(cp:)ּובגמרא הּוא יׁשמעאל ׁשרּבי נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּזכּור על הּבא ּולפיכ לּנׁשּכב, אזהרה קדׁש" ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ"לאֿיהיה

אחד ּבהעלם עליו זכּור `dzeוהביא Ð mlrd eze` gkn) ְְְִֵֶֶֶָָָָ
(zerhעקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ׁשּתים חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

,צרי אינֹו akypd)אֹומר: lr e`l lihdl cgein weqt)הרי ֲִֵֵֵָ
ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ּבּתֹורה: אֹומר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹהּוא
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא לפיכ ּתּׁשכב, ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹלא
ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו לדעּתֹו ― אחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבהעלם
ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ּתׁשּכב לא זה: ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹענין
והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, קדׁש" יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ"לא

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת fny)אזהרה devn)ואמר ,weqt) ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
(wefigl sqepורּבים ,"ׁשכבּת לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ―ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

― השא"נ האב,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie)וגם , ְְְְְִֵֶַַַָָֹ

אביו על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובר
אביו. ערות מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

סנהדרין אבי(cp.)ּובגמרא "ערות ׁשּנאמר: ׁשּמּמה נתּבאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
"האי ואמרּו: ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה ְְְְְִִֵַַַָָָָֹלא

נפקא תׁשּכב" לא xkfמ"ואתֿזכר z`e"n z`f cenll xyt`) ְְְִִֶַָָָָֹ
("'ebּגֹוי ּדאמר: יהּודה וכדרּבי ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָ

"מסּתּברא ואמרּו ּבארּו וׁשם ׁשּתים". חּיב אביו על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּבא
יהּודה ּדרּבי mixyt`zn)מּלתיּה dcedi iax ixac)ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵַָָ

מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר והאי ּולקרּבן, (mrhdeּובׁשֹוגג ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl idef ik Ð "ieb" iehial

(`hg ipipraׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ּכלֹומר: ,ְְְִִִֵֶַַָָָ
ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ּכמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָחּטאֹות

`eia)ּדעלמא epi`y mzq xkf)חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו , ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ַַאחת.

ה'תשע"ב סיון י"א שישי יום

.·�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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יוםחמישיֿשישיי'ֿי"אסיון

― השנ"ב אחיהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא gi,האב, `xwie) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

(ciּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. על(ck.)ׁשּבארנּו הּבא אמרּו: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

"ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹאחי
תגּלה". לא ְֲִִֵַָֹאחיֿאבי

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
ּבחנק ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנּוי

ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומהן(l"fg)ּומקצתן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמפרׁשים
ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבמּסכת

וקּדּוׁשין. ְְִִֻּוכתּבֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
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תּקח" לא gi)אחתּה ,my)― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; ְְְִִֵֵַַַָָָָָָחּיב

ה'תשע"ב סיון י' חמישי יום
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― 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 מּלהביאהּמצוה הּנׁשים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿתעמד "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹעליהן

לרבעּה" בהמה ואינה(my)לפני עצמּה ּבפני מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
לבֹוא הּזכרים על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָנכללת
עליהן, ּבהמֹות להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל
אמרּו: ּכרתֹות ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻלּולא
הּבא ּבכללן אֹותן ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ"ׁשלׁשים
אףֿעלּֿפי עליה אתֿהּבהמה הּמביאה ואּׁשה הּבהמה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל

(zexnl)הענינים ּכללי ׁשם zeveawׁשּמנּו wx dpen dpyndy) ְְִִֵֶָָָָָ
(mihxtl zhxtn `le zxk iaiig ly zeillkׁשּבארנּו ְְֵֶַּכמֹו

zeipynd")ּבפרּוׁשנּו yexit")ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. מצות מּכלל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעצמּה
אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה לא ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹּבסקילה.
חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ואם מזידה; ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהיתה

ְָקבּועה.

― הש"נ הּזכר,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּתֹועבה אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא

ak)הוא" ,my):ואמר ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש gi)"ולאֿיהיה ,bk mixac)הּסברא וזֹוהי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

לּנׁשּכב; אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנכֹונה
ונׁשּכב. לׁשֹוכב אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּמהּֿׁשאמר:

סנהדרין ׁשעֹוׂשה(cp:)ּובגמרא הּוא יׁשמעאל ׁשרּבי נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּזכּור על הּבא ּולפיכ לּנׁשּכב, אזהרה קדׁש" ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ"לאֿיהיה

אחד ּבהעלם עליו זכּור `dzeוהביא Ð mlrd eze` gkn) ְְְִֵֶֶֶָָָָ
(zerhעקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ׁשּתים חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

,צרי אינֹו akypd)אֹומר: lr e`l lihdl cgein weqt)הרי ֲִֵֵֵָ
ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ּבּתֹורה: אֹומר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹהּוא
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא לפיכ ּתּׁשכב, ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹלא
ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו לדעּתֹו ― אחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבהעלם
ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ּתׁשּכב לא זה: ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹענין
והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, קדׁש" יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ"לא

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת fny)אזהרה devn)ואמר ,weqt) ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
(wefigl sqepורּבים ,"ׁשכבּת לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ―ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

― השא"נ האב,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie)וגם , ְְְְְִֵֶַַַָָֹ

אביו על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובר
אביו. ערות מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

סנהדרין אבי(cp.)ּובגמרא "ערות ׁשּנאמר: ׁשּמּמה נתּבאר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
"האי ואמרּו: ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה ְְְְְִִֵַַַָָָָֹלא

נפקא תׁשּכב" לא xkfמ"ואתֿזכר z`e"n z`f cenll xyt`) ְְְִִֶַָָָָֹ
("'ebּגֹוי ּדאמר: יהּודה וכדרּבי ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָ

"מסּתּברא ואמרּו ּבארּו וׁשם ׁשּתים". חּיב אביו על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּבא
יהּודה ּדרּבי mixyt`zn)מּלתיּה dcedi iax ixac)ּביׂשראל ְְְְְִִִֵֵַָָ

מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר והאי ּולקרּבן, (mrhdeּובׁשֹוגג ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl idef ik Ð "ieb" iehial

(`hg ipipraׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ּכלֹומר: ,ְְְִִִֵֶַַָָָ
ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ּכמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָחּטאֹות

`eia)ּדעלמא epi`y mzq xkf)חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו , ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ַַאחת.

ה'תשע"ב סיון י"א שישי יום

.·�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˘ .ÊÓ˘
יוםחמישיֿשישיי'ֿי"אסיון

― השנ"ב אחיהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא gi,האב, `xwie) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

(ciּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. על(ck.)ׁשּבארנּו הּבא אמרּו: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

"ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹאחי
תגּלה". לא ְֲִִֵַָֹאחיֿאבי

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
ּבחנק ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנּוי

ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומהן(l"fg)ּומקצתן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמפרׁשים
ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבמּסכת

וקּדּוׁשין. ְְִִֻּוכתּבֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
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ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ
מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין

ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאֿתעׂשהּדוקא: ות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ּומצוה ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחת
ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן
מּׁשני חּוץ קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― ְְִֵַַַַָָָָָחּטאת
ׁשגגתֹו ועל ּכרת מהם ּכלֿאחד זדֹון על ׁשחּיבים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחטאים

"עֹולהֿויֹורד" היא אּלא קבּועה, ׁשאינה oaxwחּטאת =) ְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
(aixwnd zleki itl dpzyndהם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש hkwe)טמאת ,fr dyrz `l)ּכּונתי . ְְְְִִַַַָָָָָָֻֻ
וטמאת לעזרה: ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻּבאמרי

קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא ְֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשיו;
זדֹונּה על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)ׁשגגתֹו על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּדין ּבית מיתת ׁשחּיב ׁשּכלֿאדם ,ל יתּבאר וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת.
ּכן ּגם ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ―ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
חּוץ ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא ְִִִֵֵֶָֹֹאם
ּכרת, עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻמעׂשרה
עבֹודה ּבׁשם ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוהם:
מּיׂשראל, נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזרה,
ּכלֿאחד ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָורֹוצח,
ּבֹו ידעּו לא ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם ְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמאּלּו
מּתיר הּוא הרי ― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו
אּלּו ּכללים ּדע ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעצמֹו

ְְֵָוזכרם.

― השמ"ז אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשכבּת לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹאיׁש,

k)לזרע" ,hi `xwie),הפרׁש זה לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם oiyeciwוהּוא: xg`) ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

(oi`eyp iptlהּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
(`k ,ak mixac)והּוא נׂשרפת, היא ― ּכהן ּבת היתה ואם ;ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

והיתה יׂשראל ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחנק,
נתקּימה(d`eyp)ּבעּולה אם ּכלֿזה חנק ׁשניהם חּיבים ― ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּמה ּבכרת. הּוא הרי ― נתקּימה לא אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹהעדּות;
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
אמרֹו והּוא זֹו ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָחּטאת

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: fi)ּבעׂשרת ,d mixac ;ci ,k zeny), ְְֲִִֶֶַַָֹ
המכלּתא ּולׁשֹון איׁש. אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכּונתֹו

(my exzi zyxt)ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ּתנאף, "לא :ְְֱִִֶֶַָָָֹ
i)אֹומר: ,k `xwie)― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ

אתֿ ינאף "אׁשר ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹּתלמּוד
וגֹו' רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש ("znEiÎzFnאׁשת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ©

("zt`Pde s`Pd(my)― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְְֶַַַָָָָֹֹ
ולא האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתלמּוד

"ׁשכבּת לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת k)עׂשּו ,gi `xwie) ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹ

אּלא ונֹואפת, נֹואף ּכֹולל ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאזהרה
להם אפׁשר אי העריֹות ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאזהרה

אמרּו לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו תקרבּו(xtq`)ׁשּלא "לא : ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹ
ערוה" e)לגּלֹות ,my)האיׁש להזהיר ׁשנים ּכאן הרי ― ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

סנהדרין ּובגמרא האיׁש". עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעלֿידי
(:`p)הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, נֹואף ּבכלל היּו "הּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָֹאמרּו:

(cxtpa hxt)מארׂשה ואתֿנערה לׂשרפה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאתּֿבת
ק ּוכבר לנּולסקילה". zneiדם zen .. s`pi xy`" :weqtd) ְְִִַָָָָ

("zt`epde s`epdזה מאמר ּבהקּדמת זה ּדבר (yxeydּפרּוׁש ְְֲֵֶֶַַַָָָָ
(llkd).(השביעי

― השמ"ו הּנּדההּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻּבזמן

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת hi)"ואלֿאּׁשה ,gi `xwie)וגם ; ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ
והעֹובר נּדה. היא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכלֿזמן
חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעל

קבּועה. ְַָָחּטאת

ה'תשע"ב סיון י"ב קודש שבת יום

.‚� .·� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ò˘ .Ò˘ .„�˘ .„� .‰�

― הנ"ב ּבּכֹופרים,הּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו b)והּוא ,f mixac)ּובאר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

ּובּתֹו לבנֹו לאֿתּתן ּבּת" ואמר: היא מה ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹההתחּתנּות
"לבנ זרה(my)לאֿתּקח עבֹודה ּבמּסכת אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

(:el)יׁש זה לאו על העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" :ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש miax)ּבענׁשֹו ipirl) ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

קּים ּכבר אתֿהעברה, עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו g)אתֿענׁשֹו ,dk xacna)אמרּו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָ

(:`t oixcdpq)ודוקא ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית הּבֹועל :ְְְֲִִִֵַַַָָָ
מעׂשהּבּת ּובׁשעת ּבפרהסיא ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, נאים ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשהיה ixnfe)ּוכמעׂשה qgpt lv` ygxzdy itk weica)אבל ְֲֲֶֶַָָָ
קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ּבפרהסיא, זה עׂשה לא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאם
זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. מחּיב הּוא הרי ―ְְֲֲִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻ
ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא אמרּו: הּתֹורה. ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּבלׁשֹון
אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ׁשּנאמר: ּבכרת, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהּוא

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש ה' יכרת aiÎ`i)וגֹו' ,a ik`ln), ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. מּכלל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאמרּו:
זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ּבעדים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹארמית

זרה ּבעבֹודה האּלה ּכלֿהּדברים ּדיני נתּבארּו (el:)ּוכבר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― 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

ׁשניהם לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָעּמֹוני
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ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמלקּות
קּדּוׁשין(er:)מיבמֹות .(cr:)ּובסֹוף ְִִִָ

― הנ"ה אתֿהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: g)אמרֹו ,my)נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ואדֹומי מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּדיני

(onwl dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)ּובסֹוף ְְִֶֶָ
.(fr.)קּדּוׁשין ִִ

― הנ"ד עׂשוהּמצוה זרע מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחר

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם "לאֿמּלהתחּתן יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)תתעב ְֲִִִֵַָֹ

― השנ"ד עלהּמצוה מּלבֹוא הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
ה'" ּבקהל ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבת

(b ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו קּדּוׁשין(gr:)מצוה .(cr:)ּובסֹוף ְְְִִִִֶֶָָ

― הש"ס יׂשראלהּמצוה ּבת על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמי

ּוכרּות פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלהֹוליד,
ה'" ּבקהל a)ׁשפכה ,my)אחרי יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָהּקּדּוׁשין
.(er.)מיבמֹות ִָ

― השס"א אתהּמצוה מּלהׁשחית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
וׁשוה החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאברי
מעּו ׁשהזּכיר אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק ak,וכתּות `xwie) ְְְְְְֲֶַַָָָֹ
(ckהּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)והעֹובר תעׂשּו". לא "ּובכם : ְֲֵֵֶַַָָָֹ

מין מאיזה מיׁשהּו המסרס ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק iw:)ׁשּיהיה. zay)מּנין "ּתניא אמרּו: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד אסּור? ׁשהּוא ּבאדם ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹלסרּוס
חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ואפּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָתעׂשּו".
מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּבר

חמץ" תאפה "לא ׁשּנאמר: חּיב, i)ׁשהּוא ,e my)ו"לא ְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
חמץ" i`)תעׂשה ,a my),חּיב ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. וכתּות ּומעּו ְְֱִֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ּכלֿׁשּכן! ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (my)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
.(dr.)ויבמֹות ִָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - dcp(ipy meil)

z` zx`ane opaxcn `id milk ixeg` z`nehy `xnbd dgikene
:ok exfby mrhdìëBà ïéà àúééøBàcîc`nhïéàå ,éìk ànèî §¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥

ä÷Lî`nh,éìk ànèîoey`x `l` mpi` e`nhpy dwyne lke`y ©§¤§©¥§¦
d`nehl,milke mc` `le dwyne lke` wx `nhn d`nehl oey`xe ,

øeæâc àeä ïðaøåe`nhiy milk ixeg` lr exfby md opaxe - §©¨¨§¨
,mda erbpy mi`nh miwynnïé÷Lî íeMî äøæbmtebn mi`veid §¥¨¦©§¦

,äáæå áæcmilk mi`nhne d`nehd a` mdy ,eilbx inine ewex oebk §¨§¨¨
,jkld .dxezdnäàîeè ìa÷ì ïéìeìòc ïé÷Lîmilawny ,lwa ©§¦©£¦§©¥§¨

,xykd `la d`nehïðaø eäa eøæbeixeg`n `nhpy ilkn e`nhiy ¨§§©¨¨
la` ,mzxinya mipdkd exdfiy ick ,miwyn ici lrïéàc ïéìëBà¨¦§¥

äàîeè ìa÷ì ïéìeìòm` `l` d`neh lawn lke` oi`y ,lwa £¦§©¥§¨
,miwyn drayn cg` ici lr jkl xykedïðaø eäa eøæb àìŸ¨§§©¨¨

.df ilkn e`nhiy
:`xnbd zxxanè÷ðc íéìk éøBçà àðL éàîe`pzd dpy dnl - ©§¨£¥¥¦§¨©

e`nhpy milka `weec ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z`
mbe ,opaxcn `l` miwynn `nhp epi` ilkd jez mb ixd ,mdixeg`n
milelrd miwyn `nhi df ilk xfril` iaxly xnel yi df ote`a
.lwa d`neh lawl milelr mpi`y milke` `le lwa d`neh lawl
,eixeg`n ilkd `nhpy ote`a `pzd dpy jkl :`xnbd daiyn

,milke` lqet epi` eixeg`n `nhp m` `weecyéìé÷c íeMîmeyn - ¦§¦¦
xy`n xzei lw ilkd ixeg` oicyilkd ixeg`a `weece ilkd jez

dcen ekezn `nhp m` la` ,milke` lqet epi`y xfril` iax xaq
ixeg` oicy di`x `xnbd d`iane .milke`d z` lqety xfril` iax

,ekezn lw ilkdïðúc,(e"n d"kt milk) dpynaàîèpL éìk ¦§©§¦¤¦§¨
ïé÷Lîa åéøBçàî,eixeg`a erbpy miwyn ici lr -,àîè åéøBçà ¥£¨§©§¦£¨¨¥

la`Bðæà ,BëBz,ilkd zici -BðâBàcvl dtetkd ilkd zty - ¨§§

,oevigdåéãé,ci el yiy zagn oebk ,ilkd ci -,ïéøBäèm`eàîèð ¨¨§¦¦§¨
BëBz,ilkd ly,àîè Blekz` `nhne xeng ilk ly ekezy ixd ¨¥

.ekez z` mi`nhn mpi` eixeg` eli`e eixeg`
drax`a xfril` iaxk dkldy xn`y l`eny lr dywn `xnbd

:zenewnìàeîL ïì òîLî à÷ éàîdna l`eny eprinyd dn - ©¨©§©¨§¥
ixd ,el` zenewn drax`a xfril` iaxk dkldy xn`yeäleëa§§

àúëìä ïðziaxk dkldy yexita epipy elld zenewnd lka - §©¦§§¨
,aeyii `xnbd drivne .xfril`òîLî à÷ íéìk éøBçà àîéz éëå§¦¥¨£¥¥¦¨©§©

ïðz àìc ïìxfril` iaxk dkldy eprinydl jxvedy xn`z m`e - ¨§Ÿ§©
dkldy epipy `l myy e`nhpy milk ixeg` iabl xn`y oica mb

ok m` ,`xnbd dgec ,ezenkàîéìå,l`eny xn`i -éaøk äëìä' §¥¨£¨¨§©¦
,'íéìk éøBçàa øæòéìàcne.rax`a ezenk dkldy xnel jxved re ¡¦¤¤©£¥¥¦

:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä àlàl`eny `a z`f - ¤¨¨¨©§©¨
,eprinydlãeîìz étî äëìä ïéãîì ïéàLe` dpyn jezn - ¤¥§¥¦£¨¨¦¦©§

s` ezenk dkldy xn` jkle ,ipeltk dkldy mda epipyy `ziixa
.yexita ok epipyy

:l`eny ixac lr cer `xnbd dywnàkéì eúåcer oi` ike - §¥¨
,xfril` iaxk dkldy l`eny xaq mday zenewnàkéàäåixde - §¨¦¨

,ezenk dkld wqty sqep mewn epyiïðúcipy ,(.hw zenai) dpyna ¦§©
di`eyipy dlecb zg` ,zenezi zeig` izyl oi`eypd mig`
`la dlecb ly dlra zne ,opaxcn di`eyipy dphw zg`e ,dxezdn
zxqe` `linne ,dphwd ly dlran dvilg e` meail dwewfe ,mipa
dphwd z` yxbi m`e ,ezwewf zeg` `idy dphwd ezy` z` eilr
m`e ,`id ezyexb zeg`y ,dlecbd z` maiil leki epi` aey hba

,`id ezvelg zeg`y ,el dxeq` dphwd `dz dlecbl uelgiéaø©¦
,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥
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קיז oeiq a"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמלקּות
קּדּוׁשין(er:)מיבמֹות .(cr:)ּובסֹוף ְִִִָ

― הנ"ה אתֿהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: g)אמרֹו ,my)נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ואדֹומי מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּדיני

(onwl dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)ּובסֹוף ְְִֶֶָ
.(fr.)קּדּוׁשין ִִ

― הנ"ד עׂשוהּמצוה זרע מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחר

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם "לאֿמּלהתחּתן יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)תתעב ְֲִִִֵַָֹ

― השנ"ד עלהּמצוה מּלבֹוא הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
ה'" ּבקהל ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבת

(b ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו קּדּוׁשין(gr:)מצוה .(cr:)ּובסֹוף ְְְִִִִֶֶָָ

― הש"ס יׂשראלהּמצוה ּבת על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמי

ּוכרּות פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלהֹוליד,
ה'" ּבקהל a)ׁשפכה ,my)אחרי יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ

ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָהּקּדּוׁשין
.(er.)מיבמֹות ִָ

― השס"א אתהּמצוה מּלהׁשחית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
וׁשוה החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאברי
מעּו ׁשהזּכיר אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק ak,וכתּות `xwie) ְְְְְְֲֶַַָָָֹ
(ckהּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)והעֹובר תעׂשּו". לא "ּובכם : ְֲֵֵֶַַָָָֹ

מין מאיזה מיׁשהּו המסרס ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק iw:)ׁשּיהיה. zay)מּנין "ּתניא אמרּו: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד אסּור? ׁשהּוא ּבאדם ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹלסרּוס
חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ואפּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָתעׂשּו".
מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּבר

חמץ" תאפה "לא ׁשּנאמר: חּיב, i)ׁשהּוא ,e my)ו"לא ְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
חמץ" i`)תעׂשה ,a my),חּיב ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. וכתּות ּומעּו ְְֱִֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ּכלֿׁשּכן! ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (my)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
.(dr.)ויבמֹות ִָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - dcp(ipy meil)

z` zx`ane opaxcn `id milk ixeg` z`nehy `xnbd dgikene
:ok exfby mrhdìëBà ïéà àúééøBàcîc`nhïéàå ,éìk ànèî §¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥

ä÷Lî`nh,éìk ànèîoey`x `l` mpi` e`nhpy dwyne lke`y ©§¤§©¥§¦
d`nehl,milke mc` `le dwyne lke` wx `nhn d`nehl oey`xe ,

øeæâc àeä ïðaøåe`nhiy milk ixeg` lr exfby md opaxe - §©¨¨§¨
,mda erbpy mi`nh miwynnïé÷Lî íeMî äøæbmtebn mi`veid §¥¨¦©§¦

,äáæå áæcmilk mi`nhne d`nehd a` mdy ,eilbx inine ewex oebk §¨§¨¨
,jkld .dxezdnäàîeè ìa÷ì ïéìeìòc ïé÷Lîmilawny ,lwa ©§¦©£¦§©¥§¨

,xykd `la d`nehïðaø eäa eøæbeixeg`n `nhpy ilkn e`nhiy ¨§§©¨¨
la` ,mzxinya mipdkd exdfiy ick ,miwyn ici lrïéàc ïéìëBà¨¦§¥

äàîeè ìa÷ì ïéìeìòm` `l` d`neh lawn lke` oi`y ,lwa £¦§©¥§¨
,miwyn drayn cg` ici lr jkl xykedïðaø eäa eøæb àìŸ¨§§©¨¨

.df ilkn e`nhiy
:`xnbd zxxanè÷ðc íéìk éøBçà àðL éàîe`pzd dpy dnl - ©§¨£¥¥¦§¨©

e`nhpy milka `weec ryedi iaxe xfril` iax ly mzwelgn z`
mbe ,opaxcn `l` miwynn `nhp epi` ilkd jez mb ixd ,mdixeg`n
milelrd miwyn `nhi df ilk xfril` iaxly xnel yi df ote`a
.lwa d`neh lawl milelr mpi`y milke` `le lwa d`neh lawl
,eixeg`n ilkd `nhpy ote`a `pzd dpy jkl :`xnbd daiyn

,milke` lqet epi` eixeg`n `nhp m` `weecyéìé÷c íeMîmeyn - ¦§¦¦
xy`n xzei lw ilkd ixeg` oicyilkd ixeg`a `weece ilkd jez

dcen ekezn `nhp m` la` ,milke` lqet epi`y xfril` iax xaq
ixeg` oicy di`x `xnbd d`iane .milke`d z` lqety xfril` iax

,ekezn lw ilkdïðúc,(e"n d"kt milk) dpynaàîèpL éìk ¦§©§¦¤¦§¨
ïé÷Lîa åéøBçàî,eixeg`a erbpy miwyn ici lr -,àîè åéøBçà ¥£¨§©§¦£¨¨¥

la`Bðæà ,BëBz,ilkd zici -BðâBàcvl dtetkd ilkd zty - ¨§§

,oevigdåéãé,ci el yiy zagn oebk ,ilkd ci -,ïéøBäèm`eàîèð ¨¨§¦¦§¨
BëBz,ilkd ly,àîè Blekz` `nhne xeng ilk ly ekezy ixd ¨¥

.ekez z` mi`nhn mpi` eixeg` eli`e eixeg`
drax`a xfril` iaxk dkldy xn`y l`eny lr dywn `xnbd

:zenewnìàeîL ïì òîLî à÷ éàîdna l`eny eprinyd dn - ©¨©§©¨§¥
ixd ,el` zenewn drax`a xfril` iaxk dkldy xn`yeäleëa§§

àúëìä ïðziaxk dkldy yexita epipy elld zenewnd lka - §©¦§§¨
,aeyii `xnbd drivne .xfril`òîLî à÷ íéìk éøBçà àîéz éëå§¦¥¨£¥¥¦¨©§©

ïðz àìc ïìxfril` iaxk dkldy eprinydl jxvedy xn`z m`e - ¨§Ÿ§©
dkldy epipy `l myy e`nhpy milk ixeg` iabl xn`y oica mb

ok m` ,`xnbd dgec ,ezenkàîéìå,l`eny xn`i -éaøk äëìä' §¥¨£¨¨§©¦
,'íéìk éøBçàa øæòéìàcne.rax`a ezenk dkldy xnel jxved re ¡¦¤¤©£¥¥¦

:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä àlàl`eny `a z`f - ¤¨¨¨©§©¨
,eprinydlãeîìz étî äëìä ïéãîì ïéàLe` dpyn jezn - ¤¥§¥¦£¨¨¦¦©§

s` ezenk dkldy xn` jkle ,ipeltk dkldy mda epipyy `ziixa
.yexita ok epipyy

:l`eny ixac lr cer `xnbd dywnàkéì eúåcer oi` ike - §¥¨
,xfril` iaxk dkldy l`eny xaq mday zenewnàkéàäåixde - §¨¦¨

,ezenk dkld wqty sqep mewn epyiïðúcipy ,(.hw zenai) dpyna ¦§©
di`eyipy dlecb zg` ,zenezi zeig` izyl oi`eypd mig`
`la dlecb ly dlra zne ,opaxcn di`eyipy dphw zg`e ,dxezdn
zxqe` `linne ,dphwd ly dlran dvilg e` meail dwewfe ,mipa
dphwd z` yxbi m`e ,ezwewf zeg` `idy dphwd ezy` z` eilr
m`e ,`id ezyexb zeg`y ,dlecbd z` maiil leki epi` aey hba

,`id ezvelg zeg`y ,el dxeq` dphwd `dz dlecbl uelgiéaø©¦
,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥
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aÎl`enyckbiÎh

ãëèóìL ìéç-Léà óìà úBàî äðîL ìàøNé éäzå Cìnä-ìà íòä-ã÷ôî øtñî-úà áàBé ïziå©¦¥¬¨²¤¦§©¬¦§©¨−̈¤©¤®¤©§¦´¦§¨¥¿§Ÿ¤Á¥¸¤³¤¦©Æ¦Æ´Ÿ¥
:Léà óìà úBàî-Lîç äãeäé Léàå áøçéiåãåc øîàiå íòä-úà øôñ ïë-éøçà Búà ãåc-áì C ¤½¤§¦´§½̈£¥¥¬¤−¤¦«©©³¥¨¦ÆŸ½©£¥¥−¨©´¤¨¨®©¸Ÿ¤¨¦¹

:ãàî ézìkñð ék Ecáò ïåò-úà àð-øáòä ýåýé äzòå éúéNò øLà ãàî éúàèç ýåýé-ìààéí÷iå ¤§Ÿ̈À¨¨³¦§ŸÆ£¤´¨¦½¦§©¨´§Ÿ̈½©£¤¨Æ¤£´Ÿ©§§½¦¬¦§©−§¦§«Ÿ©¨¬¨
:øîàì ãåã äæç àéápä ãb-ìà äéä ýåýé-øáãe ô ø÷aa ãåcáéýåýé øîà äk ãåc-ìà zøaãå CBìä ¨¦−©®Ÿ¤§©§Ÿ̈À¨¨Æ¤¨´©¨¦½Ÿ¤¬¨¦−¥«Ÿ¨º§¦©§¨´¤¨¦À³Ÿ¨©´§Ÿ̈½

ìLéìò ìèBð éëðà L:Cl-äNòàå íäî-úçà Eì-øça EâéàBáúä Bì øîàiå Bì-ãbiå ãåc-ìà ãâ-àáiå ¨¾Ÿ¨Ÿ¦−¥´¨¤®§©§¬©©¥¤−§¤¡¤¨«©¨Ÿ¨¬¤¨¦−©©¤®©´Ÿ¤¿£¨´
ìL-íà Eöøàa | áòø | íéðL-òáL Eìéøö-éðôì Eñð íéLãç äLìL úBéä-íàå Eôãø àeäå EúL §´¤©¨¦´¨¨´§©§¤¿¦§Ÿ¨´¢Â¨¦ª§Æ¦§¥¨¤¹§´Ÿ§¤À§¦¡Â§¸¤

ñ:øác éçìL áéLà-äî äàøe òc äzò Eöøàa øác íéîé̈¦¬¤Æ¤Æ§©§¤½©¨Æ©´§¥½¨¨¦¬Ÿ§¦−¨¨«

i"yx

(Ë).„˜ÙÓ ¯ÙÒÓשני מפקד, למה מספר אם

הקטנה,אנפיראו את אראנו אמר וקטנה, גדולה עשה, ת

לשון מפקד, נאמר לכך הגדולה, את אראנו יקצוף ואם

בפסיקתא: נדרש כך Ï‡¯˘È.חסרון, È‰˙Âכחן תשש

‡ÛÏ.כנקבה: ˙Â‡Ó ‰�ÂÓ˘הימים ה)ובדברי כא (א

אמוראים באגדת אלף, ומאה אלפים אלף אומר: הוא

קסה) רמז שמעוני לוי,(ילקוט בן יהושע רבי אמר מצינו:

שני אלו כאן, שחסרו מה כאן מוסיפין הכתובים

הימים בדברי כתיב שכך נמנו, שלא פסוקשבטים (שם

אתו) המלך דבר נתעב כי בתוכם פקד לא ובנימן ולוי :

שבט ולומר, להשמט יכול אני באלו יואב: אמר יואב.

חודש מבן אם כי שבטים שאר במנין נמנה אינו לוי

בגבעה. בפלגש וכלה שנחסר דיו ובנימן, ומעלה,

יוסי רבי של בנו אליעזר דרבי מדות ושתים ובשלשים

אלף ישראל כל ויהי אומר אחד כתוב שנינו: הגלילי

אלף, ושבעים מאות ארבע ויהודה אלף ומאה אלפים

ואיש אלף מאות שמונה ישראל ותהי אומר אחד וכתוב

מאות שלש ביניהם נמצא אלף, מאות חמש יהודה

הכתוב בא טיבן, מה אלף מאות שלש אלו אלף,

והכריע א)השלישי כז ראשי(שם למספרם ישראל ובני :

המשרתים ושוטריהם והמאות האלפים ושרי האבות

חדש והיוצאת הבאה המחלוקת דבר לכל המלך את

עשרים האחת המחלקה השנה חדשי לכל בחדש

היו אלף מאות שלש שאלו מלמד אלף, וארבעה

לימנות, צריכין היו ולא מלך, של בנימוסו הכתובים

כאן הרי עשר, לשנים אלף וארבעה עשרים כיצד,

שנים נשתיירו אלפים, ושמונת אלף ושמונים מאתים

ישראל: נשיאי הן הן אלף, ‡�ÈÎ(È·)עשר ˘Ï˘
.ÍÈÏÚ ÏËÂ�וכן משלש, כא)אחת יח בשתים(שמואלֿא :

עליך, נוטל אני שלש משתים. באחת היום, בי תתחתן

שאול, על שהטלת שלש י)כנגד כו יגפנו,(שם ה' אם כי :

ונספה: ירד במלחמה או ומת, יבא יומו או

cec zcevn
(Ë).„˜ÙÓ ¯ÙÒÓ,ביאור לתוספת נרדפים בשמות המלה כפל
ב)וכן יב עפר:(דניאל אדמת :.ÛÏ‡ ˙Â‡Ó ‰�ÂÓ˘הימים ובדברי

ה) כא עמהם(א כלל עזרא כי על אלף, ומאה אלפים אלף נאמר:
בני בתוך אותם מנה לא יואב אבל לוי, ובני בנימין בני גם

הימים בדברי שכתוב וכמו ו)ישראל, כא Á¯·.:(א ÛÏÂ˘רוצה
המלחמה: אנשי ‡ÛÏ.לומר: ˙Â‡Ó ˘ÓÁהימים ה)ובדברי כא חרב,(א שולף נאמר שם כי על אלף, ושבעים מאות ארבע נאמר

היו ועמהם חרב, שולפי היו לא אשר אותם אף כולם, את חושב כאן אבל אלף, ושבעים מאות ארבע אם כי היו לא והם
אלף: מאות חמש ‡Â˙Â.(È)במספר „Â„ ·Ï ÍÈÂהוא הזה הדבר כי על למנותם, צוה אשר על וחרד לבו המה לומר: רוצה

שכתוב וכמו הנגף, עליהם להביא יב)סיבה ל הנגף(שמות הנה כופר בלא אבל נגף, בהם יהיה ולא וגו' נפשו כופר איש ונתנו :
לבוא: È˙È˘Ú.מעותד ¯˘‡ „‡Ó È˙‡ËÁ:מאוד חטאתי בזה הנה העם, על הנגף להביא סיבה שעשיתי במה לומר: ‰Ú·¯רצה

.'Â‚Â הנגף:�‡ יבא ולא הואיל לו, וילך העון יעבור ממילא כן ואם לשחת, ימותו לא לומר: �È˙ÏÎÒ.רצה ÈÎהלא לומר: רצה
עון: בי ימצא לא ימותו, לא וכאשר במגפה, לשימותו הם פשעו ומה נפש, כופר בלא למנותם מאד, גדולה סכלות עשיתי אני

(‡È).¯˜·· „Â„ Ì˜ÈÂ:'וגו גד אל ה' דבר היה בבקר, דוד קם כאשר מיד לומר: „Â„.רוצה ‰ÊÂÁנבואותיו כל כי על כן, נקרא
לזולת: ולא לדוד, רק היו וכן˘Ï˘.(È·)לא משלש, אחת לומר: כא)רוצה יח באחת(שמואלֿא לומר: ורוצה בי. תתחתן בשתים :

המנין‰˙·Â‡.(È‚)משתים: בעבור לבוא המעותד הנגף תמורת רעב, שנים שבע תבוא אשר אתה רוצה ובדבריאם כופר, מבלי
יב)הימים כא דבר(א בעבור רעב שנים שלש עברו כבר כי על אבל שנים, שלש רק אמר לא באמת כי שנים, שלש נאמר

הקציר: זמן עד השביעית בשנה ממילא עוד ותמשך שנים, שש הרי כן אם Â‚Â'.הגבעונים, ‰˘Ï˘ Ì‡Âאם או לומר: רוצה
וגו': חדשים שלשה להיות לקבל „·¯.תרצה ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘:המקום בהשגחת מוגבל זמן להיות בדבר, יקל לומר: Â¯‡‰.רוצה

ובהבנתה: הלב הוא:˘ÈÁÏ.בראיית ברוך המקום והוא לשולחי,

oeiv zcevn
(È).ÔÎ È¯Á‡וכן אשר, ח)אחרי יט באו,(בראשית כן על כי :

באו: אשר על לומר ושטות:�È˙ÏÎÒ.ורוצה סכלות מלשון
(·È).ÍÈÏÚ ÏËÂ�וכן עליך, ג)משא כז החול:(משלי ונטל :

(‚È).‡Â·˙‰:השאלה ובורח:�ÍÒ.בה"א נס תהיה

`p wxt mildz - miaezk

mildz`peÎ`

.àðà:ãåãì øBîæî çvðîìá:òáL-úa-ìà àa-øLàk àéápä ïúð åéìà-àBáaâEcñçk íéäìà éðpç ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«§«−¥¨¨¨´©¨¦®©«£¤¹̈À¤©¨«©¨¥´¦¡Ÿ¦´§©§¤®
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i"yx

(‰).„ÈÓ˙ È„‚� È˙‡ËÁÂודואג מתחרט שאני מתוך

שעה: כל תמיד לפני הוא כאילו לי דומה ÍÏ(Â)עליו
.È˙‡ËÁ Í„·Ïשהרעותי מה ואף לסלוח בידך לפיכך

הדבר: על שהזהרת לך אלא חטאתי לא ÔÚÓÏלאוריה
.Í¯·„· במנהגך,˙ˆ„˜ להתגבר(סא"א)כמו לי היה כח

שאמרתי רבו את נצח העבד יאמרו שלא אלא יצרי על

ונסני בחנני כ"ו)לפניך שלם(לעיל נמצאתי ולא ובחנתני

אם בדברך תצדק למען ד"א אני, ולא אתה שתצדק כדי

שבים שאינם הרשעים כל לנכח בדינך תצדק לי תמחול

הועלנו: לא תשובה עשינו כאילו לומר יוכלו שלא

cec zcevn
(·).‡Â··:שבע בת אל בא כאשר ה' בדבר כבסני:‰¯·.(„)להוכיחו ומאוד ‡„Ú.(‰)הרבה È�‡ותוהה שפשעתי אני מכיר

עליו: ˙ÈÓ„.אני È„‚�:עליו ולדאוג בו Í„·Ï.(Â)לזכור ÍÏ:לאדם החטא היה אם משא"כ למחול א"כ כפל·ÍÈ�ÈÚ.ובידך
במ"ש: Â‚Â'.הדבר ÔÚÓÏ:רז"ל וכמ"ש כזה בנסיון אעמוד שלא שאמרת בדברך צדק תהיה למען נעשית Â‚Â'.מתחלה ‰ÎÊ˙

לי שמחלת יראו כי על לשוב הממאנים הרשעים את בשפטך זכאי תהיה למען לי מחול ועתה כאומר למען מלת על מוסב
בתשובה:

xe` ldi
שהתוודהכיה עונות ע"ב דפ"ו דיומא פב"ת כו'. פשעי

תמיד. נגדי וחטאתי כו' אומר ראב"י כו' זה ביוהכ"פ עליהן
נגדי הוא כאלו תמיד הוא והרי לי שכפרת סבור אני ופירש"י
שצ"ל ס"ל דרבנן דאף יומא סוף שם ובירושלמי עומד.
אלא ביוהכ"פ עליהן התוודה שכבר אף תמיד נגדי וחטאתי
וז"ל אחר. ביוה"כ עליהן להתוודות שא"צ דס"ל פליגי דאהא
תמיד נגדי וחטאתי דר"ל מ"ט ונשכר זריז ה"ז אליעזר ר' תני
שלא תמיד נגדי וחטאתי דר"ל טעמא רבנן מקיימין מה כו'
עכ"ל. לו ונמחל כשעשאן אלא עשאן לא כאלו בעיניו יהיו
בחי' ב' שיש וי"ל עשאן. לא כאלו ה"ז לו שנמחל דכיון וצ"ל
ע"כ כזכיות. לו שנעשו הב' כשגגות. לו שנעשו הא' תשובה.
כו'. כשגגות לו שנעשו במדרגה רק א"ע שיחזיק דס"ל צ"ל
הירושלמי: לד' קרוב נגדי וחטאתי בפי' פי"א באגה"ת וע'

חוביהזח"א(ב) על דאודי אע"ג דוד ת"ח סע"ב דע"ג נח פ'
כו'. דחב חובין מאינון ורעותיה לביה אעדי לא בתיובתיה ותב
תוגת כסיל ובן עדמ"ש וזהו מל' בחי' היינו אדע אני פי' עו"ש

כו': דסיהרא פגימו דא תמיד נגדי וחטאתי אמו.
ר"לר"פ(ג) חטאת קרייה ה"נ ודוד ע"ב דקס"ה וישלח

דיצה"ר פי' שם והרמ"ז תמיד. נגדי וחטאתי דכתיב ליצה"ר
וחטאתי כו' חטאת הנקרא דקליפה מנוק' שלוח מלאך הוא
ירמוז דוד כי תמיד נגדי שהיא דקליפה נוק' על דוד של כוונתו

כו': דקדושה מל' אל
שצ"לפ'(ד) תמיד נגדי וחטאתי פי' סע"א דקצ"א וישב

חטא ואם יום כל מעשה על השכיבה קודם לילה בכל חשבון
טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי ע"ד וזהו כו'. שישוב
שם: בז"ח פי' כן בזה לבדוק צריך ע"כ כו' בשגגה יחטא ולא

וחטאתיבשל"ה(ה) גז"ש ע"ד למד ע"א דנ"ח בע"מ ס"פ
שלאחר ארז"ל וכן תמיד. לנגדי ה' שויתי מפסוק תמיד נגדי

ל תחלה שלום נותן העמידה שלתפלת לימינו שהוא שמאלו
למעלה שהשכינה משמע דלפעמים והקשה כו'. הקב"ה
ימינו תחת כביכול ימינו יד וא"כ בראשם וה' וכמ"ש מראשו
מעולם חטא שלא צדיק בין שההפרש ותירץ כו' הקב"ה של

ביעקב וכמ"ש פ"ב ש"ו הפרדס וכמ"ש עליון צל והוא כו'
והיו שחטא מי אבל מזה. ויצא ברבות ע' עליו. נצב ה' והנה
כו' נגדו שכינה לצייר צריך אז כו' מנגדים ומדותיו מעשיו
ב' דעות אל כי בפי' נ"ע אדמו"ר מ"ש ע"פ לבאר ויש ע"ש.
כלא קמי' וכולא אין ולמטה היש למעלה ית' שאצלו דעות
שבחי' תמיד לנגדי הוי' וזהו כו' להיפך נדמה ואצלינו חשיב
לנגדי. הוא זו בחי' ממש כל"ח קמי' וכולא שניתי לא הוי' אני
שלימה אמונה בזה שמאמין היות שעם נוגע ואינו נוגע ע"ד
הודאה בבחי' רק ממש בשכלו נתפס להיות מתגלה אינו עכ"ז
אשר עליה בני אצל משא"כ לנגדי הנק' וזהו מרחוק שהיא
וצדיק ע"ד ראיה בבחי' זו בחי' אצלו מתגלה בראשם וה'
בד"ה מזה ועמ"ש כו'. רואה כאלו ממש יחיה יחיה. באמונתו
שכבר היות שעם נגדי וחטאתי הוא לזה והגורם היום וידעת
ולא כו' כשגגה רק נעשה כי ומכסה מסתיר הוא עכ"ז נמחל
כנגדו עזר לו אעשה מ"ש הוא לזה העצה והנה ממש. כזכיות
עד להיות יתיר בחילא הצעקה ע"י העזר יבא כנגדו שמבחי'
שמהווה זה כי הוי'. על חנה ותתפלל הוי' עמך יעבור
בחי' רק עדיין זהו חשיב כלא קמי' שכולא מה אף העולמות
מהותו אבל כו'. והארה שם רק זה שאין שמי הוא הוי' אני
במעלות לשבחו שייך ואין עלמין בגדר אינו ית' ועצמותו
ע"פ באגה"ק כמ"ש חשיבי כלא שהם מה העולמות ביטול
נגדי וחטאתי להיות נמצא כו'. להו קרית זמירות דוד מארז"ל
שיש תמיד ומ"ש תמיד. לנגדי ה' שויתי קיום ע"י זהו תמיד
עדיין נק' דאצילות דז"א יחו"ע בחי' כי קץ אין עליות בזה
מענין וע' כו'. תמיד פניו בקשו צ"ל ע"כ כו' א"א לגבי יחו"ת
כו' הקב"ה של לימינו שלום נותן ומענין לנגדי ה' שויתי
הקורא מימין המ"ע על קושייתו ואולם פ"ב ששי שער בפרדס
יהי' המניח דמדוע לדבריו ראיה משם דאדרבה מבין איני
אלא זה אין הקורא מימין שהוא לפי לשמאלו קדש מניח
בלשון שכינו אלא שמאלו נגד שהוא הקב"ה לימין שכוונתו

כו': הקורא ימין
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:ãéîú écâð éúàhçååéðéòa òøäå éúàèç | Ecáì Eì:EèôLá äkæz Eøáãa ÷cöz ïòîì éúéNò E §©¨¦−¤§¦´¨¦«§³§©§¸¨¨¦»§¨©¬§¥¤ÀÅ̈¦¬¦−§©©¦§©¬§¨§¤À¦§¤¬§¨§¤«

i"yx

(‰).„ÈÓ˙ È„‚� È˙‡ËÁÂודואג מתחרט שאני מתוך

שעה: כל תמיד לפני הוא כאילו לי דומה ÍÏ(Â)עליו
.È˙‡ËÁ Í„·Ïשהרעותי מה ואף לסלוח בידך לפיכך

הדבר: על שהזהרת לך אלא חטאתי לא ÔÚÓÏלאוריה
.Í¯·„· במנהגך,˙ˆ„˜ להתגבר(סא"א)כמו לי היה כח

שאמרתי רבו את נצח העבד יאמרו שלא אלא יצרי על

ונסני בחנני כ"ו)לפניך שלם(לעיל נמצאתי ולא ובחנתני

אם בדברך תצדק למען ד"א אני, ולא אתה שתצדק כדי

שבים שאינם הרשעים כל לנכח בדינך תצדק לי תמחול

הועלנו: לא תשובה עשינו כאילו לומר יוכלו שלא

cec zcevn
(·).‡Â··:שבע בת אל בא כאשר ה' בדבר כבסני:‰¯·.(„)להוכיחו ומאוד ‡„Ú.(‰)הרבה È�‡ותוהה שפשעתי אני מכיר

עליו: ˙ÈÓ„.אני È„‚�:עליו ולדאוג בו Í„·Ï.(Â)לזכור ÍÏ:לאדם החטא היה אם משא"כ למחול א"כ כפל·ÍÈ�ÈÚ.ובידך
במ"ש: Â‚Â'.הדבר ÔÚÓÏ:רז"ל וכמ"ש כזה בנסיון אעמוד שלא שאמרת בדברך צדק תהיה למען נעשית Â‚Â'.מתחלה ‰ÎÊ˙

לי שמחלת יראו כי על לשוב הממאנים הרשעים את בשפטך זכאי תהיה למען לי מחול ועתה כאומר למען מלת על מוסב
בתשובה:

xe` ldi
שהתוודהכיה עונות ע"ב דפ"ו דיומא פב"ת כו'. פשעי

תמיד. נגדי וחטאתי כו' אומר ראב"י כו' זה ביוהכ"פ עליהן
נגדי הוא כאלו תמיד הוא והרי לי שכפרת סבור אני ופירש"י
שצ"ל ס"ל דרבנן דאף יומא סוף שם ובירושלמי עומד.
אלא ביוהכ"פ עליהן התוודה שכבר אף תמיד נגדי וחטאתי
וז"ל אחר. ביוה"כ עליהן להתוודות שא"צ דס"ל פליגי דאהא
תמיד נגדי וחטאתי דר"ל מ"ט ונשכר זריז ה"ז אליעזר ר' תני
שלא תמיד נגדי וחטאתי דר"ל טעמא רבנן מקיימין מה כו'
עכ"ל. לו ונמחל כשעשאן אלא עשאן לא כאלו בעיניו יהיו
בחי' ב' שיש וי"ל עשאן. לא כאלו ה"ז לו שנמחל דכיון וצ"ל
ע"כ כזכיות. לו שנעשו הב' כשגגות. לו שנעשו הא' תשובה.
כו'. כשגגות לו שנעשו במדרגה רק א"ע שיחזיק דס"ל צ"ל
הירושלמי: לד' קרוב נגדי וחטאתי בפי' פי"א באגה"ת וע'

חוביהזח"א(ב) על דאודי אע"ג דוד ת"ח סע"ב דע"ג נח פ'
כו'. דחב חובין מאינון ורעותיה לביה אעדי לא בתיובתיה ותב
תוגת כסיל ובן עדמ"ש וזהו מל' בחי' היינו אדע אני פי' עו"ש

כו': דסיהרא פגימו דא תמיד נגדי וחטאתי אמו.
ר"לר"פ(ג) חטאת קרייה ה"נ ודוד ע"ב דקס"ה וישלח

דיצה"ר פי' שם והרמ"ז תמיד. נגדי וחטאתי דכתיב ליצה"ר
וחטאתי כו' חטאת הנקרא דקליפה מנוק' שלוח מלאך הוא
ירמוז דוד כי תמיד נגדי שהיא דקליפה נוק' על דוד של כוונתו

כו': דקדושה מל' אל
שצ"לפ'(ד) תמיד נגדי וחטאתי פי' סע"א דקצ"א וישב

חטא ואם יום כל מעשה על השכיבה קודם לילה בכל חשבון
טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי ע"ד וזהו כו'. שישוב
שם: בז"ח פי' כן בזה לבדוק צריך ע"כ כו' בשגגה יחטא ולא

וחטאתיבשל"ה(ה) גז"ש ע"ד למד ע"א דנ"ח בע"מ ס"פ
שלאחר ארז"ל וכן תמיד. לנגדי ה' שויתי מפסוק תמיד נגדי

ל תחלה שלום נותן העמידה שלתפלת לימינו שהוא שמאלו
למעלה שהשכינה משמע דלפעמים והקשה כו'. הקב"ה
ימינו תחת כביכול ימינו יד וא"כ בראשם וה' וכמ"ש מראשו
מעולם חטא שלא צדיק בין שההפרש ותירץ כו' הקב"ה של

ביעקב וכמ"ש פ"ב ש"ו הפרדס וכמ"ש עליון צל והוא כו'
והיו שחטא מי אבל מזה. ויצא ברבות ע' עליו. נצב ה' והנה
כו' נגדו שכינה לצייר צריך אז כו' מנגדים ומדותיו מעשיו
ב' דעות אל כי בפי' נ"ע אדמו"ר מ"ש ע"פ לבאר ויש ע"ש.
כלא קמי' וכולא אין ולמטה היש למעלה ית' שאצלו דעות
שבחי' תמיד לנגדי הוי' וזהו כו' להיפך נדמה ואצלינו חשיב
לנגדי. הוא זו בחי' ממש כל"ח קמי' וכולא שניתי לא הוי' אני
שלימה אמונה בזה שמאמין היות שעם נוגע ואינו נוגע ע"ד
הודאה בבחי' רק ממש בשכלו נתפס להיות מתגלה אינו עכ"ז
אשר עליה בני אצל משא"כ לנגדי הנק' וזהו מרחוק שהיא
וצדיק ע"ד ראיה בבחי' זו בחי' אצלו מתגלה בראשם וה'
בד"ה מזה ועמ"ש כו'. רואה כאלו ממש יחיה יחיה. באמונתו
שכבר היות שעם נגדי וחטאתי הוא לזה והגורם היום וידעת
ולא כו' כשגגה רק נעשה כי ומכסה מסתיר הוא עכ"ז נמחל
כנגדו עזר לו אעשה מ"ש הוא לזה העצה והנה ממש. כזכיות
עד להיות יתיר בחילא הצעקה ע"י העזר יבא כנגדו שמבחי'
שמהווה זה כי הוי'. על חנה ותתפלל הוי' עמך יעבור
בחי' רק עדיין זהו חשיב כלא קמי' שכולא מה אף העולמות
מהותו אבל כו'. והארה שם רק זה שאין שמי הוא הוי' אני
במעלות לשבחו שייך ואין עלמין בגדר אינו ית' ועצמותו
ע"פ באגה"ק כמ"ש חשיבי כלא שהם מה העולמות ביטול
נגדי וחטאתי להיות נמצא כו'. להו קרית זמירות דוד מארז"ל
שיש תמיד ומ"ש תמיד. לנגדי ה' שויתי קיום ע"י זהו תמיד
עדיין נק' דאצילות דז"א יחו"ע בחי' כי קץ אין עליות בזה
מענין וע' כו'. תמיד פניו בקשו צ"ל ע"כ כו' א"א לגבי יחו"ת
כו' הקב"ה של לימינו שלום נותן ומענין לנגדי ה' שויתי
הקורא מימין המ"ע על קושייתו ואולם פ"ב ששי שער בפרדס
יהי' המניח דמדוע לדבריו ראיה משם דאדרבה מבין איני
אלא זה אין הקורא מימין שהוא לפי לשמאלו קדש מניח
בלשון שכינו אלא שמאלו נגד שהוא הקב"ה לימין שכוונתו

כו': הקורא ימין
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(á"ë:åá ìëàé àåä ,ùôð äð÷ ïäë ìù åãáòù ,ùôð åôñë ïéð÷ äð÷é éë ïäëå ,éëä ùøãîì àìà åôñë ïéð÷ ì"ú ïéàù ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
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c.'eke maide xaerd:ìéëàî åðéà ãåìé åðéàùã ,ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éà .úøáåòîì èøô ,äéøåòðá áéúëã ,ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà øáåò éàä
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˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a(שנישאת)ÔÈa ,ÌÈ„·Ú BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ô‰kÏ «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈
‰Óe¯za eÏÎ‡È el‡ È¯‰ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ,‚BÏÓ È„·Ú«¿≈¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿«¿»

שנאמר אוכלי�, עבדיה א� בתרומה, אוכלת והיא שהואיל (ויקרא–

יא): חכמי�:כב, ודרשו בו", יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�

בה. אוכל והקניי� הואיל בתרומה, אוכל קניינו של כספו קניי� א�

ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ï‡¯NÈÏ ˙qpL Ô‰k ˙·e«…≈∆ƒ≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈¿≈
‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡ È¯‰ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Úוהיא שהואיל – «¿≈…«¿∆¬≈≈…¿«¿»

שנאמר אוכלת, אינה יב):עצמה ש�, זר,(ש� לאיש תהיה כי כה� "ובת

בתרומה, אוכלי� אינ� עבדיה א� תאכל", לא הקדשי� בתרומת היא

שלה. מלוג עבדי ואפילו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שנאמר בתרומה, לאכול היא אסורה לישראל, נישאה כה� בת שא� לעיל, הזכרנו כבר

– תאכל". לא הקדשי� בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כה� "ובת יב): כב, (ויקרא

בתרומה לאכול חוזרת היא הרי ממנו, זרע לה ואי� הישראל מבעלה נתגרשה או נתאלמנה

אי� וזרע וגרושה אלמנה תהיה כי כה� "ובת יג): ש�, (ש� שנאמר כמו אביה, בית של

מבעלה, זרע לה יש א� אבל – תאכל". אביה מלח� כנעוריה אביה בית אל ושבה לה,

אביה. בית של בתרומה לאכול היא אסורה נכד, ואפילו

נפש יקנה כי "וכה� שנאמר: בתרומה, עמו אוכלת היא הרי לכה� שנישאה ישראל בת

שגירשה, או בני�, בלא הכה� בעלה מת – היא. קניינו ואשתו בו", יאכל הוא כספו קניי�

נכד או בת או ב� כגו� הכה�, מ� זרע לה יש א� אבל בתרומה. מלאכול נאסרת היא הרי

הזרע. מחמת בתרומה אוכלת הריהי וכדומה,

ממנו. מעוברת והיא הכה� מבעלה שנתאלמנה ישראל בבת דנה משנתנו

˙ÓÂ ,Ô‰kÏ ˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a,�הכה בעלה –˙¯aÚÓ dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈»≈¿ƒƒ»¿À∆∆
בניה, משו� בתרומה אוכלת והיא ממנו, בני� לה שיש פי על א� –

מקו� Óe¯za‰מכל ‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡G;ברזל צא� עבדי היינו – …¿¬»∆»«¿»
;zlke` `idy jxck milke` dly beln icar la`¯aÚ ÏL B˜ÏÁ È�tÓƒ¿≈∆¿∆À»

חלק לעובר שיש ונמצא היורשי�, של ה� ברזל צא� שעבדי לפי –

העובר של חלקו מחמת נפסלו הלכ� היורשי�, מ� הוא שהרי בה�,

בתרומה; ÏÒBtמלאכול ¯aÚ‰L,ומת לישראל נישאה כה� בת א� – ∆»À»≈
מתרומה, אותה פוסל העובר הרי אחר, זרע לה ואי� מעוברת, והניחה

אביה,כלומ בתרומת ולאכול לחזור לה שאסור ÏÈÎ‡Óר B�È‡Â�א – ¿≈«¬ƒ
אחר, זרע לה ואי� מעוברת, והניחה ומת, לכה�, נישאה ישראל בת

שנאמר העובר, מחמת בתרומה לאכול מותרת יא):אינה כב, (ויקרא

"ezia cili e– יאכלו" lik`n;ה� epi` celi epi`y ,lik`n celiÈ¯·cƒ¿≈
ÈÒBÈ Èa¯העובר אי� זרע וכשאי� הואיל סובר, יוסי שרבי כלומר – «ƒ≈

פוסל בני�, כשיש א� לפיכ� לעבדי�, הדי� והוא לאמו, תרומה מאכיל

כ� על נאמרו טעמי� ושני בתרומה. מלאכול העבדי� את העובר

הוא;`.בגמרא: זר זרה במעי עובר יוסי רבי רביa.שלדעת שדורש

– יאכלו" ה� ביתו "ויליד הכתוב את elik`i,יוסי mdילוד ומכא�

מאכיל. אינו ילוד שאינו BÏמאכיל, e¯Ó‡:יוסי לרבי חכמי� – »¿
Ô‰ÎÏ Ï‡¯NÈ ˙a ÏÚ e�Ï z„Ú‰L ¯Á‡Óישראל בת שא� – ≈««∆≈«¿»»««ƒ¿»≈¿…≈

מפני בתרומה אוכלי� עבדיה אי� מעוברת, והניחה ומת, לכה�, נישאה

עובר, של Ô‰kחלקו ˙a Û‡שנישאהdÁÈp‰Â ,˙ÓÂ ,Ô‰ÎÏ ««…≈¿…≈»≈¿ƒƒ»
¯aÚ ÏL B˜ÏÁ È�tÓ ,‰Óe¯za ‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡G ,˙¯aÚÓ– ¿À∆∆…¿¬»∆»«¿»ƒ¿≈∆¿∆À»

משו� הוא יוסי רבי של שטעמו סברו, שחכמי� מבואר, במפרשי�

שלטעמו לו, אמרו ולפיכ� מאכיל", אינו ילוד ושאינו מאכיל, ש"ילוד

לא אחר, זרע לה ואי� מעוברת, והניחה כשמת לכה�, כה� בבת א� זה

מאכי העובר ואי� העובר, עבדי ה� שהרי בתרומה, העבדי� ליאכלו

ישראל"). "תפארת ברטנורא; תוספות; (רש"י;

זכייה לעובר שאי� וסוברי�, יוסי רבי על חולקי� שחכמי� פירשו, בגמרא

חכמי�: בדברי נחלקו הפוסקי� בר�, בתרומה. מלאכול פוסל� ואינו בעבדי�,

א� שלדבריו יוסי, רבי על תמהו שחכמי� לעיל), שבארנו (כמו מפרשי� יש

מעוברת, והניחה ומת לכה� שנישאה כה� `xg,בת rxf dl oi`eעבדיה יאכלו לא

חכמי� שלדעת ומכא� מאכיל, אינו ילוד ושאינו ה�, שעבדיו לפי בתרומה,

המשפחה, מחמת בתרומה ה� ואוכלי� בעבדי�, קניי� לעובר אי� זה בכגו� א�

מחמת ה� ואוכלי� קניי�, לעובר שאי� הכה�, מ� בני� עוד לה כשיש שכ� ומכל

העובר של יוסי(s"ixd)האחי� רבי על נחלקו לא חכמי� שא� סוברי�, ויש .

זכייה לעובר אי� זה שבכגו� הכה�, מ� בני� עוד הכה� לאלמנת כשיש אלא

כה� בת א� שלדבריו יוסי, רבי על שתמהו וזהו נולד; שלא זמ� כל בעבדי�,

בתרומה, עבדיה יאכלו לא ממנו, בני� עוד לה ויש מעוברת, והניחה ומת לכה�,

א� אחר, זרע לה ואי� מעוברת כשהניחה אבל בה�. העובר של חלקו מפני

בעבדי� זכייה לעובר שיש מודי�, aeh").חכמי� mei zetqez" oiire ;y"`xd)
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¯aÚ‰בת או לכה� ישראל בת שנישאה הקודמת, במשנה כמבואר – »À»
מעוברת; והניחה בעלה ומת לישראל, ישראל,Ì·i‰Âכה� שהוא – ¿«»»

ישראל, בת לו וזקוקה כה� שהוא או כה�; בת לו ÔÈÒe¯‡‰Â¿»≈ƒוזקוקה
נישאה, לא ועדיי� שנתארסה, –L¯Á‰Âשאינו לחרש, שנישאה – ¿«≈≈

סופרי�, מדברי אלא התורה מ� קידושיו ואי� מדבר, ואינו ∆Ô·eשומע
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLzאלו כל ביאה; ביאתו שעה שמאותה – ≈«»ƒ¿∆»

ÔÈÏÒBt,תרומה מאכילת כה� בת את –ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡GÂאת תרומה – ¿ƒ¿«¬ƒƒ
– ישראל. cvik?בת xaerdוהניחה ומת לישראל שנישאה כה� בת

שנאמרxaerdמעוברת, אביה, בבית תרומה מאכילת אותה פוסל

יג): כב, ושבה(ויקרא לה, אי� וזרע וגרושה אלמנה תהיה כי כה� "ובת

ודרשו: תאכל", אביה מלח� כנעוריה אביה בית פרטdixerpkאל –

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt zenai zkqn

ãçà íBéå,BðéàL ÷ôñ;úBøòN ézL àéáä ÷ôñ,àéáä àHL ÷ôñ.åéçà úa ìòå åéìò úéaä ìôð,äæ éà òeãé ïéàå §¤¨¨¥¤¥¨¥¥¦§¥§¨¨¥¤¥¦¨©©©¦¨¨§©©¨¦§¥¨©¥¤
ïBLàø úî–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. ¥¦¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

äñðBàä,äzôîäå,äèBMäå–íéìéëàî àGå íéìñBt àG.ìàøNéa àáì ïééeàø íðéà íàå–ïéìñBt elà éøä.ãöék? ¨¥§©§©¤§©¤§¦§©£¦¦§¦¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦¥©
ïäk úa ìò àaL ìàøNé–äîeøza ìëàz;äøaò–äîeøza ìëàz àG;äéòîa øaòä Czçð–ìëàz.àaL ïäk ¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©©§¨¤§©¨ª¨§¥¤¨Ÿ©Ÿ¥¤¨

ìàøNé úa ìò–äîeøza ìëàz àG;äøaò–ìëàz àG;äãìé–ìëàz.áà ìMî ìBãb ïa ìL Bçk àöîð.ãáòä ©©¦§¨¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©¨§¨Ÿ©¦§¨Ÿ¤¥¨¦¤¨¨¤¤
äàéa íeMî ìñBt,òøæ íeMî ìñBt Bðéàå.ãöék?ïäkì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úa,ïa epîéä äãìéå,ïaä Cìäå ¥¦¦¨§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥
äçôMä ìò Laëðå,ïa epîéä äãìéå–ãáò äæ éøä,ïäkì ìàøNé úa åéáà íà äúéä–äîeøza ìëàz àG;úa §¦§©©©¦§¨§¨§¨¥¤¥£¥¤¤¤¨§¨¥¨¦©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨©

.maideáéúë äéáà úéá ìà äáùå ,äì ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà(íù)àì ,ïäëì ìàøùé úá éàå .äîáéá äãåâà àéäù áåùì äìåëé äðéàù íáé úøîåùì èøô
:àéä åéçà ïéð÷ åæå àðîçø øîà åôñë ïéð÷ ,äì ìéëàî.oiqex`deáéúëãë ,äì äìéñôà äéåä úòùîå ,äéåäá äì éð÷ã ,äì ìéñô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà(íù)úáå

:äéúåéçàìå äéçàì ä÷ùúå äéáà úéáá äîåøú ìù ïéé ñåë äì åâæîé àîù äøéæâ ,äì ìéëàî àì ,ïäëì ìàøùé úá éà .øæ ùéàì äéäú éë ïäë.yxgdeïäë úá éà
:éð÷ àì àúééøåàãî ùøçå àðîçø øîà åôñë ïéð÷ã ,äì ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éàå .ïðáøã àúð÷úá äàð÷ àäã ,äì ìñô ,àéä ìàøùéìmipy ryz oae

.'eke cg` meieçàíéðù òùú ïáù ,äîåøúá ìåëàìî äìñô ,ìàøùé úá ìò åà äéåìä ìò åà úðäëä ìò àáå ãçà íåéå íéðù òùú ïá àåäù äðåäëì íéìåñôä ïî ã
:øåîâ ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,äîåøúá äìéëàî åðéà ,ãçà íåéå íéðù òùú ïá ïäëì úàùéð ìàøùé úá éàå .åúìéòáá äììçúðå äàéá åúàéá ãçà íåéåryz oa wtq oke

.'eke mipy:ìñåôå éàãå òùú ïáë åðéã.`iad `l wtq zexry izy `iad wtqäéùåã÷å àéáä àì ÷ôñ úåøòù éúù àéáä ÷ôñ ,äùàä úà ùãé÷ù ïè÷
:úîáéúî àìå úöìåç åúùà ,÷ôñ éùåã÷.eig` za lre eilr ziad ltpíåùî äúøö äøåèôå åéçà éðôì íåáéì ïäéúù åìôðå ïåùàø úî àåä ÷ôñ .åúùà àéäù

.úîáéúî àìå úöìåç äúøö .úåøúåî ïäéúåøö 'åëå åðàéî åà åúî íà ïìåëå ïðúãë äåøò úøö äúøö éàåä àì íåáéì äìéôð úòùáå äðåùàø äúî àéä ÷ôñ ,úáä úøö
:åäééãäá àäì éðú àøîåçì é÷éôñá éøééàã éãééàå

d.dheyde:ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,ìéëàî àìå ìñåô àì ïéùåãé÷å äôåç é"ò åìéôà.lk`z dirnay xaerd jzgp:úîå åúãìé íà ïéãä àåäå .ãéî`l dxair
.lk`z:ìéëàî åðéà øáåòäù.a` lyn lecb:ìéëàî åðáå ,àéä åðéð÷ åàìå ïéùåã÷ íùì äéìò àá àìù éôì ìéëàî åðéà ìòåáäù.d`ia meyn lqet cardíà

:äîåøúá ìåëàìî äìñô úðäëä ìò àá.rxf meyn lqet epi`e:øùë ìàøùéî ïäë úáì òøæ äì ùé íà.yakp:äéìò àáå ÷çãð.car df ixdäçôù ãìåù

`xephxa yexit

מעוברת, והניחה ומת לכה� ישראל בת נישאה וא� oלמעוברת. i`

xaerd:הקודמת במשנה שבארנו מהטע� בתרומה, אותה celiמאכיל

.lik`n epi` celi epi`y ,lik`n–?cvik maid�ליב שנזדקקה כה� בת

שנאמרmaidישראל, תרומה, מאכילת אותה אל(ש�):פוסל "ושבה

כה�, ליב� שנזדקקה ישראל בת יב�. לשומרת פרט – אביה" oבית i`

maidשנאמר בתרומה, אותה יא):מאכיל ש�, נפש(ש� יקנה כי "וכה�

etqk oipwקניינו אלא כספו קניי� אינה יב� ושומרת בו", יאכל הוא

– אחיו. cvik?של oiqexi`dלאכול אסורה לישראל, שנתארסה כה� בת

אינה לכה�, שנתארסה ישראל בת קניי�. בה לו יש שהרי בתרומה,

שהרי בתרומה, לאכול לה מותר התורה מ� ואמנ� בתרומה; אוכלת

על חכמי� אסרו אבל הקידושי�, בכס� לו שנקנתה היא, כספו קניי�

שת עד בתרומה לאכול תרומההארוסה תאכיל שמא גזירה לחופה, יכנס

זמ� עד אביה בבית לשבת ארוסה ודר� הואיל ולאחותה, לאחיה

– cvik?נישואיה. yxgdמלאכול פסולה חרש, לישראל שנישאה כה� בת

חרש, לכה� שנישאה ישראל בת חכמי�. בתקנת קנאה שהרי בתרומה,

מ� קניי� בר אינו וחרש כספו", "קניי� שנאמר: בתרומה, אוכלת אינה

– דעת. ב� שאינו cvik?התורה, cg` meie mipy ryz oaשנבעלה אשה

חלל או נתי� שהוא כגו� לה, אסור והוא אחד, ויו� שני� תשע לב�

שנעשתה מפני בתרומה, לאכול ואסורה הכהונה מ� נפסלה ממזר, או

אחד, ויו� שני� תשע ב� לכה� שנישאה ישראל ובת חללה. או זונה

קניי� קניינו שאי� לפי בתרומה, מאכילה אינו ביאה שביאתו פי על א�

וכ� B�È‡Lגמור. ˜ÙÒ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»»≈∆≈
ב� ואפילו אחד; ויו� שני� תשע כב� ודינו לחומרה בו הולכי� –

שהוא אלא אחד, ויו� שנה עשרה B¯ÚN˙,שלש ÈzL ‡È·‰ ˜ÙÒ»≈≈ƒ¿≈¿»
‡È·‰ ‡HL ˜ÙÒהוא שא� היינו מאכיל, ואינו פוסל הוא הרי – »≈∆≈ƒ

וקידושיו שערות שתי הביא א� שספק פי על א� כה�, בת וקידש ישראל

בת וקידש כה� הוא וא� בתרומה; מלאכול פסולה זו הרי קידושי�,

אסורה הקידושי�, בשעת שערות שתי הביא א� שספק כיו� ישראל,

בתרומה. ‡ÂÈÁלאכול ˙a ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ÏÙ�,אשתו שהיתה – »«««ƒ»»¿««»ƒ
ÔBL‡¯ ˙Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Âלפני ונפלו ראשו�, מת הבעל ספק – ¿≈»«≈∆≈ƒ

ערווה משו� הייבו� מ� פטורות שתיה� והרי לייבו�, וצרתה בתו אחיו

היתה לא לייבו�, צרתה וכשנפלה ראשונה, מתה אחיו בת ספק וצרתה,

א� "וכול� א): (א, ששנינו כמו להתייב�, מותרת והיא ערווה, צרת

מותרות", צרותיה� ÓaÈ˙Ó˙מתו... ‡GÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ.מספק – »»»∆∆¿ƒ¿«∆∆

ה ה נ ש מ ר ו א ב

B‡‰ÌÈÏÈÎ‡Ó ‡GÂ ÌÈÏÒBt ‡G ,‰ËBM‰Â ,‰zÙÓ‰Â ,Ò�– »≈¿«¿«∆¿«∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
בתרומה; מלאכול אותה פוסל אינו כה�, בת פיתה או שאנס ישראל

בתרומה. מאכילה אינו ישראל, בת פיתה או שאנס שהואdheydוכה�

כה� הוא וא� בתרומה, מלאכול פוסלה אינו כה�, בת ונשא ישראל

קניי�. קניינו שאי� בתרומה, מאכילה אינו ישראל בת ‡Ì�Èונשא Ì‡Â¿ƒ≈»
Ï‡¯NÈa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯אינו השוטה או המפתה או המאנס א� – ¿ƒ»…¿ƒ¿»≈

ממזר, שהוא כגו� ישראל, בקהל לבוא ÔÈÏÒBtראוי el‡ È¯‰– ¬≈≈¿ƒ
ונעשתה לה לפסול נבעלה שהרי הכהונה, מ� כה� בת את בביאת�

Ô‰kזונה. ˙a ÏÚ ‡aL Ï‡¯NÈ ?„ˆÈkאו בפיתוי, או באונס – ≈«ƒ¿»≈∆»««…≈
שוטה, Óe¯za‰כשהוא ÏÎ‡zעשאה לא הפנויה על הבא שפנוי – …««¿»

Óe¯za‰(המאירי);זונה ÏÎ‡z ‡G ,‰¯aÚכמו) פוסל שהעובר – ƒ¿»…««¿»
הקודמת); במשנה ÈÚÓa‰ששנינו ¯aÚ‰ CzÁ��א הדי� והוא – ∆¿«»À»¿≈∆»

ומת, מיד.ÏÎ‡zילדתו –Ï‡¯NÈ ˙a ÏÚ ‡aL Ô‰kאו באונס – …«…≈∆»««ƒ¿»≈
שוטה, כשהוא או Óe¯za‰בפיתוי, ÏÎ‡z ‡Gנעשתה שלא – …««¿»

ÏÎ‡zקניינו; ‡G ,‰¯aÚבמשנה כמבואר מאכיל, אינו שהעובר – ƒ¿»…«
ÏÎ‡zהקודמת; ,‰„ÏÈאמו את מאכיל והוא כה�, הוא שהב� – »¿»…«
‡·תרומה. ÏMÓ ÏB„b Ôa ÏL BÁk ‡ˆÓ�,האכילה לא שהאב – ƒ¿»…∆≈»ƒ∆»

שנולד הב� ואילו קניינו, ואינה קידושי�, לש� עליה בא שלא לפי

מאכילה. הוא ביאה Èa‡‰מאותה ÌeMÓ ÏÒBt „·Ú‰בא שא� – »∆∆≈ƒƒ»
התרומה, ומ� הכהונה מ� פסלה כה�, בת ÌeMÓעל ÏÒBt B�È‡Â¿≈≈ƒ

Ú¯Ê:�והול מפרש שהוא כמו –Ï‡¯NÈ ˙a ?„ˆÈkשנישאה,Ô‰kÏ ∆«≈««ƒ¿»≈«…≈
Ô‰kאו ˙aשנישאהÔa‰ CÏ‰Â ,Ôa epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯NÈÏ «…≈¿ƒ¿»≈¿»¿»≈∆≈¿»««≈

‰ÁÙM‰ ÏÚ LaÎ�Â– הוא גנאי לשו� (נכבש עליה שבא כלומר – ¿ƒ¿«««ƒ¿»
Ú·„),רש"י ‰Ê È¯‰ ,Ôa epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂכמו כמותה, שפחה שולד – ¿»¿»≈∆≈¬≈∆∆∆

ה). ב, (לעיל כבר ‡·ÂÈשבארנו Ì‡ ‰˙È‰,זה עבד של –˙a »¿»≈»ƒ«
Ô‰kÏ Ï‡¯NÈ�א והב�, הבעל ומתו לכה�, שנישאה ישראל בת – ƒ¿»≈«…≈

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà íBéå,BðéàL ÷ôñ;úBøòN ézL àéáä ÷ôñ,àéáä àHL ÷ôñ.åéçà úa ìòå åéìò úéaä ìôð,äæ éà òeãé ïéàå §¤¨¨¥¤¥¨¥¥¦§¥§¨¨¥¤¥¦¨©©©¦¨¨§©©¨¦§¥¨©¥¤
ïBLàø úî–úîaéúî àGå úöìBç dúøö. ¥¦¨¨¨¤¤§¦§©¤¤

äñðBàä,äzôîäå,äèBMäå–íéìéëàî àGå íéìñBt àG.ìàøNéa àáì ïééeàø íðéà íàå–ïéìñBt elà éøä.ãöék? ¨¥§©§©¤§©¤§¦§©£¦¦§¦¥¨§¦¨Ÿ§¦§¨¥£¥¥§¦¥©
ïäk úa ìò àaL ìàøNé–äîeøza ìëàz;äøaò–äîeøza ìëàz àG;äéòîa øaòä Czçð–ìëàz.àaL ïäk ¦§¨¥¤¨©©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©©§¨¤§©¨ª¨§¥¤¨Ÿ©Ÿ¥¤¨

ìàøNé úa ìò–äîeøza ìëàz àG;äøaò–ìëàz àG;äãìé–ìëàz.áà ìMî ìBãb ïa ìL Bçk àöîð.ãáòä ©©¦§¨¥Ÿ©©§¨¦§¨Ÿ©¨§¨Ÿ©¦§¨Ÿ¤¥¨¦¤¨¨¤¤
äàéa íeMî ìñBt,òøæ íeMî ìñBt Bðéàå.ãöék?ïäkì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úa,ïa epîéä äãìéå,ïaä Cìäå ¥¦¦¨§¥¥¦¤©¥©©¦§¨¥©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤¥§¨©©¥
äçôMä ìò Laëðå,ïa epîéä äãìéå–ãáò äæ éøä,ïäkì ìàøNé úa åéáà íà äúéä–äîeøza ìëàz àG;úa §¦§©©©¦§¨§¨§¨¥¤¥£¥¤¤¤¨§¨¥¨¦©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨©

.maideáéúë äéáà úéá ìà äáùå ,äì ìñåô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà(íù)àì ,ïäëì ìàøùé úá éàå .äîáéá äãåâà àéäù áåùì äìåëé äðéàù íáé úøîåùì èøô
:àéä åéçà ïéð÷ åæå àðîçø øîà åôñë ïéð÷ ,äì ìéëàî.oiqex`deáéúëãë ,äì äìéñôà äéåä úòùîå ,äéåäá äì éð÷ã ,äì ìéñô ,àéä ìàøùéì ïäë úá éà(íù)úáå

:äéúåéçàìå äéçàì ä÷ùúå äéáà úéáá äîåøú ìù ïéé ñåë äì åâæîé àîù äøéæâ ,äì ìéëàî àì ,ïäëì ìàøùé úá éà .øæ ùéàì äéäú éë ïäë.yxgdeïäë úá éà
:éð÷ àì àúééøåàãî ùøçå àðîçø øîà åôñë ïéð÷ã ,äì ìéëàî àì ,àéä ïäëì ìàøùé úá éàå .ïðáøã àúð÷úá äàð÷ àäã ,äì ìñô ,àéä ìàøùéìmipy ryz oae

.'eke cg` meieçàíéðù òùú ïáù ,äîåøúá ìåëàìî äìñô ,ìàøùé úá ìò åà äéåìä ìò åà úðäëä ìò àáå ãçà íåéå íéðù òùú ïá àåäù äðåäëì íéìåñôä ïî ã
:øåîâ ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,äîåøúá äìéëàî åðéà ,ãçà íåéå íéðù òùú ïá ïäëì úàùéð ìàøùé úá éàå .åúìéòáá äììçúðå äàéá åúàéá ãçà íåéåryz oa wtq oke

.'eke mipy:ìñåôå éàãå òùú ïáë åðéã.`iad `l wtq zexry izy `iad wtqäéùåã÷å àéáä àì ÷ôñ úåøòù éúù àéáä ÷ôñ ,äùàä úà ùãé÷ù ïè÷
:úîáéúî àìå úöìåç åúùà ,÷ôñ éùåã÷.eig` za lre eilr ziad ltpíåùî äúøö äøåèôå åéçà éðôì íåáéì ïäéúù åìôðå ïåùàø úî àåä ÷ôñ .åúùà àéäù

.úîáéúî àìå úöìåç äúøö .úåøúåî ïäéúåøö 'åëå åðàéî åà åúî íà ïìåëå ïðúãë äåøò úøö äúøö éàåä àì íåáéì äìéôð úòùáå äðåùàø äúî àéä ÷ôñ ,úáä úøö
:åäééãäá àäì éðú àøîåçì é÷éôñá éøééàã éãééàå

d.dheyde:ïéð÷ åðéð÷ ïéàù ,ìéëàî àìå ìñåô àì ïéùåãé÷å äôåç é"ò åìéôà.lk`z dirnay xaerd jzgp:úîå åúãìé íà ïéãä àåäå .ãéî`l dxair
.lk`z:ìéëàî åðéà øáåòäù.a` lyn lecb:ìéëàî åðáå ,àéä åðéð÷ åàìå ïéùåã÷ íùì äéìò àá àìù éôì ìéëàî åðéà ìòåáäù.d`ia meyn lqet cardíà

:äîåøúá ìåëàìî äìñô úðäëä ìò àá.rxf meyn lqet epi`e:øùë ìàøùéî ïäë úáì òøæ äì ùé íà.yakp:äéìò àáå ÷çãð.car df ixdäçôù ãìåù

`xephxa yexit

מעוברת, והניחה ומת לכה� ישראל בת נישאה וא� oלמעוברת. i`

xaerd:הקודמת במשנה שבארנו מהטע� בתרומה, אותה celiמאכיל

.lik`n epi` celi epi`y ,lik`n–?cvik maid�ליב שנזדקקה כה� בת

שנאמרmaidישראל, תרומה, מאכילת אותה אל(ש�):פוסל "ושבה

כה�, ליב� שנזדקקה ישראל בת יב�. לשומרת פרט – אביה" oבית i`

maidשנאמר בתרומה, אותה יא):מאכיל ש�, נפש(ש� יקנה כי "וכה�

etqk oipwקניינו אלא כספו קניי� אינה יב� ושומרת בו", יאכל הוא

– אחיו. cvik?של oiqexi`dלאכול אסורה לישראל, שנתארסה כה� בת

אינה לכה�, שנתארסה ישראל בת קניי�. בה לו יש שהרי בתרומה,

שהרי בתרומה, לאכול לה מותר התורה מ� ואמנ� בתרומה; אוכלת

על חכמי� אסרו אבל הקידושי�, בכס� לו שנקנתה היא, כספו קניי�

שת עד בתרומה לאכול תרומההארוסה תאכיל שמא גזירה לחופה, יכנס

זמ� עד אביה בבית לשבת ארוסה ודר� הואיל ולאחותה, לאחיה

– cvik?נישואיה. yxgdמלאכול פסולה חרש, לישראל שנישאה כה� בת

חרש, לכה� שנישאה ישראל בת חכמי�. בתקנת קנאה שהרי בתרומה,

מ� קניי� בר אינו וחרש כספו", "קניי� שנאמר: בתרומה, אוכלת אינה

– דעת. ב� שאינו cvik?התורה, cg` meie mipy ryz oaשנבעלה אשה

חלל או נתי� שהוא כגו� לה, אסור והוא אחד, ויו� שני� תשע לב�

שנעשתה מפני בתרומה, לאכול ואסורה הכהונה מ� נפסלה ממזר, או

אחד, ויו� שני� תשע ב� לכה� שנישאה ישראל ובת חללה. או זונה

קניי� קניינו שאי� לפי בתרומה, מאכילה אינו ביאה שביאתו פי על א�

וכ� B�È‡Lגמור. ˜ÙÒ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈ�L ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»»≈∆≈
ב� ואפילו אחד; ויו� שני� תשע כב� ודינו לחומרה בו הולכי� –

שהוא אלא אחד, ויו� שנה עשרה B¯ÚN˙,שלש ÈzL ‡È·‰ ˜ÙÒ»≈≈ƒ¿≈¿»
‡È·‰ ‡HL ˜ÙÒהוא שא� היינו מאכיל, ואינו פוסל הוא הרי – »≈∆≈ƒ

וקידושיו שערות שתי הביא א� שספק פי על א� כה�, בת וקידש ישראל

בת וקידש כה� הוא וא� בתרומה; מלאכול פסולה זו הרי קידושי�,

אסורה הקידושי�, בשעת שערות שתי הביא א� שספק כיו� ישראל,

בתרומה. ‡ÂÈÁלאכול ˙a ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ÏÙ�,אשתו שהיתה – »«««ƒ»»¿««»ƒ
ÔBL‡¯ ˙Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Âלפני ונפלו ראשו�, מת הבעל ספק – ¿≈»«≈∆≈ƒ

ערווה משו� הייבו� מ� פטורות שתיה� והרי לייבו�, וצרתה בתו אחיו

היתה לא לייבו�, צרתה וכשנפלה ראשונה, מתה אחיו בת ספק וצרתה,

א� "וכול� א): (א, ששנינו כמו להתייב�, מותרת והיא ערווה, צרת

מותרות", צרותיה� ÓaÈ˙Ó˙מתו... ‡GÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ.מספק – »»»∆∆¿ƒ¿«∆∆

ה ה נ ש מ ר ו א ב

B‡‰ÌÈÏÈÎ‡Ó ‡GÂ ÌÈÏÒBt ‡G ,‰ËBM‰Â ,‰zÙÓ‰Â ,Ò�– »≈¿«¿«∆¿«∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
בתרומה; מלאכול אותה פוסל אינו כה�, בת פיתה או שאנס ישראל

בתרומה. מאכילה אינו ישראל, בת פיתה או שאנס שהואdheydוכה�

כה� הוא וא� בתרומה, מלאכול פוסלה אינו כה�, בת ונשא ישראל

קניי�. קניינו שאי� בתרומה, מאכילה אינו ישראל בת ‡Ì�Èונשא Ì‡Â¿ƒ≈»
Ï‡¯NÈa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯אינו השוטה או המפתה או המאנס א� – ¿ƒ»…¿ƒ¿»≈

ממזר, שהוא כגו� ישראל, בקהל לבוא ÔÈÏÒBtראוי el‡ È¯‰– ¬≈≈¿ƒ
ונעשתה לה לפסול נבעלה שהרי הכהונה, מ� כה� בת את בביאת�

Ô‰kזונה. ˙a ÏÚ ‡aL Ï‡¯NÈ ?„ˆÈkאו בפיתוי, או באונס – ≈«ƒ¿»≈∆»««…≈
שוטה, Óe¯za‰כשהוא ÏÎ‡zעשאה לא הפנויה על הבא שפנוי – …««¿»

Óe¯za‰(המאירי);זונה ÏÎ‡z ‡G ,‰¯aÚכמו) פוסל שהעובר – ƒ¿»…««¿»
הקודמת); במשנה ÈÚÓa‰ששנינו ¯aÚ‰ CzÁ��א הדי� והוא – ∆¿«»À»¿≈∆»

ומת, מיד.ÏÎ‡zילדתו –Ï‡¯NÈ ˙a ÏÚ ‡aL Ô‰kאו באונס – …«…≈∆»««ƒ¿»≈
שוטה, כשהוא או Óe¯za‰בפיתוי, ÏÎ‡z ‡Gנעשתה שלא – …««¿»

ÏÎ‡zקניינו; ‡G ,‰¯aÚבמשנה כמבואר מאכיל, אינו שהעובר – ƒ¿»…«
ÏÎ‡zהקודמת; ,‰„ÏÈאמו את מאכיל והוא כה�, הוא שהב� – »¿»…«
‡·תרומה. ÏMÓ ÏB„b Ôa ÏL BÁk ‡ˆÓ�,האכילה לא שהאב – ƒ¿»…∆≈»ƒ∆»

שנולד הב� ואילו קניינו, ואינה קידושי�, לש� עליה בא שלא לפי

מאכילה. הוא ביאה Èa‡‰מאותה ÌeMÓ ÏÒBt „·Ú‰בא שא� – »∆∆≈ƒƒ»
התרומה, ומ� הכהונה מ� פסלה כה�, בת ÌeMÓעל ÏÒBt B�È‡Â¿≈≈ƒ

Ú¯Ê:�והול מפרש שהוא כמו –Ï‡¯NÈ ˙a ?„ˆÈkשנישאה,Ô‰kÏ ∆«≈««ƒ¿»≈«…≈
Ô‰kאו ˙aשנישאהÔa‰ CÏ‰Â ,Ôa epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯NÈÏ «…≈¿ƒ¿»≈¿»¿»≈∆≈¿»««≈

‰ÁÙM‰ ÏÚ LaÎ�Â– הוא גנאי לשו� (נכבש עליה שבא כלומר – ¿ƒ¿«««ƒ¿»
Ú·„),רש"י ‰Ê È¯‰ ,Ôa epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂכמו כמותה, שפחה שולד – ¿»¿»≈∆≈¬≈∆∆∆

ה). ב, (לעיל כבר ‡·ÂÈשבארנו Ì‡ ‰˙È‰,זה עבד של –˙a »¿»≈»ƒ«
Ô‰kÏ Ï‡¯NÈ�א והב�, הבעל ומתו לכה�, שנישאה ישראל בת – ƒ¿»≈«…≈

izdw - zex`ean zeipyn
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ìàøNéì ïäk–äîeøza ìëàz.ìéëàîe ìñBt øæîî.ãöék?ïäkì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úáe,úa epîéä äãìéå, Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨©§¥¥©£¦¥©©¦§¨¥©Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©
ãáòì úàOðå úaä äëìäå,éBbì Bà,epîéä äãìéåïa–øæîî äæ éøä,ïäkì ìàøNé úa Bnà íà äúéä–ìëàz §¨§¨©©§¦¥¨¤¤©§¨§¨¥¤¥£¥¤©§¥¨§¨¥¦©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©

äîeøza;ìàøNéì ïäk úa–äîeøza ìëàz àG. ©§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
åìñBt àeäL íéîòt ìBãb ïäk.ãöék?ìàøNéì ïäk úa,úa epîéä äãìéå,ïäkì úqðå úaä äëìäå,epîéä äãìéå Ÿ¥¨§¨¦¤¥¥©©Ÿ¥§¦§¨¥§¨§¨¥¤©§¨§¨©©§¦¥©Ÿ¥§¨§¨¥¤
ïa–çaænä éab ìò LnLîe ãîBò ìBãb ïäk úBéäì éeàø äæ éøä,Bnà íà úà ìñBôe Bnà úà ìéëàî;úàæåúøîBà: ¥£¥¤¨¦§Ÿ¥¨¥§©¥©©¥©¦§¥©©£¦¤¦¥¤¥¦§Ÿ¤¤

ìBãb ïäk éðák àG,éðìñBt àeäLäîeøzä ïî. ¦§¦Ÿ¥¨¤§¥¦¦©§¨
é ð é î ù ÷ ø ô

àíéàîhä ìëå ìøòä–äîeøza eìëàé àG.ïäéãáòå ïäéLð–äîeøza eìëàé.äëôL úeøëe àkc òeöt,ïäéãáòå ïä ¤¨¥§¨©§¥¦Ÿ§©§¨§¥¤§©§¥¤Ÿ§©§¨§©©¨§¨§¨¥§©§¥¤
–eìëàé;ïäéLðe–eìëàé àG.äëôL úeøëe àkc òeöt äNòpMî dòãé àG íàå–eìëàé elà éøä. Ÿ§§¥¤Ÿ§§¦§¨¨¦¤©£¨§©©¨§¨§¨£¥¥Ÿ¥

:äåîë.dnexza lk`z l`xyil odk za eia` m` dzidäéì ïðéãù äåáà øúá åàìã ,ìéñô àì éàä ,ìñåô ãìå àîìòáå íéé÷ ãìåäã áâ ìò óà ,åéáà úî íà
:àåä òøæ åàìã

e.en` m` z` lqeteáéúëã äîåøúì úøæåç äðéà íéé÷ äæù ïîæ ìëå .äúá úúéî øçàì äéáà úéáã äîåøúì úøæåç åîà íà äúéä ,àåä åàì éàã(á"ë àø÷éå)òøæå
:úåøåãä ìë óåñ ãò ïáä úá úá åà ,ïáä ïá ïá åà ,úáä úá úá åà ,äéìò ïééò ,äì ïéà.lecb odk ipak `l:äîåøúä ïî éðìñåô àåäù ìàøùéá åúåîë åáøé àì øîåìë

g`.lxrd:äìéî úîçî åéçà åúîù ìøò ïäë.dnexza lke` epi`äéá áéúëã çñôî ïðéôìéã(á"é úåîù):åá ìëàé àì ìøò ìëå.elk`i mdicare mdiyp
:äð÷ú íéøñåçî åäééôåâ åäðéàã àìà íéðäë ììëî é÷ôð àì äàîåèå äìøò íåùî àäã.elk`i `l mdiyp:äì ìåñôì äìòáðã ,åúàéáá äììç äéåùã`l m`e

.drci:àëã òåöô äùòðù øçàì äéìò àá àìå ïëì íãå÷ åì äàåùð äúéäù

`xephxa yexit

בנה, ב� שקיי� פי Óe¯za‰על ÏÎ‡z ‡Gאינו בנה שב� לפי – …««¿»
עבד; אלא Ï‡¯NÈÏכה� Ô‰k ˙aבת זה עבד של אביו א� היתה – «…≈¿ƒ¿»≈

והב�, הבעל ומתו לישראל, שנישאה Óe¯za‰כה� ÏÎ‡zבית של – …««¿»
oi`y,rxfאביה, meyn dlqet card.בנה של זרעו הוא שאי� ≈¿»ÊÓÓ¯לפי

Ï‡¯NÈ ˙a ?„ˆÈk .ÏÈÎ‡Óe ÏÒBtשנישאהÔ‰k ˙·e ,Ô‰kÏ ≈«¬ƒ≈««ƒ¿»≈«…≈«…≈
Ï‡¯NÈÏ,לישראל שנישאה כה� בת או –‰ÎÏ‰Â ,˙a epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿»≈¿»¿»≈∆«¿»¿»

¯ÊÓÓ ‰Ê È¯‰ ,Ôa epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂ ,ÈBbÏ B‡ ,„·ÚÏ ˙‡O�Â ˙a‰««¿ƒ≈»∆∆«¿»¿»≈∆≈¬≈∆«¿≈
הולד ישראל בת על הבא עבד או שגוי האומר, כדעת היא משנתנו –

כשר שהוולד היא ההלכה אבל משנהממזר, א; מה, יבמות גמרא (עיי�

משנתנו); על איגר עקיבא רבי תוספות ועיי� יב; ג, ‡Bnקידושי� Ì‡ ‰˙È‰»¿»≈ƒ
Ô‰kÏ Ï‡¯NÈ ˙a,ובתה בעלה שמתו פי על א� –‰Óe¯za ÏÎ‡z «ƒ¿»≈«…≈…««¿»

שהממזר העבד, מ� או הגוי מ� לבתה שנולד הנכד אותו מחמת –

בתרומה. Ï‡¯NÈÏמאכיל Ô‰k ˙aשנישאה כה� בת אמו א� היתה – «…≈¿ƒ¿»≈
והבת, הבעל ומתו Óe¯za‰לישראל, ÏÎ‡z ‡G,אביה בית של – …««¿»

שהממזר ששנינו וזהו בתרומה, מלאכול מעכבה הממזר שנכדה לפי

פוסל.
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זרע ממנו לה יש א� מכה�, שנתאלמנה ישראל שבת הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר

שנתאלמנה כה� ובת בתרומה, ידו על אוכלת היא הרי פסול, זרע ואפילו קיי�, שהוא

באה מבעלה, לה שיש זרע כל ידי על אביה בית של תרומה מאכילת נפסלת מישראל

בית של בתרומה מלאכול אמו א� את פוסל גדול כה� אפילו שלפעמי� ללמד, משנתנו

אביה.

ÏÒBt ‡e‰L ÌÈÓÚt ÏB„b Ô‰k.תרומה מאכילת אמו א� את – …≈»¿»ƒ∆≈
Ô‰k ˙a ?„ˆÈkשנישאה‰ÎÏ‰Â ,˙a epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯NÈÏ ≈««…≈¿ƒ¿»≈¿»¿»≈∆«¿»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ ,Ôa epÓÈ‰ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰kÏ ˙q�Â ˙a‰««¿ƒ≈«…≈¿»¿»≈∆≈¬≈∆»ƒ¿…≈
,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚ ÏB„b�ב ‡Bnואותו ˙‡ ÏÈÎ‡Ó »≈¿«≈««≈«ƒ¿≈««¬ƒ∆ƒ

אביו, מיתת לאחר בתרומה –Bn‡ Ì‡ ˙‡ ÏÒBÙeכשמתה אפילו – ≈∆≈ƒ
חוזרת אמו א� היתה הנכד שאילולא אביה, בית לתרומת לחזור אמו,

קיי�, שהנכד זמ� כל אבל אביה, בבית תרומה לאכול בתה מיתת לאחר

אביה; בית לתרומת חוזרת ‡ÓB¯˙אינה ˙‡ÊÂאמו א� ולכ� – ¿…∆∆
ואומרת: ÏB„bמתרעמת Ô‰k È�·k ‡Gבתי כב� בישראל ירבו לא – ƒ¿ƒ…≈»

גדול mipak),כה� md ixd mipa ipa)‰Óe¯z‰ ÔÓ È�ÏÒBt ‡e‰L– ∆¿≈ƒƒ«¿»
אומרת: שהיא ברייתא, מובאת fek`ובגמרא iza oa zxtk ipixd"כלי)

ממזר), כלומר ck`קט�, iza oa zxtk ipi`e ,dnexz iplik`ny,חשוב (כלי

גדול), כה� dnexzd".כלומר on iplqety
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תרומה. אכילת בדיני ללמד מוסיפה משנתנו

Ï¯Ú‰מילה מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ערל, כה� (רש"י),– ∆»≈
ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ,שנטמא כה� וכל –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G�אסורי – ¿»«¿≈ƒ…¿«¿»

שלמדי� ערל, של הטע� מבואר בגמרא בברייתא בתרומה; לאכול

נאמר פסח בקרב� שכ� פסח, מקרב� שווה מה):בגזירה יב, (שמות

"xikye ayezנאמר ובתרומה בו", יאכל י):לא כב, כה�ayez"(ויקרא

xikye,בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר תושב מה קודש", יאכל לא

מח):שנאמר יב, האמור(שמות ושכיר תושב א� בו" יאכל לא ערל "וכל

בה; אסור ערל mi`nhd,בתרומה mrheד�ז):שנאמר כב, "איש(ויקרא

שכבת ממנו תצא אשר איש או זב או צרוע והוא אהר� מזרע איש

יטמא אשר באד� או לו, יטמא אשר שר� בכל יגע אשר איש או זרע.

וטהר, השמש ובא במי�, בשרו רח� א� כי הקדשי� מ� יאכל ולא לו...

הוא"; לחמו כי הקדשי� מ� יאכל Ô‰È„·ÚÂואחר Ô‰ÈL�הערל של – ¿≈∆¿«¿≈∆
הטמאי�, כל Óe¯za‰ושל eÏÎ‡Èולא ה�, כהני� בעליה� שהרי – …¿«¿»

תיקו�, ה� שחסרי� אלא הכהונה, מ� וטומאה ערלות משו� יצאו

שאינ� ועבדיה� נשיה� הלכ� לטבול, צרי� והטמא לימול צרי� שהערל

בתרומה. אוכלי� תיקו� ÎÙL‰חסרי� ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt�כה – ¿««»¿»¿»
ב, משנה להל� כמפורש שפכה, כרות או דכא פצוע Ô‰È„·ÚÂ,שהוא Ô‰≈¿«¿≈∆

eÏÎ‡È,בתרומה –eÏÎ‡È ‡G ,Ô‰ÈL�eלפסול ונבעלו הואיל – …¿¿≈∆…¿
שנאמר ב):לה�, כג, בקהל(דברי� שפכה וכרות דכא פצוע יבוא "לא

תרומה. מאכילת נפסלו לפיכ� dÚ„Èה'", ‡G Ì‡Âעל בא לא א� – ¿ƒ¿»»
) "mc`deאשתו oeylnrciezy` deg z`�ש ועיי� א; ד, בראשית – "

טז), ÎÙL‰כד, ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰NÚpMÓשנישאה כלומר – ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»
בתרומה, אכלה וכבר שפכה, כרות או דכא פצוע שנעשה קוד� לו

עליה, בא לא שפכה כרות או דכא פצוע שנעשה ‡elולאחר È¯‰¬≈≈
eÏÎ‡È,�בר לאכול. מוסיפות ה� הרי בתרומה, אכלו וכבר שהואיל – …≈

הרי עליה, בא שלא פי על א� שקידשה, בשעה דכא פצוע היה א�

כדעת פסולה, לביאה ממתנת שהיא לפי בתרומה, לאכול אסורה היא

ג). ו, (לעיל קמא תנא

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipiny wxt zenai zkqn

áàkc òeöt eäæéà?BlL íéöéaä eòöôpL ìk,ïäî úçà elôàå.äëôL úeøëe?ãébä úøëpL ìk.äøèòäî øizLð íàå ¥¤§©©¨¨¤¦§§©¥¦¤©£¦©©¥¤§¨§¨¨¤¦§©©¦§¦¦§©©¥¨£¨¨
äøòOä èeçk elôà–øLk.äëôL úeøëe àkc òeöt–úøøçLîáe úøBiba ïéøzî;ìäwa àálî àlà ïéøeñà ïðéàå, £¦§©©£¨¨¥§©©¨§¨§¨ª¨¦©¦¤©§ª§¤¤§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ©¨¨

øîàpL(á ,âë íéøáã):" 'ä ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àG". ¤¤¡©¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©
âíéøeñà éáàBîe éðBnò,íìBò øeqà ïøeqàå,ãiî úBøzî íäéúBá÷ð ìáà.GL ãò àlà íéøeñà íðéà éîBãàå éøöîäL ©¦¨¦£¦§¦¨¦¨£¨§¥¥¤ª¨¦¨¦§¦©£¦¥¨£¦¤¨©§¨

úBøBc,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà.ïBòîL éaøãiî úBá÷pä úà øézî.øîàïBòîL éaø:íéøácä øîçå ì÷:íà äîe ¤¨§¨¦§¤¨§¥©¦¦§©¦¤©§¥¦¨¨©©¦¦§©¨Ÿ¤©§¨¦¨¦
íìBò øeqà íéøëfä úà øñàL íB÷îa,ãiî úBá÷pä úà øézä–GL ãò àlà íéøëfä úà øñà àHL íB÷îäL ¦§¤¨©¤©§¨¦¦¨¦¦¤©§¥¦¨§¤¨©¤©§¨¦¤¨©§¨

úBøBc,ãiî úBá÷pä úà øézpL ïéã Bðéà?Bì eøîà:äëìä íà–ìa÷ð,ïécì íàå–äáeLz Lé.íäì øîà:éë àG, ¥¦¤©¦¤©§¥¦¨¨§¦£¨¨§©¥§¦©¦¥§¨¨©¨¤¦
ïéøeñà ïéðéúðe ïéøæîî !øîBà éðà äëìä,íìBò øeqà ïøeqàå,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà. £¨¨£¦¥©§¥¦§¦¦£¦§¦¨¦¨¤¨§¨¦§¤¨§¥

ãøîàòLBäé éaø:õìBç ñéøqäL ézòîL,BzLàì ïéöìBçå,õìBç àG ñéøqäå,BzLàì ïéöìBç àGå;Løôì éì ïéàå. ¨©©¦§ª©¨©§¦¤©¨¦¥§§¦§¦§§©¨¦¥§§¦§¦§§¥¦§¨¥

a.dxhrdn xiizyp m`eáå .äìéîä íå÷îá úô÷îä øùá úøåù àéä äøèò .óåâä ãöì äìòîìå äøèòäî àìà ãéâ ïéàù ,øùë ,êìéàå äøèòäî êúçðùòöôðù ïé
ìëä éìåç úîçî ìáà ,íãà éãéá éìéî éðäå .íéìåñô íìåë ,íéöéáä éèåçá ïéá íéöéáá ïéá ãéâá ïéá ,úøëðù ïéá ,åéìàî ïè÷åäå êòîúðù ïéá ,ïéëñå áøç úëî ïéîë ãéâä

:øùë
b.oicl m`e:êîöòî øîåçå ì÷ ùøåã äúàù.daeyz yiøîàú ,íã÷ì äëøã ïéà äùàäå åîã÷ àì øùà øáã ìò ,ïîòè ùøôúð ïëù áàåîå ïåîòì äî ,áéùäì

:ïîòè ùøôúð àìù éîåãàå éøöîá.ik `l:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .øîåà éðà äëìä íå÷î ìëîå .äáåùú íëì ïéà øîåçå ì÷ ïã éúééä íà åìéôà.mipizpíéðåòáâ
:íéî éáàåùå íéöò éáèåçì íéðåúðå òùåäé éîéá åøéâúðù

c.qixqdy:åúùàì ïéöìåçå õìåçù ñéøñ ùé.'eke uleg `l qixqdeáéúëã(ä"ë íéøáã):éåçî åîùù äæì èøô ,åîù äçîé àìå.yxtl il oi`ùøôì òãåé éðéà

`xephxa yexit
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˙Á‡ elÙ‡Â ,BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰ÊÈ‡≈∆¿««»»∆ƒ¿¿«≈ƒ∆«¬ƒ««
Ô‰Ó.להוליד יכול ואינו –‰ÎÙL ˙e¯Îe?שפכה כרות ואיזהו – ≈∆¿»¿»

„Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk.הזכר אבר –elÙ‡ ‰¯ËÚ‰Ó ¯izL� Ì‡Â »∆ƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««≈»¬»»¬ƒ
‰¯ÚO‰ ËeÁk) לגיד מסביב –dxhrdהמקפת הגבוהה השפה היינו ¿««¬»

לראשו), ויורד משתפע וממנו סביב, הגיד בקהלLk¯את לבוא – »≈
כשנפצע אלא פסולי� שפכה וכרות דכא פצוע שאי� למדי�, בגמרא ה'.

כגו� שמי�, בידי שפכה וכרות דכא פצוע אבל אד�, בידי נכרת או

א� הפוסקי� רוב ולדעת וכדומה, רע� ידי על שנפצע או כ� שנולד

ה'. בקהל לבוא כשר הריהו מחלה, ידי ÎÙL‰,על ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»
˙¯¯ÁLÓ·e ˙¯Biba ÔÈ¯zÓשפחה או גיורת לישא לה� מותר – À»ƒ«ƒ∆«¿À¿∆∆

משוחררת; Ô�È‡ÂÏ‰waכנענית ‡·lÓ ‡l‡ ÔÈ¯eÒ‡בישראל – ¿≈»¬ƒ∆»ƒ»…«»»
ה'", "קהל ÎÙL‰הקרויי� ˙e¯Îe ‡kcŒÚeˆÙ ‡·ÈŒ‡G" :¯Ó‡pL∆∆¡«»…¿««»¿»¿»

"'‰ Ï‰˜a�גרי שקהל "קהל", בכלל אינ� ומשוחררי� גרי� אבל – ƒ¿«
"קהל". קרויי� אינ�

: dxrdכתוב dkc"בתורה revt"נפוגותי" שי": "מנחת בעל וכותב (בה"א).

אל ואשאל בה"א, או באל"� "דכא" כתוב א� לדעת... מאד עד ונדכיתי

יד כתבי קדמוני� ספרי� בכמה וג� הדפוס ובספרי לי. מגיד ואי� הסופרי�

באל"�"... "דכא" df).כתוב oipra xeaicd z` aigxny ,my oiir)
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ה', בקהל לבוא הפסולי� בשאר ג� ללמד משנתנו באה שפכה וכרות דכא פצוע אגב

הפסוק אחרי d'"שכ� ldwa dkty zexke `kc revt `eai `l":(ג�ט כג, (דברי� ש� נאמר

ldwa ia`ene ipenr `eai `l .'d ldwa el `eai `l ixiyr xec mb .'d ldwa xfnn `eai `l"

`l ,`ed jig` ik inec` arzz `l ...mler cr 'd ldwa mdl `eai `l ixiyr xec mb ,'d

."'d ldwa mdl `eai iyily xec mdl ecleei xy` mipa .evx`a ziid xb ik ixvn arzz

ÌÈ¯eÒ‡ È·‡BÓe È�BnÚשנאמר ישראל, בקהל לבוא כג,– (דברי� «ƒ»ƒ¬ƒ
ישראלד): לבת שאסור כלומר ה'". בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא

לה�, ÌÏBÚלהינשא ¯eq‡ Ô¯eq‡Â:�בה שנאמר דורותיה�, לכל – ¿ƒ»ƒ»
ה' בקהל לה� יבוא לא עשירי דור mler"ג� cr."Ï·‡Ì‰È˙B·˜� ¬»¿≈≈∆

„iÓ ˙B¯zÓשנאמר ישראל, בקהל לבוא מתגיירות, כשה� ש�,– (ש� À»ƒ»
ה'...ד�ה): בקהל ומואבי עמוני יבוא `mkz"לא encw `l xy` xac lr

mixvnn mkz`va jxca minae mgla,�בנשי שיי� אינו זה וטע� ..."

לקד� אשה של דרכה ואי� לקד� איש של דרכו עז,שכ� יבמות (גמרא

הדרשה:א). מ� זה למדי� עמונית,"ipenr"וכ� מואבית."ia`en"ולא ולא

ÌÈ¯eÒ‡ Ì�È‡ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ,ישראל בקהל לבוא –„Ú ‡l‡ ƒ¿ƒ«¬ƒ≈»¬ƒ∆»«
GL˙B¯Bc ‰Lשלישי דור לה� יולדו אשר "בני� בה�: שנאמר – ¿»

ה'", בקהל לה� �˜·B˙יבוא „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡�ובי זכרי� בי� – ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
טע�. בשו� איסור� הכתוב תלה לא שהרי ÈzÓ¯נקבות, ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«ƒ

˙B·˜p‰ והאדומיות,‡˙ המצריות –„iÓלבוא שנתגיירו, לאחר – ∆«¿≈ƒ»
ישראל. ‡Ìבקהל ‰Óe :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜ :ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿«»…∆«¿»ƒ»ƒ

¯Ò‡L ÌB˜Óa,הכתוב –ÌÏBÚ ¯eq‡ ÌÈ¯Îf‰ בעמוני‡˙ היינו – ƒ¿∆»«∆«¿»ƒƒ»
iÓ„ומואבי, ˙B·˜p‰ ˙‡ ¯Èz‰,לעיל ששנינו כמו –‡HL ÌB˜Ó ƒƒ∆«¿≈ƒ»¿∆

GL „Ú ‡l‡ ÌÈ¯Îf‰ ˙‡ ¯Ò‡˙B¯Bc ‰L,ואדומי במצרי היינו – »«∆«¿»ƒ∆»«¿»
„iÓ ˙B·˜p‰ ˙‡ ¯ÈzpL ÔÈ„ B�È‡?וחומר קל אינו כלו� –e¯Ó‡ ≈ƒ∆«ƒ∆«¿≈ƒ»»¿

BÏ:�שמעו לרבי חכמי� –‰ÎÏ‰ Ì‡,�מרבותי קבלת כ� א� – ƒ¬»»
Ïa˜�,�דברי את –ÔÈcÏ Ì‡Âוחומר קל לדו� בא אתה א� אבל – ¿«≈¿ƒ«ƒ

eLz·‰מעצמ�, LÈדבר "על הטע� נתפרש ומואב בעמו� שכ� – ≈¿»
לא ואדומי במצרי אבל לקד�, דרכה אי� והאשה קדמו", לא אשר

טעמ� ברטנורא).נתפרש המאירי; אחרת(רמב"�; תשובה מביאי� ובגמרא

וחומר הקל את לפרו� ב).כיצד עז, יבמות Ì‰Ï(עיי� ¯Ó‡רבי – »«»∆
לחכמי�: ‡ÓB¯!שמעו� È�‡ ‰ÎÏ‰ ,ÈÎ ‡Gהייתי א� א� כלומר – ƒ¬»»¬ƒ≈

מקו� ומכל תשובה, לכ� אי� וחומר מקל `xne,ד� ip` dkld�שכ

מרבותי. oerny.קיבלתי iaxk dkld oi`eÔÈ¯ÊÓÓ,ד) לעיל כמבואר – «¿≈ƒ
בארנוÔÈ�È˙�eיג), וכבר יהושע, בימי שנתגיירו הגבעוני� מ� – ¿ƒƒ

הכתוב ש� על "נתיני�" כז):שנקראי� ט, יהושע...mpzie"(יהושע

מי�", ושואבי עצי� שנאמר‡ÔÈ¯eÒחוטבי ישראל, בקהל לבוא – ¬ƒ
ג): כג, עליה�(דברי� שגזר הנתיני�, וטע� ה'"; בקהל ממזר יבוא "לא

ישראל בקהל יבואו שלא דוד כ� ואחר עט,יהושע יבמות גמרא (עיי�

ÌÏBÚא), ¯eq‡ Ô¯eq‡Âבממזר שנאמר לאש�):(– עשירי דור "ג� ¿ƒ»ƒ»
עשירי", דור עשירי, "דור שווה בגזירה ולמדי� ה'", בקהל לו יבוא

עשירי" "דור א� בפסוק, כמפורש עול�" "עד ש� מה ומואבי, מעמוני

עול� עד בממזר להתחת�(ספרי)הכתוב שלא גזרו הנתיני� על וא� ;

לעול� טוב").עמה� יו� "תוספות ועיי� ש�; יבמות תוספות «∆‡Á„(עיי�
˙B·˜� „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ.נקבות ובי� זכרי� בי� – ¿»ƒ¿∆»¿≈

ד ה נ ש מ ר ו א ב

היינו בסריס, דנה היא הקודמות למשניות וכהמש� וייבו�, חליצה לדיני חוזרת משנתנו

וייבו�. חליצה לעני� הוא מה להוליד, מסוגל ואינו אשכיו, שניטלו מי

,BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁÂ ,ıÏBÁ ÒÈ¯q‰L ÈzÚÓL :ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«»«¿ƒ∆«»ƒ≈¿¿ƒ¿ƒ¿

izdw - zex`ean zeipyn



קכג c dpyn ipiny wxt zenai zkqn

áàkc òeöt eäæéà?BlL íéöéaä eòöôpL ìk,ïäî úçà elôàå.äëôL úeøëe?ãébä úøëpL ìk.äøèòäî øizLð íàå ¥¤§©©¨¨¤¦§§©¥¦¤©£¦©©¥¤§¨§¨¨¤¦§©©¦§¦¦§©©¥¨£¨¨
äøòOä èeçk elôà–øLk.äëôL úeøëe àkc òeöt–úøøçLîáe úøBiba ïéøzî;ìäwa àálî àlà ïéøeñà ïðéàå, £¦§©©£¨¨¥§©©¨§¨§¨ª¨¦©¦¤©§ª§¤¤§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ©¨¨

øîàpL(á ,âë íéøáã):" 'ä ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àG". ¤¤¡©¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©
âíéøeñà éáàBîe éðBnò,íìBò øeqà ïøeqàå,ãiî úBøzî íäéúBá÷ð ìáà.GL ãò àlà íéøeñà íðéà éîBãàå éøöîäL ©¦¨¦£¦§¦¨¦¨£¨§¥¥¤ª¨¦¨¦§¦©£¦¥¨£¦¤¨©§¨

úBøBc,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà.ïBòîL éaøãiî úBá÷pä úà øézî.øîàïBòîL éaø:íéøácä øîçå ì÷:íà äîe ¤¨§¨¦§¤¨§¥©¦¦§©¦¤©§¥¦¨¨©©¦¦§©¨Ÿ¤©§¨¦¨¦
íìBò øeqà íéøëfä úà øñàL íB÷îa,ãiî úBá÷pä úà øézä–GL ãò àlà íéøëfä úà øñà àHL íB÷îäL ¦§¤¨©¤©§¨¦¦¨¦¦¤©§¥¦¨§¤¨©¤©§¨¦¤¨©§¨

úBøBc,ãiî úBá÷pä úà øézpL ïéã Bðéà?Bì eøîà:äëìä íà–ìa÷ð,ïécì íàå–äáeLz Lé.íäì øîà:éë àG, ¥¦¤©¦¤©§¥¦¨¨§¦£¨¨§©¥§¦©¦¥§¨¨©¨¤¦
ïéøeñà ïéðéúðe ïéøæîî !øîBà éðà äëìä,íìBò øeqà ïøeqàå,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà. £¨¨£¦¥©§¥¦§¦¦£¦§¦¨¦¨¤¨§¨¦§¤¨§¥

ãøîàòLBäé éaø:õìBç ñéøqäL ézòîL,BzLàì ïéöìBçå,õìBç àG ñéøqäå,BzLàì ïéöìBç àGå;Løôì éì ïéàå. ¨©©¦§ª©¨©§¦¤©¨¦¥§§¦§¦§§©¨¦¥§§¦§¦§§¥¦§¨¥

a.dxhrdn xiizyp m`eáå .äìéîä íå÷îá úô÷îä øùá úøåù àéä äøèò .óåâä ãöì äìòîìå äøèòäî àìà ãéâ ïéàù ,øùë ,êìéàå äøèòäî êúçðùòöôðù ïé
ìëä éìåç úîçî ìáà ,íãà éãéá éìéî éðäå .íéìåñô íìåë ,íéöéáä éèåçá ïéá íéöéáá ïéá ãéâá ïéá ,úøëðù ïéá ,åéìàî ïè÷åäå êòîúðù ïéá ,ïéëñå áøç úëî ïéîë ãéâä

:øùë
b.oicl m`e:êîöòî øîåçå ì÷ ùøåã äúàù.daeyz yiøîàú ,íã÷ì äëøã ïéà äùàäå åîã÷ àì øùà øáã ìò ,ïîòè ùøôúð ïëù áàåîå ïåîòì äî ,áéùäì

:ïîòè ùøôúð àìù éîåãàå éøöîá.ik `l:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .øîåà éðà äëìä íå÷î ìëîå .äáåùú íëì ïéà øîåçå ì÷ ïã éúééä íà åìéôà.mipizpíéðåòáâ
:íéî éáàåùå íéöò éáèåçì íéðåúðå òùåäé éîéá åøéâúðù

c.qixqdy:åúùàì ïéöìåçå õìåçù ñéøñ ùé.'eke uleg `l qixqdeáéúëã(ä"ë íéøáã):éåçî åîùù äæì èøô ,åîù äçîé àìå.yxtl il oi`ùøôì òãåé éðéà

`xephxa yexit

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙Á‡ elÙ‡Â ,BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰ÊÈ‡≈∆¿««»»∆ƒ¿¿«≈ƒ∆«¬ƒ««
Ô‰Ó.להוליד יכול ואינו –‰ÎÙL ˙e¯Îe?שפכה כרות ואיזהו – ≈∆¿»¿»

„Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk.הזכר אבר –elÙ‡ ‰¯ËÚ‰Ó ¯izL� Ì‡Â »∆ƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««≈»¬»»¬ƒ
‰¯ÚO‰ ËeÁk) לגיד מסביב –dxhrdהמקפת הגבוהה השפה היינו ¿««¬»

לראשו), ויורד משתפע וממנו סביב, הגיד בקהלLk¯את לבוא – »≈
כשנפצע אלא פסולי� שפכה וכרות דכא פצוע שאי� למדי�, בגמרא ה'.

כגו� שמי�, בידי שפכה וכרות דכא פצוע אבל אד�, בידי נכרת או

א� הפוסקי� רוב ולדעת וכדומה, רע� ידי על שנפצע או כ� שנולד

ה'. בקהל לבוא כשר הריהו מחלה, ידי ÎÙL‰,על ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»
˙¯¯ÁLÓ·e ˙¯Biba ÔÈ¯zÓשפחה או גיורת לישא לה� מותר – À»ƒ«ƒ∆«¿À¿∆∆

משוחררת; Ô�È‡ÂÏ‰waכנענית ‡·lÓ ‡l‡ ÔÈ¯eÒ‡בישראל – ¿≈»¬ƒ∆»ƒ»…«»»
ה'", "קהל ÎÙL‰הקרויי� ˙e¯Îe ‡kcŒÚeˆÙ ‡·ÈŒ‡G" :¯Ó‡pL∆∆¡«»…¿««»¿»¿»

"'‰ Ï‰˜a�גרי שקהל "קהל", בכלל אינ� ומשוחררי� גרי� אבל – ƒ¿«
"קהל". קרויי� אינ�

: dxrdכתוב dkc"בתורה revt"נפוגותי" שי": "מנחת בעל וכותב (בה"א).

אל ואשאל בה"א, או באל"� "דכא" כתוב א� לדעת... מאד עד ונדכיתי

יד כתבי קדמוני� ספרי� בכמה וג� הדפוס ובספרי לי. מגיד ואי� הסופרי�

באל"�"... "דכא" df).כתוב oipra xeaicd z` aigxny ,my oiir)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ה', בקהל לבוא הפסולי� בשאר ג� ללמד משנתנו באה שפכה וכרות דכא פצוע אגב

הפסוק אחרי d'"שכ� ldwa dkty zexke `kc revt `eai `l":(ג�ט כג, (דברי� ש� נאמר

ldwa ia`ene ipenr `eai `l .'d ldwa el `eai `l ixiyr xec mb .'d ldwa xfnn `eai `l"

`l ,`ed jig` ik inec` arzz `l ...mler cr 'd ldwa mdl `eai `l ixiyr xec mb ,'d

."'d ldwa mdl `eai iyily xec mdl ecleei xy` mipa .evx`a ziid xb ik ixvn arzz

ÌÈ¯eÒ‡ È·‡BÓe È�BnÚשנאמר ישראל, בקהל לבוא כג,– (דברי� «ƒ»ƒ¬ƒ
ישראלד): לבת שאסור כלומר ה'". בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא

לה�, ÌÏBÚלהינשא ¯eq‡ Ô¯eq‡Â:�בה שנאמר דורותיה�, לכל – ¿ƒ»ƒ»
ה' בקהל לה� יבוא לא עשירי דור mler"ג� cr."Ï·‡Ì‰È˙B·˜� ¬»¿≈≈∆

„iÓ ˙B¯zÓשנאמר ישראל, בקהל לבוא מתגיירות, כשה� ש�,– (ש� À»ƒ»
ה'...ד�ה): בקהל ומואבי עמוני יבוא `mkz"לא encw `l xy` xac lr

mixvnn mkz`va jxca minae mgla,�בנשי שיי� אינו זה וטע� ..."

לקד� אשה של דרכה ואי� לקד� איש של דרכו עז,שכ� יבמות (גמרא

הדרשה:א). מ� זה למדי� עמונית,"ipenr"וכ� מואבית."ia`en"ולא ולא

ÌÈ¯eÒ‡ Ì�È‡ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ,ישראל בקהל לבוא –„Ú ‡l‡ ƒ¿ƒ«¬ƒ≈»¬ƒ∆»«
GL˙B¯Bc ‰Lשלישי דור לה� יולדו אשר "בני� בה�: שנאמר – ¿»

ה'", בקהל לה� �˜·B˙יבוא „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡�ובי זכרי� בי� – ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
טע�. בשו� איסור� הכתוב תלה לא שהרי ÈzÓ¯נקבות, ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«ƒ

˙B·˜p‰ והאדומיות,‡˙ המצריות –„iÓלבוא שנתגיירו, לאחר – ∆«¿≈ƒ»
ישראל. ‡Ìבקהל ‰Óe :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜ :ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿«»…∆«¿»ƒ»ƒ

¯Ò‡L ÌB˜Óa,הכתוב –ÌÏBÚ ¯eq‡ ÌÈ¯Îf‰ בעמוני‡˙ היינו – ƒ¿∆»«∆«¿»ƒƒ»
iÓ„ומואבי, ˙B·˜p‰ ˙‡ ¯Èz‰,לעיל ששנינו כמו –‡HL ÌB˜Ó ƒƒ∆«¿≈ƒ»¿∆

GL „Ú ‡l‡ ÌÈ¯Îf‰ ˙‡ ¯Ò‡˙B¯Bc ‰L,ואדומי במצרי היינו – »«∆«¿»ƒ∆»«¿»
„iÓ ˙B·˜p‰ ˙‡ ¯ÈzpL ÔÈ„ B�È‡?וחומר קל אינו כלו� –e¯Ó‡ ≈ƒ∆«ƒ∆«¿≈ƒ»»¿

BÏ:�שמעו לרבי חכמי� –‰ÎÏ‰ Ì‡,�מרבותי קבלת כ� א� – ƒ¬»»
Ïa˜�,�דברי את –ÔÈcÏ Ì‡Âוחומר קל לדו� בא אתה א� אבל – ¿«≈¿ƒ«ƒ

eLz·‰מעצמ�, LÈדבר "על הטע� נתפרש ומואב בעמו� שכ� – ≈¿»
לא ואדומי במצרי אבל לקד�, דרכה אי� והאשה קדמו", לא אשר

טעמ� ברטנורא).נתפרש המאירי; אחרת(רמב"�; תשובה מביאי� ובגמרא

וחומר הקל את לפרו� ב).כיצד עז, יבמות Ì‰Ï(עיי� ¯Ó‡רבי – »«»∆
לחכמי�: ‡ÓB¯!שמעו� È�‡ ‰ÎÏ‰ ,ÈÎ ‡Gהייתי א� א� כלומר – ƒ¬»»¬ƒ≈

מקו� ומכל תשובה, לכ� אי� וחומר מקל `xne,ד� ip` dkld�שכ

מרבותי. oerny.קיבלתי iaxk dkld oi`eÔÈ¯ÊÓÓ,ד) לעיל כמבואר – «¿≈ƒ
בארנוÔÈ�È˙�eיג), וכבר יהושע, בימי שנתגיירו הגבעוני� מ� – ¿ƒƒ

הכתוב ש� על "נתיני�" כז):שנקראי� ט, יהושע...mpzie"(יהושע

מי�", ושואבי עצי� שנאמר‡ÔÈ¯eÒחוטבי ישראל, בקהל לבוא – ¬ƒ
ג): כג, עליה�(דברי� שגזר הנתיני�, וטע� ה'"; בקהל ממזר יבוא "לא

ישראל בקהל יבואו שלא דוד כ� ואחר עט,יהושע יבמות גמרא (עיי�

ÌÏBÚא), ¯eq‡ Ô¯eq‡Âבממזר שנאמר לאש�):(– עשירי דור "ג� ¿ƒ»ƒ»
עשירי", דור עשירי, "דור שווה בגזירה ולמדי� ה'", בקהל לו יבוא

עשירי" "דור א� בפסוק, כמפורש עול�" "עד ש� מה ומואבי, מעמוני

עול� עד בממזר להתחת�(ספרי)הכתוב שלא גזרו הנתיני� על וא� ;

לעול� טוב").עמה� יו� "תוספות ועיי� ש�; יבמות תוספות «∆‡Á„(עיי�
˙B·˜� „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ.נקבות ובי� זכרי� בי� – ¿»ƒ¿∆»¿≈

ד ה נ ש מ ר ו א ב

היינו בסריס, דנה היא הקודמות למשניות וכהמש� וייבו�, חליצה לדיני חוזרת משנתנו

וייבו�. חליצה לעני� הוא מה להוליד, מסוגל ואינו אשכיו, שניטלו מי

,BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁÂ ,ıÏBÁ ÒÈ¯q‰L ÈzÚÓL :ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«»«¿ƒ∆«»ƒ≈¿¿ƒ¿ƒ¿

izdw - zex`ean zeipyn



eקכד dpyn ipiny wxt zenai zkqn

øîààáé÷ò éaø:Løôà éðà:õìBç íãà ñéøñ,BzLàì ïéöìBçå,øLkä úòL Bì äúéäL éðtî.õìBç àG änç ñéøñ ¨©©¦£¦¨£¦£¨¥§¦¨¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¨§¨¨©©Ÿ¤§¦©¨¥
BzLàì ïéöìBç àGå,øLkä úòL Bì äúéä àHL éðtî.à éaøøæòéìøîBà:éë àG,õìBç änç ñéøñ àlà,ïéöìBçå §§¦§¦§¦§¥¤¨§¨¨©©Ÿ¤©¦¡¦¤¤¥¦¤¨§¦©¨¥§§¦

BzLàì,äàeôø Bì LiL éðtî.BzLàì ïéöìBç àGå õìBç àG íãà ñéøñ,äàeôø Bì ïéàL éðtî.ãéòäïa òLBäé éaø §¦§¦§¥¤¤§¨§¦¨¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¥§¨¥¦©¦§ª©¤
àøéúaúñeâî ïa ìò,íãà ñéøñ íéìLeøéa äéäL,BzLà úà eîaéå;éøác íi÷ìàáé÷ò éaø. §¥¨©¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨§¦§¤¦§§©¥¦§¥©¦£¦¨

äõìBç àG ñéøqä,íaéî àGå.úöìBç àG úéðBìéà ïëå,úîaéúî àGå.Bzîáéì õìçL ñéøqä–dìñt àG;dìòa ©¨¦¥§§©¥§¥©§¦¤¤§¦§©¤¤©¨¦¤¨©¦¦§§¨¨§¨¨
–dìñt,úeðæ úìéòa àéäL éðtî.ïéçà dì eöìçL úéðBìéà ïëå–äeìñt àG;äeìòa–äeìñt,dúìéòaL éðtî §¨¨¦§¥¤¦§¦©§§¥©§¦¤¨§¨©¦§¨¨§¨¨§¨¨¦§¥¤§¦¨¨

úeðæ úìéòa. §¦©§
åìàøNé úa àNpL ïäk änç ñéøñ–äîeøza dìéëàî.ïBòîL éaøå éñBé éaøíéøîBà:úa àNpL ïäk ñBðéâBøcðà §¦©¨Ÿ¥¤¨¨©¦§¨¥©£¦¨©§¨©¦¥§©¦¦§§¦©§§¦Ÿ¥¤¨¨©

ìàøNé–äîeøza dìéëàî.äãeäé éaøøîBà:øëæ àöîðå òø÷pL íeèîè–õGçé àG,ñéøqk àeäL éðtî.ñBðéâBøcðà ¦§¨¥©£¦¨©§¨©¦§¨¥ª§¤¦§©§¦§¨¨¨©£¦§¥¤©¨¦©§§¦
àNBð,àOð àG ìáà.øæòéìà éaøøîBà:øëfk äìé÷ñ åéìò íéáiç ñBðéâBøcðà. ¥£¨¦¨©¦¡¦¤¤¥©§§¦©¨¦¨¨§¦¨©¨¨

:øåèô äæéàå äöéìç ïá ñéøñ äæéà.mc` qixq:ãìåðù øçàì ñøúñðù.dng qixqåì ïéàù ìë ,ïéùøåôî åéðîéñå .ñéøñ àåäùë àìà äîç äàø àìù åîà éòîî
åòøæ úáëùå äôéë ïéîë ìåâò äùòéù ãò ÷åçøîì êìåä ïúùä çåìé÷ ïéàù äôéë äùåò åðéà íéî ìéèîùëå äçéúø ïéìòî åéìâø éîéî ïéàå ÷éìçî åøùáå éå÷ì åøòùå ï÷æ
ïéöìåçå õìåç íãà ñéøñ øîåàù ò"øë äëìäå .äùàì ùéà ïéá øëéð åðéàå éå÷ì åìå÷å ìáä äìòî åøùá ïéàå íéîùâä úåîéá õçåøå ïéöéîçî åéìâø éîéî ïéàå ääéã

:ìä÷á àåáì ìåñô éøäù íáéî åðéà àåä ìáà .åúùàì ïéîáéîå åúùàì
d.qixqïéöìåç àìå ,íáéî àìå õìåç àì åðéà ,äîç:åúùàì ïéîáéîå.zipeli`:÷"ôá åðùøéô äéðîéñ.delqt delraúãîåò íåáéä ïî äøåèô àéäå ìéàåäù

:çà úùà øåñéàá íäéìò
e.'ek mixne` y"xe iqei iaxíà øëæ íà íéîëç åá åòéøëä àìå åîöò éðôá äéøá ñåðéâåøãðàù àúééøáá øîàå é"ø äéá øãäå .øëæë ñåðéâåøãðà åäì àøéáñã

:äîåøúá ìéëàî åðéà êëìä ,äá÷ð.'ek xne` dcedi iaxñéøñë éåä òø÷ðù íåèîåèå ,åúùàì íéöìåçå õìåç íãà ñéøñ ìéòì ì"éé÷ àäã ,äéúåë äúëìä úéìå
:íãà.`yip `l la` `yep qepibexcp`:åìù úåá÷ðá ïéá åìù úåøëæá ïéá øåëæä ìò àá éåä åîò áëåùäå ,øëæë àåäù éðôîdliwq eilr oiaiig xne` `"x

.xkfk:à"øë äëìäå .åìù úåá÷ðá àìå åìù úåøëæ íå÷îá à÷åã

`xephxa yexit

BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ ,ıÏBÁ ‡G ÒÈ¯q‰Âהלכה שמעתי כלומר – ¿«»ƒ≈¿¿ƒ¿ƒ¿
חולצי� ואי� חול� שאינו סריס ויש לאשתו וחולצי� שחול� סריס שיש

L¯ÙÏלאשתו, ÈÏ ÔÈ‡Â�ב הוא סריס איזה לפרש יודע ואיני – ¿≈ƒ¿»≈
לא. ואיזה ‡L¯Ùחליצה È�‡ :‡·È˜Ú Èa¯ ¯Ó‡:�הדברי את – »««ƒ¬ƒ»¬ƒ¬»≈

Ì„‡ ÒÈ¯Ò,�אד ידי על שנסתרס מי –ıÏBÁאבל אחיו, לאשת – ¿ƒ»»≈
שפכה, וכרות דכא פצוע כדי� בקהל, לבוא פסול הוא שהרי מייב�, לא

BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁÂ,�מייבמי או –k‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰L È�tÓ¯L ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆»¿»»««…∆
וחליצה, ייבו� מצוות ולקיי� להוליד ראוי היה שנסתרס שקוד� –

לאשתו. וחולצי� חול�, הוא שנסתרס, פי על א� nÁ‰הלכ� ÒÈ¯Ò¿ƒ«»
אמו, ממעי סריס אפילו– חמה אותו ראתה שלא ש� על כ� ומכונה

בכושר אחת ıÏBÁ(ירושלמי),שעה ‡G,אחיו לאשת –ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ ≈¿¿ƒ
k‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡HL È�tÓ ,BzL‡Ï¯Lבפרשת וכתוב – ¿ƒ¿ƒ¿≈∆»¿»»««…∆

ו):הייבו� כה, ששמו(דברי� לסריס פרט – מישראל" שמו ימחה "ולא

חליצה. אי� ייבו� שאי� ומאחר ÈÎמחוי, ‡G :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ
הדי�, כ� לא –È�tÓ ,BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁÂ ,ıÏBÁ ‰nÁ ÒÈ¯Ò ‡l‡∆»¿ƒ«»≈¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

‰‡eÙ¯ BÏ LiL,להוליד מסוגל שיהא לרפאותו, שאפשר –ÒÈ¯Ò ∆∆¿»¿ƒ
‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡L È�tÓ ,BzL‡Ï ÔÈˆÏBÁ ‡GÂ ıÏBÁ ‡G Ì„‡»»≈¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆≈¿»
פע� לו שהיתה פי על א� לרפאותו, סיכוי שאי� סריס והוא הואיל –

לאשתו. חולצי� ואי� חול� אינו כושר, Ôaשעת ÚLB‰È Èa¯ „ÈÚ‰≈ƒ«ƒ¿À«∆
eÓaÈÂ ,Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L ,˙Òe‚Ó Ôa ÏÚ ‡¯È˙a¿≈»«∆¿«∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿

BzL‡ כדי‡˙ זה, דבר להעיד בתירא ב� יהושע רבי ובא –Ìi˜Ï ∆ƒ¿¿«≈
‡·È˜Ú Èa¯ È¯·c.אותה מייבמי� או לאשתו חולצי� אד� שסריס – ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»

.dkld oke
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ÒÈ¯q‰חמה סריס היינו ÌaÈÓ(גמרא),– ‡GÂ ,ıÏBÁ ‡Gכדעת – «»ƒ≈¿¿«≈
הקודמת. במשנה עקיבא ‡È�BÏÈ˙רבי ÔÎÂמסוגלת שאינה אשה – ¿≈«¿ƒ

בריי מטבע ÓaÈ˙Ó˙תה,לילד ‡GÂ ,˙ˆÏBÁ ‡Gשנאמר (דברי�– ∆∆¿ƒ¿«∆∆
ו): הבכורכה, clz"והיה xy`�וא יולדת. שאינה לאיילונית פרט ,"

תלד אשר שהבכור היב�, על הקבלה לפי מתפרש זה שפסוק פי על

תלד" "אשר וכתוב הואיל מקו� מכל לייב�, עליו מצוה האחי� ֵא�

איילונית היא שא� היבמה, על ג� זה מפסוק דורשי� ילדה" "אשר ולא

החליצה. מ� ג� היא פטורה ייבו�, בת שאינה וכיו� ייבו�, בת אינה

dÏÒt ‡G ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁL ÒÈ¯q‰חליצתו שאי� לכהונה, – «»ƒ∆»«ƒƒ¿¿»»
יבמתו,dÏÚaחליצה. על הסריס בא –dÏÒt,הכהונה מ� –È�tÓ ¿»»¿»»ƒ¿≈

˙e�Ê ˙ÏÈÚa ‡È‰Lשלא אח אשת משו� לו היא אסורה שהרי – ∆ƒ¿ƒ«¿
מצוה. eÏÒt‰במקו� ‡G ,ÔÈÁ‡ dÏ eˆÏÁL ˙È�BÏÈ‡ ÔÎÂ�מ – ¿≈«¿ƒ∆»¿»«ƒ¿»»

חליצה; חליצת� שאי� אחי�,eÏÚa‰הכהונה, בעלוה א� אבל – ¿»»
‰eÏÒt,הכהונה מ� –˙e�Ê ˙ÏÈÚa d˙ÏÈÚaL È�tÓ�מהטע – ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿ƒ«¿

אשת על שבאו נמצא הייבו�, מ� פטורה והיא שהואיל לעיל, שבארנו

מצוה. במקו� שלא אח
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Ô‰k ‰nÁ ÒÈ¯Òלעיל שבארנו (כמו אמו ממעי סריס שהוא כה� – ¿ƒ«»…≈
ד), Ï‡¯NÈמשנה ˙a ‡NpL,מוליד שאינו פי על א� –dÏÈÎ‡Ó ∆»»«ƒ¿»≈«¬ƒ»
‰Óe¯za.בקהל לבוא כשר שהוא מפני –ÔBÚÓL Èa¯Â ÈÒBÈ Èa¯ «¿»«ƒ≈¿«ƒƒ¿

Ï‡¯NÈ ˙a ‡NpL Ô‰k ÒB�È‚B¯c�‡ :ÌÈ¯ÓB‡–qepibexcp`היינו ¿ƒ«¿¿ƒ…≈∆»»«ƒ¿»≈
שמעו� ורבי יוסי רבי וסוברי� נקבה, וסימני זכר סימני לו שיש מי

ישראל, בת ונשא כה� הוא א� ולכ� כזכר, Óe¯za‰שהוא dÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿»
יוסי: רבי אומר בברייתא שכ� בו, חזר יוסי שרבי מובא, בגמרא –

א� זכר א� חכמי� בו הכריעו ולא הוא עצמה בפני בריה "אנדרוגינוס

בתרומה, אוכל הוא כה� הוא א� לפיכ� ה), ד, ביכורי� (עיי� נקבה"

בתרומה. אשתו את מאכיל אינו dkld.אבל oke:¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈
ÌeËÓË,נקבה סימני ולא זכר סימני לא בו ניכרי� שאי� –Ú¯˜pL À¿∆ƒ¿«

שלו, המי� אברי את המכסה העור –¯ÎÊ ‡ˆÓ�Âאבר לו שיש – ¿ƒ¿»»»
כ� פי על א� זכר, של ıGÁÈהמי� ‡Gאחיו אשת לפניו נפלה א� – «¬

לה, יחלו� לא ÒÈ¯qkלייבו�, ‡e‰L È�tÓואינו מייב� שאינו – ƒ¿≈∆«»ƒ
dcediחול�. iaxk dkld oi`eעקיבא רבי תוספות ועיי� ברטנורא; (עיי�

�O‡איגר). ‡G Ï·‡ ,‡NB� ÒB�È‚B¯c�‡נישא ואינו אשה נושא – «¿¿ƒ≈¬»ƒ»
כזכר. שהוא מפני ÌÈ·iÁלאיש, ÒB�È‚B¯c�‡ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈«¿¿ƒ«»ƒ
¯Îfk ‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚהבא כדי� סקילה חייב אנדרוגינוס על הבא – »»¿ƒ»«»»

הזכר יג);על כ, זכרותו,(ויקרא דר� עליו כשבא דווקא מבואר, ובגמרא

די�, בית ממיתת פטור נקבותו, דר� עליו הבא dkldאבל oke,�"רמב)

טו). א, ביאה איסורי הל'

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriyz wxt zenai zkqn

é ò é ù ú ÷ ø ô

àïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî Lé,ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî,elàìå elàì úBøzî,elàì úBøeñàå ¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤ª¨¨¥§¨¥©£¨¥
elàìå.ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî elàå:äðîìàä úà àNpL èBéãä ïäk,ìBãb ïäk çà Bì Léå;àNpL ììç §¨¥§¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤Ÿ¥¤§¤¨¨¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¨¨¨¤¨¨
äøLk,øLk çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL ìàøNé,øæîî çà Bì Léå;æîî àNpL øæîîúø,ìàøNé çà Bì Léå– §¥¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©§¤¤§¤¨¦§¨¥

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî. ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤
áïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî elàå:äðîìàä úà LcwL ìBãb ïäk,èBéãä ïäk çà Bì Léå;äììç àNpL øLk, §¥ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¤§¨¥¤¨¨£¨¨

ììç çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,øæîî çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL øæîî,ìàøNé çà Bì Léå–úBøzî §¤¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨¦§¨¥ª¨
ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì.elàìå elàì úBøeñà:äðîìàä úà àNpL ìBãb ïäk,ìBãb ïäk çà Bì Léå,èBéãä ïäk Bà; §¦§¥¤©£§©£¥¤£¨¥§¨¥Ÿ¥¨¤¨¨¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¨Ÿ¥¤§

äììç àNpL øLk,øLk çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,ìàøNé çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL øæîî,Bì Léå ¨¥¤¨¨£¨¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨¦§¨¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤
øæîî çà–elàìå elàì úBøeñà.ïäéîáéìe ïäéìòáì úBøzî íéLpä ìk øàLe. ¨©§¥£¨¥§¨¥§¨¨©¨¦ª¨§©£¥¤§¦§¥¤

âíéøôBñ éøácî úBiðL:áiì äiðL àGå ìòaì äiðLí–íáiì úøzîe ìòaì äøeñà.ìòaì äiðL àGå íáiì äiðL– §¦¦¦§¥§¦§¦¨©©©§§¦¨©¨¨£¨©©©ª¤¤©¨¨§¦¨©¨¨§§¦¨©©©
ìòaì úøzîe íáiì äøeñà.äæìå äæì äiðL–äæìå äæì äøeñà.äaúk àG dì ïéà,úBøt àGå,úBðBæî àGå,àGå £¨©¨¨ª¤¤©©©§¦¨¨¤§¨¤£¨¨¤§¨¤¥¨§ª¨§¥§§§

h`.dpnl` `ypy heicd odk .zexzen yi:äðîìà àùðù ìåãâ ïäë àôéñ éðúéîì éòáã íåùî äðîìà è÷ðå .äðîìà úéùòð úîùë éøäù ,äìåúá ïéãä àåäå
a.dpnl`d z` yciwy lecb odk:íáéìå ìòáì äøåñàå åúàéáá äììçúð äàùð ìáà
b.mail dipy `le lral dipy:íàä ïî àìå áàä ïî íéçà ïåâë ,íáé ìù àìå ìòá ìù åîà íà.daezk dl oi`úéìã àåä äáåúë ø÷éò íäù íéúàîå äðî

:äì ùé úôñåú ìáà ,äéðùì äì.zexit `leïðéø÷ àìã äúåãôì áééç ïéà åæå äðå÷øô úçú ïðáø åðé÷ú úåøéôã â"òàå ,äìù ìëàù âåìî éñëð úåøéô äì íìùî ïéà
éë ,äáåúë éàðúá ìëàù úåøéô äéðéî éáâú àìã ïðáø äåñð÷ éëä åìéôà ,äìù âåìî éñëð úåøéôî ìëàù äî äì íìùéù éåàø äéä êëéôìå åúðéàì éì êðéáúåàå äá

:éîã äáåúëë äáåúë éàðúã ,äáåúë ø÷éò äéðéî éáâú àìã äåñð÷ã éëéä.zepefn `le,éà÷ àöåäå ãåîòá àäã ,åéúçú äãåòá äúåà ïåæì áééç åðéàù øîåì êéøö ïéà

`xephxa yexit
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שיהיו כדי קצרה, בלשו� אות� ושונה חוזר המסכת, הלכות שפירש לאחר התנא "דר�

ובלב" בפה ושמורי� ביד�, .(zetqez)מסודרי�

Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ LÈשמותרות נשי� יש – ≈À»¿«¬≈∆«¬¿ƒ¿≈∆
נשי� ויש ליבמיה�; ה� אסורות בני�, בלא בעליה� מתו וא� לבעליה�,

Ô‰ÈÏÚ·Ï,שה� ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯zÓ�שה נשי� B¯zÓ˙ויש À»¿ƒ¿≈∆«¬¿«¬≈∆À»
el‡ÏÂ el‡Ï,�וליבמיה לבעליה� –˙B¯eÒ‡Â,שאסורות ויש – »≈¿»≈«¬
el‡ÏÂ el‡Ï.�וליבמיה לבעליה� –Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ el‡Â »≈¿»≈¿≈À»¿«¬≈∆

BÏ LÈÂ ,‰�ÓÏ‡‰ ˙‡ ‡NpL ËBÈ„‰ Ô‰k :Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â«¬¿ƒ¿≈∆…≈∆¿∆»»∆»«¿»»¿∆
ÏB„b Ô‰k Á‡,ליבמה אסורה אבל לבעלה, מותרת היתה זו הרי – »…≈»

בתולה, שנשא הדיוט בכה� הדי� והוא גדול; לכה� אסורה אלמנה שהרי

התנא שנקט אלא גדול, לכה� ואסורה אלמנה, נעשית היא כשמת שהרי

שקידש גדול כה� די� ש� ששונה ב), (משנה הסיפא אגב אלמנה

שהיתהÏÏÁאלמנה; כגו� לכה�, להינשא הפסולה מאשה שנולד כה� – »»
לאביו, כשנישאה גרושה Lk¯‰אמו ‡NpL,לכהונה הכשרה אשה – ∆»»¿≈»

¯Lk Á‡ BÏ LÈÂשלא לבעלה, מותרת שהיתה נמצא כשר; כה� – ¿∆»»≈
אסו אבל לפסולי�, להינשא כשרות לאחיו,הוזהרו להתייב� היא רה

חלל בביאת לכהונה שנתחללה ש�לפי שמובאת טוב" יו� "תוספות (עיי�

אחרת); ÊÓÓ¯גירסה Á‡ BÏ LÈÂ ,Ï‡¯NÈ ˙a ‡NpL Ï‡¯NÈ– ƒ¿»≈∆»»«ƒ¿»≈¿∆»«¿≈
ד); ב, לעיל ששנינו (כמו לו להתייב� היא NpL‡שאסורה ¯ÊÓÓ«¿≈∆»»

ÊÓÓÏ‡¯NÈ Á‡ BÏ LÈÂ אלו¯˙, כל ממזרת; לייב� לו שאסור – «¿∆∆¿∆»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓאחד בכל שבארנו כמו – À»¿«¬≈∆«¬¿ƒ¿≈∆

ואחד.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

LcwL ÏB„b Ô‰k :Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯zÓ el‡Â¿≈À»¿ƒ¿≈∆«¬¿«¬≈∆…≈»∆ƒ≈
ËBÈ„‰ Ô‰k Á‡ BÏ LÈÂ ,‰�ÓÏ‡‰ היתה‡˙ שאסורה הרי – ∆»«¿»»¿∆»…≈∆¿

הגדול הכה� נשאה כשלא ודווקא לייבמה. לאחיו מותר אבל לבעלה,

מיתתו לאחר היא מותרת משנתנו, שנקטה כפי בלבד, קידשה אלא

ואסורה בביאתו, נתחללה נשאה, א� אבל הדיוט, כה� לאחיו להתייב�

הדיוט; לכה� א� כשר,Lk¯היא כה� –‰ÏÏÁ ‡NpLהיא והרי – »≈∆»»¬»»
לו, ÏÏÁאסורה Á‡ BÏ LÈÂ;לו להתייב� היא שמותרת –Ï‡¯NÈ ¿∆»»»ƒ¿»≈

ÊÓÓ ‡NpL˙¯,לו האסורה –¯ÊÓÓ Á‡ BÏ LÈÂלממזר ומותר – ∆»»«¿∆∆¿∆»«¿≈

ממזרת; Ï‡¯NÈלייב� ˙a ‡NpL ¯ÊÓÓ,באיסור –Á‡ BÏ LÈÂ «¿≈∆»»«ƒ¿»≈¿∆»
Ï‡¯NÈומותר לו;– להתייב� היא `elת lkÔ‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯zÓ ƒ¿»≈À»¿ƒ¿≈∆

Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯eÒ‡Â.שבארנו כמו –el‡ÏÂ el‡Ï ˙B¯eÒ‡ואלו – «¬¿«¬≈∆¬»≈¿»≈
וליבמיה�: לבעליה� LÈÂאסורות ,‰�ÓÏ‡‰ ˙‡ ‡NpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆»«¿»»¿∆

ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k Á‡ BÏאסורה הדיוט לכה� שא� – »…≈»…≈∆¿
ברישא; שהזכרנו כמו שנתחללה, כשר,Lk¯משו� כה� –‡NpL »≈∆»»

‰ÏÏÁ,באיסור –¯Lk Á‡ BÏ LÈÂ;חללה לייב� שאסור –Ï‡¯NÈ ¬»»¿∆»»≈ƒ¿»≈
ÊÓÓ ‡NpL˙¯,באיסור –Ï‡¯NÈ Á‡ BÏ LÈÂ�לייב לו שאסור – ∆»»«¿∆∆¿∆»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈממזרת; ˙a ‡NpL ¯ÊÓÓ,באיסור –¯ÊÓÓ Á‡ BÏ LÈÂ «¿≈∆»»«ƒ¿»≈¿∆»«¿≈
לו; להתייב� היא שאסורה –el` lkel‡ÏÂ el‡Ï ˙B¯eÒ‡�ג – ¬»≈¿»≈

שבארנו. כמו ליבמיה�, וג� B¯zÓ˙לבעליה� ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Le¿»»«»ƒÀ»
Ô‰ÈÓ·ÈÏe Ô‰ÈÏÚ·Ïושאר" המשנה שנקטה שמה מבואר, בגמרא – ¿«¬≈∆¿ƒ¿≈∆

שכ� דווקא, לאו הנשי�" ואסורותכל לבעליה� המותרות נשי� עוד יש

שנישנו העריות עשרה חמש או דכא, פצוע היב� א� כגו� ליבמיה�,

מסכתנו לבעלה(ירושלמי)בתחילת אסורה הרי דכא, פצוע הבעל וא� ;

וכו' לייב� ב).ומותרת פד, יבמות (עיי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙Bi�L,"לעריות "שניות מדי� האסורות נשי� – ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
בנו, ב� בת בנו, בת בת בתו, כלת בנו, כלת אביו, א� אמו, א� כגו�

וכו' בתו בת ו),בת א, אישות הל' רמב"� סופרי�,(עיי� מדברי שאיסור�

היא Ì·iÏא� ‰i�L ‡GÂ ÏÚaÏ ‰i�Lשל אמו א� שהיא כגו� – ¿ƒ»«««¿¿ƒ»«»»
הא�, מ� ולא האב מ� אחי� שה� היב�, של ולא ÏÚaÏהבעל ‰¯eÒ‡¬»«««

Ì·iÏ ˙¯zÓe�מקו מכל לבעל, אסורה שהיתה פי על א� כלומר – À∆∆«»»
מותרת עליו, שנייה שאינה היב�, לפני ונפלה בני�, בלא הבעל מת א�

לו. להתייב� Ì·iÏהיא ‰¯eÒ‡ ,ÏÚaÏ ‰i�L ‡GÂ Ì·iÏ ‰i�L¿ƒ»«»»¿¿ƒ»«««¬»«»»
ÏÚaÏ ˙¯zÓe�מדי היב� על אסורה היבמה שא� שנינו, וכבר – À∆∆«««

ג�ד). ב, (לעיל מתייבמת ולא חולצת לעריות", ÊÏ‰"שניות ‰i�L¿ƒ»»∆
‰ÊÏÂ,�וליב לבעל –‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡ואסורה לבעל היא אסורה – ¿»∆¬»»∆¿»∆

ליב�. diipy,היא `ype minkg ixac lr mc` xar m`edÏ ÔÈ‡לאשתו – ≈»
B¯t˙זו, ‡GÂ ,‰a˙k ‡Gכותב הנישואי� שבשעת הזכרנו, כבר – ¿À»¿≈

מאתיי�"daezk"הבעל על כספית התחייבות היא שעיקרה לאשתו,

izdw - zex`ean zeipyn
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é ò é ù ú ÷ ø ô

àïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî Lé,ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî,elàìå elàì úBøzî,elàì úBøeñàå ¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤ª¨¨¥§¨¥©£¨¥
elàìå.ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî elàå:äðîìàä úà àNpL èBéãä ïäk,ìBãb ïäk çà Bì Léå;àNpL ììç §¨¥§¥ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤Ÿ¥¤§¤¨¨¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¨¨¨¤¨¨
äøLk,øLk çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL ìàøNé,øæîî çà Bì Léå;æîî àNpL øæîîúø,ìàøNé çà Bì Léå– §¥¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©§¤¤§¤¨¦§¨¥

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzî. ª¨§©£¥¤©£§¦§¥¤
áïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì úBøzî elàå:äðîìàä úà LcwL ìBãb ïäk,èBéãä ïäk çà Bì Léå;äììç àNpL øLk, §¥ª¨§¦§¥¤©£§©£¥¤Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¤§¨¥¤¨¨£¨¨

ììç çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,øæîî çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL øæîî,ìàøNé çà Bì Léå–úBøzî §¤¨¨¨¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨©§¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤¨¦§¨¥ª¨
ïäéìòáì úBøeñàå ïäéîáéì.elàìå elàì úBøeñà:äðîìàä úà àNpL ìBãb ïäk,ìBãb ïäk çà Bì Léå,èBéãä ïäk Bà; §¦§¥¤©£§©£¥¤£¨¥§¨¥Ÿ¥¨¤¨¨¤¨©§¨¨§¤¨Ÿ¥¨Ÿ¥¤§

äììç àNpL øLk,øLk çà Bì Léå;æîî àNpL ìàøNéúø,ìàøNé çà Bì Léå;ìàøNé úa àNpL øæîî,Bì Léå ¨¥¤¨¨£¨¨§¤¨¨¥¦§¨¥¤¨¨©§¤¤§¤¨¦§¨¥©§¥¤¨¨©¦§¨¥§¤
øæîî çà–elàìå elàì úBøeñà.ïäéîáéìe ïäéìòáì úBøzî íéLpä ìk øàLe. ¨©§¥£¨¥§¨¥§¨¨©¨¦ª¨§©£¥¤§¦§¥¤

âíéøôBñ éøácî úBiðL:áiì äiðL àGå ìòaì äiðLí–íáiì úøzîe ìòaì äøeñà.ìòaì äiðL àGå íáiì äiðL– §¦¦¦§¥§¦§¦¨©©©§§¦¨©¨¨£¨©©©ª¤¤©¨¨§¦¨©¨¨§§¦¨©©©
ìòaì úøzîe íáiì äøeñà.äæìå äæì äiðL–äæìå äæì äøeñà.äaúk àG dì ïéà,úBøt àGå,úBðBæî àGå,àGå £¨©¨¨ª¤¤©©©§¦¨¨¤§¨¤£¨¨¤§¨¤¥¨§ª¨§¥§§§

h`.dpnl` `ypy heicd odk .zexzen yi:äðîìà àùðù ìåãâ ïäë àôéñ éðúéîì éòáã íåùî äðîìà è÷ðå .äðîìà úéùòð úîùë éøäù ,äìåúá ïéãä àåäå
a.dpnl`d z` yciwy lecb odk:íáéìå ìòáì äøåñàå åúàéáá äììçúð äàùð ìáà
b.mail dipy `le lral dipy:íàä ïî àìå áàä ïî íéçà ïåâë ,íáé ìù àìå ìòá ìù åîà íà.daezk dl oi`úéìã àåä äáåúë ø÷éò íäù íéúàîå äðî

:äì ùé úôñåú ìáà ,äéðùì äì.zexit `leïðéø÷ àìã äúåãôì áééç ïéà åæå äðå÷øô úçú ïðáø åðé÷ú úåøéôã â"òàå ,äìù ìëàù âåìî éñëð úåøéô äì íìùî ïéà
éë ,äáåúë éàðúá ìëàù úåøéô äéðéî éáâú àìã ïðáø äåñð÷ éëä åìéôà ,äìù âåìî éñëð úåøéôî ìëàù äî äì íìùéù éåàø äéä êëéôìå åúðéàì éì êðéáúåàå äá

:éîã äáåúëë äáåúë éàðúã ,äáåúë ø÷éò äéðéî éáâú àìã äåñð÷ã éëéä.zepefn `le,éà÷ àöåäå ãåîòá àäã ,åéúçú äãåòá äúåà ïåæì áééç åðéàù øîåì êéøö ïéà

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

שיהיו כדי קצרה, בלשו� אות� ושונה חוזר המסכת, הלכות שפירש לאחר התנא "דר�

ובלב" בפה ושמורי� ביד�, .(zetqez)מסודרי�

Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ LÈשמותרות נשי� יש – ≈À»¿«¬≈∆«¬¿ƒ¿≈∆
נשי� ויש ליבמיה�; ה� אסורות בני�, בלא בעליה� מתו וא� לבעליה�,

Ô‰ÈÏÚ·Ï,שה� ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯zÓ�שה נשי� B¯zÓ˙ויש À»¿ƒ¿≈∆«¬¿«¬≈∆À»
el‡ÏÂ el‡Ï,�וליבמיה לבעליה� –˙B¯eÒ‡Â,שאסורות ויש – »≈¿»≈«¬
el‡ÏÂ el‡Ï.�וליבמיה לבעליה� –Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ el‡Â »≈¿»≈¿≈À»¿«¬≈∆

BÏ LÈÂ ,‰�ÓÏ‡‰ ˙‡ ‡NpL ËBÈ„‰ Ô‰k :Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â«¬¿ƒ¿≈∆…≈∆¿∆»»∆»«¿»»¿∆
ÏB„b Ô‰k Á‡,ליבמה אסורה אבל לבעלה, מותרת היתה זו הרי – »…≈»

בתולה, שנשא הדיוט בכה� הדי� והוא גדול; לכה� אסורה אלמנה שהרי

התנא שנקט אלא גדול, לכה� ואסורה אלמנה, נעשית היא כשמת שהרי

שקידש גדול כה� די� ש� ששונה ב), (משנה הסיפא אגב אלמנה

שהיתהÏÏÁאלמנה; כגו� לכה�, להינשא הפסולה מאשה שנולד כה� – »»
לאביו, כשנישאה גרושה Lk¯‰אמו ‡NpL,לכהונה הכשרה אשה – ∆»»¿≈»

¯Lk Á‡ BÏ LÈÂשלא לבעלה, מותרת שהיתה נמצא כשר; כה� – ¿∆»»≈
אסו אבל לפסולי�, להינשא כשרות לאחיו,הוזהרו להתייב� היא רה

חלל בביאת לכהונה שנתחללה ש�לפי שמובאת טוב" יו� "תוספות (עיי�

אחרת); ÊÓÓ¯גירסה Á‡ BÏ LÈÂ ,Ï‡¯NÈ ˙a ‡NpL Ï‡¯NÈ– ƒ¿»≈∆»»«ƒ¿»≈¿∆»«¿≈
ד); ב, לעיל ששנינו (כמו לו להתייב� היא NpL‡שאסורה ¯ÊÓÓ«¿≈∆»»

ÊÓÓÏ‡¯NÈ Á‡ BÏ LÈÂ אלו¯˙, כל ממזרת; לייב� לו שאסור – «¿∆∆¿∆»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓאחד בכל שבארנו כמו – À»¿«¬≈∆«¬¿ƒ¿≈∆

ואחד.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

LcwL ÏB„b Ô‰k :Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯eÒ‡Â Ô‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯zÓ el‡Â¿≈À»¿ƒ¿≈∆«¬¿«¬≈∆…≈»∆ƒ≈
ËBÈ„‰ Ô‰k Á‡ BÏ LÈÂ ,‰�ÓÏ‡‰ היתה‡˙ שאסורה הרי – ∆»«¿»»¿∆»…≈∆¿

הגדול הכה� נשאה כשלא ודווקא לייבמה. לאחיו מותר אבל לבעלה,

מיתתו לאחר היא מותרת משנתנו, שנקטה כפי בלבד, קידשה אלא

ואסורה בביאתו, נתחללה נשאה, א� אבל הדיוט, כה� לאחיו להתייב�

הדיוט; לכה� א� כשר,Lk¯היא כה� –‰ÏÏÁ ‡NpLהיא והרי – »≈∆»»¬»»
לו, ÏÏÁאסורה Á‡ BÏ LÈÂ;לו להתייב� היא שמותרת –Ï‡¯NÈ ¿∆»»»ƒ¿»≈

ÊÓÓ ‡NpL˙¯,לו האסורה –¯ÊÓÓ Á‡ BÏ LÈÂלממזר ומותר – ∆»»«¿∆∆¿∆»«¿≈

ממזרת; Ï‡¯NÈלייב� ˙a ‡NpL ¯ÊÓÓ,באיסור –Á‡ BÏ LÈÂ «¿≈∆»»«ƒ¿»≈¿∆»
Ï‡¯NÈומותר לו;– להתייב� היא `elת lkÔ‰ÈÓ·ÈÏ ˙B¯zÓ ƒ¿»≈À»¿ƒ¿≈∆

Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯eÒ‡Â.שבארנו כמו –el‡ÏÂ el‡Ï ˙B¯eÒ‡ואלו – «¬¿«¬≈∆¬»≈¿»≈
וליבמיה�: לבעליה� LÈÂאסורות ,‰�ÓÏ‡‰ ˙‡ ‡NpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆»«¿»»¿∆

ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k Á‡ BÏאסורה הדיוט לכה� שא� – »…≈»…≈∆¿
ברישא; שהזכרנו כמו שנתחללה, כשר,Lk¯משו� כה� –‡NpL »≈∆»»

‰ÏÏÁ,באיסור –¯Lk Á‡ BÏ LÈÂ;חללה לייב� שאסור –Ï‡¯NÈ ¬»»¿∆»»≈ƒ¿»≈
ÊÓÓ ‡NpL˙¯,באיסור –Ï‡¯NÈ Á‡ BÏ LÈÂ�לייב לו שאסור – ∆»»«¿∆∆¿∆»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈממזרת; ˙a ‡NpL ¯ÊÓÓ,באיסור –¯ÊÓÓ Á‡ BÏ LÈÂ «¿≈∆»»«ƒ¿»≈¿∆»«¿≈
לו; להתייב� היא שאסורה –el` lkel‡ÏÂ el‡Ï ˙B¯eÒ‡�ג – ¬»≈¿»≈

שבארנו. כמו ליבמיה�, וג� B¯zÓ˙לבעליה� ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Le¿»»«»ƒÀ»
Ô‰ÈÓ·ÈÏe Ô‰ÈÏÚ·Ïושאר" המשנה שנקטה שמה מבואר, בגמרא – ¿«¬≈∆¿ƒ¿≈∆

שכ� דווקא, לאו הנשי�" ואסורותכל לבעליה� המותרות נשי� עוד יש

שנישנו העריות עשרה חמש או דכא, פצוע היב� א� כגו� ליבמיה�,

מסכתנו לבעלה(ירושלמי)בתחילת אסורה הרי דכא, פצוע הבעל וא� ;

וכו' לייב� ב).ומותרת פד, יבמות (עיי�

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙Bi�L,"לעריות "שניות מדי� האסורות נשי� – ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
בנו, ב� בת בנו, בת בת בתו, כלת בנו, כלת אביו, א� אמו, א� כגו�

וכו' בתו בת ו),בת א, אישות הל' רמב"� סופרי�,(עיי� מדברי שאיסור�

היא Ì·iÏא� ‰i�L ‡GÂ ÏÚaÏ ‰i�Lשל אמו א� שהיא כגו� – ¿ƒ»«««¿¿ƒ»«»»
הא�, מ� ולא האב מ� אחי� שה� היב�, של ולא ÏÚaÏהבעל ‰¯eÒ‡¬»«««

Ì·iÏ ˙¯zÓe�מקו מכל לבעל, אסורה שהיתה פי על א� כלומר – À∆∆«»»
מותרת עליו, שנייה שאינה היב�, לפני ונפלה בני�, בלא הבעל מת א�

לו. להתייב� Ì·iÏהיא ‰¯eÒ‡ ,ÏÚaÏ ‰i�L ‡GÂ Ì·iÏ ‰i�L¿ƒ»«»»¿¿ƒ»«««¬»«»»
ÏÚaÏ ˙¯zÓe�מדי היב� על אסורה היבמה שא� שנינו, וכבר – À∆∆«««

ג�ד). ב, (לעיל מתייבמת ולא חולצת לעריות", ÊÏ‰"שניות ‰i�L¿ƒ»»∆
‰ÊÏÂ,�וליב לבעל –‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡ואסורה לבעל היא אסורה – ¿»∆¬»»∆¿»∆

ליב�. diipy,היא `ype minkg ixac lr mc` xar m`edÏ ÔÈ‡לאשתו – ≈»
B¯t˙זו, ‡GÂ ,‰a˙k ‡Gכותב הנישואי� שבשעת הזכרנו, כבר – ¿À»¿≈

מאתיי�"daezk"הבעל על כספית התחייבות היא שעיקרה לאשתו,
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bקכו dpyn iriyz wxt zenai zkqn

úBàìa,øLk ãìeäå,àéöBäì BúBà ïéôBëå.ìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ìàøNéì äðéúðe úøæîî, §¨§©¨¨¨¥§¦§¦©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥
øæînìå ïéúpì ìàøNé úa–äaúk ïäì Lé. ©¦§¨¥©¨¦§©©§¥¥¨¤§ª¨

úòáåú àéäå äì äåìäù äî äúåà òáåú äåìîäù ,íìùì ìòáä áééç äìëàå äúåì íà äøùë äùàá åìéàã ,íìùî àì äìëàå äúåìå íéä úðéãîì êìä åìéôà àìà
éáöä ïø÷ ìò åéúåòî çéðä åúùà úà ñðøôå ãçà ãîòå íéä úðéãîì êìäù éî øîàã ïðçë äëìä úåáåúëá ïðéøîà äàåìä êøãá àìù äñðøôù éîá à÷åãã ,äìòáì
áééç ,äì äåìä íà ìáà ,ãáòã àåä äåöî êëìä äñðøôéù åðîî ù÷éá àì ìòáäå äúåì àì àéä ,òáú à÷ ïàîì íåìë äì äåìä àìå äñðøô äìòá ìéáùáù ïåéëã

:íìùì áééç åðéà úåéðùä ïî àéä íàå ,äøùë àéä íà íìùì ìòáä.ze`la `leìéàåä à"ãñã ,íìùì áééç åðéà åìáù ãò äìù âåìî éñëðá ìòáä ùîúùð íà
íéîéé÷ ïäî àöîéù äî ìáà .úåàìáä ìòáä íìùé àìù ïðáø äåñð÷ã ì"î÷ ,íäî äìáå ãáàù äî íìùì áééç äìù âåìî éñëð ìòáä ìëà íà äáåúë äì ïéàå

:ïúìèåð.'eke lecb odkl dpnl`,äúéî øçàì à÷åãå ,åéñëðî úåðåæéðù ïäì ùé úåðåæîå .ïäìù âåìî éñëðî ìëàù úåøéô ìòáä ïäì íìùîã úåøéôå äáåúë ïäì ùé
áééçù ,ïäì ùé éîð úåàìáå .äåìîì íìùì ìòáä áééç ïéà ,äìòá ééçá äéúåðåæîì ïäî úçà äúåì íàå .àöåäå ãåîòá äéìò éîéé÷ àäã ,ïðåæì åúåà ïéôåë ïéà åééçá ìáà
úôñåú ïäì ùé ìáà ,úåàìá àìå úåðåæî àìå úåøéô àìå äáåúë àì ïäì ïéà ïäá øéëä àì ìáà ,ïäá øéëäùë éìéî éðäå .ïäìù âåìî éñëðî ãáàå äìáù äî øéæçäì

åéãä ïäëì äöåìçå äùåøâ ìåãâ ïäëì äðîìàå úåàìá àìå úåðåæî àìå úåøéô àìå äáåúë ïäì ïéà úåéðùã éàäå .åäééðéòá åäðúéàã úåàìáåúåøéôå äáåúë ïäì ùé 'åëå è
â"òàå .àéä àúééøåàã ìåãâ ïäëì äöåìçã çëåî ïé÷åìä ïä åìà ÷øôáå .÷åæç íéëéøö ïéàå äøåú éøáãî åììäå ,÷åæç íéëéøöå íéøôåñ éøáãî åììäù éôì ,úåàìáå úåðåæîå

:äæ ïéãì äøåú ìùë äåàùò ,íéøôåñ éøáãî àéä èåéãä ïäëì äöåìçã

`xephxa yexit

יגרשנה א� תקבל שהיא לאלמנה, דינר מאה על או לבתולה כס� דינר

מקבלת אינה לעריות" "שניות מדי� בעלה על האסורה זו אבל ימות; או

חכמי�, שקנסוה משו� הכתובה, xitכס� `leze�משל הבעל שאי� –

של שזכותו פי על וא� שלה; מלוג מנכסי שאכל הפירות בעד לה

לפדותה שחייב משו� אלא אינה אשתו של מלוג נכסי פירות על הבעל

חייב אינו עליו האסורה זו אשתו והרי הנכרי�, לבי� נשבית כשהיא

מלוג נכסי מפירות שאכל מה לה שישל� ראוי היה ולכ� לפדותה,

שאכל, הפירות את ממנו תגבה שלא חכמי�, קנסוה מקו� מכל שלה,

כתובתה גובה שאינה ברטנורא);כש� לה(רש"י; שאי� מפרשי�, ויש

שהוא פי על א� נשבית, כשהיא לפדותה חייב שאינו כלומר פירות, די�

שלה מלוג נכסי פירות בסוגייתנו),אוכל תוספות ב; עט, גיטי� ¿GÂ‡(רש"י
˙B�BÊÓ,במזונותיה חייב שאינו מותו– לאחר ולא בחייו (עיי�לא ¿

טוב"); יו� ו"תוספות B‡Ïa˙ברטנורא ‡GÂא בנכסי– הבעל השתמש � ¿¿»
אומרי� ואי� דמיה�, את לה לשל� חייב אינו שבלו, עד שלה מלוג

קנסוה שכ� בלאות, דמי לה לשל� הוא חייב כתובה לה ואי� שהואיל

מהנכסי� שקיי� מה נוטלת היא אלא הבלאות, לה ישל� שלא חכמי�

Lk¯הללו; „Ïe‰Â.לכהונה אפילו –‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ– ¿«»»»≈¿ƒ¿ƒ

ÏB„bלגרשה. Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡גדול לכה� שנישאה אלמנה אבל – «¿»»¿…≈»
או ‰„ËBÈ,באיסור, Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯bאו‰�È˙�e ˙¯ÊÓÓ ¿»«¬»¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»
,Ï‡¯NÈÏאו‰a˙k Ô‰Ï LÈ ,¯ÊÓnÏÂ ÔÈ˙pÏ Ï‡¯NÈ ˙a�וכ – ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈«»ƒ¿««¿≈≈»∆¿À»

ומבואר ובלאות; ומזונות פירות היינו לעיל, המנויי� הדברי� שאר

אינ� תורה ודברי ה�, התורה מ� אלו שאיסורי� לפי בגמרא, הטע�

ודברי סופרי�, מדברי איסור� לעריות" "שניות אבל חיזוק, צריכי�

אינהסו היא א� הדיוט לכה� שחלוצה פי על וא� חיזוק. צריכי� פרי�

זה. לעני� גרושה כדי� עשאוה מקו� מכל סופרי�, מדברי אלא אסורה

התנא של שדרכו אלא שנייה, כדי� דינה חלוצה שאמנ� סוברי�, ויש

גרושה ע� יחד חלוצה טוב").לנקוט יו� "תוספות (עיי�

לה יש וכו' הדיוט לכה� וחלוצה גרושה גדול, לכה� שאלמנה שאמרנו בעני�

לתת אותו כופי� אי� בחייו אבל הבעל, של מיתתו לאחר דווקא היינו מזונות,

לגרשה אותו מחייבי� שהרי מזונות, (xnb`).לה

הבעל רגיל לאלמנה ומאה לבתולה דינר מאתיי� שהוא הכתובה, עיקר מלבד

הדברי� לרוב הוא התוספת ודי� כתובה", "תוספת הנקרא סכו� עוד להוסי�

מבואר כתובה, ל"שנייה" שאי� ששנינו בעני� בר�, הכתובה. עיקר כדי�

לה, אי� כתובה עיקר שדווקא א) קא, כתובות במסכת הגמרא (לפי במפרשי�

חיבה. משו� בלבד מתנה אלא שאינה לה, יש כתובה תוספת אבל

izdw - zex`ean zeipyn
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ב: עמ' לה הכיפורים:דף ביום גדול הכהן של הוידוי נוסח מהו דנה ּכיצדהגמרא רּבנן, ֵַַָָָּתנּו
הכיפורים.מתוּדה ביום גדול ואומרהכהן העוונות, על מתוודה כךעויתי.תחילה ואחר ְִִִֶַָ

ואומר הפשעים, על החטאים,ּפׁשעּתי.מתוודה על מתוודה כך .חטאתיאומרוואחר ְְִִַָָָ
בתורה,וכן זה סדר הּמׁשּתּלחוידויּבמצינו ששעיר אֹומרלעזאזל, טזהּוא (ויקרא ְְְִִֵֵֵַַַָ
לכלכא) ּפׁשעיהם ּכל ואת יׂשראל ּבני עֹונת ּכל את עליו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ'והתוּדה

לחטאים.חּטאתם', ופשעים לפשעים, עוונות שהקדים זהוכןהרי סדר ּבמׁשה,מצינו ְְֵֶַָֹֹ
אֹומרש רחמיםהּוא של מדות עשרה ז)בשלש לד ופׁשע(שמות עֹון 'נׂשא ֵֵֶַָָֹ

מאיר. רּבי ּדברי ְְִִִֵֵַַָָוחּטאה',
הּזדֹונֹות אּלּו 'עֹונֹות' אֹומרים, במזיד,וחכמים עבירה שעבר אֹומר- הּוא וכן ְְְֲֲִִֵֵֵַַָ

במזיד זרה עבודה לא)בעובד טו בּה',(במדבר עֹונה ההוא הּנפׁש ּתּכרת ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ'הּכרת
מזיד. על אלא כרת שאין במזיד, שעבר מוכח בכרת שנענש אּלּווממה ְִֵָ'ּפׁשעים'

להכעיסו,הּמרדים בה' מרידה מתוך העבירות את שעושה אֹומר- הּוא (מלכיםוכן ְְִֵֵַָ
ז) ג ישראלב' מלך יהורם ּבי',שאמר ּפׁשע מֹואב מרד'מלְך מואב מלך כלומר ִֶֶַָָ
הואובמלכותו. ליבנהאֹומרכן העיר תושבי של יהודהבמרדם כב)במלך ח 'אז(שם ְֵָ

אֹומר הּוא וכן הּׁשגגֹות, אּלּו חּטאתם' 'לכל ההיא'. ּבעת לבנה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּתפׁשע
ב) ד ו(ויקרא בׁשגגה'. תחטא ּכי הרי'נפׁש חטאתי', פשעתי 'עויתי הוא שהסדר לומר יתכן איך כן, ׁשאם התוּדהכברמאחר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּמרדים ועל הּזדֹונֹות מדועעל החמורות, העבירות הּׁשגגֹות,שהם על ּומתוּדה ועלחֹוזר הזדונות על לו ימחלו אם והלא ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
השגגות, על שוב לבקש צורך ואין השגגות, על גם לו ימחלו ודאי היהודאיאּלאהמרדים, גדולּכְך שהכהן 'חטאתיהסדר מתוּדה, ְִִֶֶַָָָָָָ

וכּו', ּוביתי' אני לפניָך ּופׁשעּתי החמור.ועויתי אל מהקל שלּבמצינווכןדהיינו אֹומרשדודוידוי הזההּוא הסדר לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ו) קו ּב(תהלים וכן הרׁשענּו'. העוינּו אבֹותינּו עם אֹומרשלוידוי'חטאנּו הּוא מז)ׁשלמה ח א' 'חטאנּו(מלכים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבדנּיאל וכן רׁשענּו']. [והעוינּו ומרדנו) ה)(והרשענו ּומרדנּו'(ט והרׁשענּו [ועוינּו] (והעוינו) 'חטאנּו אֹומר .הּוא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
חכמים: מׁשהומבארים ׁשאמר מהּו רחמיםאּלא של מדות עשרה וחּטאה',בשלש ופׁשע עֹון קודם'נׂשא שהזדונות שמשמע ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

כך שלשגגות. ועֹוׂשיןהפירוש, לפניָך חֹוטאין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש לפני מׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאמר
ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות להם עׂשה לזדונות.ּתׁשּובה, שגגות הקדמת כאן ואין כ'חּטאה', ופׁשע' עֹון 'נׂשא כאומר והוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

חכמים ּכדברי הלכה רב, אמר ׁשמּואל ּבר רּבה הגמרא:אמר מקשה ופשעתי'. עויתי 'חטאתי הוידוי שהלכהּפׁשיטאשסדר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
מקום בכל שהרי ּכרּבים,כחכמים, הלכה ורּבים רב.יחיד חידש הגמרא:ומה ּדתימאמתרצת דמהּו תאמר] מסּתּבר[-שמא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

(ּדמׁשה) קרא ליּה ּדקמסּייע מאיר, ּדרּבי עצמו,טעמיּה הכיפורים יום של וידוי לגבי הנאמר מפסוק לדעתו סיוע שהביא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
לן מׁשמע כחכמים.קא הלכה כן פי על שאף לחדש רב הוצרך לכך - ְַַָָ

ציבורההּוא התיבהּדנחיתשליח לפני שירד ּדרּבה- הכיפורים,קּמיּה העבודה,ּוביום בסדר גדול הכהן וידוי את עבדכשהזכיר ְְִֵַַַַָָָ
הוידוי] את מאיר,[-סידר חטאתי'.ּכרּבי פשעתי 'עויתי ליּהדהיינו היאךאמר ציבור, לשליח שיטתׁשבקּתרבה את רּבנן[-הנחת] ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

מאיר, ּכרּבי כמותם.ועבדּת לפסוק ויש רבים הם חכמים ליּההלא ציבור,אמר ּכדכתיבהשליח לי, סבירא מאיר ּכרּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדמׁשה אֹורייתא מאיר,ּבספר רבי שסידר כסדר העבירות מוזכרות הכיפורים יום של בוידוי העוסק שבפסוק בתורה, שכתוב כפי - ְְְֵֶֶַָֹ

כמוהו. נהגתי ולכן

i"yx

øîåà àåä çìúùîä øéòùá ïëå.
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:(ci
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xn`p ,zrl zrn d`nhn dipy mrtayeälekàmiypd lk lr - ©§
.dpwfe dwipn zxaern dleza epiidc ,epizpyna exkfedyìàeîLe§¥
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קכז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' לה הכיפורים:דף ביום גדול הכהן של הוידוי נוסח מהו דנה ּכיצדהגמרא רּבנן, ֵַַָָָּתנּו
הכיפורים.מתוּדה ביום גדול ואומרהכהן העוונות, על מתוודה כךעויתי.תחילה ואחר ְִִִֶַָ

ואומר הפשעים, על החטאים,ּפׁשעּתי.מתוודה על מתוודה כך .חטאתיאומרוואחר ְְִִַָָָ
בתורה,וכן זה סדר הּמׁשּתּלחוידויּבמצינו ששעיר אֹומרלעזאזל, טזהּוא (ויקרא ְְְִִֵֵֵַַַָ
לכלכא) ּפׁשעיהם ּכל ואת יׂשראל ּבני עֹונת ּכל את עליו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ'והתוּדה

לחטאים.חּטאתם', ופשעים לפשעים, עוונות שהקדים זהוכןהרי סדר ּבמׁשה,מצינו ְְֵֶַָֹֹ
אֹומרש רחמיםהּוא של מדות עשרה ז)בשלש לד ופׁשע(שמות עֹון 'נׂשא ֵֵֶַָָֹ

מאיר. רּבי ּדברי ְְִִִֵֵַַָָוחּטאה',
הּזדֹונֹות אּלּו 'עֹונֹות' אֹומרים, במזיד,וחכמים עבירה שעבר אֹומר- הּוא וכן ְְְֲֲִִֵֵֵַַָ

במזיד זרה עבודה לא)בעובד טו בּה',(במדבר עֹונה ההוא הּנפׁש ּתּכרת ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ'הּכרת
מזיד. על אלא כרת שאין במזיד, שעבר מוכח בכרת שנענש אּלּווממה ְִֵָ'ּפׁשעים'

להכעיסו,הּמרדים בה' מרידה מתוך העבירות את שעושה אֹומר- הּוא (מלכיםוכן ְְִֵֵַָ
ז) ג ישראלב' מלך יהורם ּבי',שאמר ּפׁשע מֹואב מרד'מלְך מואב מלך כלומר ִֶֶַָָ
הואובמלכותו. ליבנהאֹומרכן העיר תושבי של יהודהבמרדם כב)במלך ח 'אז(שם ְֵָ

אֹומר הּוא וכן הּׁשגגֹות, אּלּו חּטאתם' 'לכל ההיא'. ּבעת לבנה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹּתפׁשע
ב) ד ו(ויקרא בׁשגגה'. תחטא ּכי הרי'נפׁש חטאתי', פשעתי 'עויתי הוא שהסדר לומר יתכן איך כן, ׁשאם התוּדהכברמאחר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּמרדים ועל הּזדֹונֹות מדועעל החמורות, העבירות הּׁשגגֹות,שהם על ּומתוּדה ועלחֹוזר הזדונות על לו ימחלו אם והלא ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
השגגות, על שוב לבקש צורך ואין השגגות, על גם לו ימחלו ודאי היהודאיאּלאהמרדים, גדולּכְך שהכהן 'חטאתיהסדר מתוּדה, ְִִֶֶַָָָָָָ

וכּו', ּוביתי' אני לפניָך ּופׁשעּתי החמור.ועויתי אל מהקל שלּבמצינווכןדהיינו אֹומרשדודוידוי הזההּוא הסדר לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ו) קו ּב(תהלים וכן הרׁשענּו'. העוינּו אבֹותינּו עם אֹומרשלוידוי'חטאנּו הּוא מז)ׁשלמה ח א' 'חטאנּו(מלכים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבדנּיאל וכן רׁשענּו']. [והעוינּו ומרדנו) ה)(והרשענו ּומרדנּו'(ט והרׁשענּו [ועוינּו] (והעוינו) 'חטאנּו אֹומר .הּוא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
חכמים: מׁשהומבארים ׁשאמר מהּו רחמיםאּלא של מדות עשרה וחּטאה',בשלש ופׁשע עֹון קודם'נׂשא שהזדונות שמשמע ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

כך שלשגגות. ועֹוׂשיןהפירוש, לפניָך חֹוטאין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש לפני מׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאמר
ּכׁשגגֹות, זדֹונֹות להם עׂשה לזדונות.ּתׁשּובה, שגגות הקדמת כאן ואין כ'חּטאה', ופׁשע' עֹון 'נׂשא כאומר והוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

חכמים ּכדברי הלכה רב, אמר ׁשמּואל ּבר רּבה הגמרא:אמר מקשה ופשעתי'. עויתי 'חטאתי הוידוי שהלכהּפׁשיטאשסדר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
מקום בכל שהרי ּכרּבים,כחכמים, הלכה ורּבים רב.יחיד חידש הגמרא:ומה ּדתימאמתרצת דמהּו תאמר] מסּתּבר[-שמא ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

(ּדמׁשה) קרא ליּה ּדקמסּייע מאיר, ּדרּבי עצמו,טעמיּה הכיפורים יום של וידוי לגבי הנאמר מפסוק לדעתו סיוע שהביא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
לן מׁשמע כחכמים.קא הלכה כן פי על שאף לחדש רב הוצרך לכך - ְַַָָ

ציבורההּוא התיבהּדנחיתשליח לפני שירד ּדרּבה- הכיפורים,קּמיּה העבודה,ּוביום בסדר גדול הכהן וידוי את עבדכשהזכיר ְְִֵַַַַָָָ
הוידוי] את מאיר,[-סידר חטאתי'.ּכרּבי פשעתי 'עויתי ליּהדהיינו היאךאמר ציבור, לשליח שיטתׁשבקּתרבה את רּבנן[-הנחת] ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

מאיר, ּכרּבי כמותם.ועבדּת לפסוק ויש רבים הם חכמים ליּההלא ציבור,אמר ּכדכתיבהשליח לי, סבירא מאיר ּכרּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדמׁשה אֹורייתא מאיר,ּבספר רבי שסידר כסדר העבירות מוזכרות הכיפורים יום של בוידוי העוסק שבפסוק בתורה, שכתוב כפי - ְְְֵֶֶַָֹ

כמוהו. נהגתי ולכן
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éëä éà,dnexz oiprl `le miycw oiprl wx exfby ok m` -éðúéì ¦¨¦¦§¥

úBìòî éab(:k dbibg) epipyy zelrnd iabl df oic `pzd dpyi - ©¥©£
:`xnbd zvxzn .dnexzan xzei mda exingde miycwa eyryék¦

äàîeèc àøøc déì úéàc àëéä éðz÷`l` my `pzd dpy `l - ¨¨¥¥¨§¦¥§¨¨§§¨
,d`nehl dwife zekiiy mdl yiy zelrndéì úéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¥

éðz÷ àì äàîeèc àøøc`l d`nehl zekiiy oi`y mewna la` - §¨¨§§¨Ÿ¨¨¥
el oi`y dcpay zrl zrn oic `pzd dpy `l jkle ,`pzd dpy
,rxtnl d`nh dpi` oicd one dz`x eiykr ixdy ,d`nehl zekiiy

.dilr exfby `id `nlra dxifb `l`
:`xnbd dywn,éáéúéî,zrl zrn d`nhn mc d`exd dy`äî ¥¦¥©

,ïé÷Lîe ïéìëBà ,äànèî àéä,xxal yieåàì éàîoi` m`d - ¦§©§¨¨¦©§¦©¨
oiwyne oilke` d`nhny `ziixad zpeek,äîeøúc ïéa Lã÷c ïéa¥§Ÿ¤¥¦§¨

dpi`y mb hxtl el did oiwyne oilke` `pzd hxity oeikny
d`nhny rnyn yxit `ly jkne ,ycew ly md m` `l` d`nhn

:`xnbd zvxzn .dnexz ly miwyne milke` mb,àìzpeek oi` Ÿ
milke`l `weec `l` dnexz ly oiwyne milk`l mb `ziixad

oiwyne,Lã÷c.mikqp ly oiie zegpn ly ony oebk §Ÿ¤
:`xnbd dywn ceròîL àz,(.`i) oldl dpyndnzelke`d zepdk ¨§©

,dnexz zelke`y drya onvr wecal zekixv dnexzäãeäé éaø©¦§¨
,äîeøúa ìBëàlî ïúøáò úòLa óà ,øîBàdrya s` xnelk ¥©¦§©£¨¨¨¦¤¡¦§¨

,dnexz lek`l eniiqyda ïðéåäåixd ,eixaca epzpe ep`ype -éàî ©£¦©¨©
äåä äåäceniiqy ixg` wecal odl yi recne ,did didy dn - ©£¨£¨

e ,dnexzd z` lek`líéøéL ïwúì àlà äëøöð àì àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ©§§¨¤¨§©¥¦©¦
äéðôaL`vnze axra wecaz m`y dliren ef dwicay ,mda drbpy ¤§¨¤¨

exzepy miixiyde ,dzwica zryn `l` rxtnl `nhz `l d`nh
ixg` dwca ixdy rxtnly d`neh zxifb llka eidi `l dnexzdn
`le ,dnexz oiprl s` zrl zrn z`neh exfby ixd .lek`l dniiqy

:`xnbd zvxzn .ycew oiprl `l` exfb `ly xn`y `ped axkáø©
éðúî àðeäick `id ef dwicay dpyi `ped ax -íéøéL óBøNì ¨©§¥¦¦§¦©¦

äéãéaLwtq oiprl `le ,zi`ce d`neha d`nh dnvr `vnz m` ¤§¨¤¨
oebke ,zrl zrn rxtnl dilr exfby d`nehdîöò ä÷ãaL¤¨§¨©§¨

å øeòéLk,úñ`vnz m` f`y ,lek`l dniiqy xg` cin xnelk §¦¤¤
,dnexzd zlik` zrya d`nh dzid xak i`ce ,d`nh dnvr
iax dkixvde ,dtixy miperhe e`nhp mda drbpy el` miixiye
xg`l d`nh dnexz lek`l `eaz `ly ick ef dwica zeyrl dcedi
dwica mcew da dwqrzpy dnexzdy gikedle xxal ick `le ,onf
oiprl zrl zrn rxtnl d`neh exfb `ly ,rxtnl `nhz `l ef

.dnexz
:`xnbd dywn ceròîL àzyly dilr exary dxrp ,`ziixan ¨§©

dic xfril` iaxl ,mc mda dz`x `ly mei miyely ly zeper
,minc zwleqn `id ixd zeper yly dz`x `ly oeiky ,dzry

e ,miypd lkk zrl zrn rxtnl d`nh opaxleäNòîiax iptl `a ©£¤
,mc dz`x aey jk xg`e zeper yly ze`xln dwqty dxrpaäNòå§¨¨

[dxede-]øæòéìà éaøk éaødzyry zexdh xdihe ,dzry dicy ©¦§©¦¡¦¤¤
e ,dzii`xl zrl zrn jezaøkæpL øçàìdna dyr dti `ly §©©¤¦§©

,xfril` iaxk dxedyéãk ,øîàie`x -CBîñì øæòéìà éaø àeä ¨©§©©¦¡¦¤¤¦§
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קכט oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äîöò òâîëeli`k ,zrl zrn jeza dakyna rbepd mc` ,xnelk .dnvr zribpk Ð

rbepd lke" :(eh `xwie) aizkc .mi`nh eilry micbae `edy ,dnvr dcp xyaa rbep

rbna micba `nhn da rbepd `di `l leki :mipdk zxeza `ipze ,"`nhi da?lw

,ok m` !oky lk `l Ð dnvr `id ,micba `nhl mc` `nhn Ð dakyn m` :xnege

epi`y Ð "`nhi da rbepd lk" xn`p dnl

.qxg ilke mc` `nhne xfegäáëùî óàÐ

.zrl zrn jezaäàîèî íúë äàåøä
òøôîìdf welg ly eqeaik zry cr Ð

.ef dyial mcew dqakyó÷åîä ñøç éìëå
'åë,lizt cinv swen `ed elit` ,xnelk Ð

eze` d`nhn Ð ekeza rbil xyt` i`y

qxg ilk oi`nhn dcpde afdy .hqida

aizkc ,oi`nh x`ya ok oi`y dn ,hqida

."xayi afd ea rbi xy` qxg ilke" :(my)

ilk afd `nhi leki :mipdk zxeza `ipze

rbna eixeg`n qxg?xn`pe ,"ea" o`k xn`p

dn ."xayi ea lyeaz xy` qxg ilke" oldl

,ok m` .exie`n Ð o`k s` ,exie`n Ð oldl

xie` `lde ,"ea rbi xy`" xnel cenlz dn

ol `niiwck ,dribp `la `nh qxg ilk

it lr s` ,ekez :(`,ck oileg) "oihgey lkd"a

elekk `edy erbn edfi` `l` .ea rbp `ly?
.ehqid df :xne` ied Ðäðéðîì úì÷ìå÷îÐ

mei zrcei dzid eli`y .dzecp gzt dca`

xg`l d`xz m` .zxteq `dz ,dzii`x

d`xz m`e ,mei cbpk mei zxney Ð dray

dpi`y eiykr la` .daf `dz Ð iyily

`id izni` zrcei dpi` Ð dzii`x mei zrcei

ixde ,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza

.dreh `idäðéðîì úì÷ìå÷î äðéàå`dc Ð

ipiny meile ,dzecp gzt `ied `zydn i`ce

dcp oiay mei xyr cg` eligzi dzii`xl

`l` zrl zrn xefb `l opaxe .dcpl

zni` opirci `l minzk iab la` ,zexdhl

mcewc mini dray dpen dpi`e ,dpin witp

seql ,mzka oke .dz`xy dryn `l` dliah

gzt la` .dxedhe zlaeh mini dray

Ð daif ini oiligzn zni` rcil ,dzecp

`ipzck ,miiwp dray ayzy cr dca`

.(`,g) oikxraàáøåilka dil `hiytc Ð

i`n ,qxg ilkn zeakyn xnbe ,lirl qxg

akynn ith qxg ilka dil `hiytc `py?
àúéðúî àä äéì òéîù éàdpin heytile ,`zipzn `nil ,"qxg ilk" ipzwc Ð

.`icdl dakynäéì àðî øîåçå ì÷ àúéðúî äéì òéîù àì éàå`d ,qxg ilkn Ð

dil xn`w `l izk` qxg ilk?àúéðúîî éà:ipzwc "zeakyn"l :`pin` ied Ð

.micba e` mc` `nhlíéãâáå íãà ìáàerbp `ly eicba `nhi mc`dy Ð

ilk dne :xn`w ikde .qxg ilkn xnege lw ol rnyn `w Ð `l `ni` ,zeakyna

eli`k ,hqida `nhln dcpay zrl zrna levip epi` Ð znd ld`a levipy ,qxg

oilevp oi`y oic epi` Ð znd ld`a oilevp oi`y ,zeakyn .dnvr dcpn hqip

!dxenb dcp akynk `nhln dcpay zrl zrnaúåìòî éáâxneg" wxta Ð

.(a,k dbibg) "ycwaúòì úòî,i`fgc `ed `zydc ,d`nehc `xxc `kil Ð

.`ed `nlra dxifb `l`äàîèî àéä äî.lirlc `ziixa epiid Ðùã÷ã àì
.mikqpc oiie zegpnc ony :oebk Ðïúøáò úòùá óà:(`,`i dcp) `id oizipzn Ð

.wecal zekixv ,dnexz lek`l zeniiqne zewlzqn mdy drya s`íéøéù ï÷úì
äéðôáù,dxedh eiykr `vnz m`y ,dwica jd dl `ipdne .mda drbpy Ð

zry cr `l` rxtnl `nhz `l Ð d`nh `vnze dhtynk ziaxr wecazykl

.dzxard xg`l dwca ixdy ,rxtnc d`neh llka dnexzd `dz `le .dzwica

.xefb inp dnexzl rxtn z`neh ,`nl`ï÷úì:lirl xn`c "xiykdl"c `inec Ð

.'ek dlil ly zexdh xiykdl Ð zixgyéðúî àðåä áø ïðéðùîåiaxc `dl Ð

oebke ,mtxyz Ð d`nh `vnz m` ,diciay mixiy sexyl d`a ef dwicay ,dcedi

.xzl`l dzxar xg`l dnvr zwceayúñå øåòéùë.enhn inp oileg elit`c ,dzid d`nh inp dribp zrya i`ce Ð d`nh `vnz m`c ,dwica dribpl jenq cin Ð

Ð dwca `lc dnk lkc .`ped axl dil `xiaq `l ,owzl la` .onf xg`l d`nh dnexz lekiz `lc ikid ik ,zqe xeriyk dnexzl dwica dcedi iax dl jixvne

.opax dia xefb `l rxtn z`nehc ,`niiwe `pwzinúñå [øåòéùë],crd qpkp ynyd z`ivia ,sewynd cva oicnery cre ynyl lyn :(a,ci dcp) ipy wxta yxtn Ð

.cin :epiid "zqe" oeyleøæòéìà éáøë éáø äùòå äùòî:(a,f dcp) oizipzna xfril` iax xn`e ,dz`x `ly mei miyly ly zeper yly dilr exary dcli dy`a Ð

zpwfl jenq dpwf zngn zeper yly dilr exary `l` dzry dic oi`c ,dilr opax ibilte .dzry dic Ð zeper yly dilr exary dy` lk.døëæðù øçàìÐ

.dyr dti `ly
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äðéàåzryn dpipnl zlwlewnc oeik ,`hiyt :dniz Ð dz`xy dryn `l` dpen

,leahle mini dray xetql lkez `l ok m` ,dz`x izn zrcei dpi`e ,qeaik

xg` mini ipy e` cg` mei dz`xy ixiinc :xnel yie !mzkd z`ivn mein `l`

.dz`xy mein `l` ,mzkd z`ivn mein dpen dpi`c :ol rnyn `we ,mzkd z`ivn

.`nlrn `l` ,`z` dtebn e`l :xni`c

éàå]e` mc` e` `pin` ded `zipznn

ivn ikid :xyd dywd Ð micba

`ziixa `de ,"micba e` mc` e`" xninl

.drbnk dayene dakyn :ipzw inia` ,ipzwc

`le mc` `l ,`nhn `l drbn `zyde

mc` d`nhn ,dnvr rbna i`e .micba

.[oeilib .micbae

ìáàipzw `l d`nehc `xxc `kilc `kid

zelrna dil ipzil :xn`z m`e Ð

yng :(a,`k dbibg) mzd opixn`c ,zepexg`

`ziixe`c d`nehc `xxc edl zi` ,`ziinw

lr eyrpy oilega oiae ycwa oia edpzi` Ð

`xxc edl zilc ,`ziixza .ycw zxdh

'ek ycwa edpzi` Ð `ziixe`c d`nehc

d`nehc `xxc edl zi`c" yexite

zbdepd d`neha ikiiy ,xnelk :"`ziixe`c

`l Ð `ziixza la` .`ziixe`c oilega

zbdepd `ziixe`c d`neha llk ikiiy

d`neh ipzw `yixc :yxtl oi` la` .oilega

ipzw `dc Ð opaxc d`neh `tiqe ,`ziixe`c

ilke`l qxcn dnexz ilke` icba" `ziinwa

ipzw inp `ziixzaae .opaxc iedc ,"ycw

yie .`ziixe`c iedc ,ycwa iriaxe sexiv

`xxc elit` dil zil zrl zrnc :xnel

zrl zrn `de :xn`z m`e .opaxc d`nehc

zxdh lr eyrpyk ,`nh oilega elit`

ax dipin dlaw :jenqa xn`ck ,ycwd

lr eyrpy oilega Ð wgvi iaxa l`eny

oilega edpzil `ziixza jpde .ycwd zxdh

`xxc edl zi`e ,ycwd zxdh lr eyrpy

itl :xnel yie !ziyixtck ,ith d`nehc

iptl mcd xwrpy zvw `ed zelibxy

eyrpy oilega s` opax exfb jkl ,dzii`x

`ki`l dnexzl s`e ,ycwd zxdh lr

,d`nehc `xxc edl zil mewn lkne .ixn`c

wtq my oi` zexdha oiwqery dryac meyn

weqrln yextle gipdl dl oi`e ,d`neh

.ok ixg` d`xz izn zrcei dpi`y ,zexdhaéàîÐ dnexzc oia ycwc oia e`l

oia e`l i`n :`nipe ,zrl zrn d`nhnc oizipznn jixt `l i`n`e :xn`z m`e

,oiwyne oilke` iyextl zigpc meyn ,`kdn jixtc :xnel yie ?dnexzc oia ycwc

wxta `ipzcn `zriiq iziin `l i`n`e :xn`z m`e .ycwc mb iyextl dil dede

`le Ð miycw :rnync ,rxtnl miycwe dnvr d`nhnc (a,bp dcp) "oniq `a"

meyn Ð miycw mzd hwpc :xnel yie ?dnexzl s` ixn`c `ki`l dywe ,dnexz

.miycwa s` mzd bilt xfrl` oa oerny iaxcä÷ãáùëÐ zqe xeriyk dnvr

,xn`w ixnbl dwica e`ldcp) "cid lk" wxt xn`ck ,oiwcqle oixegl `ied dwicac

dwica xninl ivn dede .dnvr dgpw ,xnelk `l` .zqe xeriyn ith `iedc ,(a,ci

(my) "cid lk"a onwl aiignc ,`ziixe`c `witq ied onf xg` elit`c ,zelzl ,ynn

la` ,zekizg izyn dkizg irac meyn epiid ,xhtc o`nl elit`e .ielz my`

s` :d"bd) sexyle ,zqe xeriy hwpnl dil `gipc `l` .dl ieyn `ziixe`c `witq

zeyxl miaxd zeyx oia welig oi`c giken xecfext ly oizrnyac .miaxd zeyxa

Ð `ziixe`c wtq dedc ab lr s` ,onf xg`l la` .(dtebn `z`c d`nehl cigid

lk :opixn` (a,q) "dy`d" wxta onwle ,"xecfext"c oizrnya xn`ck ,oitxey oi`

,ze`nh eizexdh Ð z`hga dlray lke zzeielz eizexdh Ð ielz my`a dlray

.eed `l Ð ze`nh la` ,zeielz eizexdh Ð z`hga dlray lk :ixn`c `ki`e
zrya
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - dcp(oey`x meil)

,÷çcä úòLaciqtdl dvx `le ,df dyrn did zxeva ipyae ¦§©©§¨
.zexdhda ïðéåäå,(:h oldl) df xaca epzpe ep`ype -øçàì éàî ©£¦©¨©§©©
,økæpL,ezrc dpiy ok zngny xkfp dna xnelkøçàì àîéìéà ¤¦§©¦¥¨¦©©

,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæpLok m`÷çcä úòLa ¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨
éáò éëéädéúåk ãxfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dxed ji` - ¥¦¨¦§¨¥

elit` cigidk miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd ,ea
,wgcd zrya(åàì) àlàxkfpy xnel jixvàúëìä øîzéà àìc ¤¨¨§Ÿ¦§©¦§§¨

øîk àìå øîk àì`le xfril` iaxk `l dkld dwqtp `ly - Ÿ§©§Ÿ§©
,ea xfg `l jkle ,minkgkàlà déìò âéìt ãéçé åàìc økæpL ïåéëå§¥¨¤¦§©§¨¨¦¨¦£¥¤¨

déìò éâéìt íéaø`l` eilr wleg cigi `ly iax xkfpy oeike - ©¦§¦¦£¥
llkdy ,cigi zrc `edy xfril` iaxk weqtl ie`x did `le ,miax

,dlha cigid zrce ,miaxk dkld miaxe cigi `edàeä éãk ,øîà̈©§©
.÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaøz` `xnbd zniiqn ©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨

,`ped ax lr dziiyewäîeøzì àîìLa úøîà éàxn`z m` - ¦¨§©¦§¨¨©§¨
,xacd oaen ,dnexz oiprl s` zrl zrn z`neh exfbyéàåäc eðééä©§©£©

éaø éîéa äîeøz,dnexz did iax inia ixdy -úøîà éà àlà §¨¦¥©¦¤¨¦¨§©
Lãwì`le ycewl zrl zrn exfby `ped axk xn`z m` `l` - ©Ÿ¤

,dnexzléàåä éî éaø éîéa Lã÷ixd ,iax inia miycw did ike - Ÿ¤¦¥©¦¦£©
.mi`pzd ini seqa oaxegd xg` mipy dnk did iax

:`xnbd zvxznàìéìâa ïkãî àiøáç ,àleò øîàc ,àleòãk- ¦§¨§¨©¨©§©¨§©¨§¨¦¨
eidy s` zegpnl mpnye mikqpl mpii mixdhn eid lilbay mixagd

,mdinia ycwnd zia dpai `ny ,oaxegd xg`éaø éîéa énð àëä̈¨©¦¦¥©¦
oc df lre ,ynn ycewk mpice ,mpnye mpii mixdhn eidy mixag eid

.dcpay zrl zrn z`neha e`nhp m` iax
:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanBúçôLa äNòî ¨§©©£¤§¦§¨

úçà ìk ïéáe ,äîeøz ìL úBøkk äôBà äúéäL ìàéìîb ïaø ìL¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¦¨¤§¨¥¨©©
úçàådzidú÷ãBáe íéîa dãé äçéãîe ,mc dz`x m`,äðBøçàa §©©§¦¨¨¨§©¦¤¤¨©£¨

,dpexg`d xkkd ziit` xg` xnelkä÷ãadnvräàöîe`idy ¨§¨¨§¨
ìàéìîb ïaø úà äìàLå úàáe ,äàîè,zexkkd oic dn,dì øîàå §¥¨¨§¨£¨¤©¨©§¦¥§¨©¨

úBàîè ïlek.dcpay zrl zrn z`neh meyn,éaø ,Bì äøîà ¨§¥¨§¨©¦
úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäåoia invr izwca ixd - ©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©

,dxedh invr iz`vne xkkl xkkàéä ,ïk íà ,dì øîàef xkk - ¨©¨¦¥¦
dpexg`dúäéî éðz÷ .úBøBäè ïleëå ,äàîèepipy mewn lkn - §¥¨§¨§¨¨¥¦©

a dweqr dzidy `ziixaa,äîeøz ìL úBøkkl`ilnb oax dvxe ¦¨¤§¨
s` zrl zrn z`neh exfby ixd ,dcpay zrl zrn meyn oze`nhl

.dnexzl `le ycewl exfby xn`y `ped axk `le ,dnexz oiprl
:`xnbd zvxzn,äãBú éîçì úîeøz ,äîeøz éàîdnexz xnelk ©§¨§©©§¥¨

dpeekd oi`e ,miycw mdy ,dcezd mr mi`ian eidy zelgdn
:`xnbd dywn .dlecb dnexzléàî äiôàa äãBú éîçì úîeøz§©©§¥¨©£¦¨©

àéòaznexza dit` `dzy ep`vn okid xnelk ,dyer `id dn - ¨£¨
eid jk xg` wxe zelg mirax` mite` eid dligza ixd ,dcez ingl

zrya ok m`e ,dnexzl zelg rax` mdn miyixtn`l oiicr dit`
zvxzn .dnexz ly zexkk dzt`y xnel jiiy j`ide ,dnexz eid
eywdy dne ,dcez ingl znexza dwqrzp ok` mlerl :`xnbd

oebk xaecny xnel yi ,dit` dfa jiiy `lyeäééLéìa eäðéLøôàc§©§§¦§§¦©§
,oziit` mcew ozqira ocera dcezd ingln dnexz yixtdy -
xnel jiiy jkle ,dcezd z` mdilr hgy mingld ziit` xg`le

.dcez ingl znexz dzt`yøîàc àä éëåxn`y enke -éáeè áø §¦¨§¨©©¦
,úBlç òaøà ïàôàL äãBú éîçì ,àðéè÷ áø øadyry xnelk ©©§¦¨©§¥¨¤£¨¨©§©©

,zelg xyr mewna oin lkn zg` dlgda ïðéåäå ,àöéep`ype - ¨¨©£¦©¨
,(.er zegpn) elld iaeh ax ixaca epzpeïðéòa àäåjixv ixde - §¨¨¦©

eidiyíéòaøà`l` epi` zelg mirax`a jxevd ,epvxize ,zelg ©§¨¦
äåöîì,cer epiywde .akrn epi` la` ,dligzklïðéòa àäå §¦§¨§¨¨¦©

eäéépéî äîeøz éLeøôàlkn zg` dlg yixtdl jixv ixde - ©§¥§¨¦©§
yixti ji` zelg rax` o`yr m`e ,odkl dnexz dzzle dxyr

,odkl dnexzãçå ãç ìkî äñeøt Léøôîc àîéz éëåyixtny - §¦¥¨§©§¦§¨¦¨©§©
EPOn aixwde' ixd ,odkl dpzepe dlg lkn dqextãçàoAxw lMn §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨

'dnExYàðîçø øîàminkg eyxc 'cg`' xn`py jkne ,(ci f `xwie) §¨¨©©£¨¨
(:fr my)äñeøt ìBhé àlLji`e ,mly mgl el ozi `l` odkl ozie ¤Ÿ¦§¨

.el` zelg rax`n dnexz yixtiïðéøîàåoebk xaecny uxzl §¨§¦©

eäééLéìa eäðéLøôàcozqira dcezd ingln dnexz yixtdy - §©§§¦§§¦©§
ipta dnexzl yixtdy dqird z` dt` oin lkae ,oziit` mcew

e ,dnvr ipta d`t`e zg` dlg dyr dqird x`y z`e dnvràëä̈¨
énðxaecneäééLéìa eäðéLøôàcdcezd ingln dnexz yixtdy - ©¦§©§§¦§§¦©§

.x`azdy enk dqir eid oiicryk oziit` mcew
:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanáeLdidäNòî ¨§©©£¤

äôb äúéäL ìàéìîb ïaø ìL äçôLadicia hiha znzeq -úBiáç §¦§¨¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¨¨¦
úçàå úçà ìk ïéáe ,ïéé ìLdzidäéãé äçéãîhihdn,íéîa ¤©¦¥¨©©§©©§¦¨¨¤¨§©¦

ú÷ãBáe,mc dz`x m` dnvr,äðBøçàáeziagd znizq xg` xnelk ¤¤¨©£¨
dpexg`däàöîe ä÷ãadnvrìàéìîb ïaøì äìàLå úàáe ,äàîè ¨§¨¨§¨§¥¨¨§¨£¨§©¨©§¦¥

,zeiagd oic dnúBàîè ïlek ,dì øîàåzrl zrn z`neh meyn §¨©¨¨§¥
,dcpayúçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäå ,Bì äøîàixd - ¨§¨©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©

,dxedh invr iz`vneziaglziag oia invr izwca,ïk íà ,dì øîà̈©¨¦¥
àéädpexg`d ef ziag -.úBøBäè ïleëå ,äàîèdgiken `xnbd ¦§¥¨§¨§

dnexz ly oii zeiaga xaecny:àãçå Lã÷c àãç àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨£¨§Ÿ¤©£¨
äìéiLå äøcäc eðééä àéä äîeøúcdid cg` dyrny xn`z m` - ¦§¨¦©§§©§¨§©§¨

did cg` dyrne ,[oii ly zeiag dnzqy ipyd dyrnd epiid] ycewa
xacd oaen ,[zexkk dte` dzidy oey`xd dyrnd epiid] dnexza
xg`y ,oicd dn l`ilnb oax z` dl`ye dgtyd dxfg jkly
dl`ye dxfg diptlyxkkdz`xdhldlired dwicadydl aiydy

,dwicad zlren ycew oiprl mb m`éãéàå éãéà úøîà éà àlà¤¨¦¨§©¦¦§¦¦
Lã÷coey`xd dyrnd mb xnelk ,df mbe df mby xn`z m` la` - §Ÿ¤

,ycewa xaecn ,ipyd dyrnd mbeìe øcäîì dì änìdéìéiLdnl - ¨¨¨§¤§©§©§¥
xnel jixv `l` ,oicd dn l`ilnb oax z` le`yle xefgl dl
s` zrl zrn z`neh exfby gkene ,dnexza xaecn cg` dyrny
.ycew oiprl `l` exfb `ly xn`y `ped ax lr dywe ,dnexz oiprl

e ,ycewa eid miyrnd ipy mlerl :`xnbd zvxzn,äéäL äNòî©£¤¤¨¨
,äéä úBçôL ézLaoax z` dgtyd dl`y ipyd dyrna mb jkle ¦§¥§¨¨¨
.oicd dn l`ilnb

:`ped ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîà àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨§¦
dì,xg` oeyl mixne` yi -,àðeä áø øîàz`nehúòì úòî ¨¨©©¨¥¥§¥

.äîeøzì ïéáe Lãwì ïéa äànèî äcpaL:`xnbd zl`eyéànî- ¤§¦¨§©§¨¥§Ÿ¤¥¦§¨¦©
:`xnbd daiyn .ok cnl dnnúBìòî éab dì éðz÷ àìcîjkn - ¦§Ÿ¨¨¥¨©¥©£

eyry (:k dbibg) epipyy zelrnd iabl df oic `pzd dpy `ly
.dnexzan xzei mda exingde miycwa

:jk lr dywn ongp axïîçð áø déì øîà,`ped axlàpz éðz àäå ¨©¥©©§¨§¨¨¥©¨
z`nehy ,[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy ixde -

dxn`p dcpay zrl zrn.äîeøzì àì ìáà Lãwì:`xnbd zxne` ©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨
÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷wgvi ax xa l`eny ax - ¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨

`l la` ycewl' `ziixad zpeeky yxite ,ongp ax ziiyew z` laiw
zrl zrn z`neh exfby `id 'dnexzlúøäè ìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©¨¢©

,ùã÷,miycw lr mixneyy enk dxdha eyrpy xnelkïéleça àìå Ÿ¤§Ÿ§¦
,äîeøz úøäè ìò eNòpLoilega ef d`neh exfb `ly xnelk ¤©£©¨¢©§¨

,dnexz lr mixneyy enk dxdha eyrpyzbdep ynn dnexza la`
.zrl zrn z`neh

mileahd oilega d`neh wtq oipra dpyn zx`ane d`ian `xnbd
:wgvi ax xa l`eny ax ixacn xe`iad lr dywne dlglíúä ïðz§©¨¨

y dqir ,(a"n b"t dlg) my epipy -,äàîeè ÷ôñ dì ãìBðclep m` ©¨§¥§¨
wtqddìbìb àlL ãò,dyelipy mcew xnelk ,dqird z`äNòz ©¤Ÿ¦§§¨¥¨¤
dqird,äàîeèam` la` ,micia dze`nhl leki dvxi m` xnelk §§¨

wtqd clepdìbìbMî,äøäèa äNòz ,l`e ,mixedh milka xnelk ¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨
.micia dze` `nhi

wtqd clep m` :dpynd z` zx`an `xnbdäNòz ,dìbìb àlL ãò©¤Ÿ¦§§¨¥¨¤
äàîeèay iptneäðéð ïéleçdqird daiigzp `l oiicry ,md oileg - §§¨¦¦§
,dlga,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîeclep m` la` ¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
wtqd,äøäèa äNòz ,dìbìbMîy iptn,älçì ïéìeáhä ïéleç ¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨¦©§¦©©¨

,dlg zyxtda eaiigzp xaky epiide ,lah eyrpy xnelkeîc älçk©©¨¨
,dlgk miaygp -.älçì äàîeè íBøâì øeñàå§¨¦§§¨©©¨

:dpynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðziabl epipy - ¨¨
,dxdha dze` eyre d`neh wtq da clepy dqir
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oifge` mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

÷çãä úòùá.zexdh ciqtdl dvx `le ,eid zxeva ipy Ðäéìò éâéìô íéáø àìà
.'ek "`ed ick" xn`e ,hxgzdl ligzde ,cigid ixac oilhae Ðéî éáø éîéá ùã÷

äåä.mi`pzd seqa ,oaxegd xg` did mipy dnk Ðàìéìâá ïëãî àéøáçmixiag Ð

,mdinia ycwnd zia dpai `ny ,zegpnl opnye ,mikqpl mpii mixdhn lilbay

xneg"a izrny jk .eed ycw mlerle

.diepy `id jke ,"ycwaúåàîè ïìåëÐ

.dcpay zrl zrn meynäàîè àéäÐ

.dciwtl dciwt meynäãåú éîçì úîåøú
dcezay oipin drax`n zelg rax` Ð

epnn aixwde" :(f `xwie) aizkc ,odkl oipzep

.'ebe "dnexz oaxw lkn cg`éàî äéôàá
àéòá,`tinl dl ira zelg mirax` `d Ð

`l oirax`e ,dnexzl rax` iyext` xcde

."dnexz" exwinåäééùéìá åäðéùøôàã éðùîå
ingl znexz Ð "dnexz" i`n mlerl Ð

oebk Ð `ira i`n dit`a :xn`wce ,dcez

,ozqira zelg mirax`dn rax`l yixtdy

.odilr dcez hgy olek ziit` xg`le

úåìç òáøà ïàôàùly mipexyr xyr Ð

dylye ,zg` dlga olek o`t` ung

dlga o`t` dvn zelgay yilye zepexyr

.dkeax ly oke ,oiwiwx ly oke ,zg`àä
íéòáøà ïðéòáwxta dl opitli zegpna Ð

`vi i`n`e ,(`,er) "dcezd"?äåöîì éðùîå
.`kil Ð `aekir la` Ðéùåøôà éòá àäå

äîåøú,xyrn zg` epiidc ,oin lkn zg` Ð

yixti j`id Ð xyr `kilc oeike?àîéú éëå
äñåøô ùéøôîã.odkl hrn dlg lkn Ð

àðîçø øîà ãçàcg` epnn aixwde" Ð

`ly :(a,fr) zegpna opiyxce 'ebe "oaxw lkn

.odk znexzl dqext lehiåäðéùøôàã
åäééùéìáryze ,dnexzl xyrn cg` lhp Ð

dlga dt` oine oin lkn ,milral mixzepd

.zg`äôâdgicne ,dicia hiha znzeq Ð

.hihd on diciìàåîù áø äéðéî äìá÷Ð

ipzwc `dl `nwe`e ,ongp axn `zaeiz jdl

:xn`w ikd ,"dnexzl `l la` ycwl"

la` 'ek ycw zxdh lr eyrpy oilega

.`bdp Ð ynn dnexzaäì ãìåð.opiqxb Ð

.d`neh wtq dqira clepïéìåçá ìåâìâÐ

.dlgl dk`ln xnb edfäàîåèá äùòúÐ

wtq zlg seq seqc ,cia dp`nhi Ð dvxi m`

.lk`z `le ,`idäøäèá äùòúmilka Ð

seqc it lr s`e .cia dp`nhi l`e ,mixedh

xeq` Ð dxeq` dzlg seq.cia d`nhl

mexbl xeq` ,dlgl dzk`ln dxnbpe li`ed

z` jl izzp ip`e" :aizkc ,zi`ce d`neh dl

:(`,cl) zexekaa opiyxce ,"izenexz zxnyn

xn`e ,dielze dxedh ,rnyna zenexz izy

.dpxney :`xw
äúìçå
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úòùáxn` (a,h dcp) oiwxitac ,wc `le .zxeva ipya :i"yx yxit Ð wgcd

mc` epiid "wgcd zrya" i`dc :xnel yie .zxeva ipya ecen opax elit`c

wqr ez`xed xg`e ,dzii`x iptl zexdh hrn dyre ,dcpay zrl zrna rbpy

,wgcd zry dzid `l okl mcewnc oeik ,zxeva ipyl inc `le .daxd zexdha

cere .zerh z`xed ici lr zexdha yit`e

,el jld l`eydy Ð "wgcd zry" :xnel yi

wxta xn`ck ,eixg` secxl lecb gxeh dide

dixza` hdx :(a,q zeaezk) "it lr s`"

.dikxc` `le ,`lga ilin `zlz

åäðéùøôàãoi`c ab lr s` Ð ediiyila

enxwyn `l` yecw mgld

.(a,gr zegpn) gafd eilr hgype ,xepza eipt

ecgiy itl Ð "dnexz" edl ixw mewn lkn

diit` xg`l dnexz my dl zexwl dze`

.ediiyila zyxten dzide ,gafd zhigye

leki dqir dcerac meyn ,diit` xg`l `le

(ztd) zyecwc d`xpe .ze`pe zear dzeyrl

.zexg` zelga dzepyl xeq`e ,ediilr `ki`

:(`,ai) mixcpc `nw wxt seq rnynck

,oixzen Ð "eznexzke eipae oxd` zlgk"

!xeq` Ð "dcez ingl znexzk" `d :wiice

xkkd xq`cne .ediiyila edpiyxt`c :iwene

dilr `ki`c rnyn ,dcez ingla qitzdy

.dqir dcera ztd zyecwåúçôùály

:xi`n oa l`eny epiax yxit Ð l`ilnb oax

idliya opixn`c ,owfd l`ilnb oax epiidc

,oernye lld :(`,eh) zayc `nw wxt

ziad iptl oze`iyp ebdp ,oernye l`ilnb

mzq xikfdl zelibx oi` edine .dpy d`n

oax"lekie .owfd l`ilnb oax `l` ,"l`ilnb

ly exiag ,dpaic l`ilnb oax edfy zeidl

.ryedi iaxe xfril` iaxãìåðwtq dl

dl clep :yexit Ð dlblb `ly cr d`neh

leblb mcew ,oilega s` zbdepd ,d`neh wtq

oi`e .zi`ce d`neh dl mexbl leki Ð

mcewc ,"izenexz zxnyn" meyn xeq`l

enk .dlg dia `kizt `l izk` leblb

.melk `le dyr `lc Ð gnw ezlg yixtnd

wtq dl clepc oeik Ð `kil inp odk cqtde

Ð "dxdha dyrz" .dlblbyn xak d`neh

wtq dl clep leblb xg`l m` :yexit

Ð dlga `l` oilega jiiy `lc ,d`neh

,dielz dzlgc ab lr s` .dxdha dyrz

,d`neh dl mexbl xeq` Ð odk cqtd `kile

elit`c oicd `ede ."izenexz zxnyn" meyn

,oilegl s` `kiiyc d`neh wtq dl clep

yxtnc `l` .d`neh mexbl xeq`c

,dlg wtqa ,exn` wtq dfi` :`ziixaa

Ð oilega `kiiy `lc d`neh wtqa elit`c

oileahd oileg :opireny`e .dielz dzlg

`yixc :yxtl oi` la` .enc dlgk Ð dlgl

,dlblb `ly cr d`neh wtq dl clepy ,inp

`lc d`neha epiidc ,dlg wtqa inp ixii`

dxedh oiicrc ab lr s`e ,oilega `kiiy

.zi`ce d`neha dyrz Ð `id dxenb

dleah" ixwi` `l izk` ,leblb mcewc

."izenexz zxnyn" meyn xeq` `le ,"dlgl

mewnn dilr yixtiy ,`kil inp odk cqtde

dyerd l`xyi mr oixvea oi` :(mye `,ep) "l`rnyi iax" wxt dxf dceara xn`c :xn`z m`e .`id dxenb dxedhy oeik ,leblb mcew "d`neh wtq" ixwc d`xp oi`c .xg`

cr e` ,dtwiy cr `l` ,xyrnl raw oi` `ld ,`zyde ."izenexz zxnyn" meyn ,dnexzl d`neh mexbl xeq`c meyn :mda i"yx yxity yexit yie .d`neha eizexit

:xnel yie ?d`neha dyrz Ð dlblb `ly cr :xn` `kde .dlyiy,`kd la` .oilaya enicwda enk ,dnexz ied Ð dlyiy e` dtwiy mcew elit` yixtd m` ,mzdc

qxhpewd yexit lre) "dlgl dleah" `ixwin `l jkle .melk `le dyr `lc (a,en oiyecw) "ycwn yi`d"a xn`c ,gnw ezlg yixtd enk ied ,leblb mcew dlg yixtd m`

inv mzdc :yxtl yi :inp i` .(oeilib .dxdha eyri Ð ozk`ln dxnbpyn ,d`neha eyri Ð ozk`ln dxnbp `ly cr ,zexit oke" :ikd da miiqn dlgc `ztqezac :dyw

cqtd `kile ,wtq dl clep xak ,`kd la` .dl xq` odk cqtd meyn `l` .mexzl rawed `l izk`c oeik ,i"yx yexitk "izenexz zxnyn" meyn xeq` `l
odk
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àîéìéà ?"økæðL øçàì" éàî :da ïðéåäå .÷çcä úòLa¦§©©§¨§¨¥©¨©§©©¤¦§©¦¥¨
,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæðL øçàì§©©¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨©

àlà ?déúåk ãéáò éëéä ÷çcä úòLa¯àìc (åàì) ¦§©©§¨¥¦¨¥§¨¥¤¨¨§¨
økæpL ïåéëå ,øîk àìå øîk àì àúëìä øîúéà¯ ¦§©¦§§¨¨§¨§¨§¨§¥¨¤¦§©

øîà ,déìò éâéìt íéaø àlà déìò âéìt ãéçé åàìc§¨¨¦¨¥£¥¤¨©¦§¦¦£¥¨©
."÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãk"§©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨

äîeøúì àîìLa úøîà éà¯äîeøz éàåäc eðééä ¦¨§©¦§¨¨¦§¨©§©£©§¨
Lã÷ì úøîà éà àlà ,éaø éîéa¯éî éaø éîéa Lã÷ ¦¥©¦¤¨¦¨§©§Ÿ¤Ÿ¤¦¥©¦¦

?éàåä¯àiøáç :àleò øîàc ,àleòãkïkãî,àìéìâa £©¦§¨©£©¨©§©¨©§¨§¨¦¨
.éaø éîéa éîð àëääNòî :òîL àzBúçôLaìL ¨¨©¦¦¥©¦¨§©©£¤§¦§¨¤

ïéáe ,äîeøz ìL úBøkk äôBà äúéäL ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¤¨§¨¨¦¨¤§¨¥
íéna dãé äçéãî úçàå úçà ìkú÷ãBáeäðBøçàa . ¨©©§©©§¦¨¨¨©©¦¤¤¨©£¨

,ìàéìîb ïaø úà äìàLå úàáe ,äàîè äàöîe ä÷ãä§¨¨§¨§¥¨¨§¨£¨¤©¨©§¦¥
ä÷éãa àìäå ,éaø :Bì äøîà .úBàîè ïlek :dì øîàå§¨©¨¨§¥¨§¨©¦©£Ÿ§¦¨

:dì øîà ?úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä,ïk íà ¨§¨¦¥¨©©§©©¨©¨¦¥
ìL úBøkk" úäéî éðú÷ .úBøBäè ïleëå äàîè àéä¦§¥¨§¨§¨¨¥¦©¦¨¤

!"äîeøz¯?"äîeøz" éàî¯.äãBú éîçì úîeøz¯ §¨©§¨§©©§¥¨
?àéòa éàî äiôàa äãBú éîçì úîeøz¯eäðéLøôàc §©©§¥¨©£¦¨©¨£¨§©§§¦§

éîçì :àðéè÷ áø øa éáBè áø øîàc àä éëå .eäééLéìa§¦©§§¦¨©£©©¦©©§¦¨©§¥
úBlç òaøà ïàôàL äãBú¯.àöéàäå :da ïðéåäå ¨¤£¨¨©§©©¨¨§¨¥©¨§¨

.äåöîì ?íéòaøà ïðéòa¯äîeøz éLeøôà ïðéòa àäå ¨¥©©§¨¦§¦§¨§¨¨¥©©§¥§¨
ãçå ãç ìkî äñeøt Léøôîc àîéz éëå ?eäéépéî¯ ¦©§§¦¥¨§©§¦§¨¦¨©§©

àðîçø øîà "ãçà"¯:ïðéøîàå !äñeøt ìBhé àlL ¤¨¨©©£¨¨¤Ÿ¦§¨§¨§¦©
éîð àëä ,eäééLéìa eäðéLøôàc¯.eäééLéìa eäðéLøôàc §©§§¦§§¦©§¨¨©¦§©§§¦§§¦©§

äúéäL ìàéìîb ïaø ìL äçôLa äNòî áeL :òîL àz̈§©©£¤§¦§¨¤©¨©§¦¥¤¨§¨
äéãé äçéãî úçàå úçà ìk ïéáe ,ïéé ìL úBiáç äôb̈¨¨¦¤©¦¥¨©©§©©§¦¨¨¤¨
úàáe ,äàîè äàöîe ä÷ãa äðBøçàáe .ú÷ãBáe íéna©©¦¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨§¥¨¨
äøîà .úBàîè ïlek :dì øîàå ,ìàéìîb ïaøì äìàLå§¨£¨§©¨©§¦¥§¨©¨¨§¥¨§¨
øîà ?úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäå :Bì©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©¨©
úøîà éà .úBøBäè ïleëå äàîè àéä ,ïk íà :dì̈¦¥¦§¥¨§¨§¦¨§©
äøãäc eðééä ,àéä äîeøúc àãçå Lã÷c àãç àîìLa¦§¨¨£¨§Ÿ¤©£¨¦§¨¦©§§¨§¨

äìééLådì änì ,Lã÷c éãéàå éãéà úøîà éà àlà , §¨§¨¤¨¦¨§©¦¦§¦¦§Ÿ¤¨¨¨
ìå øãäîìäéäL äNòî ?déìééL¯.äéä úBçôL ézLa §¤§©§¦©§¥©£¤¤¨¨¦§¥§¨¨¨

úòì úòî àðeä áø øîà :dì éøîà àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©©¨¥¥§¥
äcðaL¯?éànî ,äîeøúì ïéáe Lã÷ì ïéa äànèî ¤§¦¨§©§¨¥§Ÿ¤¥¦§¨¦©

¯.úBìòî éab dì éðú÷ àìcî:ïîçð áø déì øîà ¦§¨¨¨¥¨©¥©££©¥©©§¨
ïéleça :÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷ !"äîeøúì àì ìáà Lã÷ì" àpz éðz àäå§¨¨¥©¨§Ÿ¤£¨Ÿ¦§¨¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨§¦
÷ôñ dì ãìBð :íúä ïðz .äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça àìå ,Lã÷ úøäè ìò eNòpL¤©£©¨¢©Ÿ¤§Ÿ§¦¤©£©¨¢©§¨§©¨¨©¨§¥

àlL ãò ,äàîeèäìbìb¯,äàîeèa äNòzäìbìbMî¯äìbìb àlL ãò .äøäèa äNòz §¨©¤Ÿ¦§§¨¥¨¤§§¨¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨©¤Ÿ¦§§¨
¯äìbìbMî .ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîe ,eäðéð ïéleç ,äàîeèa äNòz¥¨¤§§¨¦¦§¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥¦¤¦§§¨
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נדה.  פרק ראשון - שמאי דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc - dcp(oey`x meil)

,÷çcä úòLaciqtdl dvx `le ,df dyrn did zxeva ipyae ¦§©©§¨
.zexdhda ïðéåäå,(:h oldl) df xaca epzpe ep`ype -øçàì éàî ©£¦©¨©§©©
,økæpL,ezrc dpiy ok zngny xkfp dna xnelkøçàì àîéìéà ¤¦§©¦¥¨¦©©

,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc økæpLok m`÷çcä úòLa ¤¦§©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨
éáò éëéädéúåk ãxfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dxed ji` - ¥¦¨¦§¨¥

elit` cigidk miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd ,ea
,wgcd zrya(åàì) àlàxkfpy xnel jixvàúëìä øîzéà àìc ¤¨¨§Ÿ¦§©¦§§¨

øîk àìå øîk àì`le xfril` iaxk `l dkld dwqtp `ly - Ÿ§©§Ÿ§©
,ea xfg `l jkle ,minkgkàlà déìò âéìt ãéçé åàìc økæpL ïåéëå§¥¨¤¦§©§¨¨¦¨¦£¥¤¨

déìò éâéìt íéaø`l` eilr wleg cigi `ly iax xkfpy oeike - ©¦§¦¦£¥
llkdy ,cigi zrc `edy xfril` iaxk weqtl ie`x did `le ,miax

,dlha cigid zrce ,miaxk dkld miaxe cigi `edàeä éãk ,øîà̈©§©
.÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaøz` `xnbd zniiqn ©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨

,`ped ax lr dziiyewäîeøzì àîìLa úøîà éàxn`z m` - ¦¨§©¦§¨¨©§¨
,xacd oaen ,dnexz oiprl s` zrl zrn z`neh exfbyéàåäc eðééä©§©£©

éaø éîéa äîeøz,dnexz did iax inia ixdy -úøîà éà àlà §¨¦¥©¦¤¨¦¨§©
Lãwì`le ycewl zrl zrn exfby `ped axk xn`z m` `l` - ©Ÿ¤

,dnexzléàåä éî éaø éîéa Lã÷ixd ,iax inia miycw did ike - Ÿ¤¦¥©¦¦£©
.mi`pzd ini seqa oaxegd xg` mipy dnk did iax

:`xnbd zvxznàìéìâa ïkãî àiøáç ,àleò øîàc ,àleòãk- ¦§¨§¨©¨©§©¨§©¨§¨¦¨
eidy s` zegpnl mpnye mikqpl mpii mixdhn eid lilbay mixagd

,mdinia ycwnd zia dpai `ny ,oaxegd xg`éaø éîéa énð àëä̈¨©¦¦¥©¦
oc df lre ,ynn ycewk mpice ,mpnye mpii mixdhn eidy mixag eid

.dcpay zrl zrn z`neha e`nhp m` iax
:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanBúçôLa äNòî ¨§©©£¤§¦§¨

úçà ìk ïéáe ,äîeøz ìL úBøkk äôBà äúéäL ìàéìîb ïaø ìL¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¦¨¤§¨¥¨©©
úçàådzidú÷ãBáe íéîa dãé äçéãîe ,mc dz`x m`,äðBøçàa §©©§¦¨¨¨§©¦¤¤¨©£¨

,dpexg`d xkkd ziit` xg` xnelkä÷ãadnvräàöîe`idy ¨§¨¨§¨
ìàéìîb ïaø úà äìàLå úàáe ,äàîè,zexkkd oic dn,dì øîàå §¥¨¨§¨£¨¤©¨©§¦¥§¨©¨

úBàîè ïlek.dcpay zrl zrn z`neh meyn,éaø ,Bì äøîà ¨§¥¨§¨©¦
úçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäåoia invr izwca ixd - ©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©

,dxedh invr iz`vne xkkl xkkàéä ,ïk íà ,dì øîàef xkk - ¨©¨¦¥¦
dpexg`dúäéî éðz÷ .úBøBäè ïleëå ,äàîèepipy mewn lkn - §¥¨§¨§¨¨¥¦©

a dweqr dzidy `ziixaa,äîeøz ìL úBøkkl`ilnb oax dvxe ¦¨¤§¨
s` zrl zrn z`neh exfby ixd ,dcpay zrl zrn meyn oze`nhl

.dnexzl `le ycewl exfby xn`y `ped axk `le ,dnexz oiprl
:`xnbd zvxzn,äãBú éîçì úîeøz ,äîeøz éàîdnexz xnelk ©§¨§©©§¥¨

dpeekd oi`e ,miycw mdy ,dcezd mr mi`ian eidy zelgdn
:`xnbd dywn .dlecb dnexzléàî äiôàa äãBú éîçì úîeøz§©©§¥¨©£¦¨©

àéòaznexza dit` `dzy ep`vn okid xnelk ,dyer `id dn - ¨£¨
eid jk xg` wxe zelg mirax` mite` eid dligza ixd ,dcez ingl

zrya ok m`e ,dnexzl zelg rax` mdn miyixtn`l oiicr dit`
zvxzn .dnexz ly zexkk dzt`y xnel jiiy j`ide ,dnexz eid
eywdy dne ,dcez ingl znexza dwqrzp ok` mlerl :`xnbd

oebk xaecny xnel yi ,dit` dfa jiiy `lyeäééLéìa eäðéLøôàc§©§§¦§§¦©§
,oziit` mcew ozqira ocera dcezd ingln dnexz yixtdy -
xnel jiiy jkle ,dcezd z` mdilr hgy mingld ziit` xg`le

.dcez ingl znexz dzt`yøîàc àä éëåxn`y enke -éáeè áø §¦¨§¨©©¦
,úBlç òaøà ïàôàL äãBú éîçì ,àðéè÷ áø øadyry xnelk ©©§¦¨©§¥¨¤£¨¨©§©©

,zelg xyr mewna oin lkn zg` dlgda ïðéåäå ,àöéep`ype - ¨¨©£¦©¨
,(.er zegpn) elld iaeh ax ixaca epzpeïðéòa àäåjixv ixde - §¨¨¦©

eidiyíéòaøà`l` epi` zelg mirax`a jxevd ,epvxize ,zelg ©§¨¦
äåöîì,cer epiywde .akrn epi` la` ,dligzklïðéòa àäå §¦§¨§¨¨¦©

eäéépéî äîeøz éLeøôàlkn zg` dlg yixtdl jixv ixde - ©§¥§¨¦©§
yixti ji` zelg rax` o`yr m`e ,odkl dnexz dzzle dxyr

,odkl dnexzãçå ãç ìkî äñeøt Léøôîc àîéz éëåyixtny - §¦¥¨§©§¦§¨¦¨©§©
EPOn aixwde' ixd ,odkl dpzepe dlg lkn dqextãçàoAxw lMn §¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨

'dnExYàðîçø øîàminkg eyxc 'cg`' xn`py jkne ,(ci f `xwie) §¨¨©©£¨¨
(:fr my)äñeøt ìBhé àlLji`e ,mly mgl el ozi `l` odkl ozie ¤Ÿ¦§¨

.el` zelg rax`n dnexz yixtiïðéøîàåoebk xaecny uxzl §¨§¦©

eäééLéìa eäðéLøôàcozqira dcezd ingln dnexz yixtdy - §©§§¦§§¦©§
ipta dnexzl yixtdy dqird z` dt` oin lkae ,oziit` mcew

e ,dnvr ipta d`t`e zg` dlg dyr dqird x`y z`e dnvràëä̈¨
énðxaecneäééLéìa eäðéLøôàcdcezd ingln dnexz yixtdy - ©¦§©§§¦§§¦©§

.x`azdy enk dqir eid oiicryk oziit` mcew
:`ped axl `xnbd dywn ceròîL àz,`ziixanáeLdidäNòî ¨§©©£¤

äôb äúéäL ìàéìîb ïaø ìL äçôLadicia hiha znzeq -úBiáç §¦§¨¤©¨©§¦¥¤¨§¨¨¨¨¦
úçàå úçà ìk ïéáe ,ïéé ìLdzidäéãé äçéãîhihdn,íéîa ¤©¦¥¨©©§©©§¦¨¨¤¨§©¦

ú÷ãBáe,mc dz`x m` dnvr,äðBøçàáeziagd znizq xg` xnelk ¤¤¨©£¨
dpexg`däàöîe ä÷ãadnvrìàéìîb ïaøì äìàLå úàáe ,äàîè ¨§¨¨§¨§¥¨¨§¨£¨§©¨©§¦¥

,zeiagd oic dnúBàîè ïlek ,dì øîàåzrl zrn z`neh meyn §¨©¨¨§¥
,dcpayúçàå úçà ìk ïéa éì äúéä ä÷éãa àìäå ,Bì äøîàixd - ¨§¨©£Ÿ§¦¨¨§¨¦¥¨©©§©©

,dxedh invr iz`vneziaglziag oia invr izwca,ïk íà ,dì øîà̈©¨¦¥
àéädpexg`d ef ziag -.úBøBäè ïleëå ,äàîèdgiken `xnbd ¦§¥¨§¨§

dnexz ly oii zeiaga xaecny:àãçå Lã÷c àãç àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨£¨§Ÿ¤©£¨
äìéiLå äøcäc eðééä àéä äîeøúcdid cg` dyrny xn`z m` - ¦§¨¦©§§©§¨§©§¨

did cg` dyrne ,[oii ly zeiag dnzqy ipyd dyrnd epiid] ycewa
xacd oaen ,[zexkk dte` dzidy oey`xd dyrnd epiid] dnexza
xg`y ,oicd dn l`ilnb oax z` dl`ye dgtyd dxfg jkly
dl`ye dxfg diptlyxkkdz`xdhldlired dwicadydl aiydy

,dwicad zlren ycew oiprl mb m`éãéàå éãéà úøîà éà àlà¤¨¦¨§©¦¦§¦¦
Lã÷coey`xd dyrnd mb xnelk ,df mbe df mby xn`z m` la` - §Ÿ¤

,ycewa xaecn ,ipyd dyrnd mbeìe øcäîì dì änìdéìéiLdnl - ¨¨¨§¤§©§©§¥
xnel jixv `l` ,oicd dn l`ilnb oax z` le`yle xefgl dl
s` zrl zrn z`neh exfby gkene ,dnexza xaecn cg` dyrny
.ycew oiprl `l` exfb `ly xn`y `ped ax lr dywe ,dnexz oiprl

e ,ycewa eid miyrnd ipy mlerl :`xnbd zvxzn,äéäL äNòî©£¤¤¨¨
,äéä úBçôL ézLaoax z` dgtyd dl`y ipyd dyrna mb jkle ¦§¥§¨¨¨
.oicd dn l`ilnb

:`ped ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîà àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨¨§¦
dì,xg` oeyl mixne` yi -,àðeä áø øîàz`nehúòì úòî ¨¨©©¨¥¥§¥

.äîeøzì ïéáe Lãwì ïéa äànèî äcpaL:`xnbd zl`eyéànî- ¤§¦¨§©§¨¥§Ÿ¤¥¦§¨¦©
:`xnbd daiyn .ok cnl dnnúBìòî éab dì éðz÷ àìcîjkn - ¦§Ÿ¨¨¥¨©¥©£

eyry (:k dbibg) epipyy zelrnd iabl df oic `pzd dpy `ly
.dnexzan xzei mda exingde miycwa

:jk lr dywn ongp axïîçð áø déì øîà,`ped axlàpz éðz àäå ¨©¥©©§¨§¨¨¥©¨
z`nehy ,[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy ixde -

dxn`p dcpay zrl zrn.äîeøzì àì ìáà Lãwì:`xnbd zxne` ©Ÿ¤£¨Ÿ©§¨
÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷wgvi ax xa l`eny ax - ¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨

`l la` ycewl' `ziixad zpeeky yxite ,ongp ax ziiyew z` laiw
zrl zrn z`neh exfby `id 'dnexzlúøäè ìò eNòpL ïéleça§¦¤©£©¨¢©

,ùã÷,miycw lr mixneyy enk dxdha eyrpy xnelkïéleça àìå Ÿ¤§Ÿ§¦
,äîeøz úøäè ìò eNòpLoilega ef d`neh exfb `ly xnelk ¤©£©¨¢©§¨

,dnexz lr mixneyy enk dxdha eyrpyzbdep ynn dnexza la`
.zrl zrn z`neh

mileahd oilega d`neh wtq oipra dpyn zx`ane d`ian `xnbd
:wgvi ax xa l`eny ax ixacn xe`iad lr dywne dlglíúä ïðz§©¨¨

y dqir ,(a"n b"t dlg) my epipy -,äàîeè ÷ôñ dì ãìBðclep m` ©¨§¥§¨
wtqddìbìb àlL ãò,dyelipy mcew xnelk ,dqird z`äNòz ©¤Ÿ¦§§¨¥¨¤
dqird,äàîeèam` la` ,micia dze`nhl leki dvxi m` xnelk §§¨

wtqd clepdìbìbMî,äøäèa äNòz ,l`e ,mixedh milka xnelk ¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨
.micia dze` `nhi

wtqd clep m` :dpynd z` zx`an `xnbdäNòz ,dìbìb àlL ãò©¤Ÿ¦§§¨¥¨¤
äàîeèay iptneäðéð ïéleçdqird daiigzp `l oiicry ,md oileg - §§¨¦¦§
,dlga,ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeè íBøâì øzeîeclep m` la` ¨¦§§¨§¦¤§¤¤¦§¨¥
wtqd,äøäèa äNòz ,dìbìbMîy iptn,älçì ïéìeáhä ïéleç ¦¤¦§§¨¥¨¤§¨¢¨¦©§¦©©¨

,dlg zyxtda eaiigzp xaky epiide ,lah eyrpy xnelkeîc älçk©©¨¨
,dlgk miaygp -.älçì äàîeè íBøâì øeñàå§¨¦§§¨©©¨

:dpynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðziabl epipy - ¨¨
,dxdha dze` eyre d`neh wtq da clepy dqir
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc - dcp(ipy meil)

,äéeìz dúlçåwtq dxedh wtq `id dpnn eyixtdy dlgd xnelk §©¨¨§¨
,dqira clepy wtqd zngn d`nhïéìëBà àìd`nh `ny ,dze` Ÿ§¦
,d`nh dnexz lek`l xeq`e `idåmbïéôøBN àì`ny ,dze` §Ÿ§¦

e ,dtxeyl xeq`e `id dxedhôñ äæéàa,eøîà ÷wtq dfi`a xnelk §¥¤¨¥¨§
,dielz dzlgy xnel ekxved,älç ÷ôñad`neh wtqa xnelk ¦§¥©¨

jxvede ,jenqa x`eank oilega zbdep dpi`e dlga zbdepd
,`id oileg ef dqire oilega zbdep dpi` ef d`nehy s`y eprinydl

.ef d`neh da zbdep dlgl dleah `idy oeik mewn lkn
:`xnbd zx`anéàîexne`a `pzd zpeek dn -ééaà ,älç ÷ôñ ©§¥©¨©©¥

eäééåøz éøîàc àáøå,mdipy exn`y -úBçëBäa øîàz àlL §¨¨§¨§¦©§©§¤ŸŸ©§¨
eðéðLda yiy dqira `l` dielz `idy exn` `ly xn`z `ly - ¨¦

d`nehl dgked ea yiy lewy wtqa xnelk ,zgken d`neh wtq
,dxdhl enkBîkoebk -ïéìéáL éðL,xedh cg`e `nh cg` didy §§¥§¦¦

,xedha jldy e` `nha jld m` wtq yieénð àãéøb ïéleç íúäc§¨¨¦§¥¨©¦
enèî`le ,wtqn mi`nh dlgl elahp `ly oileg mb dfk wtqay - §©

,dielz dzlg df ote`ay eprinydl `pzd jixv didàlàxaecn ¤¨
elit`az`neh wtq,'ïòLð',zgken dpi`y d`neh wtq `edy §¦§¨

,`nh epi`y xnel xzei xazqny ,lewy epi`y wtq `edy xnelk
oiprl `le dnexz oiprl `l` `nh `edy dfk wtqa exn` `ly
mb zbdep dnexza ef d`neh zbdepy enky `pzd eprinyde ,oileg

.dlgl mileahd oilega
dxn`py oryp z`neh wtq edn x`ean day dpyn d`ian `xnbd

:oileg oiprl `le dnexz oiprlïðúc,(a"n b"t miaf) dpynaáæ ¦§©¨
ïé÷øBt eéäL øBäèå`ynøBîçä ïî,cgiaBàeidyïéðòBèeilr §¨¤¨§¦¦©££¦

,`ynàîè ,ãák ïàOnL ïîæajezn `ny miyyeg ep`y ,xedhd ¦§©¤©¨¨¨¥¨¥
xedhd `vnpe ,ez`iyp zra xedhd lr `nhd oryp `ynd caek
,eci lr hqipe `nhd lr xedhd orypy e` ,eilr orypyk ehiqn

y onfae,ì÷ ïàOîx`yp,ïleëå ,øBäèmy exkfedy el` lk xnelk ©¨¨©¨§¨
,cak o`yny el` elit`e ,dpyna,úñðkä éðáì ïéøBäèxnelk §¦¦§¥©§¤¤

epryp i`ce m` elit` ixdy ,dxdha oileg milke`d el`l mixedh
,epryp m` wtq `edy eiykr oky lke ,xenb hqid epi` df lr df

äîeøzì ïéàîèe.df lr df epryp m` wtq `edy elit`e ,opaxcn §¥¦©§¨
.dlgk dlgl mileahd oilegy epxn`y dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywneîc älçk älçì ïéìeáhä ïéleçåoileg m`d - §¦©§¦©©¨©©¨¨
z`neh wtqa s` mi`nhe dxenb dlgk md ixd dlga eaiigzpy

,oryp[ïðúäå] (àéðúäå),(a"n c"t mei leah) dpynaàéäL äMà §¨§©¦¨¤¦
íBé úìeáèdpicy ,dyny aixrd `l oiicre dlahe d`nh dzidy - §©

,oileg d`nhn dpi`e dnexze miycw d`nhny ,d`nehl ipykìäL ¨¨
dúlç äpîéä äöB÷å ,äqéòä úàzg` dkizg dpnn zkzege - ¤¨¦¨§¨¥¤¨©¨¨

ixd my dl d`xw `ly onf lky ,my dl `xwz `le ,dlgd liaya
,dze` d`nhn dpi`e oilegk `id,àúeçðàa Bà äLéôëa dúçépîe©¦¨¨¦§¦¨§©§¨

,d`neh milawn mpi`e leaiw zia mdl oi`y milk mdyúôwîe- ©¤¤
,dqirl ef dkizg zgpen eay ilkd z` zaxwne,íL dì àøB÷å§¨¨¥

z`nhp dqird oi`e ,'dlg ef ixd' ef dkizg lr zxne`yéðtî¦§¥
,àeäL,dqird xnelkéLéìL`id da drbpy dy`dy ,d`nehl ¤§¦¦

,iyily dqird z` dyere d`nehl ipy,ïéleça øBäè éLéìLeoi`y §¦¦¨§¦
.miycwe dnexza `l` bdep d`nehl iyilyúøîà éàådz` m`e - §¦¨§©

y xne`,eîc älçk älçì ïéìeáhä ïéleçok m`eäðúénè àä- ¦©§¦©©¨©©¨¨¨©¦©§
.dzribpa dlgl dleahd dqird z` `id d`nih ixd

:`xnbd zvxznéàceL ìk ,ééaà øîàely,ïéleç ànèîenk ¨©©©¥Ÿ¤©©§©¥¦
,mze` `nhn oileg afd hiqd m`y ,afd `ynñ ìò eøæbB÷ô ¨§©§¥

`nhiy,älçì ïéìeáhä ïéleç íeMîoryp z`neh wtqa exfb jkle ¦¦©§¦©©¨
,dlgl mileahd oileg s` `nhiyíBé ìeáè éàäåmei leah la` - §©§

,dféàcå ànèî àìc ïåékely,ïéleçepi`e ipy `ed mei leahdy ¥¨§Ÿ§©¥©©¦
,oilega iyily dyer,älçì ïéìeáhä ïéleç íeMî åéìò eøæb àìŸ¨§¨¨¦¦©§¦©©¨

dleah `idy dqird z` d`nhn mei leah `idy dy`d oi` jkle
.dlgl

wgvi ax xa l`eny ax ixacn iia` ly evexiz lr dywn `xnbd
.dnexz zxdh lr eyrpy oilega zrl zrn z`neh oiprldywn

:`xnbdàäåz`neh ixde -éàcåc ,äcpaL úòì úòîdlyànèî §¨¥¥§¥¤©¦¨§©©§©¥
,ïéleç,mze` d`nhn oilega drbp m`yíeMî d÷ôñ ìò eøæb àìå ¦§Ÿ¨§©§¥¨¦

øî øîàc ,älçì ïéìeáhä ïéleçcg` mya dreny dxn`py - ¦©§¦©©¨§¨©©
,minkgd÷çöé áø øa ìàeîL áø dépéî dìa÷xa l`eny ax - ¦§¨¦¥©§¥©©¦§¨

`ziixad zpeeky yxite ,my ongp ax ly eziiyew z` laiw wgvi ax
,dnexzl `l la` ycewl xn`p dcpay zrl zrn z`nehy epipyy

zrl zrn z`neh exfby,ùã÷ úøäè ìò eNòpL ïéleçaepiidc §¦¤©£©¨¢©Ÿ¤
,miycw lr mixneyy enk dxdha eyrpyìò eNòpL ïéleça àìå§Ÿ§¦¤©£©

,äîeøz úøäè.dnexz lr mixneyy enk dxdha eyrpy epiidc ¨¢©§¨
oilega oicd `ed ,exfb `l dnexz zxdh lr eyrpy oilegay enke
,mda zaxernd dlgd iptn dxdha miyrp md mby ,dlgl mileahd
s` dlgk e`nhiy dlgl mileahd oileg lr exfb `ly gken

.oileg `nhn dly i`cey d`neha
:`xnbd zvxznäîeøz eäa àëéút àì íúäeyrpy oilega my - ¨¨Ÿ§¦¨§§¨

envr lr laiwy `l` ,dnexz mda zaxern `l dnexz zxdh lr
,dnexzk miaeyg mpi` jkle ,dnexz zxdha mxnylàëéút àëä̈¨§¦¨

äîeøz eäamda zaxern dlgl mileahd oilega o`k la` - §§¨
.dlgk d`neh milawne dlgk miaeyg jkle ,dlg xnelk ,dnexz

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -çpä §¦¨¥¥¨©©
z`nehlúòì úòî`idy,ïðaøcs` `nhzy exingd `l jkle ¥¥§¥§©¨¨

.dnexz zxdh lr eyrpy oileg

äðùî
zry mcew rxtnl e`nhiy exfb `l miyp el`a zx`an ef dpyn

:ozii`xíéLð òaøà ,øîBà øæòéìà éaøy yiïzòL ïéic- ©¦¡¦¤¤¥©§©¨¦©¨©§¨
oi`e ,jli`e dii`x zryn oda erbiy zexdhe dnexz ze`nhny
dzid m`e oevigd ziaa mcd did xak okl mcew `ny miyyeg

,od el`e ,eze` d`ex dzid zwcea,ä÷éðî ,úøaeòî ,äìeúa§¨§¤¤¥¦¨
,äðé÷æe.mc ze`xl zelibx opi`y itlàì éðà ,òLBäé éaø øîà §¥¨¨©©¦§ª©£¦Ÿ
ézòîLdzry dicyàlàiabl,äìeúa ¨©§¦¤¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - dcp(iriax meil)

úBðBò,dipy mrt mda dz`x `lyåf`,äúàøxne` ip` oiicr §¨£¨
yå .dzòL dicm`ìL äéìò eøáò ãBòúBðBò Lmda dz`x `ly ©¨©§¨§¨§¨¤¨¨Ÿ

,ziyily mrtåaeyíéLpä ìëk àéä éøä ,äúàøzewleqn opi`y §¨£¨£¥¦§¨©¨¦
`idy meyn eid `l el` zewqtdy ,eiykr xxazdy itl ,minc
lk ze`xl dlibx `ide dzqe onf dzpiyy `l` ,minc zwleqn

,mei miryzäànèîerxtnl.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
,úBàøì dpîæ òébäLëedie`x `ide mixerpd inil dribdy xnelk §¤¦¦©§©¨¦§

,mc ze`xläðBLàø íòt,mc dz`xy,dzòL dicmrteäiðL ©©¦¨©¨©§¨§¦¨
äànèîrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîzleza `id efy §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

okn xg`l m`e .epizpyna epipyy mincìL äéìò eøáòúBðBò L ¨§¨¤¨¨Ÿ
,mda dz`x `lyåf`,dzòL dic ,äúàødz`x `ly oeikny §¨£¨©¨©§¨

.minc zwleqn zwfga `id zeper yly
:`ziixaa miiepyd mipte`a dpc `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

zei`x yly dz`xe ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ,`ziixaa
jk xg`e ,mc ze`xl dwfgedeìL äéìò eøáòúBðBò Ldz`x `ly ¨§¨¤¨¨Ÿ

,dz`xe dxfg aeye ,mda,dzòL dicyly cer dilr exar m`e ©¨©§¨
dicy xne` ip` oiicr ,dz`xe dxfg f`e mda dz`x `ly zeper

.dzry
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קלג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - dcp(iriax meil)

úBðBò,dipy mrt mda dz`x `lyåf`,äúàøxne` ip` oiicr §¨£¨
yå .dzòL dicm`ìL äéìò eøáò ãBòúBðBò Lmda dz`x `ly ©¨©§¨§¨§¨¤¨¨Ÿ

,ziyily mrtåaeyíéLpä ìëk àéä éøä ,äúàøzewleqn opi`y §¨£¨£¥¦§¨©¨¦
`idy meyn eid `l el` zewqtdy ,eiykr xxazdy itl ,minc
lk ze`xl dlibx `ide dzqe onf dzpiyy `l` ,minc zwleqn

,mei miryzäànèîerxtnl.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
,úBàøì dpîæ òébäLëedie`x `ide mixerpd inil dribdy xnelk §¤¦¦©§©¨¦§

,mc ze`xläðBLàø íòt,mc dz`xy,dzòL dicmrteäiðL ©©¦¨©¨©§¨§¦¨
äànèîrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîzleza `id efy §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

okn xg`l m`e .epizpyna epipyy mincìL äéìò eøáòúBðBò L ¨§¨¤¨¨Ÿ
,mda dz`x `lyåf`,dzòL dic ,äúàødz`x `ly oeikny §¨£¨©¨©§¨

.minc zwleqn zwfga `id zeper yly
:`ziixaa miiepyd mipte`a dpc `xnbdøî øîàlirl `aed - ¨©©

zei`x yly dz`xe ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz ,`ziixaa
jk xg`e ,mc ze`xl dwfgedeìL äéìò eøáòúBðBò Ldz`x `ly ¨§¨¤¨¨Ÿ

,dz`xe dxfg aeye ,mda,dzòL dicyly cer dilr exar m`e ©¨©§¨
dicy xne` ip` oiicr ,dz`xe dxfg f`e mda dz`x `ly zeper

.dzry

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

äéåìú äúìçå.oey`x dl clepd wtq meyn ,dxdha d`yryk Ðåøîà ÷ôñ äæéàá
."dielz dzlg" xnel ekxved wtq dfi`a :xnelk Ðäìç ÷ôñád`neh wtqa Ð

zqpkd ipal xedhc jenqa yxtnck ,oryp oebk ,oilega zbdep dpi`e dlga zbdepd

`kd ,`cixb oilega `bdp `lc ab lr s`c ,opireny`l jixhvi`e .dnexzl xeq`e

.oda `bdp Ð dlgl oileahc oeik÷ôñ éàî
äìçxn`w i`n :xnelk Ð?øîàú àìù

åðéðù úåçëåäá.zgken d`neh wtqa Ð

ïéìéáù éðù ïåâë,xedh cg`e `nh cg` Ð

`wtq `de .xedha jld wtq `nha jld wtq

la` ,dlgl oileahd oilega `ipdnc `id

`l `dc .`l Ð zgken dpi`y d`neh

`cixb oilegl elit`c opireny`l jixhvi`

`ipdn jkld ,dxdha oileg lke`l ipdn inp

.`kd inpïòùðá åìéôà àìàwtq iedc Ð

onwl opze li`ed ,zgken dpi`y d`neh

oileahd oilegl inp `ipdn ,dnexzl `ipdnc

.dlglïé÷øåô.ie`yn Ðàîè`nyc Ð

,xedhd lr df oryp `ynd caek jezn

,eilr hqip xedh e` ,ehiqn xedh `vnpe

`yepde" :(eh `xwie) afd akxna aizke

.envra af oky lke ,"mze`ïìåëåelit` Ð

.cak `ynúñðëä éðáì ïéøåäèoilke` Ð

lke ,xenb hqid df oi`y ,dxdha odileg

.`ed wtqy okyäîåøúì ïéàîèå,opaxcn Ð

.wtqa elit`eäìçë äìçì ïéìåáèä ïéìåçå
åîã.dxenb dlgk ,oryp wtq eda ipdnc Ð

äìç äì äöå÷åmy d`xw `ly onf lky Ð

,ipyk epic mei leahe ,oilegk `id ixd ,dilr

,dvew `idyke .oilega iyily dyer epi`e

dlgl dzgipn `l` .my dl `xwz `l

mdl oi`y milk md ,`zegp`a e` dyitka

.d`neh oilawn oi`e ,mixqp oebk ,leaiw zia

rbz `ly ,`xkid meyn ,ipd opax dekxv`e

dzeekce .my dl d`xwy xg`n aey da

.(`,`q oihib) "oiwfipd" wxt seqa xn`

oityne mixbpd oixqpny oigeel ,mixqp Ð "`zegp`" :izi`x i`d ax zaeyzae

.oigeeldúô÷îåon mexzl devny ,my dl d`xewe ,dqird lv` ilkl dzaxwn Ð

Ð "swen" .swendoi`" enke ,(a,al) dvia zkqna "zeiag izy oitiwn" enk ,jenq

.odiawpa md minec m` ze`xl ,efl ef oitiwny Ð (a,en oileg) "ireaa oitiwnéàãåù
ïéìåç àîèî.afd `yn enk Ðéàãåã.ynn dcp Ðä÷ôñ.zrl zrn Ðïéìåçá àìå

äîåøú úøäè ìò åùòðù,dlgl oileahd oilegl oicd `ed :jzrc `wlq `we Ð

.oda zaxernd dlg zxdha oiyrp inp mdcéøéîç äìçì ïéìåáèä ïéìåç ïðéðùîå
Ð mzd la` ,dlg eda `aixr Ð `kdc ,dnexz zxdh lr eyrpy oilegn Ð

.dilr liaw `zxizi `zexihp= àëéúô.úáøåòî
äðùî
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,`ed xagc ,odk cqtd `kile ,dze`nhl ixy Ð wtq dl clep `l elit`c cere .odk

m`e .xg` mewnn yixti `ly ,ux`d mra ixii` mzd la` .xg` mewnn dilr yixtie

lr dceygd dzxagl dy` zl`yn :opz (`,`q oihib) "oiwfipd" wxtac :xn`z

mr zy`l xag zy` zl`yn .dnr oeghze xeaz `l la` ,'ek dxake dtp ziriayd

la` .dnr zpgehe zxxeae ,dxake dtp ux`d

:`xnba irae .mda rbz `l Ð minl lihzyn

:iia` xn` ?`tiq `py i`ne `yix `py i`n

Ð exykedc ,minl lihzyne .eliwd i`nca

mra :xn` `ax .dyil mcew s` ,mda rbz `l

.opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc ux`d

,"minl lihzyn" `tiq ipzwcn `de :jixte

d`neh i`ne ,xykd `la ixiin `yixc llkn

,xykeda ici`e ici` :ipyne ?`ki` dxdhe

z`neha Ð `tiqe ,oileg z`neha Ð `yixe

.leblbe dyil ,epiid Ð "minl lihzyn"e ,,dlg

xexal xyked ik ,rbil iia` xqe` `nl`

m`c ab lr s` ,dyile leblb mcew s` ,oeghle

`le dyr `l Ð leblbe dyil mcew yixtd

:uxzl jixv inp dicicle (:xnel yie) !melk

`kil oizrnyae ,odk cqtd meyn xeq` mzdc

mexbl ixyc ,`axle .ziyixtck ,odk cqtd

cqtd `ki`c ab lr s` ,leblb mcew d`neh

"l`rnyi iax" wxtc `idd` uxzl jixv ,odk

,xeq` mzdc :oey`x uexizk (`,ep dxf dcear)

mcew ,dqira la` ."izenexz zxnyn" meyn

m`c oeik ,"dlgl dlah" `ixwin `l leblb

i` .melk `le dyr `l Ð gnw zlg yixtd

oihiba mzdc :my mz epiax uxizy enk :inp

oi`"c `idd la` ,`nlra `cyg m` ik `kil

.d`neha eizexit dyer i`cea ixiin "oixvea

.jix`dl yi mye

àìù:i"yx yxit Ð epipy zegkeda xn`z

.xedha jld wtq ,miliay ipy oebk

,zg` zaa le`yl e`ay :xnel jixv eixacle

ik yxtl d`xpe .oixedh Ð df xg` dfa i`c

cg`a jlde ,xedh cg`e `nh cg` ,oiliay ipy :(e wxt) zexdhc `ztqeza `ipzc `idd

migiken :yexit .migiken el`e el` Ð zexdh dyre ,ipya jlde .zexdh dyre ,mdn

."epipy zegkeda" :`kd xn`w "migiken"c `pyil meyne ?xdhp mdn dfi`c ,d`nehl

ïìåëåo`ynac ,d`xp oi`e ."cak o`yn"` i`wc :i"yx yxit Ð zqpkd ipal mixedh

.i`w "lw o`yn"` `l` .df z` df heqi `ly xyt` i`c ,oilegl s` `nhc d`xp cak

,zqpkd ipal oixedh Ð lw o`yn :mzd ipzwc (a dpyn b wxt) oiaf zkqna rnyn oke

dxdhc `pipr lk` Ð zqpkd ipal oixedh olek :`kd ipzwc `de .dnexzl Ð oi`nhe

,dxdha oileg oilke`d mixagl "zqpkd ipa" dil ixw `kdc :xn`z m`e .i`w mzdc

dyly it lr mzxzdc xn`w "xeka inen" iab (a,el zexeka) "oiycwend ileqt" wxtae

ipa" xikfn inp `kdc :xnel yie !mixyk zeheicd dyly elit` mzde ,zqpkd ipa

.dnexz oilke` mpi`y :xnelk ,`zerixbl "zqpkdúô÷îåiax ,(`,l) "myk" wxt dheqa xn`c :dywe .dtwd jixv my z`ixw zrya elit`c rnyn `kd Ð my dl `xewe

swend on zlhip dlg :xne` xfril`dviakn zegt ozepe ,dzlg dnxed `ly dqirn dlg xeriy lhep Ð dxedh zg`e d`nh zg` ,zeqir izy ?cvik .`nhd lr xedhd on

iz` `l ikdle ,enc dlgk e`l Ð dlgl oileahd oileg :dxaq `ziixa jd :ipyne ?"dviak" :`ipzde .swend on lehil ick ,d`nh dqirl dlg xeriy oia ,rvn`a dxedh dqirn

.dviaka rbi `ly ,dlg xeriy hrn wigxi ,my z`ixw zryac rnyn `l` ?iyily didi ,"dlg" my dl `xwiyk :dyw mewn lkn ,`zyde .dlg xeriyl `nhne ipy iedc ,dviak

zg`e dxedh zg` ,zeqir izy :ipzwck .`cixb dlg xeriy `le ,dxedh dqirn daxd yiyk ixiin mzdc :xnel yie !zxaegn dzid my z`ixw iptlc oeik ,"swen" xity aiyge

ike .dxedhd dqird `nhn ipy `edc dvia i`d e`l ,enc dlgk e`l Ð dlgl oileahd oilegc oeik ,jkld .d`nhd s`e dnvr owzl ick ,dxedhd on zvw yixtdl dvexe .d`nh

ezribp lr citwnc meyn Ð dribp xfril` iax irac "myk" wxtae .lq sexiv lireiy xyt` ,swen [`la] elit`c :xnel yi cere] .melk jka oi` Ð dl siwie ,dlg dpnn yixti

a xn`c ,inlyexia zvw rnyn oke .ilk sexiv liren oi` ,d`neh meyn.("ilk" opiqxb "zia" mewna :d`xp) sxhvn ziad oi` Ð [exeag] lr citwn `edy xac :ipy wxta dlg zkqn

,dlgl otxvn lqd :xn`c xfril` iaxk onwl opiwqtc `de .[oeilib .ezaexrz lr citwny xack mze` eyr ,d`nh dqire dxedh dqir .sxvn ilkd Ð ezaexrz lr citwn epi`

.ekeyiy cr ,dlgd on oixeht Ð dfa df erbpe ,miiaw ezqir dyerd :(c dpyn ipy wxt) dlg zkqna `pz ikdc .xeriykn zegt yl m` ,dlga aiigzdl epiid Ð dribp ira `le

wxta ,my z`ixw zrya dribp jixvn diteb xfril` iaxc ,xity iz` `zyde .(a,gn migqt) "oixaer el`"a rnyn oke .otxvn lqd Ð lql ozepe dcexd s` :xne` xfril` iax

"dnk cr" wxta zexekaae (`,h) dviac `nw wxta opixn`c ab lr s`e .jkl otxvn lqd oi`c ,olek lr zg` oiyixtnyk ,(lqa) zevnd lk ribdl gqta oekpe .(`,l dheq) "myk"

dveg znexza eliwd ,zxaegn xak dzide cgi dyelipy dqira epiid ,xak lk`y dnl swen oi`c ab lr s` .yixtn jk xg`e ,jlede lke` ux`l dveg znexz :opixn` (`,fk)

.dkiyp epiidc :xninl opivn "rvn`a dviakn zegt ozep"c .dkiyp `la e` ilkd sexiv `la ,`cixb dribpa swen aeyg i` oeir jixve .ux`l

éàäåxedh iyilyae :ipzw inp `ziixaae .dlgl oileahd oilega lqet ipy oi`c rnyn `kdc :dnize Ð oileahd oileg meyn eilr exfb `l oileg `nhn `l i`cec oeik mei leah

iyilyc :opixn` (a,bl) oilegc ipy wxtae .dlgl oileahd oilegn iliwc rnync ,jenqa xn`ck ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega lqet ipy oi`c oky lkc rnyn ,oilega

liw mei leahc :xnel yie ?enc dlgk xn`c o`nl ,dlgl oileahd oilega iyily dyer ipyc gken lirl iz`ady (`,l dheq) "myk" wxtae ,dnexz zxdh lr eyrpy oilega bdep

oilega minkg exfb `l ,`nlrc oilega xedh iyilyc oeik :eyexit ikd ,inp i` .mei leahc iyily epiid ,oilega xedh iyilyc `ziixaa `ipzc `de .yny axrd wx jixv oi`c ,ith

elit` `nhne ,`ed `yilw d`neh inp orypc meyn Ð dlgl oileahd oilega bdepc iyily lk` dipin jixt `le ,"oryp"` ith dipin jixt jkle .mei leahn `nhil dlgl oileahd

.lirl ziyixtck .lw `yn

çðä.zexdha zwqery drya d`neh wtq mey oi`y ,ith liw zrl zrn z`neh Ð opaxc inp orypc ab lr s` Ð opaxc zrl zrn
izeny
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dúlçå÷ôñ äæéàa .ïéôøBN àìå ïéìëBà àì ,äéeìz §©¨¨§¨Ÿ§¦§Ÿ§¦§¥¤¨¥
?eøîà¯àáøå ééaà ?"älç ÷ôñ" éàî .älç ÷ôña ¨§¦§¥©¨©§¥©¨©©¥§¨¨

øîàz àlL :eäééåøz éøîàcúBçëBäaéðL Bîk eðéðL §¨§¦©§©§¤ŸŸ©§¨¨¦§§¥
íúäc ,ïéìéáL¯éîð àãéøb ïéleçenhîàlà ,ïòLða. §¦¦§¨¨¦§¥¨©¦¦©¤¨§¦§¨

eéäL øBäèå áæ :ïðúcïé÷øBtïîæa .ïéðòBè Bà ,øBîçä ïî ¦§©¨§¨¤¨§¦¦©££¦¦§©
ïàOnLãák¯,àîèïàOîì÷¯ïéøBäè ïleëå ,øBäè ¤©¨¨¨¥¨¥©¨¨©¨§¨§¦

älçì ïéìeáhä ïéleçå .äîeøúì ïéàîèe ,úñðkä éðáì¦§¥©§¤¤§¥¦¦§¨§¦©§¦§©¨
íBé úìeáè àéäL äMà :àéðúäå ?eîc älçk¯ìäLúà §©¨¨§¨©§¨¦¨¤¦§©¨¨¤

,äqéòääöB÷ådúçépîe ,dúlç äpîéääLéôëaBà ¨¦¨§¨¥¤¨©¨¨©¦¨¨¦§¦¨
,àúeçðàaúôwîeàeäL éðtî ,íL dì àøB÷å,éLéìL §©§¨©¤¤§¨¨¥¦§¥¤§¦¦

älçì ïéìeáhä ïéleç úøîà éàå .ïéleça øBäè éLéìLe§¦¦¨§¦§¦¨§©¦©§¦§©¨
eîc älçk¯àäeäðúénè!¯ìk :ééaà øîàéàceL §©¨¨¨©¦§§¨©©©¥¨¤©©
ïéleç ànèî¯.älçì ïéìeáhä ïéleç íeMî B÷ôñ ìò eøæb §©¥¦¨§©§¥¦¦©§¦§©¨

ïéleç éàcå ànèî àìc ïåék ,íBé ìeáè éàäå¯eøæb àì §©§¥¨§¨§©¥©©¦Ÿ¨§
.älçì ïéìeáhä ïéleç íeMî åéìò¯úòì úòî àäå ¨¨¦¦©§¦§©¨§¨¥¥§¥

ïéleç ànèî éàcåc ,äcðaL¯íeMî d÷ôñ ìò eøæb àìå ¤§¦¨§©©§©¥¦§Ÿ¨§©§¥¨¦
áø dépéî dìa÷ :øî øîàc !älçì ïéìeáhä ïéleç¦©§¦§©¨©£©¨¦§¨¦¥©
àìå ,Lã÷ úøäè ìò eNòpL ïéleça ÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨§¦¤©£©¨¢©Ÿ¤§Ÿ

!äîeøz úøäè ìò eNòpL ïéleça¯íúä¯àìàëéút §¦¤©£©¨¢©§¨¨¨¨§¦¨
àëä ,äîeøz eäa¯:àîéà úéòaéàå .äîeøz eäa àëéút §§¨¨¨§¦¨§§¨§¦¨¥¥¨
úòì úòî çpä¯.ïðaøcäðùî,øîBà øæòéìà éaø ©©¥¥§¥§©¨©©¦¡¦¤¤¥

.äðé÷æe ,ä÷éðî ,úøaeòî ,äìeúa :ïúòL ïéic íéLð òaøà©§©¨¦©¨§¨¨§¨§¤¤¥¦¨§¥¨
,äìeúa àlà ézòîL àì éðà :òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - dcp(ipy meil)

øæòéìà éaøk äëìä ìáà.ozry oiic miyp rax`y £¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
:ozry oiicy miypd zrax` ly odipic ihxt z` zx`an dpynd

äìeúa àéä Bæéà,dzry dicy epipyyíc äúàø àlL ìkzecp ¥¦§¨Ÿ¤Ÿ¨£¨¨
,äéîiîeäàeNpL ét ìò óà.dcil mc e` mileza mc dz`xe ¦¨¤¨©©¦¤§¨
úøaeòîzxaernk dpic ,dzry dicy epipyydøaeò òãeiMî- §¤¤¦¤¦¨©¨¨

.zxaern `idy xkipy onfdn
ä÷éðîdwipnk dpic ,dzry dicy epipyydða úà ìBîâzL ãò- ¥¦¨©¤¦§¤§¨

m` .miycg drax`e mixyr oa cled didiy crä÷éðîì dða äðúð̈§¨§¨§¥¦¨
m` okeBà ezìîbyúî,cer dwipn dpi`eøîBà øéàî éaøm` §¨©¥©¦¥¦¥

mc dz`x,úòì úòî äànèîzwleqn dpi` dwipn dpi`y oeikny §©§¨¥¥§¥
.mincíéøîBà íéîëçådwipn dpi` m` s`dzòL diconf lk ©£¨¦§¦©¨©§¨

.dcildn miycg drax`e mixyr cr epiidc ,wipdl die`x `idy
äð÷æ éäBæéà,dzry dicy epipyyìL äéìò eøáòL ìkúBðBò L ¥¦§¥¨Ÿ¤¨§¨¤¨¨Ÿ

mc oda dz`x `ly.dúð÷æì Ceîñ̈§¦§¨¨
mcew ze`nhn opi`y miyp cer yiy zxne`d drc d`ian dpynd

:ozii`x zryìL äéìò eøáòL äMà ìk ,øîBà øæòéìà éaøL ©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ
úBðBò,mc oda dz`x `ly,dzòL dic.dpwf dpi` m` elit`e ©¨©§¨

zxaern oipra lirl xen`d lr zwlegd drc d`ian dpynd
:dwipneìL ïäéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBà éñBé éaøL ©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§£¥¤¨Ÿ
úBðBò,mc oda e`x `ly,ïzòL ïéicyly odilr exary mcew la` ©¨©§¨

.miyp x`yk rxtnl ze`nhn zeper
:ozry oiicy miypd zrax` oica i`pz x`al zxfeg dpyndänáe©¤

[eøîà] (øîà)el`d miypd zrax`n zg` lka minkg,dzòL dic ¨§©¨©§¨
a ìáà ,äðBLàø äéiàøamrtdäiðMdz`xyäànèîrxtnl ¦§¦¨¦¨£¨§§¦¨§©§¨

úòì úòîdzencwl dxfg ixd mc dz`xy oeiky ,miypd x`yk ¥¥§¥
.mc ze`exd miypd x`yk zeidläúàø íàådii`xd z`äðBLàøä §¦¨£¨¨¦¨

,ñðBàîe` ,dii`xl znxeb dvitwe ,dz`x jk xg`e dvtwy oebk ¥¤
,mcd zii`xl mxebd xac dlk`y zngn e` ,cgt zngn dz`xy

óàdii`xd,dzòL äic äiðMädgked dpi` dpey`xd dii`xdy ©©§¦¨©¨©§¨
.qpe`n dz`xy oeik dzencwl dxfgy

àøîâ
iax el xn`e ,ozry oiic miyp rax`y xfril` iax xn` dpyna
da `ziixa d`ian `xnbd .dleza `l` izrny `l ip` ryedi

:ryedi iaxl xfril` iax zaeyz z`aenàéðz,`ziixaaBì øîà ©§¨¨©
zòîL àì äzà ,òLBäé éaøì øæòéìà éaøopic iabl me`n jizeaxn ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¨Ÿ¨©§¨

eli`e miyp rax`d lk lyézòîL éðàoeike ,olek oic z` izeaxn £¦¨©§¦
yàlà zòîL àì äzàlrúçà`le ,dleza epiidc ,dzry dicy ©¨Ÿ¨©§¨¤¨©©

,miypd x`y ly opic iabl me`n zrnyézòîL éðàålr yexita ©£¦¨©§¦
äaøä,miypd rax` lk lr epiidc ,ozry oiicy miyp`eal jl oi`e ©§¥

ixdy ,jzrici oexqg zngn izrici lr inr gkeezdleíéøîBà ïéà¥§¦
Lãçä úà äàø àlL éîìy ,dpald clen z` d`x `ly -àáé §¦¤Ÿ¨¨¤©Ÿ¤¨Ÿ

ãéòéå,d`xyeäàøL éîì àlà.ciriy mixne` §¨¦¤¨§¦¤¨¨
:`ziixad dwiqneéä øæòéìà éaø ìL åéîé ìkmixen dkldd iwqet ¨¨¨¤©¦¡¦¤¤¨

zeidl miyplòLBäé éaøk ïéNBò,dzry dic dleza wxy xaeqd ¦§©¦§ª©
la`øácä úà òLBäé éaø øéæçä øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤¤¡¦©¦§ª©¤©¨¨

BðLBéìmibdep eidiyøæòéìà éaøk.ozry oiic miypd zrax` lky §§§©¦¡¦¤¤
:`xnbd zxxanåéiçaxfril` iax lyàì àîòè éàîmrhd dn - §©¨©©£¨Ÿ

,eixack ryedi iax dxed `lyàeä éúBnL øæòéìà éaøc íeMî- ¦§©¦¡¦¤¤©¦
,dcepn did xfril` iaxy meynøáñåc ryedi iaxïðéãáò éà §¨©¦¨§¦©

àúééðøçàa déúååk ïðéãáò àãça déúååkezenk dyrp m`y - §¨¥©£¨¨§¦©§¨¥§©£¨§¨¨
ok zeyrl oi`e ,zexg` zeklda mb ezenk zeyrl e`eai ef dklda

,edecipy oeikeäa ïðéçî ïðéöî àì øæòéìà éaøc BãBák íeMîe- ¦§§©¦¡¦¤¤Ÿ¨¦©¨¦©§
jkle ,zexg` zeklda mb ezenk eyri `ly mda zegnl lkep `l

la` ,eixack eyri `ly dxedøæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤
eäa ïðéçî eðéöîc,mda zegnl ep` milekiy -øácä úà øéæçä §¨¦¨¦©§¤¡¦¤©¨¨

BðLBéìs` ezenk weqtl erhi m`e ,o`k xfril` iaxk eyriy §§
.mda dgnp ,zexg` zeklda

òaøàa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,zekld ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©
,od el`eïøîàc àãçrax`y ,o`k epxn`y dn `id zg` dkld - £¨©£¨¨

.ozry oiic miypCãéàåd"t `ztqez) `ziixaa epipyy ,zxg`de - §¦¨
,(c"däL÷nädzaif inia mini dyly dcil ixiv defg`y dy` - ©©§¨

inia mc zii`x ini dyly mzqy ,el` minin cg` lka mc dz`xe
`nhn epi` dcil zngn `ad mc mpn` ,daif meyn mi`nhn daif

,daif meynätLz änkxg`l dxrvn gepze cenrz onf dnk - ©¨¦§¤
epi` dixivn dcnry mcew dz`xy mcdy rcpy ick el` mini

dcild zngnäáæ àäúecaln daf z`neha mb d`nh `dze - §¥¨¨
,dcil z`neh,úòì úòîef dwqtdae ,zery rax`e mixyr epiidc ¥¥§¥

,daif zngn `l` `id dcil zngn `l mcd zii`xy gikedl ic
.åéøáãk äëìäå ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¨¦§¨¨

Cãéàådpyna epipyy ,xfril` iaxk dkld day zxg`d dkldde - §¦¨
,(:gq oldl)ïîöò e÷ãaL äáfäå áfäa d`neh mdl yi m`díBé ©¨§©¨¨¤¨§©§¨

ïBLàømiiwp dray lyeàöîe`edy envr z` cg` lk,øBäè ¦¨§¨
a aey ewcaeíéîiä øàLe ,øBäè eàöîe éòéáL íBéoey`xd oiay §¦¦¨§¨§¨©¨¦

iriayläøäè ú÷æça elà éøä øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àìoeik Ÿ¨§©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©¨¢¨
i`vena axra milaehe ,mixedh eid mteqae minid zray zligzay

.mixedh mde iriayïBLàøä íBé àlà ïäì ïéà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¥¨¤¤¨¨¦
,ãáìa éòéáMä íBéåmikixve mini ipy `l` epn `l eli`k aygpy §©§¦¦¦§¨

.miizpia e`x `ny miyyegy ,mini dyng cer zepnlàáé÷ò éaø©¦£¦¨
,ãáìa éòéáL íBé àlà íäì ïéà ,øîBà`l` epn `l eli`k aygpy ¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨

jixvy oeik ,mini dyy cer eixg` cin zepnl mikixve ,cg` mei
.mitevx mini dray eidiyàéðúå,df oipra `ziixaaïBòîL éaø §©§¨©¦¦§

øæòéìà éaø éøác ïéàøð ,íéøîBà éñBé éaøåozlgzy oeikny xaeqd §©¦¥§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
minid z` mb miwifgn ,dxdha dzid miiwp drayd ly oteqe

xzei dkldl mipekp ,dxdha miizpay,òLBäé éaø éøácîxaeqd ¦¦§¥©¦§ª©
oeikn ,dyw ezrcly ,oipnl miler cala iriayde oey`xd meidy
drayl mdl miler mpi` jkle miizpay minia e`x `ny yyegy
.miiwp drayl dler epi` oey`xd meid s`y xnel el did ,miiwp

àáé÷ò éaø éøáãåeidi miiwpd minid zray lky jixvy xaeqd §¦§¥©¦£¦¨
mipekp oi`xp cala iriayd `l` dler oi`e mitevx,ïlek éøácî¦¦§¥¨

ìáàmewn lkn.øæòéìà éaøk äëìä £¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
Cãéàå,xfril` iaxk dkld da zxg`d dkldde -ïðúcdpyna §¦¨¦§©

,(f"n g"t zexdh)øæòéìà éaø ,ïé÷Lîa eàîèpL íéìk éøBçà£¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦¡¦¤¤
øîBàel` milkïé÷Lnä úà ïéànèî,ok ixg` milka erbpyïéàå ¥§©§¦¤©©§¦§¥

,ïéìëBàä úà ïéìñBt.ixnbl xedh el` milka rbpy lke`y §¦¤¨¨¦
xfril` iax xn`y dny ,`xnbd zx`ane'ïé÷Lnä úà ïéànèî'§©§¦¤©©§¦

miwyn lk mi`nhny ezpeekeléôàåmiwyn,ïéleçcxn`y dne ©£¦§¦
xfril` iax'ïéìëBàä úà ïéìñBt ïéàå'mey milqet oi`y ezpeek §¥§¦¤¨¨¦

lke`eléôàålke`,äîeøúcmilk ixeg` lr d`neh exfb `ly ©£¦¦§¨
.milke` oiprl

:dpynd ixac jynd z` d`ian `xnbd,øîBà òLBäé éaøixeg` ©¦§ª©¥
miwynn e`nhpy milkdïé÷Lnä úà ïéànèîeidiy mda erbpy §©§¦¤©©§¦

,d`nehl oey`xïéìëBàä úà ïéìñBôemilkd lr exfby ,dnexz ly §¦¤¨¨¦
.milke` oiprl s` d`nehl ipy eidiy

z`aen da (c"d `"t mei leah `ztqez) `ziixa `xnbd d`ian
yz:xfril` iaxl ryedi iax zae,òLBäé éaø øîàcenll yi ixde ¨©©¦§ª©
nøîBçå ì÷,oilke` elqti milk ixeg`yíBé ìeáh äîeipy `edy ©¨¤©§

,d`nehl,ïéleç ä÷Lî ànèî ïéàLmewn lknìñBt`edéìëBà ¤¥§©¥©§¥¦¥§¥
ilk`n -,äîeøú,dnexza iyily dyer d`nehl ipyyéøBçà §¨£¥

íéìk,e`nhpyïéleç ä÷Lî ànènLm`d ,ea rbpyïéc Bðéàoi` - ¥¦¤§©¥©§¥¦¥¦
xnege lw df.äîeøú éìëBà ìñBtL¤¥§¥§¨

:df xnege lw yxc `ly xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd
øæòéìà éaøåy ,xaeqíéìk éøBçàmiwyn ici lr mi`nh mpi` §©¦¡¦¤¤£¥¥¦

n `l` mda erbpy mi`nhïðaøc,[jenqa x`eaiy enk]íBé ìeáèe §©¨¨§
n dnexzd z` `nhnì÷ ïðéãáò àì àúééøBàcî ïðaøå ,àúééøBàc§©§¨§©¨¨¦§©§¨Ÿ¨§¦©©

øîBçå.`ziixe`c oicn opaxc oicl cenll xnege lw miyxec oi`e - ¨¤
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oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäúòù äéã íéøîåà íéîëçåzwpd onf `edy ,ycg drax`e mixyr cr Ð

.`nrh yxtn `xnbae .wepizdäéìò åøáòù.dz`x `ly Ðúåðåò ùìùdl yxtn Ð

.`xnbaäúð÷æì êåîñ.`xnba yxtn Ðäùà ìë.dcli oicd `ede Ðä÷éðîå úøáåòî
'åëzxaern :lirl xn`c `nw `pz`e xfril` iaxc` bilte .`l Ð dilr exar `l la` Ð

Ð dwipne ,xaerd rceiyn Ð dzry dic

.clepynäðåùàø äééàøádlezad dz`xy Ð

.zeper yly xg`l dpwfd e` zxaernd e`ìáà
úòì úòî äàîèî äééðùádxfg ixdy Ð

.da miievn minc zeidl dzencwlàøîâïéà
àáéù ùãçä úà äàø àìù éîì íéøîåà

ãéòéå.d`xy Ðéúåîùixdy ,`zny oeyl Ð

.(a,hp `rivn `aa) "adfd"a opixn`ck ,edekxa

.`ziipxg`a dizeek opicar `l jkldïðéöîã
åäá ïðéçî.`ziipxg`a dizeek icar i` Ð

äù÷îäoiay mei xyr cg` jeza cle zngn Ð

mei lkae ,oitevx mini dyly dzywe ,dcpl dcp

dyly zngn daf dpi`c ol `niiwe .mc dz`x

ik" :aizkc ,oaxwe miiwp dray orhil ,ieyiw ini

Ð dnc :"mizek zepa"a opiyxce ,"dnc aef aefi

on dzty m`e .cle zngn `le ,dnvr zngn

,mini dylyd xg`l xrv `la dcnry ,xrvd

mcd `a `ly rxtnl xacd dlbzp Ð dclie

dkixve ,aefa zclei `id ixde ,cled zngn

ipy dkixve .dcil z`neh ini cal miiwp dray

.dcill cg`e ,aefl cg` :zepaxwäôùú äîëå
ly dylyd xg`l dxrvn gepze cenrz Ð

.iyewd zngn rxtnl daf `dze ,iyewúòî
úòìzrk cr df meid zevgn dzty m` Ð

opixwe ,ded cle meyn e`lc xninl `ki` ,xgn

dilr ryedi iax bilte ."dnc aef aefi ik" dia

."mizek zepa" wxtaïîöò å÷ãáùewqtyk Ð

,dii`x `la miiwp dray xetql ekxved ,oaefn

oey`x onvr ewcae .'ebe "el xtqe" aizkck

.ewca `l miizpiay mini dyng x`ye ,iriaye

äøäè ú÷æçá,dxdha eteqe ezlgze li`ed Ð

.iriay ly axrl laeheéòéáùå ïåùàø àìàÐ

`ny miyyegc ,mini dyng cer zepnl oikixve

dz`xy i`cea drci ded i` edine .miizpia e`x

xn` `pngxc ,oey`xd zeiwpl dxzq Ð miizpia

,olekl xg` Ð "xg`" ,"xdhz xg`e" :(eh `xwie)

,`zyd la` .miizpia zwqtn d`neh `dz `ly

.oibexiql dpene ,`id `yygéòéáù íåé àìà
ãáìádxzqe ,miizpiay mini dz`x `nyc Ð

,opira miiwp edlekc .oey`xd mei zxdh z`

,olekl xg` Ð "xg`" ,"xdhz xg`e" :aizkc

.miizpia zwqtn d`neh `dz `lyéáø éøáãî
òùåäé:xaqwc ,eizecn deyd xfril` iaxy Ð

e ozlgzc oeikinp opiwfgn Ð dxdha oteq

oeik ,ryedi iax la` .dxdha miirvn`l

mei zxdh dxzqp Ð d`nehl yiig miirvn`c

.oey`xíéìë éøåçàmixeg` :onwl opixn`c Ð

`nhl oiwyn z`nehc .xedh Ð ekeze ,oi`nh Ð

ekez `nhi `ly xefbc `ed ikde ,opaxc milk

ecar :zexekaa yxtn `nrhe .eixeg` zribpa

opaxcnc iypi` ercilc ,d`neh jda `xkid opax

.miycwe dnexz dilr sexyp `le ,`idåàîèðù
ïé÷ùîá.xefbc `ed opaxe ,d`nehd a` `l` `ziixe`cn milk enhn `le .mipey`x eede ,uxya oiwyne Ðïé÷ùîä úà ïéàîèîlka enhin Ð d`neh lawl oilelrc oeikc ,opaxcn Ð

.oilega ipyd z` elqtie ,mipey`x zeidl ,edcïéìëåàä úà ïéìñåô ïéàå.lif`e `nrh yxtnck ,ilqt `l lqtn elit`c :ipzw `zeax Ðàåä éðù íåé ìåáèdwyn `nhn epi`e Ð

.(a,ci) zayc `nw wxta yxtn `nrhe .mei leahn ueg ,dlgz zeidl dwyn `nhn Ð dnexzd z` lqetd lk :ol `niiwc ,oilegíéìë éøåçàlawn epi` ilkc .opaxc oiwyn z`neha Ð

.(`,gi) migqtc `nw wxta ,d`nehd a`n `l` `ziixe`cn d`nehíåé ìåáèåzenaia ol `wtp `xwne .'ek xyrna lke` Ð dlre lah :ol `niiwck ,`ziixe`c dnexz ilke` leqtl Ð

.dribpa elit`e ,(a,cr)äáæå áæ ä÷ùî íåùî.'ebe "afd wexi ike" :(eh `xwie) aizkck ,d`nehd zea` ody ,eilbx inine ewex Ðè÷ðã íéìë éøåçà àðù éàîå,"milk ikez" hewpil Ð

.opaxc inp eede ,ekezl oi`nh oiwyn erbpc oebkeéìé÷ã íåùî.oilke`d z` oilqety xfril` iax dcen ,"`nh elek Ð ekez `nhp" ipzwck ,opax eda exing`c oeik ,milk ikez la` Ð

ïì òîùî à÷ àämi`xen`dy .odn oicinl oi` Ð "ipeltk dkld" oda diepyy `ziixae dpynd jezn ,cenlz itn dkld oicinl oi`c dpin rny ,dkld edl xninl jixhvi`cn Ð

dzid `ide .`idy enk dreny ecinlzl dcnln eaxn rnyy dn cg` lk `l` ,exiag ixaca yi` ewcwc `l mipey`xd la` .dixea lr dkld ecinrde ,mi`pzd inrha ewcwc mipexg`d

z`xwp dzid `xaq dze`e .xaqil xcde ,yipi` xnbil :(`,bq zay) xn`ck .xg` mrh da ozep dfe ,eixacl mrh ozep df ,ezrenyl mrh zzl eal ozep dide ."`ziixa"e "dpyn" `xwp

i`pzd inia "cenlz".dpnid oicinl oi`e ,zipyip odly cenlz zxaqn ,dkld wqt da diepyy dpyne ,m
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éúåîù.`zny oeyl xikfn did `l `nzqnc :dywe .edekxay :i"yx yxit Ð `ed

oeyl `l` xikfn epi` (a,hp `rivn `aa) "adfd" wxtc diteb dyrnae

dedc ,epiid :"`ed izeny"c xi`n oa l`eny epiaxe mz epiax yxite .dkxa

dnexz ly d`q :opzc ,zenexzc `nw wxt inlyexia `zi` oke .i`ny icinlzn

dnexz ly d`n jezl dltpy ,d`nh

lld ziae ,oixqe` i`ny zia Ð dxedh

:xfril` iax xn` ,ecedy xg`l .oixizn

zia :xn`we ?inl dced in .sxyze mexiz

oizipzn :iq` ax xn` .lld zial i`ny

:xfril` iax xn` ,ecedy xg`l ,ok dxn`

e`l xfril` iaxe .sxyze mexze mexzi

`tl`a yxtn oke .dinza ?ded izeny

xfrl` epiax iaxd dywd] .xikn iaxc `zia

(`,eh) "oiglbn el`"ac :ield l`ei oa

iaxe .ewiz ?oilitza edn dcepn :ol `irai`

wxt seqa xn`ck ,oilitz gipn did xfril`

yg `lc :xnel oi`e !(`,gq) "zezin rax`"

.[oeilib .wqt .eilrpn ulg `dc ,iecipl

éáødxdh zwfga `id ixd xne` xfril`

dray dxtqy dy` :rnyn o`kn Ð

d`vne iriay meie oey`x mei dwcae ,miiwp

dnvr dwcay wx .dxitq aiygc Ð dxedh

.dxdha dwiqtde ,axrl ea dwqty mei

.`l Ð ipiny mei la` ,iriay mei `wece

dkixve ,[liren `l] Ð dlgzkl edine

ilk jez la` Ð iliwc meyn .mei lka wecal

dpenyn iedc meyn ,dnexzc oilke` lqet

milkde oilke`d (a,bi zay) xac xyr

.oiwyna e`nhpy
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äìeúa àéä Bæéà .øæòéìà éaøk äëìä ìáà¯àlL ìk £¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¤Ÿ
ét ìò óà ,äéîiî íc äúàøäàeNpLúøaeòî .¯ ¨£¨¨¦¨¤¨©©¦¤§¨§¤¤
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,ä÷éðîì dðaBúìîbäànèî :øîBà øéàî éaø ,úî Bà , §¨§¥¦¨§¨¨¥©¦¥¦¥§©§¨

äð÷æ éäBæéà .dúòL dic :íéøîBà íéîëçå ,úòì úòî¯ ¥¥§¥©£¨¦§¦©¨§¨¨¥¦§¥¨
ìL äéìò eøáòL ìkøæòéìà éaø .dúð÷æì Ceîñ úBðBò L ¨¤¨§¨¤¨¨¨§¦§¨¨©¦¡¦¤¤

ìL äéìò eøáòL äMà ìk :øîBàúBðBò L¯.dúòL dic ¥¨¦¨¤¨§¨¤¨¨©¨§¨¨
ìL ïäéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî :øîBà éñBé éaøL ©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§£¥¤¨

úBðBò¯dúòL dic øîà änáe .ïúòL ïéic¯äéiàøa ©¨§¨¨©¤¨©©¨§¨¨¦§¦¨
äiðLa ìáà ,äðBLàø¯äúàø íàå .úòì úòî äànèî ¦¨£¨¦§¦¨§©§¨¥¥§¥§¦¨£¨

ñðBàî äðBLàøä¯.dúòL dic äiðMä óàààøîâ ¨¦¨¥¤©©§¦¨©¨§¨¨
àì äzà :òLBäé éaøì øæòéìà éaø Bì øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¨Ÿ
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øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì ,òLBäé éaøk ïéNBò eéä̈¦§©¦§ª©§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤
åéiça øæòéìà éaøk .BðLBéì øácä úà òLBäé éaø øéæçä¤¡¦©¦§ª©¤©¨¨§§§©¦¡¦¤¤§©¨
:øáñå ,àeä éúenL øæòéìà éaøc íeMî ?àì àîòè éàî©©§¨¨¦§©¦¡¦¤¤©¦§¨©
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øçàì .eäa ïðéçî ïðéöî àì øæòéìà éaøc BãBák íeMîe¦§§©¦¡¦¤¤¨¨¥©¨¥©§§©©
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úà ïéìñBt ïéàå ïé÷Lnä úà ïéànèî :øîBà øæòéìà éaø ,ïé÷Lîa eàîèpL íéìë éøBçà :ïðúc¦§©£¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©©§¦§¥§¦¤

ïé÷Lnä úà ïéànèî ,ïéìëBàä¯ïéìëBàä úà ïéìñBt ïéàå ,ïéleçc eléôàå¯.äîeøúc eléôàå ¨¨¦§©§¦¤©©§¦©£¦§¦§¥§¦¤¨¨¦©£¦¦§¨
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - dcp(ipy meil)

øæòéìà éaøk äëìä ìáà.ozry oiic miyp rax`y £¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
:ozry oiicy miypd zrax` ly odipic ihxt z` zx`an dpynd

äìeúa àéä Bæéà,dzry dicy epipyyíc äúàø àlL ìkzecp ¥¦§¨Ÿ¤Ÿ¨£¨¨
,äéîiîeäàeNpL ét ìò óà.dcil mc e` mileza mc dz`xe ¦¨¤¨©©¦¤§¨
úøaeòîzxaernk dpic ,dzry dicy epipyydøaeò òãeiMî- §¤¤¦¤¦¨©¨¨

.zxaern `idy xkipy onfdn
ä÷éðîdwipnk dpic ,dzry dicy epipyydða úà ìBîâzL ãò- ¥¦¨©¤¦§¤§¨

m` .miycg drax`e mixyr oa cled didiy crä÷éðîì dða äðúð̈§¨§¨§¥¦¨
m` okeBà ezìîbyúî,cer dwipn dpi`eøîBà øéàî éaøm` §¨©¥©¦¥¦¥

mc dz`x,úòì úòî äànèîzwleqn dpi` dwipn dpi`y oeikny §©§¨¥¥§¥
.mincíéøîBà íéîëçådwipn dpi` m` s`dzòL diconf lk ©£¨¦§¦©¨©§¨

.dcildn miycg drax`e mixyr cr epiidc ,wipdl die`x `idy
äð÷æ éäBæéà,dzry dicy epipyyìL äéìò eøáòL ìkúBðBò L ¥¦§¥¨Ÿ¤¨§¨¤¨¨Ÿ

mc oda dz`x `ly.dúð÷æì Ceîñ̈§¦§¨¨
mcew ze`nhn opi`y miyp cer yiy zxne`d drc d`ian dpynd

:ozii`x zryìL äéìò eøáòL äMà ìk ,øîBà øæòéìà éaøL ©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ
úBðBò,mc oda dz`x `ly,dzòL dic.dpwf dpi` m` elit`e ©¨©§¨

zxaern oipra lirl xen`d lr zwlegd drc d`ian dpynd
:dwipneìL ïäéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBà éñBé éaøL ©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§£¥¤¨Ÿ
úBðBò,mc oda e`x `ly,ïzòL ïéicyly odilr exary mcew la` ©¨©§¨

.miyp x`yk rxtnl ze`nhn zeper
:ozry oiicy miypd zrax` oica i`pz x`al zxfeg dpyndänáe©¤

[eøîà] (øîà)el`d miypd zrax`n zg` lka minkg,dzòL dic ¨§©¨©§¨
a ìáà ,äðBLàø äéiàøamrtdäiðMdz`xyäànèîrxtnl ¦§¦¨¦¨£¨§§¦¨§©§¨

úòì úòîdzencwl dxfg ixd mc dz`xy oeiky ,miypd x`yk ¥¥§¥
.mc ze`exd miypd x`yk zeidläúàø íàådii`xd z`äðBLàøä §¦¨£¨¨¦¨

,ñðBàîe` ,dii`xl znxeb dvitwe ,dz`x jk xg`e dvtwy oebk ¥¤
,mcd zii`xl mxebd xac dlk`y zngn e` ,cgt zngn dz`xy

óàdii`xd,dzòL äic äiðMädgked dpi` dpey`xd dii`xdy ©©§¦¨©¨©§¨
.qpe`n dz`xy oeik dzencwl dxfgy

àøîâ
iax el xn`e ,ozry oiic miyp rax`y xfril` iax xn` dpyna
da `ziixa d`ian `xnbd .dleza `l` izrny `l ip` ryedi

:ryedi iaxl xfril` iax zaeyz z`aenàéðz,`ziixaaBì øîà ©§¨¨©
zòîL àì äzà ,òLBäé éaøì øæòéìà éaøopic iabl me`n jizeaxn ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¨Ÿ¨©§¨

eli`e miyp rax`d lk lyézòîL éðàoeike ,olek oic z` izeaxn £¦¨©§¦
yàlà zòîL àì äzàlrúçà`le ,dleza epiidc ,dzry dicy ©¨Ÿ¨©§¨¤¨©©

,miypd x`y ly opic iabl me`n zrnyézòîL éðàålr yexita ©£¦¨©§¦
äaøä,miypd rax` lk lr epiidc ,ozry oiicy miyp`eal jl oi`e ©§¥

ixdy ,jzrici oexqg zngn izrici lr inr gkeezdleíéøîBà ïéà¥§¦
Lãçä úà äàø àlL éîìy ,dpald clen z` d`x `ly -àáé §¦¤Ÿ¨¨¤©Ÿ¤¨Ÿ

ãéòéå,d`xyeäàøL éîì àlà.ciriy mixne` §¨¦¤¨§¦¤¨¨
:`ziixad dwiqneéä øæòéìà éaø ìL åéîé ìkmixen dkldd iwqet ¨¨¨¤©¦¡¦¤¤¨

zeidl miyplòLBäé éaøk ïéNBò,dzry dic dleza wxy xaeqd ¦§©¦§ª©
la`øácä úà òLBäé éaø øéæçä øæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤¤¡¦©¦§ª©¤©¨¨

BðLBéìmibdep eidiyøæòéìà éaøk.ozry oiic miypd zrax` lky §§§©¦¡¦¤¤
:`xnbd zxxanåéiçaxfril` iax lyàì àîòè éàîmrhd dn - §©¨©©£¨Ÿ

,eixack ryedi iax dxed `lyàeä éúBnL øæòéìà éaøc íeMî- ¦§©¦¡¦¤¤©¦
,dcepn did xfril` iaxy meynøáñåc ryedi iaxïðéãáò éà §¨©¦¨§¦©

àúééðøçàa déúååk ïðéãáò àãça déúååkezenk dyrp m`y - §¨¥©£¨¨§¦©§¨¥§©£¨§¨¨
ok zeyrl oi`e ,zexg` zeklda mb ezenk zeyrl e`eai ef dklda

,edecipy oeikeäa ïðéçî ïðéöî àì øæòéìà éaøc BãBák íeMîe- ¦§§©¦¡¦¤¤Ÿ¨¦©¨¦©§
jkle ,zexg` zeklda mb ezenk eyri `ly mda zegnl lkep `l

la` ,eixack eyri `ly dxedøæòéìà éaø ìL Búøéèt øçàì§©©§¦¨¤©¦¡¦¤¤
eäa ïðéçî eðéöîc,mda zegnl ep` milekiy -øácä úà øéæçä §¨¦¨¦©§¤¡¦¤©¨¨

BðLBéìs` ezenk weqtl erhi m`e ,o`k xfril` iaxk eyriy §§
.mda dgnp ,zexg` zeklda

òaøàa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,zekld ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©
,od el`eïøîàc àãçrax`y ,o`k epxn`y dn `id zg` dkld - £¨©£¨¨

.ozry oiic miypCãéàåd"t `ztqez) `ziixaa epipyy ,zxg`de - §¦¨
,(c"däL÷nädzaif inia mini dyly dcil ixiv defg`y dy` - ©©§¨

inia mc zii`x ini dyly mzqy ,el` minin cg` lka mc dz`xe
`nhn epi` dcil zngn `ad mc mpn` ,daif meyn mi`nhn daif

,daif meynätLz änkxg`l dxrvn gepze cenrz onf dnk - ©¨¦§¤
epi` dixivn dcnry mcew dz`xy mcdy rcpy ick el` mini

dcild zngnäáæ àäúecaln daf z`neha mb d`nh `dze - §¥¨¨
,dcil z`neh,úòì úòîef dwqtdae ,zery rax`e mixyr epiidc ¥¥§¥

,daif zngn `l` `id dcil zngn `l mcd zii`xy gikedl ic
.åéøáãk äëìäå ,øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¨¦§¨¨

Cãéàådpyna epipyy ,xfril` iaxk dkld day zxg`d dkldde - §¦¨
,(:gq oldl)ïîöò e÷ãaL äáfäå áfäa d`neh mdl yi m`díBé ©¨§©¨¨¤¨§©§¨

ïBLàømiiwp dray lyeàöîe`edy envr z` cg` lk,øBäè ¦¨§¨
a aey ewcaeíéîiä øàLe ,øBäè eàöîe éòéáL íBéoey`xd oiay §¦¦¨§¨§¨©¨¦

iriayläøäè ú÷æça elà éøä øîBà øæòéìà éaø ,e÷ãa àìoeik Ÿ¨§©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©¨¢¨
i`vena axra milaehe ,mixedh eid mteqae minid zray zligzay

.mixedh mde iriayïBLàøä íBé àlà ïäì ïéà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¥¨¤¤¨¨¦
,ãáìa éòéáMä íBéåmikixve mini ipy `l` epn `l eli`k aygpy §©§¦¦¦§¨

.miizpia e`x `ny miyyegy ,mini dyng cer zepnlàáé÷ò éaø©¦£¦¨
,ãáìa éòéáL íBé àlà íäì ïéà ,øîBà`l` epn `l eli`k aygpy ¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§¨

jixvy oeik ,mini dyy cer eixg` cin zepnl mikixve ,cg` mei
.mitevx mini dray eidiyàéðúå,df oipra `ziixaaïBòîL éaø §©§¨©¦¦§

øæòéìà éaø éøác ïéàøð ,íéøîBà éñBé éaøåozlgzy oeikny xaeqd §©¦¥§¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤
minid z` mb miwifgn ,dxdha dzid miiwp drayd ly oteqe

xzei dkldl mipekp ,dxdha miizpay,òLBäé éaø éøácîxaeqd ¦¦§¥©¦§ª©
oeikn ,dyw ezrcly ,oipnl miler cala iriayde oey`xd meidy
drayl mdl miler mpi` jkle miizpay minia e`x `ny yyegy
.miiwp drayl dler epi` oey`xd meid s`y xnel el did ,miiwp

àáé÷ò éaø éøáãåeidi miiwpd minid zray lky jixvy xaeqd §¦§¥©¦£¦¨
mipekp oi`xp cala iriayd `l` dler oi`e mitevx,ïlek éøácî¦¦§¥¨

ìáàmewn lkn.øæòéìà éaøk äëìä £¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
Cãéàå,xfril` iaxk dkld da zxg`d dkldde -ïðúcdpyna §¦¨¦§©

,(f"n g"t zexdh)øæòéìà éaø ,ïé÷Lîa eàîèpL íéìk éøBçà£¥¥¦¤¦§§§©§¦©¦¡¦¤¤
øîBàel` milkïé÷Lnä úà ïéànèî,ok ixg` milka erbpyïéàå ¥§©§¦¤©©§¦§¥

,ïéìëBàä úà ïéìñBt.ixnbl xedh el` milka rbpy lke`y §¦¤¨¨¦
xfril` iax xn`y dny ,`xnbd zx`ane'ïé÷Lnä úà ïéànèî'§©§¦¤©©§¦

miwyn lk mi`nhny ezpeekeléôàåmiwyn,ïéleçcxn`y dne ©£¦§¦
xfril` iax'ïéìëBàä úà ïéìñBt ïéàå'mey milqet oi`y ezpeek §¥§¦¤¨¨¦

lke`eléôàålke`,äîeøúcmilk ixeg` lr d`neh exfb `ly ©£¦¦§¨
.milke` oiprl

:dpynd ixac jynd z` d`ian `xnbd,øîBà òLBäé éaøixeg` ©¦§ª©¥
miwynn e`nhpy milkdïé÷Lnä úà ïéànèîeidiy mda erbpy §©§¦¤©©§¦

,d`nehl oey`xïéìëBàä úà ïéìñBôemilkd lr exfby ,dnexz ly §¦¤¨¨¦
.milke` oiprl s` d`nehl ipy eidiy

z`aen da (c"d `"t mei leah `ztqez) `ziixa `xnbd d`ian
yz:xfril` iaxl ryedi iax zae,òLBäé éaø øîàcenll yi ixde ¨©©¦§ª©
nøîBçå ì÷,oilke` elqti milk ixeg`yíBé ìeáh äîeipy `edy ©¨¤©§

,d`nehl,ïéleç ä÷Lî ànèî ïéàLmewn lknìñBt`edéìëBà ¤¥§©¥©§¥¦¥§¥
ilk`n -,äîeøú,dnexza iyily dyer d`nehl ipyyéøBçà §¨£¥

íéìk,e`nhpyïéleç ä÷Lî ànènLm`d ,ea rbpyïéc Bðéàoi` - ¥¦¤§©¥©§¥¦¥¦
xnege lw df.äîeøú éìëBà ìñBtL¤¥§¥§¨

:df xnege lw yxc `ly xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd
øæòéìà éaøåy ,xaeqíéìk éøBçàmiwyn ici lr mi`nh mpi` §©¦¡¦¤¤£¥¥¦

n `l` mda erbpy mi`nhïðaøc,[jenqa x`eaiy enk]íBé ìeáèe §©¨¨§
n dnexzd z` `nhnì÷ ïðéãáò àì àúééøBàcî ïðaøå ,àúééøBàc§©§¨§©¨¨¦§©§¨Ÿ¨§¦©©

øîBçå.`ziixe`c oicn opaxc oicl cenll xnege lw miyxec oi`e - ¨¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך בעמוד זיק



xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc - dcp(iyily meil)

Ba ïàîzL äpèwä úà ïéãnìîmipey`xd di`eyip xewrze §©§¦¤©§©¨¤§¨¥
.dlecbd z` maiil xzene ,rxtnl,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©§¥

øæòéìà éaøk äëìä`l recne ,o`nl dphwd z` micnlny xaeqd £¨¨§©¦¡¦¤¤
.xfril` iaxk dkld zenewn dyngay o`k l`eny xn`

:`xnbd zvxznòaøàa øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà ék`le ¦¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©
,xzeiàáeè àkéà íéøãñ øàLa ìáà ,úBøäè øãñacer mpyi - §¥¤§¨£¨¦§¨§¨¦¦¨¨

.xfril` iaxk dkldy zenewn daxd
mday mitqep zenewn yi mixcqd x`yay di`x d`ian `xnbd

:xfril` iaxk dkldy l`eny xaeqàøazñî énð éëäåmb jke - §¨¦©¦¦§©§¨
cala rax`a xfril` iaxk dkldy l`eny xn` `ly xnel xazqn

,zexdh xcqa `l`ïðúcizy dyerd ,(c"n a"t dlg) dpyna ¦§©
eidiy cr dlga aiigzdl zetxhvn opi` ,aw yi zg` lkay zeqir

,efa ef zeweacä óà ,øîBà øæòéìà éaødnvr ipta dqir lk yl ©¦¡¦¤¤¥©©
e xepzl oqipkne zt odn dyereäãBøxepzd on oze`ïúBðåoze`ìqì ¤§¥©©

,eicgi,älçì ïôøöî ìqä.efa ef zeweac opi`y s`eáø øîàå ©©§¨§¨©©¨§¨©©
ìàeîL øîà äãeäé,ef dpyn lr.øæòéìà éaøk äëìäok`y gkene §¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

dkldy l`eny xaeq mday mitqep zenewn yi mixcqd x`ya
.xfril` iaxk

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:`xnbd dywnî éàäc déîleà éàîeéàädpynd dticr dna - ©§¥§©¥©

jkn hyet dz`y ,oe`in iabl epipyy dpyndn dlg iabl epipyy
cer yi mixcqd x`yay dlga xfril` iaxk dkldy l`eny xn`y
ezenk wqty dnn ixd ,ezenk dkldy l`eny xaeqy zenewn

.ok gikedl yi mb oe`ina
oi` oe`in iabl xfril` iaxk l`eny wqty jkn :`xnbd zvxzn
,zenewn cera ezenk dkld mixcqd x`yay xaeqy gikedl

ezenk wqt oe`ina `weecy xyt`ydéúåk øæòìà éaø éà÷c íeMî¦§¨¥©¦¤§¨¨§¨¥
.xfril` iaxk xaeq `ed mb [reny oa] xfrl` iax `pzdy meyn -
,xfril` iaxk xaq xfrl` iaxy jkl xewnd z` `xnbd d`ian

ïðúcdlecb zg` ,miyp izy el eidy in ,(:`iw zenai) dpyna ¦§©
,mipa `la zne ,opaxcn di`eyipy dphw zg`e ,dxezdn di`eyipy
xg` g` `ay e` ,dlecbd z` maie xfge ,dphwd z` maie eig` `ae

.dphwd z` lqt ,dlecbd z` maieúà ïéãnìî ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥§©§¦¤
Ba ïàîzL äpèwäzrck dfe ,rxtnl mipey`xd di`eyip xewrze ©§©¨¤§¨¥

wqt jkly ayiil did xyt`e ,o`nl oicnlny lirl xfril` iax
xaeq [reny oa] xfrl` iaxy oeik ,ef dklda xfril` iaxk l`eny
xcqay zenewn drax`n ueg] zenewnd x`y lka la` ,ezenk
mpi`y zenewna s`e ,ezenk dkld oi`y l`eny xaeq [zexdh
iaxk l`eny wqty jkn di`x `iadl epkxved jkle ,zexdh xcqa
x`yay ,ezenk xaeqd `pz cer oi` myy s` dlga xfril`
,xfril` iaxk dkldy l`eny xaeq mday zenewn cer yi mixcqd

.zenewn drax`a `l` ezenk wqet epi` zexdh xcqa wxe
:`xnbd dgecéà÷ éîeiaxk xfrl` iax xaeqy xnel ozip ike - ¦¨¥

`l` xfril` iaxk l`eny wqt `ly xnel mewn didy ,xfril`
,ezenk xfrl` iax xaqy meyn zenaiaàäåzenaia my ixde - §¨

zeig` izyl oi`eyp oig` ipy ly oey`xd oica l`eny wqt (:`iw)
wqt miyp izyl ieyp didy in ly ipyd oicae xfril` iaxk dkldy

e ,xfrl` iaxk dkldyéããäì ïééîc àìå eäì ïðéëøöî eëøöà- ©§§©§§¦©§§Ÿ¨§¨©£¨¥
z` micnlny zenewnd ipya eprinydl jxvedy my epxn`e
zg` dklda wqty jkne ,dfl df minec mpi`y oeik o`nzy dphwd
gken ,dipyd dkldl cenll oi` o`nzy dphwd z` micnlny
l`enyy xnel oi`e ,dey xfrl` iaxe xfril` iax ly mnrh oi`y

.ezenk xaeq xfrl` iax mby meyn xfril` iaxk wqt
l`eny ixacy gikedl sicr recn xg` uexiz `xnbd zvxzn okl
eixac lr wx miaqen cala zenewn drax`a xfril` iaxk dkldy
iabl epipyy dpyndn `le dlg iabl epipyy dpyndn zexdh xcqa

:oe`inàlàiabl xfril` iaxk l`eny wqty dnn gikedl oi` jkl ¤¨
dkld mitqep zenewna zexdh caln mixcqd x`yay xaeqy oe`in

,ezenkdéúåk àáa ïa äãeäé éaø éà÷c íeMîiax `pzdy meyn - ¦§¨¥©¦§¨¤¨¨§¨¥
,xfril` iaxk xaeq mb `aa oa dcedi[ïðúc] (àéðúã)dpyna ¦§©

,(`"n e"t zeiecr),íéøác äMîç ãéòä àáa ïa äãeäé éaø.` ©¦§¨¤¨¨¥¦£¦¨§¨¦
,úBpèwä úà íéðàînL.a .ep`niy zephwd z` micnlny xnelk ¤§¨£¦¤©§©

àä úà ïéàéOnLåäMmid zpicnl dlra jldyãçà ãò ét ìò §¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨
.b .jlra zn dl xn`yúà âøäL ìò íéìLeøéa ìBâðøz ì÷ñpLå§¤¦§©©§§¦¨©¦©¤¨©¤

.Lôpä.c,çaænä éab ìò CqðúpL íBé íéòaøà ïa ïéé ìòåxzeny ©¤¤§©©¦¤©§¨¦¤¦§©¥©©¥©¦§¥©
leqt okl mcew la` ,xenb oii `xwpy meyn gafnd lr epnn jqpl

.d .jeqipl,úBòL òaøàa áøwL øçL ìL ãéîz ìòåm` la` §©¨¦¤©©¤¨¥§©§©¨
:`xnbd zxxane .eaixwdl oi` xzei exg`zpúBpè÷ éàîidn - ©§©

,miax oeyla 'zephwd' z` mip`nny ezecr zpeekéaøc àãç åàì̈£¨§©¦
øæòéìà éaøc ãçå øæòìàiax xn`y dkldl mb dpeekd oi` m`d - ¤§¨¨§©§©¦¡¦¤¤

xfrl` iax xn`y dkldl mbe dphwd z` mip`nny xfril`
iaxk xaeq `aa oa dcedi iaxy gken ok m`e ,dphwd z` mip`nny
dklda xfril` iaxk l`eny wqt jkly yxtl did xyt`e ,xfril`
ueg] zenewn x`ya la` ,ezenk xaeq `aa oa dcedi iaxy oeik ,ef
,ezenk dkld oi`y l`eny xaeq [zexdh xcqay zenewn drax`n
dlga xfril` iaxk l`eny wqty jkn di`x `iadl epkxved jkle
cer yi mixcqd x`yay ,ezenk xaeqd my `pz cer oi`y s`
dkldy eixace xfril` iaxk dkldy l`eny xaeq mday zenewn

.zexdh xcq lr `l` exn`p `l cala drax`a ezenk
:zegcl `xnbd dqpn,àìxaic dilry dphwl dcedi iax zpeek oi` Ÿ

`l` ,xfril` iaxéàîxn`y dna `aa oa dcedi iax zpeek idn - ©
'úBpè÷',miax oeyla,àîìòc úBpè÷e`eaiy zephwd lky xnelk §©§©§¨§¨

mze` cnlp xfrl` iax xaic eilry df dyrn mdl rx`iy epiptl
iax ixac lr melk `aa oa dcedi iax cird `l mlerl la` ,ep`niy

.ezenk wqt `le xfril`
miax oeyla 'zephw' dcedi iax xn`y dn ok` m` :`xnbd zvxzn

,ok mdl rx`iy zephwd lkl ezpeekéëä éàcirdy zecra ok m` - ¦¨¦
läMà éabcr it lr dze` mi`iyny ,mid zpicnl dlra jldy ©¥¦¨

,cg`íéLð éðúð énð,miax oeyla 'miyp' `pzd hewpi mb -àîéðå- ©¦¦§¥¨¦§¥¨
l ezpeeky xn`peàîìòc íéLðmdilra jldy miypd lkl - ¨¦§¨§¨

.zephw iabl ezpeek epyxity jxck mid zpicnlàëäcî ,àlà- ¤¨¦§¨¨
mid zpicnl dlra jldy dy` iably jknéðz÷`pzd dpy - ¨¨¥

'äMà',cigi oeylaàëäåo`nl dze` micnlny dphw iable -éðz÷ ¦¨§¨¨¨¨¥
`pzd dpy -'úBpè÷',miax oeylaéðz÷ à÷åc dpéî òîLyi - §©§©¦¨©§¨¨¨¥

mday mixwn ipy yiy eprinydl `ae ,ok dpy `weecay gikedl
dxwnae xfrl` iax xaic eay dxwna ,o`nl dphwd z` micnln
oeyla dpy mixwn ipy oi`y dy` iable ,xfril` iax xaic eay

.cigi
:`xnbd dwiqndpéî òîL`aa oa dcedi iaxy gikedl yi ok` - §©¦¨

l`eny wqty dnn gikedl did xyt` i` okle .xfril` iaxk xaeq
ezenk dkld mixcqd x`yay xaeqy oe`in iabl xfril` iaxk

n ,zenewn cerameyn xfril` iaxk wqt oe`inay xyt`y mey
.ezenk xaeq `ed mb `aa oa dcedi iaxy

:l`enyk xaeqd sqep `xen` yiy d`ian `xnbdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦
øæòìà,[`xen`d] zct oaòaøàa øæòéìà éaøk äëìäzekld ¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤§©§©
.cala

:`xnbd dywnàkéì eúåiax xaq mday zenewn cer oi` ike - §¥¨
,xfril` iaxk dkldy zct oa xfrl`ïðúäå(.hw zenai) dpyna §¨§©

zg`e dlecb zg` ,zenezi zeig` izyl oi`eypd mig` ipy iabl
,mipa `la dlecb ly dlra zne ,dphwïéãnìî øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©§¦

øæòìà éaø øîàå .Ba ïàîzL äpèwä úà,(.iw my) zct oaäëìä ¤©§©¨¤§¨¥§¨©©¦¤§¨¨£¨¨
,øæòéìà éaøkzenewn dyngay xfrl` iax xn` `l recn ok m` §©¦¡¦¤¤

:`xnbd drivn .xfril` iaxk dkldàîéz éëåuxzl dvxz m`e - §¦¥¨
y l`enyl lirl epvxizy enkéaøk äëìä øæòìà éaø øîà ék¦¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦

éøãñ øàLa ìáà ,úBøäè øãña ,òaøàa øæòéìàxfrl` iax xaeq ¡¦¤¤§©§©§¥¤§¨£¨¦§¨¦§¥
c zct oaàkéàdgec .xfril` iaxk dkldy mitqep zenewn yiy - ¦¨
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המשך בעמוד עב

oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äðè÷ä úà ïéãîìîzeig` izy oi`eyp oig` ipy :zenaia "i`ny zia" wxta Ð

lra mail dwewf z`vnpe dlecb ly dlra zn .dphw zg`e dlecb zg` ,zenezi

dphw i`eyip oi`y ,eilr dzxqe`e ,dphwd dzeg` i`eyip dzwif dgece ,dphwd

ezyexb zeg`y ,dlecbd z` mail leki epi` aey Ð hba dphwl dpyxbi m`e .melk

,ea o`nzy dphwd z` oicnln `l` .`id

mail xzene ,mipey`xd oi`eyip xwer oe`ine

.dlecbdìñì ïúåðå äãåøäyl didy oebk Ð

,mirax zyngn zegt zegt ezqir z`

.dlgd on exhetlïôøöî ìñäon ocexyk Ð

.xepzdéàäã äéîìåà éàî`iddn dlgc Ð

inp ikd :zxn`c ,dpin dl zhytc ,oe`inc

`xazqn?oe`inc `iddn opirny `d

!xfril` iaxk dkld `ki` ixcq x`yac

éðùîådpin rnynl `kil oe`inc `iddn Ð

iax i`wc meyn mzdc ,`ki` mixcq x`yac

meyn :xninl `ki`e ,xfril` iaxk xfrl`

ikd meyn ,xfril` iaxl xfrl` iax riiqnc

dicegl dicic meyn la` ,`da ezenk dkld

.`l Ðdphwd z` oicnln`zlina Ð

."i`ny zia" wxta ,`id izixg`éà÷ éîå
äéì ïðéëøöî éëåøöà àäåxn`c mzd Ð

,xfril` iaxk dkld `ziinwa l`eny

:opixn`e ,xfrl` iaxk dkld inp jci`ae

xfrl` iax `nl` .'ek opireny` i`c ,`kixv

ril` iaxe,ixn`w `nrh cg e`l xf

ediieexza xninl l`enyl jixhvi`cn

.dkldúåðè÷ä úà ïéðàîîùoiywan Ð

iaxe xfrl` iaxc jpd oebk ,ep`niy odn

.meai zevn miiwl ick ,xfril`ïéàéùîùå
äùàdrnye ,mid zpicnl dlra jldy Ð

.xg`l dze` oi`iyn Ð zny cg` cr itn

ìåâðøú ì÷ñðùå:(`k zeny) aizkck Ð

`ede ,"lwqi xeyd dy` e` yi` zinde"

,sere dig lkl oicdgbpy xey"a `pniwe`ck

"xey" silic ,(a,cp `nw `aa) "dxtd z`

.deeda aezkd xacy `l` ,zayn "xey"ïá
íåé íéòáøàdedc ,leqt Ð ikd inwne Ð

.ezbn oii dilàîìòã úåðè÷mlerle Ð

iaxc` `le .i`w xfrl` iaxc` `aa oa zecr

o`nl e`aiy zephw lk :xn`w ikde .xfril`

oze` oicnln ,xfrl` iaxc `idd ik ,epiptl

.o`nlíéùð éðúéìit lr miyp oi`iyny Ð

.cg` cràîìòã íéùð íéùð éàî àîéðåÐ

zephw Ð zephw i`n" xn`c ikid ik

."`nlrcéðú÷ à÷åãzg` :mizy ,zephw Ð

,xfril` iaxc Ð zg`e ,xfrl` iaxc Ð

.cigi oeyla daqp ,ikd xninl `kilc dy`e

øôåëäå ãøåä.od minya oin Ðóè÷oin Ð

shepe `vei) sxy `l` ixt dyer oi`e ,oli`

.eixt edfe ,(odnúéòéáù ïäì ùéjixvy Ð

`le ,dxegq oda zeyrl xeq`e ,mxiwtdl

dpi` ziriaye ,edpip `nlra mivr :opixn`

"lefbd alel"a opixn`ck ,mivra zbdep

.(`,n dkeq)øåòéáon digl dlkyk Ð

,ziriay odl yic ab lr s`e .dcyd

el yiy yic ,xeria odl yi xninl jixhvi`

dxegqa xq`il ziriayel oi`e ,`nbelne

ini lk ux`a miiwznd xac oebk .xeria

lk la` .dcyd on digl dlk dpi`y ,sxegd

.ziriay el yi Ð xeria el yiy xacúãô éáø øîàå.zct oa xfril` iaxc dixa Ð

àðú ïàî,xfril` iax Ð `xit `thw xaqwc "ziriay odl yi" ipzwc `dl Ð

.xeq` Ð dlxrd sxya cinrnd :xne` xfril` iax ,onwl xn`ckàôè÷ åúéøùÐ

.ziriayaòáøàá øæòéìà éáøëdizeek ciar `l `xit `thwa `nl` ,`l eze Ð

.`xneglúéòéáø äëøá äøîåàopeg"a dllek epi`e ,zezay i`vena dlcadl Ð

."zrcdøæòéìà éáøë äëìä øæòìà éáø øîàå.inlyexi zekxaa Ð
àäå
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ìòåopixn`c ab lr s` ".ezbn oii" ied okl mcewc :i"yx yxit Ð mei mirax` oa oiid

Ð mei mirax` oa ,xyk Ð `iad m` ezbn oii :(`,fv `xza `aa) "zexit xkend"a

.xg` oiin daxd yi elit` ,`iai inp dligzklùélr s` Ð xeria mdincle xeria odl

,ziriayc ipy wxta opzck .dnvrl dinc oia xeriaa welig yi ,dinc zqtez ziriayc ab

,dpyd y`x cr mixrazn dinc xne` :xi`n iax

.gqtd cr oixrazn od la`

óè÷`ziixaa oke .urd mW :i"yx yxit Ð¥

oa oerny oax ,(`,e) zezixkc `nw wxt

.shwd ivrn sxy `l` epi` ixvd :xne` l`ilnb

xn`ck .urd my lr ,"shw" `xwp envr sxye

ethwc :xn` inp jenqae .ziriay ea yic ,`kd

:opinbxzn Ð (fl ziy`xa) "hele ixve" .eixt edf

dyer epi`c i"yx yxity dne .`hele shw

epi` Ð eixt edfe ,epnn shep sxy `l` ,zexit

`thwa :jenqa `xif iax dil iwenc i`nl

,`xza `iepiyl ok yxit i"yxc d`xpe] .`xitc

.[oeilib

øîàåz o`n zct iax:xn`z m`e Ð 'ek `p

dil xn` (a,d) zekxac `nw wxtac

`nxb oic Ð ipa meyn i` :xfrl` iaxl opgei iax

el eid `l xfrl` iaxlc rnyn ,xia d`xiyrc

el eid e` ,el clep ok ixg`y :xnel yie !mipa

opgei iax dil xn`e ,mzvwn ezne daxd mipa

.engpl ick jkïàîiax `xit `thw xn`c `pz

exeria i` ,ibilt i`na :xn`z m`e Ð xfril`

mivr elit`c ,opaxc `nrh i`n Ð dey ez`pde

exeriae ez`pd oi`c e`l i` ziriaya ixiq` eed

xeq` `l Ð dey exeriae ez`pd oi` i`e .dey

ez`pd i` ibiltc :xnel `xaq oi`e ?ziriaya

ez`pd i`cec :xnel yie .e`l i` dey exeriae

Ð urd igelgl m` ik epi`y itle ,dey exeriae

xaq xfril` iaxe .urd ab` lhac ,opax exy

.ixit iede ,`aiyg ez`pdc

êåáàås` Ð rax`a xfrl` iaxk dkld xn`

lfebd"ac ,dizeek i`w iqei iaxc ab lr

ziriayc edl zi` (`,aw `nw `aa) "`nw

meyne .`thw oky lk ok m`e ,mivra zbdep

.jpd mr dil aiyg `l ,dizek i`w iqei iaxc

ez`pd ira `lc meyn ,iqei iaxc `nrhc

oi` `l` .dizeek ol `niiw `le ,dey exeriae

dcen inp iqei iaxc .mivra zbdep ziriay

.dlxr oiprl `ed `xit e`l `thwc

íåùî]s` Ð dizek `aa oa dcedi iax i`wc

iax ea xfg inp oizipznac ab lr

?rax`a dl ipn ikd elit`e ,dizeek i`we ryedi

iqei iaxk xaq ryedi iax `nyc :xnel yie

biltc ,dwipne zxaerna zeper yly jixvnc

xn`y dnn `l` dia xcd `le .xfril` iax`

.[oeilib ."dleza `l` izrny `l ip`"

éîå]:xn` dkxal epexkf xi`n iax axd Ð i`w

dedc meyn ,`ziixa` `ziixan jixt `lc

`pixg`) d`cedc `iddn dia xcdc `pin`

i`wc xn`wc `zyd la` .eizeaxn (rny

ok `l m`c ,dia xcd `lc rnyn ,dizhiya

ine" xity jixt jkl ,"`kil eze" iywiz izk`

.[oeilib ."i`w

éðôîzrcd opega dlcad xnel jixvyÐ

:y"pilxe`n awri epiax axd dywd

"xgyd zltz" wxt jixt ikdc ,llkn dillkpe

iptn ,zay i`venn ueg ,"eppiad" lltzn dpyd lk :l`eny xn`c `d` (` ,hk zekxa)

meyn ,jixt mzdc :xnel yie !llkn dillkpe :jixte ."zrcd opeg"a dlcad xnel jixvy

dpyd lkc xaqc oeik] ,dpyd lk lltzn `edy enkn dlcad meyn mc` dpyi `lc

lkc dil `xiaqc oeik] `pipg iax xn`w `kde ."eppiad"a lelki `l` ["eppiad" lltzn

dpyi `l ,ziprz gxeh iptn ,mixetkd mei i`vena :[ok m` "eppiad" lltzn epi` dpyd

."zrcd opeg"a dlcad xn`iy ick ,dpyd lk lltzn `edy enkn

`de
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àeää :àaà éaø¯,ìàéìîb ïa àðéðç éaø íeMî øîàc ©¦©¨©©£©¦©¦£¦¨¤©§¦¥
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קלז oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äðè÷ä úà ïéãîìîzeig` izy oi`eyp oig` ipy :zenaia "i`ny zia" wxta Ð

lra mail dwewf z`vnpe dlecb ly dlra zn .dphw zg`e dlecb zg` ,zenezi

dphw i`eyip oi`y ,eilr dzxqe`e ,dphwd dzeg` i`eyip dzwif dgece ,dphwd

ezyexb zeg`y ,dlecbd z` mail leki epi` aey Ð hba dphwl dpyxbi m`e .melk

,ea o`nzy dphwd z` oicnln `l` .`id

mail xzene ,mipey`xd oi`eyip xwer oe`ine

.dlecbdìñì ïúåðå äãåøäyl didy oebk Ð

,mirax zyngn zegt zegt ezqir z`

.dlgd on exhetlïôøöî ìñäon ocexyk Ð

.xepzdéàäã äéîìåà éàî`iddn dlgc Ð

inp ikd :zxn`c ,dpin dl zhytc ,oe`inc

`xazqn?oe`inc `iddn opirny `d

!xfril` iaxk dkld `ki` ixcq x`yac

éðùîådpin rnynl `kil oe`inc `iddn Ð

iax i`wc meyn mzdc ,`ki` mixcq x`yac

meyn :xninl `ki`e ,xfril` iaxk xfrl`

ikd meyn ,xfril` iaxl xfrl` iax riiqnc

dicegl dicic meyn la` ,`da ezenk dkld

.`l Ðdphwd z` oicnln`zlina Ð

."i`ny zia" wxta ,`id izixg`éà÷ éîå
äéì ïðéëøöî éëåøöà àäåxn`c mzd Ð

,xfril` iaxk dkld `ziinwa l`eny

:opixn`e ,xfrl` iaxk dkld inp jci`ae

xfrl` iax `nl` .'ek opireny` i`c ,`kixv

ril` iaxe,ixn`w `nrh cg e`l xf

ediieexza xninl l`enyl jixhvi`cn

.dkldúåðè÷ä úà ïéðàîîùoiywan Ð

iaxe xfrl` iaxc jpd oebk ,ep`niy odn

.meai zevn miiwl ick ,xfril`ïéàéùîùå
äùàdrnye ,mid zpicnl dlra jldy Ð

.xg`l dze` oi`iyn Ð zny cg` cr itn

ìåâðøú ì÷ñðùå:(`k zeny) aizkck Ð

`ede ,"lwqi xeyd dy` e` yi` zinde"

,sere dig lkl oicdgbpy xey"a `pniwe`ck

"xey" silic ,(a,cp `nw `aa) "dxtd z`

.deeda aezkd xacy `l` ,zayn "xey"ïá
íåé íéòáøàdedc ,leqt Ð ikd inwne Ð

.ezbn oii dilàîìòã úåðè÷mlerle Ð

iaxc` `le .i`w xfrl` iaxc` `aa oa zecr

o`nl e`aiy zephw lk :xn`w ikde .xfril`

oze` oicnln ,xfrl` iaxc `idd ik ,epiptl

.o`nlíéùð éðúéìit lr miyp oi`iyny Ð

.cg` cràîìòã íéùð íéùð éàî àîéðåÐ

zephw Ð zephw i`n" xn`c ikid ik

."`nlrcéðú÷ à÷åãzg` :mizy ,zephw Ð

,xfril` iaxc Ð zg`e ,xfrl` iaxc Ð

.cigi oeyla daqp ,ikd xninl `kilc dy`e

øôåëäå ãøåä.od minya oin Ðóè÷oin Ð

shepe `vei) sxy `l` ixt dyer oi`e ,oli`

.eixt edfe ,(odnúéòéáù ïäì ùéjixvy Ð

`le ,dxegq oda zeyrl xeq`e ,mxiwtdl

dpi` ziriaye ,edpip `nlra mivr :opixn`

"lefbd alel"a opixn`ck ,mivra zbdep

.(`,n dkeq)øåòéáon digl dlkyk Ð

,ziriay odl yic ab lr s`e .dcyd

el yiy yic ,xeria odl yi xninl jixhvi`

dxegqa xq`il ziriayel oi`e ,`nbelne

ini lk ux`a miiwznd xac oebk .xeria

lk la` .dcyd on digl dlk dpi`y ,sxegd

.ziriay el yi Ð xeria el yiy xacúãô éáø øîàå.zct oa xfril` iaxc dixa Ð

àðú ïàî,xfril` iax Ð `xit `thw xaqwc "ziriay odl yi" ipzwc `dl Ð

.xeq` Ð dlxrd sxya cinrnd :xne` xfril` iax ,onwl xn`ckàôè÷ åúéøùÐ

.ziriayaòáøàá øæòéìà éáøëdizeek ciar `l `xit `thwa `nl` ,`l eze Ð

.`xneglúéòéáø äëøá äøîåàopeg"a dllek epi`e ,zezay i`vena dlcadl Ð

."zrcdøæòéìà éáøë äëìä øæòìà éáø øîàå.inlyexi zekxaa Ð
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ìòåopixn`c ab lr s` ".ezbn oii" ied okl mcewc :i"yx yxit Ð mei mirax` oa oiid

Ð mei mirax` oa ,xyk Ð `iad m` ezbn oii :(`,fv `xza `aa) "zexit xkend"a

.xg` oiin daxd yi elit` ,`iai inp dligzklùélr s` Ð xeria mdincle xeria odl

,ziriayc ipy wxta opzck .dnvrl dinc oia xeriaa welig yi ,dinc zqtez ziriayc ab

,dpyd y`x cr mixrazn dinc xne` :xi`n iax

.gqtd cr oixrazn od la`

óè÷`ziixaa oke .urd mW :i"yx yxit Ð¥

oa oerny oax ,(`,e) zezixkc `nw wxt

.shwd ivrn sxy `l` epi` ixvd :xne` l`ilnb

xn`ck .urd my lr ,"shw" `xwp envr sxye

ethwc :xn` inp jenqae .ziriay ea yic ,`kd

:opinbxzn Ð (fl ziy`xa) "hele ixve" .eixt edf

dyer epi`c i"yx yxity dne .`hele shw

epi` Ð eixt edfe ,epnn shep sxy `l` ,zexit

`thwa :jenqa `xif iax dil iwenc i`nl

,`xza `iepiyl ok yxit i"yxc d`xpe] .`xitc

.[oeilib

øîàåz o`n zct iax:xn`z m`e Ð 'ek `p

dil xn` (a,d) zekxac `nw wxtac

`nxb oic Ð ipa meyn i` :xfrl` iaxl opgei iax

el eid `l xfrl` iaxlc rnyn ,xia d`xiyrc

el eid e` ,el clep ok ixg`y :xnel yie !mipa

opgei iax dil xn`e ,mzvwn ezne daxd mipa

.engpl ick jkïàîiax `xit `thw xn`c `pz

exeria i` ,ibilt i`na :xn`z m`e Ð xfril`

mivr elit`c ,opaxc `nrh i`n Ð dey ez`pde

exeriae ez`pd oi`c e`l i` ziriaya ixiq` eed

xeq` `l Ð dey exeriae ez`pd oi` i`e .dey

ez`pd i` ibiltc :xnel `xaq oi`e ?ziriaya

ez`pd i`cec :xnel yie .e`l i` dey exeriae

Ð urd igelgl m` ik epi`y itle ,dey exeriae

xaq xfril` iaxe .urd ab` lhac ,opax exy

.ixit iede ,`aiyg ez`pdc

êåáàås` Ð rax`a xfrl` iaxk dkld xn`

lfebd"ac ,dizeek i`w iqei iaxc ab lr

ziriayc edl zi` (`,aw `nw `aa) "`nw

meyne .`thw oky lk ok m`e ,mivra zbdep

.jpd mr dil aiyg `l ,dizek i`w iqei iaxc

ez`pd ira `lc meyn ,iqei iaxc `nrhc

oi` `l` .dizeek ol `niiw `le ,dey exeriae

dcen inp iqei iaxc .mivra zbdep ziriay

.dlxr oiprl `ed `xit e`l `thwc

íåùî]s` Ð dizek `aa oa dcedi iax i`wc

iax ea xfg inp oizipznac ab lr

?rax`a dl ipn ikd elit`e ,dizeek i`we ryedi

iqei iaxk xaq ryedi iax `nyc :xnel yie

biltc ,dwipne zxaerna zeper yly jixvnc

xn`y dnn `l` dia xcd `le .xfril` iax`

.[oeilib ."dleza `l` izrny `l ip`"

éîå]:xn` dkxal epexkf xi`n iax axd Ð i`w

dedc meyn ,`ziixa` `ziixan jixt `lc

`pixg`) d`cedc `iddn dia xcdc `pin`

i`wc xn`wc `zyd la` .eizeaxn (rny

ok `l m`c ,dia xcd `lc rnyn ,dizhiya

ine" xity jixt jkl ,"`kil eze" iywiz izk`

.[oeilib ."i`w

éðôîzrcd opega dlcad xnel jixvyÐ

:y"pilxe`n awri epiax axd dywd

"xgyd zltz" wxt jixt ikdc ,llkn dillkpe

iptn ,zay i`venn ueg ,"eppiad" lltzn dpyd lk :l`eny xn`c `d` (` ,hk zekxa)

meyn ,jixt mzdc :xnel yie !llkn dillkpe :jixte ."zrcd opeg"a dlcad xnel jixvy

dpyd lkc xaqc oeik] ,dpyd lk lltzn `edy enkn dlcad meyn mc` dpyi `lc

lkc dil `xiaqc oeik] `pipg iax xn`w `kde ."eppiad"a lelki `l` ["eppiad" lltzn

dpyi `l ,ziprz gxeh iptn ,mixetkd mei i`vena :[ok m` "eppiad" lltzn epi` dpyd

."zrcd opeg"a dlcad xn`iy ick ,dpyd lk lltzn `edy enkn
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:íéøác äMîç ãéòäíéðàînLïéàéOnLå ,úBpèwä úà ¥¦£¦¨§¨¦¤§¨£¦¤©§©§¤©¦¦

,ãçà ãò ét ìò äMàä úàì÷ñpLåíéìLeøéa ìBâðøz ¤¨¦¨©¦¥¤¨§¤¦§©©§§¦¨©¦
CqðúpL íBé íéòaøà ïa ïéé ìòå ,Lôpä úà âøäL ìò©¤¨©¤©¤¤§©©¦¤©§¨¦¤¦§©¥
òaøàá áøwL øçL ìL ãéîz ìòå ,çaænä éab ìò©©¥©¦§¥©§©¨¦¤©©¤¨©§©§©

"úBpè÷" éàî .úBòL¯éaøc ãçå øæòìà éaøc àãç åàì ¨©§©¨£¨§©¦¤§¨¨§©§©¦
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éøãñ øàLa¯ãøeä :ïðúäå ?àkéà éîe ,àkéàøôBkäå ¦§¨¦§¥¦¨¦¦¨§¨§©©¤¤§©¤
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¯.àkéà¯øæòìà éaø éà÷c íeMî !àéää àéL÷ àlà ¦¨¤¨©§¨©¦¦§¨¥©¦¤§¨¨

äpèwä úà íéãnìî :øîBà øæòìà éaø ïðúc ,déúåk§¨¥¦§©©¦¤§¨¨¥§©§¦¤©§©¨
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נדה.  פרק ראשון - שמאי דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - dcp(iyily meil)

xfril` iax xn` dlcad oic z`y xnel xyt` ike :`xnbd dywn
,l`ilnb oa `pipg iax myaàáeè dépéî LéL÷ àäåiax ixde ± §¨¨¦¦¥¨

xazqn `le ,l`ilnb oa `pipg iaxn daxda xbean did xfril`
.epnn xirvd mya dreny xbeand xn`iy

iax mya ef dreny xfril` iax xn` `l zn`a :`xnbd zvxzn
,l`ilnb oa `pipgàlàoia dlcad oic xfrl` iax dpn `ly mrhd ¤¨

,df oica ezenk wqty s` ezenk dkld mday drax`déà÷c íeMî¦§¨¥
déúhéLa ìàéìîb ïa àðéðç éaømb l`ilnb oa `pipg iaxy meyn ± ©¦£¦¨¤©§¦¥§¦¨¥

`ed rax`a xfril` iaxk dkldy epxn`y dne ,xfril` iaxk xaeq
.ezrck xaeqd sqep `pz oi`y zenewna `weec

:`xnbd dywnéà÷ éîeiaxk l`ilnb oa `pipg iax xaeq ok` ike ± ¦¨¥
,ef dklda xfril`àéðúäå,`ziixaaøBàlila ±,íéøetkä íBé §¨©§¨©¦¦

ìltúîdcinrd zlitzaòáL,zekxaäcåúîea oke ,oteqaúéøçL ¦§©¥¤©¦§©¤©£¦
òáL ìltúîzekxa,äcåúîea okeòáL ìltúî óñeîzekxa ¦§©¥¤©¦§©¤¨¦§©¥¤©

,äcåúîea okeòáL ìltúî äçðîzekxa,äcåúîeokeäìéòða ¦§©¤¦§¨¦§©¥¤©¦§©¤¦§¦¨
òáL ìltúîzekxa,äcåúîeeúéáøòamixetkd mei i`ven ly ¦§©¥¤©¦§©¤§©§¦
òáL ìltúîody zekxaìàéìîb ïa àðéðç éaø .äøNò äðîL ïéòî ¦§©¥¤©¥¥§Ÿ¤¤§¥©¦£¦¨¤©§¦¥

,øîBà åéúBáà íeMîmixetkd mei i`ven ly ziaxraìltúî ¦£¨¥¦§©¥
éøvL éðtî ,äøNò äðîLa äìcáä øîBì Czkxa,'úòcä ïðBç'm`e §Ÿ¤¤§¥¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©

.'zrcd opeg' zkxa da oi`y ,dlcad xnel leki epi` 'eppiad' xne`
xaeqd xfril` iax zrck l`ilnb oa `pipg iax xaq `ly ixd

.'zrcd opeg'a `l` d`ceda dlcad mixne`y
:`xnbd zvxznåéúBáà íeMî øîà eäéà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¦¨©¦£¨

déì àøéáñ àì déìåmixne`y l`ilnb oa `pipg iax xn`y dn ± §¥Ÿ§¦¨¥
,ok xaeq epi` envr `ed la` ,eizea` mya `ed zrcd opega dlcad

.d`ceda dlcad mixne`y lirl `ziixaa xn`y enk `l`
dpynd z` dpyy `pzdy (`"r) lirl zct iax ixacl day `xnbd
xfril` iax `ed ziriay zyecw yi shwly x`ean da ziriaya

e ixt aygp shwdy xaeqd`xif iax el xn`e ,ziriay zyecw el yi
[ixt aeyg shwdy xaeqd `ed xfril` iaxy] jixac jezny d`x'
mixizn mz` [zenewn rax`a xfril` iaxk dkldy] jia` ixace

.'ziriay zyecw ea bedpl jixv oi`e ,mlerd lkl shwd z`
:`xnbd dywn,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàlr ziywd recn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

da ziriaya dpynd z` dpyy `ed xfril` iaxy xn`y zct iax
,ziriay zyecw yi shwly yxetnàpz ïàîc àøañz àì zàå§©§Ÿ¦§§¨§©©¨

àeä øæòéìà éaø àøét àôè÷xne`d `pzdy xaeq jpi` dz` ike ± ¦§¨¥¨©¦¡¦¤¤
,`ed xfril` iax ixt aeyg shwdyïðúäå,(f"n `"t dlxr) dpyna §¨§©

ãéîònä ,øîBà øæòéìà éaøalgóøNaoic el yiy oli` lyäìøò ©¦¡¦¤¤¥©©£¦¨¦§©¨§¨
,dpiab dyriy ickøeñàel yi sxydy meyn dpiabd z` lek`l ¨

miwleg opaxe ,dpiabd z` xqe`e dlxr meyn xeq`e ,ixt oic
lr ok m` .xzen dlxr ivrn shepd sxya ecinrd m`y mixaeqe
,oli`dn shepd sxyd epiidc ,shwdy xaeqd `ed xfril` iax jgxk

.ixt aeyg
:`xnbd zvxznàîéz eléôàepipyy dpyndy xn`z m` elit` ± £¦¥¨

ixac shwl ziriay zyecw yiyïðaøepipyy dnn dywi `l ,`id ©¨¨
oky ,ixt aeyg sxyd xfril` iax zrcl wxyéâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¦

øæòéìà éaøc déìò ïðaøoica xfril` iax lr opax ewlgp `l ± ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
,dlxr sxya alg cinrndàlàcinrn m`àæåeâc àôè÷asxya ± ¤¨§¦§¨§©¨¨

il` iax zrcly ,urdn shepdmiwlegd opax zrcle ,ixt aeyg xfr
,ixt aeyg epi` eilràøéôc àôè÷a ìáà,ixtdn shepd sxya ± £¨§¦§¨§¥¨

déì eãBî,ixt aeygy xfril` iaxl opaxïðúcdlxra dpyn dze`a ¥¦§©
,xfril` iax lr miwlegd zrcaLeøéôa ézòîL ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨©§¦§¥

ãéîònäLalgóøNaon shepd,ïéìòäe`óøNaon shepdïéøwéòä ¤©©£¦¦§©¤¨¦¦§©¨¦¨¦
,mitprdn e` rfbdn epiidc ,urd xwirn ±,øzeîcinrnd la` ¨

óøNaon shepdïébtä,mkxv lk elyazp `ly zexitdn ±,øeñà ¦§©©©¦¨
àeäL éðtîaeyg.éøtzxne`d dpynd z` cinrdl xyt`e ¦§¥¤§¦

,ixt aeyg lkd ixacly ,zexitdn shepd shwa ixt aeyg shwdy
dywd jkle ,xfril` iax zrck diepy dpyndy xnel gxkd oi`e

`le xfril` iax zrck dpynd z` cinrdy zct iax lr `xif iax
kg zrck mb dcinrd.min

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e ±ïðaø éâéìt ék §¦¨¥¥¨¦§¦¦©¨¨
øæòéìà éaøc déìòdlxr ly shwa edecinrdy algy exn`e £¥§©¦¡¦¤¤

,xzenan `veid shwa ìáà ,úBøét äNBòä ïìéàn `veid shwïìéà §¦¨¨¤¥£¨§¦¨
eãBî úBøét äNBò BðéàLxfril` iaxl opaxBéøt eäæ Bôè÷c- ¤¥¤¥§¦§¤¦§

jkle ,ziriay zyecw ea yie ,oli` eze` ly ixtd `ed df shwy
,xfril` iaxk dpynd z` cinrdy zct iax lr `xif iax dywd
ixt dyer epi`y oli`n `veid shwy micen minkg mb ezrcly

.ziriay zyecw ea yiy
epi`y oli`n `veid shwa minkg miceny di`x `ian `xif iax

:ixt aeygy zexit dyerïðúc,dpynaïéà ,øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥¥
óèwìzyecwóèwì Lé íéøîBà íéîëçå ,úéòéáLzyecw,úéòéáL ©§¨§¦¦©£¨¦§¦¥©§¨§¦¦

.Béøt eäæ BôèwL éðtî:`xnbd zxxaneíéîëç ïàîmd in ± ¦§¥¤¦§¤¦§©£¨¦
,oerny iax lr miwlegd minkgdéaøc déìò éâéìôc ïðaø åàì̈©¨¨¦§¦¦£¥§©¦

øæòéìàcinrna xfril` iax lr miwlegd minkg mze` mpi` m`d ± ¡¦¤¤
epi` sxydy oeik xzen algdy mixaeqe oli`dn `veid sxya alg
'eixt edf ethw'y dfk oli`ay minkg exn` mewn lkne ,ixt aeyg

.ziriay zyecw shwl yi xg` ixt el oi`e
:`xnbd dgecàáñ àeää déì øîà,owf eze` ±,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥©¨¨¨¦¨©©¦¨¨

,Béøt eäæ Bôè÷ øîàc ,øæòéìà éaø ,íéîëç ïàîzrcl la` ©£¨¦©¦¡¦¤¤§¨©¦§¤¦§
s`e ,llk ixt aeyg shwd oi` xfril` iax lr miwlegd minkg

.`xif iax uxizy enk `le ,ixt dyer epi`y oli`a
:`xnbd dywnéaø éàøæòéìàiax lr miwlegd minkg ok` m` ± ¦©¦¡¦¤¤

,xfril` iax md ziriay zyecw shwl yiy mixne`e oernyéàî©
àéøéàa `weec ziriay zyecw shwl yiy `pzd hwp recn ±ïìéà ¦§¨¦¨

,éøt äNBò BðéàLezrcl ixdeléôàly shwéøt äNBòä ïìéàyi ¤¥¤§¦£¦¦¨¨¤§¦
y ,ziriay zyecw ea,Béøt eäæ Bôè÷minkg jgxk lr `l` ¦§¤¦§

alga xfril` iax lr miwlegd minkg md oerny iax lr miwlegd
minkgy `xif iax ixacl di`xd daye ,dlxr shwa edecinrdy

.ixt aeyg epnn `veid shwdy ixt dyer epi`y oli`a micen
iabl oerny iax lr miwlegd minkg mlerl :`xnbd zvxzn
`ed xfril` iax ok` m` eywdy dne ,xfril` iax md shwa ziriay
ixde ixt dyer epi`y oli`a `weec ziriay zyecw yiy hwp recn

y uxzl yi ,ziriay zyecw yi ixt dyera s` ezrclíäéøáãì§¦§¥¤
eäì øîà÷ ïðaøcmiwlegd [oerny iax-] opax zrcl ok xn` - §©¨¨¨¨©§

,mdl xn` jke ,eilréãéãìizhiyl ±eléôàly shwäNBòä ïìéà §¦¦£¦¦¨¨¤
,Béøt eäæ Bôè÷ énð úBøétla` ,ziriay zyecw el yi ok meyne ¥©¦¦§¤¦§

eëãéãì,ixt aeyg epi` shwy mixaeq mz`y mkzhiyl ±éì eãBà §¦§¦
úäéîzegtd lkl [ixt aeyg shwdy] ixacl eced -BðéàL ïìéàa ¦©§¦¨¤¥

úBøét äNBòmeyn.Béøt eäæ Bôè÷c ¤¥§¦§¤¦§
yl minkg zrc z` zx`an `xnbdepi`y oli` shw s`y ef dhi

:ixtk epi` ixt dyeràðL àì ,déì éøîà ïðaøåixt dyerd oli` oia §©¨¨¨§¦¥Ÿ§¨
.ixt aeyg shwd oi` ote` lkae ,ixt dyer epi`y oli`l

:dpyna epipyäìeúa àéä Bæéà,dzry dicy'åë äúàø àlL ìk ¥¦§¨Ÿ¤Ÿ¨£¨
miaygp mpi` minc el` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dinin mc

:dleza oic lhalïðaø eðzy dy` ,`ziixaaíc äúàøå úàOð ¨©¨¨¦¥§¨£¨¨
,ïéàeOéð úîçîy e` ,mileza mc dz`xy xnelkíc äúàøå äãìé ¥£©¦¦¨§¨§¨£¨¨

úîçîd,äãéì,mlern dz`x `l dcp mc la`dì àøB÷ éðà ïééãò ¥£©¥¨£©¦£¦¥¨
äìeúa,dzry dicy dpyna epipyyeøîàL äìeúa éøäLdicy §¨¤£¥§¨¤¨§

l dpeekd dzry,íéîc úìeúa,mlern dcp mc dz`x `ly epiidc §©¨¦
,íéìeúa úìeúa àìå.mlern dlrap `ly epiidc §Ÿ§©§¦

:`xnbd dywnéðéàmc dz`x `ly dy`y `ed jk ike -dcp ¥¦
,dlrap xak m` s` dleza diexw mlernàðz ,àðäk áø øîàäå§¨¨©©©£¨¨¨

,`ziixaaìLïä úBìeúa L,dleza mi`xwpy yi mixac dyly ± ¨Ÿ§¥
,äî÷L úìeúa ,ò÷ø÷ úìeúa ,íãà úìeúa.jenqa x`eaiy itke §©¨¨§©©§©§©¦§¨

z`xwp izni` :`ziixad zx`aneàlL ïîæ ìk ,íãà úìeúa§©¨¨¨§©¤Ÿ
.äìòáð,`pdk ax xne`dpéî à÷ôð,dleza diexw dy` efi`ïäëì ¦§£¨¨§¨¦¨§Ÿ¥
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oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

àáåè äéðéî ùéù÷ àäåly epa l`ilnb oax inia did xfril` iax `dc Ð

,(a,hp `rivn `aa) "adfd"a opixn`ck ,did ezeg` lrae ,zekln ibexda bxdpd

.did l`ilnb oax ly epa Ð `pipg iaxe= øåà.åúñéðë ìéìäøùò äðîù ïéòî
ylye zepey`x yly oebk ,dxyr dpeny oirn zekxa draya xne`y Ð

,rvn`a "eppiad" xne`e ,opwzk zepexg`

zekxaa opixn`ck ,"dltz rney"a miiqne

.mlek oirn da yie ,(`,hk)ãéîòîäalg Ð

.dpiab zeyrl dndaàæååâã àôè÷áÐ

.ied `nlra urkc ,urd on shepd sxya

.opax eda ecene ,oibtd sxy ied shw la`

øæòìà éáøã äéìò éâéìôã ïðáø åàìÐ

edl `xiaq shwac opifge ,zepli` x`ya

.dizeekíéîã úìåúáinc `le dcp inc Ð

`id oiicr Ð dlrap elit`c ,mileza

.minc zlezaìåãâ ïäëìgwil deevny Ð

.dlezaíéúàî äúáåúëìdlrap m`c Ð

.dpn dzaezke ,"dleza" ixwin `l ez Ð

øëîîå ç÷îìrwxw" el xn` m`y Ð

`ly rwxw el ozep Ð "jl xken ip` dleza

.mipnye oiaexn zexit dyery itl ,dcarp

äöö÷ð àìùick ,dvvewl bdpn ok Ð

mewna daxd mitpr `iveie eiaer daxiy

."dnwy ocq" `xwpe ,jzgdøëîîå ç÷îì
,`id dcliy ,dlezaa el gepy itl Ð

.darzne dpvvwieàä éîð éðúéì:`nipe Ð

."od zeleza rax`"éååì íùdleza oebk Ð

`l` ,`ixwin mzq "dleza" e`l oizipznc

epiid miypa "dleza" mzqc ."minc zleza"

oke ,dleza rwxw oke .mileza zleza

.ieel my ira `l ,dleza dnwyéìúã
äùòîáici lr `l` eny ca`n epi`y Ð

,d`a dili`n Ð mc zii`x la` ,dyrn

."dleza" my dca`eåúééøáì øãäãoebk Ð

.dinc oiwlzqny ,dpwfàðéáæ äéìò ãéô÷ã
`ypil dgep dleza oebk ,jka eipir ozep Ð

zleza la` .dnwye rwxw oke ,dleran

`lc ,minca eipir ozep mc` oi` Ð minc

.`ifg `l i` `ifg i` yiigäéìò õéô÷ãÐ

zleza oebk ,zegewll dleza dgepy

,minc zleza la` .dnwye rwxwe mileza

.opixn`ck ,ith dil `gip Ð `ifgc dnk lk

ïéùåùøoeyl .`"iecxt oixewy oiwc mipa` =

.xftzn mxtr oi`y ,oiyw dnc` iabx :xg`

= ñøç.íéùøç úúéëîäãáòðù òåãéáÐ

dkezl `a oi`n df qxg ,dcarp `l i`c?
àîðåö.rlq =äòáùì äãìéãxkip `ny Ð

miycg ipy epiidc ,dini yilyl dxaer

aex xza opilf`c ol rnyn `w Ð yilye

.miypäúòù äéãi`lbi` :opixn` `l Ð

e`nhpe ,`ed oeixd e`lc rxtnl `zlin

.di`x ly zrl zrnc zexdhøáãì øëæÐ

.oeixd diny gex oeixdcíéîé éðù äúù÷
inp iyilyle ,aef ini xyr cg` jeza Ð

`le ,meia ea gex dlitd jk xg`e ,dz`x

.aefa ef dcil ixd Ð xrvd on dzty

oeikc ,dzaifl oaxwe ,miiwp dray dkixve

.`ilrn daif `ied Ð `ed cle e`lc
éùå÷
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àäådid `pipg iaxy :i"yx yxit .`pipg iaxn xfrl` iax Ð `aeh dipin yiyw

ax xn` (`,bk dcp) "zltnd" wxtac ,d`xp oke .dpaic l`ilnb oax ly epa

zxeza `de :xn`z m`e .digae dndaa xi`n iax ixac oi`xp :l`ilnb oa `pipg

xn` 'ek "lecb odk zeidl elxeb dlry zzqd yi` qgpt" iab (xen` zyxt) mipdk

,did zzq ike :l`ilnb oax oa `pipg iax

oax oa i`e !?did yxege ,did epipzg `lde

odk ozg el did j`id ,did dpaic l`ilnb

:xnel yie ?oaxegd xg` did `lde ,lecb

.eizea` ozg `l` ,xn`w ynn epipzg e`lc

epipzg" `l` "ipzg" xn` `lc ,rnyn oke

."did

àôè÷áax xn` opzc dil ecen `xitc

[ok m`] :xn`z m`e Ð 'ek ryedi

,xfrl` iaxk oizipzn zct iax iwe` i`n`

meyn i`e ?`xitc `thwa ecen opaxc oeik

,`feebca elit` ,shw ipin lka inewe`l irac

ifg :`xif iax dil xn`w ikid mewn lkn

zn` i`ce `d ,`nlrl `thw `ixzync

dcen `xif iax s`c !ixy `feebc `thwc `ed

`kile !rax`a `l` xfrl` iaxk dkld oi`c

`thw s` ixynle irhnl iz`c :xninl

`thwa oizipzn zct iax iwen `lcn ,`xitc

`thwa s` xaqc llkn ,lkd ixace `xitc

iz` `l `d Ð exyc `ed opax `xitc

iax xqe`y dpyna opifg `dc ,irhnl

exaqie erhiy :xnel yie !mibtd sxy ryedi

`l dile ,xn`w "izrny" ryedi iaxy

oizipzn zct iax iwen `lcn ,dil `xiaq

zct iaxc xyt`e .`xitc `thwae ,dizeek

xn`w [ryedi] iaxe ,ixy `xitc `thwc xaq

.dil `xiaq `l dile "izrny"ïàîminkg

Ð xfrl` iax (opgei ax xn`)

dil `gip ,"minkg" oeyla `pzc ab lr s`

yly `nil `le ,xfrl` iaxk inewe`l

.xaca zewelgn
iyew
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ïa àðéðç éaø éà÷c íeMî :àlà !àáeè dépéî LéM÷ àäå§¨©¦¦¥¨¤¨¦§¨¥©¦£¦¨¤
íéøetkä íBé øBà :àéðúäå ?éà÷ éîe .déúèéLa ìàéìîb©§¦¥§¦¨¥¦¨¥§¨©§¨©¦¦

¯úéøçL ,äcåúîe òáL ìltúî¯,äcåúîe òáL ìltúî ¦§©¥¤©¦§©¤©£¦¦§©¥¤©¦§©¤
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éøvL éðtî ,äøNò äðîL ìltúî :øîBà åéúBáà íeMîC ¦£¨¥¦§©¥§Ÿ¤¤§¥¦§¥¤¨¦

äìcáä øîBìïðBç"a:÷çöé øa ïîçð áø øîà ."úòcä ©©§¨¨§¥©¨©¨©©©§¨©¦§¨
,åéúBáà íeMî øîà eäéàdéìå.déì àøéáñ àìdéì øîà ¦¨©¦£¨§¥¨§¦¨¥¨©¥

àðz ïàîc àøañz àì zàå :àøéæ éaøì äéîøé éaøàôè÷ ©¦¦§§¨§©¦¥¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦§¨
àøét¯:øîBà øæòéìà éaø ,ïðúäå ?àeä øæòéìà éaø ¥¨©¦¡¦¤¤§¨§©©¦¡¦¤¤¥

ãéîònäóøNaäìøò¯!øeñà¯ãò ,ïðaø àîéz eléôà ©©£¦¦§©¨§¨¨£¦¥¨©¨©©
øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk¯àlààôè÷a ¨¨§¦¦©¨©£¥§©¦¡¦¤¤¤¨§¦§¨

àæååâcàøéôc àôè÷a ìáà ,¯éaø øîà ,ïðúc .déì eãBî §©§¨£¨§¦§¨§¥¨¥¦§©¨©©¦
Leøéôa ézòîL :òLBäéãéîònäLóøNaóøNa ,ïéìòä §ª©¨©§¦§¥¤©©£¦¦§©¤¨¦¦§©

ïéøwéòä¯ïébtä óøNa ,øzeî¯.éøt àeäL éðtî ,øeñà ¨¦¨¦¨¦§©©©¦¨¦§¥¤§¦
øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt ék :àîéà úéòaéàå¯ïìéàa §¦¨¥¥¨¦§¦¦©¨©£¥§©¦¡¦¤¤§¦¨
úBøét äNBò BðéàL ïìéàa ìáà ,úBøét äNBòä¯eãBî ¨¤¥£¨§¦¨¤¥¤¥

Bôè÷cïéà :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc .Béøt eäæóèwì §¦§¤¦§¦§©©¦¦§¥¥©§¨
éðtî ,úéòéáL óèwì Lé :íéøîBà íéîëçå ,úéòéáL§¦¦©£¨¦§¦¥©§¨§¦¦¦§¥

BôèwLdéìò éâéìôc ïðaø åàì ?íéîëç ïàî .Béøt eäæ ¤¦§¤¦§©£¨¦¨©¨©¦§¦¦£¥
:ïðçBé éaø øîà éëä ,àáñ àeää déì øîà ?øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¥©¨¨¨¦¨©©¦¨¨

íéîëç ïàî¯øîàc øæòéìà éaøBôè÷éaø éà .Béøt eäæ ©£¨¦©¦¡¦¤¤©£©¦§¤¦§¦©¦
àéøéà éàî ,øæòéìàïìéà eléôà ?éøt äNBò BðéàL ïìéà ¡¦¤¤©¦§¨¦¨¤¥¤§¦£¦¦¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - dcp(iyily meil)

xfril` iax xn` dlcad oic z`y xnel xyt` ike :`xnbd dywn
,l`ilnb oa `pipg iax myaàáeè dépéî LéL÷ àäåiax ixde ± §¨¨¦¦¥¨

xazqn `le ,l`ilnb oa `pipg iaxn daxda xbean did xfril`
.epnn xirvd mya dreny xbeand xn`iy

iax mya ef dreny xfril` iax xn` `l zn`a :`xnbd zvxzn
,l`ilnb oa `pipgàlàoia dlcad oic xfrl` iax dpn `ly mrhd ¤¨

,df oica ezenk wqty s` ezenk dkld mday drax`déà÷c íeMî¦§¨¥
déúhéLa ìàéìîb ïa àðéðç éaømb l`ilnb oa `pipg iaxy meyn ± ©¦£¦¨¤©§¦¥§¦¨¥

`ed rax`a xfril` iaxk dkldy epxn`y dne ,xfril` iaxk xaeq
.ezrck xaeqd sqep `pz oi`y zenewna `weec

:`xnbd dywnéà÷ éîeiaxk l`ilnb oa `pipg iax xaeq ok` ike ± ¦¨¥
,ef dklda xfril`àéðúäå,`ziixaaøBàlila ±,íéøetkä íBé §¨©§¨©¦¦

ìltúîdcinrd zlitzaòáL,zekxaäcåúîea oke ,oteqaúéøçL ¦§©¥¤©¦§©¤©£¦
òáL ìltúîzekxa,äcåúîea okeòáL ìltúî óñeîzekxa ¦§©¥¤©¦§©¤¨¦§©¥¤©

,äcåúîea okeòáL ìltúî äçðîzekxa,äcåúîeokeäìéòða ¦§©¤¦§¨¦§©¥¤©¦§©¤¦§¦¨
òáL ìltúîzekxa,äcåúîeeúéáøòamixetkd mei i`ven ly ¦§©¥¤©¦§©¤§©§¦
òáL ìltúîody zekxaìàéìîb ïa àðéðç éaø .äøNò äðîL ïéòî ¦§©¥¤©¥¥§Ÿ¤¤§¥©¦£¦¨¤©§¦¥

,øîBà åéúBáà íeMîmixetkd mei i`ven ly ziaxraìltúî ¦£¨¥¦§©¥
éøvL éðtî ,äøNò äðîLa äìcáä øîBì Czkxa,'úòcä ïðBç'm`e §Ÿ¤¤§¥¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©

.'zrcd opeg' zkxa da oi`y ,dlcad xnel leki epi` 'eppiad' xne`
xaeqd xfril` iax zrck l`ilnb oa `pipg iax xaq `ly ixd

.'zrcd opeg'a `l` d`ceda dlcad mixne`y
:`xnbd zvxznåéúBáà íeMî øîà eäéà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¦¨©¦£¨

déì àøéáñ àì déìåmixne`y l`ilnb oa `pipg iax xn`y dn ± §¥Ÿ§¦¨¥
,ok xaeq epi` envr `ed la` ,eizea` mya `ed zrcd opega dlcad

.d`ceda dlcad mixne`y lirl `ziixaa xn`y enk `l`
dpynd z` dpyy `pzdy (`"r) lirl zct iax ixacl day `xnbd
xfril` iax `ed ziriay zyecw yi shwly x`ean da ziriaya

e ixt aygp shwdy xaeqd`xif iax el xn`e ,ziriay zyecw el yi
[ixt aeyg shwdy xaeqd `ed xfril` iaxy] jixac jezny d`x'
mixizn mz` [zenewn rax`a xfril` iaxk dkldy] jia` ixace

.'ziriay zyecw ea bedpl jixv oi`e ,mlerd lkl shwd z`
:`xnbd dywn,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàlr ziywd recn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨

da ziriaya dpynd z` dpyy `ed xfril` iaxy xn`y zct iax
,ziriay zyecw yi shwly yxetnàpz ïàîc àøañz àì zàå§©§Ÿ¦§§¨§©©¨

àeä øæòéìà éaø àøét àôè÷xne`d `pzdy xaeq jpi` dz` ike ± ¦§¨¥¨©¦¡¦¤¤
,`ed xfril` iax ixt aeyg shwdyïðúäå,(f"n `"t dlxr) dpyna §¨§©

ãéîònä ,øîBà øæòéìà éaøalgóøNaoic el yiy oli` lyäìøò ©¦¡¦¤¤¥©©£¦¨¦§©¨§¨
,dpiab dyriy ickøeñàel yi sxydy meyn dpiabd z` lek`l ¨

miwleg opaxe ,dpiabd z` xqe`e dlxr meyn xeq`e ,ixt oic
lr ok m` .xzen dlxr ivrn shepd sxya ecinrd m`y mixaeqe
,oli`dn shepd sxyd epiidc ,shwdy xaeqd `ed xfril` iax jgxk

.ixt aeyg
:`xnbd zvxznàîéz eléôàepipyy dpyndy xn`z m` elit` ± £¦¥¨

ixac shwl ziriay zyecw yiyïðaøepipyy dnn dywi `l ,`id ©¨¨
oky ,ixt aeyg sxyd xfril` iax zrcl wxyéâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¦

øæòéìà éaøc déìò ïðaøoica xfril` iax lr opax ewlgp `l ± ©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
,dlxr sxya alg cinrndàlàcinrn m`àæåeâc àôè÷asxya ± ¤¨§¦§¨§©¨¨

il` iax zrcly ,urdn shepdmiwlegd opax zrcle ,ixt aeyg xfr
,ixt aeyg epi` eilràøéôc àôè÷a ìáà,ixtdn shepd sxya ± £¨§¦§¨§¥¨

déì eãBî,ixt aeygy xfril` iaxl opaxïðúcdlxra dpyn dze`a ¥¦§©
,xfril` iax lr miwlegd zrcaLeøéôa ézòîL ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨©§¦§¥

ãéîònäLalgóøNaon shepd,ïéìòäe`óøNaon shepdïéøwéòä ¤©©£¦¦§©¤¨¦¦§©¨¦¨¦
,mitprdn e` rfbdn epiidc ,urd xwirn ±,øzeîcinrnd la` ¨

óøNaon shepdïébtä,mkxv lk elyazp `ly zexitdn ±,øeñà ¦§©©©¦¨
àeäL éðtîaeyg.éøtzxne`d dpynd z` cinrdl xyt`e ¦§¥¤§¦

,ixt aeyg lkd ixacly ,zexitdn shepd shwa ixt aeyg shwdy
dywd jkle ,xfril` iax zrck diepy dpyndy xnel gxkd oi`e

`le xfril` iax zrck dpynd z` cinrdy zct iax lr `xif iax
kg zrck mb dcinrd.min

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,xn`z dvxz m`e ±ïðaø éâéìt ék §¦¨¥¥¨¦§¦¦©¨¨
øæòéìà éaøc déìòdlxr ly shwa edecinrdy algy exn`e £¥§©¦¡¦¤¤

,xzenan `veid shwa ìáà ,úBøét äNBòä ïìéàn `veid shwïìéà §¦¨¨¤¥£¨§¦¨
eãBî úBøét äNBò BðéàLxfril` iaxl opaxBéøt eäæ Bôè÷c- ¤¥¤¥§¦§¤¦§

jkle ,ziriay zyecw ea yie ,oli` eze` ly ixtd `ed df shwy
,xfril` iaxk dpynd z` cinrdy zct iax lr `xif iax dywd
ixt dyer epi`y oli`n `veid shwy micen minkg mb ezrcly

.ziriay zyecw ea yiy
epi`y oli`n `veid shwa minkg miceny di`x `ian `xif iax

:ixt aeygy zexit dyerïðúc,dpynaïéà ,øîBà ïBòîL éaø ¦§©©¦¦§¥¥
óèwìzyecwóèwì Lé íéøîBà íéîëçå ,úéòéáLzyecw,úéòéáL ©§¨§¦¦©£¨¦§¦¥©§¨§¦¦

.Béøt eäæ BôèwL éðtî:`xnbd zxxaneíéîëç ïàîmd in ± ¦§¥¤¦§¤¦§©£¨¦
,oerny iax lr miwlegd minkgdéaøc déìò éâéìôc ïðaø åàì̈©¨¨¦§¦¦£¥§©¦

øæòéìàcinrna xfril` iax lr miwlegd minkg mze` mpi` m`d ± ¡¦¤¤
epi` sxydy oeik xzen algdy mixaeqe oli`dn `veid sxya alg
'eixt edf ethw'y dfk oli`ay minkg exn` mewn lkne ,ixt aeyg

.ziriay zyecw shwl yi xg` ixt el oi`e
:`xnbd dgecàáñ àeää déì øîà,owf eze` ±,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥©¨¨¨¦¨©©¦¨¨

,Béøt eäæ Bôè÷ øîàc ,øæòéìà éaø ,íéîëç ïàîzrcl la` ©£¨¦©¦¡¦¤¤§¨©¦§¤¦§
s`e ,llk ixt aeyg shwd oi` xfril` iax lr miwlegd minkg

.`xif iax uxizy enk `le ,ixt dyer epi`y oli`a
:`xnbd dywnéaø éàøæòéìàiax lr miwlegd minkg ok` m` ± ¦©¦¡¦¤¤

,xfril` iax md ziriay zyecw shwl yiy mixne`e oernyéàî©
àéøéàa `weec ziriay zyecw shwl yiy `pzd hwp recn ±ïìéà ¦§¨¦¨

,éøt äNBò BðéàLezrcl ixdeléôàly shwéøt äNBòä ïìéàyi ¤¥¤§¦£¦¦¨¨¤§¦
y ,ziriay zyecw ea,Béøt eäæ Bôè÷minkg jgxk lr `l` ¦§¤¦§

alga xfril` iax lr miwlegd minkg md oerny iax lr miwlegd
minkgy `xif iax ixacl di`xd daye ,dlxr shwa edecinrdy

.ixt aeyg epnn `veid shwdy ixt dyer epi`y oli`a micen
iabl oerny iax lr miwlegd minkg mlerl :`xnbd zvxzn
`ed xfril` iax ok` m` eywdy dne ,xfril` iax md shwa ziriay
ixde ixt dyer epi`y oli`a `weec ziriay zyecw yiy hwp recn

y uxzl yi ,ziriay zyecw yi ixt dyera s` ezrclíäéøáãì§¦§¥¤
eäì øîà÷ ïðaøcmiwlegd [oerny iax-] opax zrcl ok xn` - §©¨¨¨¨©§

,mdl xn` jke ,eilréãéãìizhiyl ±eléôàly shwäNBòä ïìéà §¦¦£¦¦¨¨¤
,Béøt eäæ Bôè÷ énð úBøétla` ,ziriay zyecw el yi ok meyne ¥©¦¦§¤¦§

eëãéãì,ixt aeyg epi` shwy mixaeq mz`y mkzhiyl ±éì eãBà §¦§¦
úäéîzegtd lkl [ixt aeyg shwdy] ixacl eced -BðéàL ïìéàa ¦©§¦¨¤¥

úBøét äNBòmeyn.Béøt eäæ Bôè÷c ¤¥§¦§¤¦§
yl minkg zrc z` zx`an `xnbdepi`y oli` shw s`y ef dhi

:ixtk epi` ixt dyeràðL àì ,déì éøîà ïðaøåixt dyerd oli` oia §©¨¨¨§¦¥Ÿ§¨
.ixt aeyg shwd oi` ote` lkae ,ixt dyer epi`y oli`l

:dpyna epipyäìeúa àéä Bæéà,dzry dicy'åë äúàø àlL ìk ¥¦§¨Ÿ¤Ÿ¨£¨
miaygp mpi` minc el` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dinin mc

:dleza oic lhalïðaø eðzy dy` ,`ziixaaíc äúàøå úàOð ¨©¨¨¦¥§¨£¨¨
,ïéàeOéð úîçîy e` ,mileza mc dz`xy xnelkíc äúàøå äãìé ¥£©¦¦¨§¨§¨£¨¨

úîçîd,äãéì,mlern dz`x `l dcp mc la`dì àøB÷ éðà ïééãò ¥£©¥¨£©¦£¦¥¨
äìeúa,dzry dicy dpyna epipyyeøîàL äìeúa éøäLdicy §¨¤£¥§¨¤¨§

l dpeekd dzry,íéîc úìeúa,mlern dcp mc dz`x `ly epiidc §©¨¦
,íéìeúa úìeúa àìå.mlern dlrap `ly epiidc §Ÿ§©§¦

:`xnbd dywnéðéàmc dz`x `ly dy`y `ed jk ike -dcp ¥¦
,dlrap xak m` s` dleza diexw mlernàðz ,àðäk áø øîàäå§¨¨©©©£¨¨¨

,`ziixaaìLïä úBìeúa L,dleza mi`xwpy yi mixac dyly ± ¨Ÿ§¥
,äî÷L úìeúa ,ò÷ø÷ úìeúa ,íãà úìeúa.jenqa x`eaiy itke §©¨¨§©©§©§©¦§¨

z`xwp izni` :`ziixad zx`aneàlL ïîæ ìk ,íãà úìeúa§©¨¨¨§©¤Ÿ
.äìòáð,`pdk ax xne`dpéî à÷ôð,dleza diexw dy` efi`ïäëì ¦§£¨¨§¨¦¨§Ÿ¥
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - dcp(iriax meil)

zngn `ad mc ixdyéLB÷`edy ,dcil ilag -,äãélì Ceîñ`le ¦¨©¥¨
,dcild cr a`kd wqtdéøäè àðîçø`ly eze` dxdih dxezd - ©£¨¨©£¥

rnyn ,aefa zcleik daeygy mixne` ep`y jkne .daif mc aygi
m`e .dcill jenqd iyew dpi` daifd jkle dcil dpi` gex zcily
dzry dicy `ziixad dxn` recne ,oeixd epi` gex oeixd s` ok
`ly xxazd ,gex dlitd seqaly oeik ixd ,df oeixday zeii`xa
zexdhd lk z` rxtnl `nhl epl yie ,minc zwleqn dzid

.zrl zrn jeza mda dwqrzpy
:`xnbd zvxzn,étt áø øîàjkle ,dcil dpi` gex zcil mlerl ¨©©¨¦

dcli jk xg`e mc mda dz`xe mini dyly dcil ixiv defg` m`
la` ,daf `id ixd ,gexçpäz`nehl,úòì úòîn `idy,ïðaøc ©©¥¥§¥§©¨¨

ze`nhd miyp x`yk dpi`e dzry dicy jkn dywz l` xnelk
oiprly eliwde ,opaxcn `id zrl zrn z`neh lk ixdy ,zrl zrn

.clek aygi gex df
:sqep uexiz,øîà àtt áømewn lkne ,dcil dpi` gex zcil mlerl ©¨¨¨©

c iptn ,dxeair iniay zei`xa dzry dic gex dcli m`àeä éãéî¦¦
àîòè,minc zwleqn zxaerndy mrhd oi` ike -íeMî àlà ©£¨¤¨¦

äéìò ïéãák äéøáàå äéìò ãák dLàøce ,ileg zngnénð àëä- §Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨¨¨©¦
,gex ly oeixda ,o`k mbe,äéìò ïéãák äéøáàå dLàøoiprl jkle Ÿ¨§¥¨¤¨§¥¦¨¤¨

.minc zwleqn `idy zxaernk dpic zrl zrn z`neh
qep oic d`ian `xnbdxeaird onfa mincd weliqy jkn raepd s

:dilr micak dixa`e dy`xa ielzdépéî àòal`y -äéîøé éaø §¨¦¥©¦¦§§¨
äúàø ,àøéæ éaøî,mcåcineäî ,døaeò økeä Ck øçàdn - ¥©¦¥¨¨£¨§©©¨©¨¨©

,dpicàénèî døaeò økeä àì éàæçc àðcéòác ïåékoeik m`d - ¥¨¦§¦§¨©£©Ÿ©¨¨§©§¨
,zrl zrn rxtnl d`nhn dxaer xked `l oiicr dz`xy dryay

àénèî àì éàæç dì êeîñc ïåék àîìc Bàdz`xy oeik `ny e` - ¦§¨¥¨§¨¨£©Ÿ§©§¨
.zrl zrn d`nhn dpi` xaerd zxkd onfl jenq

déì øîà,dinxi iaxl `xif iaxàîòè àeä éãéîmrhd oi` ike - ¨©¥¦¦©£¨
,minc zwleqn zxaerndyäéøáàå äéìò ãák dLàøc íeMî àlà¤¨¦§Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¨¤¨

,äéìò ïéãák,dxaer zxkdl mcew hrn dz`xy efeéàæçc àðcéòa §¥¦¨¤¨§¦§¨©£©
,dz`xy onfa -,äéìò ïéãák äéøáà ïéàå äéìò ãák dLàø ïéà¥Ÿ¨¨¥¨¤¨§¥¥¨¤¨§¥¦¨¤¨

.zrl zrn rxtnl d`nhne ,minc zwleqn dpi` jkle
:sqep wtq d`ian `xnbdàáñ àeää dépéî àòacg` owf l`y - §¨¦¥©¨¨

,døeaò éîéa dzñå úò òébä ,ïðçBé éaøîzqed onf ribd xnelk ¥©¦¨¨¦¦©¥¦§¨¦¥¦¨
g` dly,dxaer xked xaky xeäî ,ä÷ãa àìåx`ane .dpic dn - §Ÿ¨§¨©

,wtqd iccv z` owf eze`øîàc ïàîc àaélà éì àéòaéî à÷- ¨¦©§¨¦©¦¨§©§¨©
xne`d zrcl `ed ily wtqdàúééøBàc úBúñådwica dze` - §¨§©§¨

,dxezd on `id dzqe zrya dnvr wecal dy`l dekixvdy
zqed mei `a m`e ,epnfa `a zqed mcy `id ipiqn dynl dkldy

.d`nh `idy miwifgn ep` dwca `leéàîribd m` dpic dn - ©
m`d ,dnvr dwca `le dxaer xkedy xg` dzqeúBúñåc ïåék¥¨¦§¨

àéòa ,àúééøBàc[dkixv-]ä÷éãa`ly oeike ,zxaern `idy s` §©§¨¨£¨§¦¨
,d`nh dwcaàîìc Bà,`ny e` -,ïé÷leñî äéîãc ïåékxar m` ¦§¨¥¨§¨¤¨§¨¦

,dwca `le zqed meiàéòa àìdkixv dpi` -,ä÷éãadxedh `ide Ÿ¨£¨§¦¨
.dwca `ly s`

déì øîà,owf eze`l opgei iaxäeúéðzdpyna xak z`f epipy - ¨©¥§¦¨
,(.hl)àáçna äúéä íà ,øîBà øéàî éaøe` xevn cgt zngn ©¦¥¦¥¦¨§¨©©£¥

,mihqilä÷ãa àìå ,dzñå úòL òébäå,dnvräãøçL ,äøBäè §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨¤£¨¨
.íéîcä úà ú÷lñîc rnyneäãøç àkéàc àîòèmrhd - §©¤¤¤©¨¦©£¨§¦¨£¨¨

,minc zwleqn `ide ,dcxg dl yiy iptn `ed dxedhyàkéì àä̈¥¨
äãøç,dcxg dl oi`y dy` la` -,ä÷ãa àìå dzñå òébäå £¨¨§¦¦©¦§¨§Ÿ¨§¨

àîìà .äàîèxi`n iax zrcly gken -,àúééøBàc úBúñåm`y §¥¨©§¨§¨§©§¨
.dwca `l m` s` dxedh dzid opaxc zezqeå,ok it lr s`ïåék §¥¨

àkéàc[yiy-]àéòa àìå ,ïé÷leñî äéîc ,äãøç[dkixv-],ä÷éãa §¦¨£¨¨¨¤¨§¨¦§Ÿ¨£¨§¦¨
minc zwleqn `id m` ,`ziixe`c zezqey xne`d zrcl s`y gken

,ok m` .dxedh dwca `l m`e ,dwica dkixv dpi`énð àëämb - ¨¨©¦
,zxaerna o`ke ïé÷leñî äéîcjklä÷éãa àéòa àì`l m`e ¨¤¨§¨¦Ÿ¨£¨§¦¨

.`ziixe`c zezqey xne`d zrcl s` ,dxedh dwca

:(:f lirl) dpyna epipyä÷éðîepiid dzry dicy'åëå ìBîâzL ãò ¥¦¨©¤¦§
dwipn dpi`e zny e` ezlnb m` oke ,dwipnl dpa dpzp .dpa z`
dic mixne` minkge ,zrl zrn d`nhn xne` xi`n iax ,cer

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .dzryïðaø eðz,`ziixaaä÷éðî ¨©¨¨¥¦¨
Lãç òaøàå íéøNò CBúa dða únL,ezcilnìëk àéä éøä ¤¥§¨§¤§¦§©§©Ÿ¤£¥¦§¨

äànèîe ,íéLpärxtnläãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîonfdn e` - ©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
.minc zwleqn dpi` wipdln dwqty oeiky ,zncewd dwicadny

,Cëéôì,mincd weliql znxebd `id dwpddy oeik xnelkäúéä íà §¦¨¦¨§¨
,íéðL Lîç Bà òaøà úëìBäå Bú÷éðîonfd eze` lk,dzòL dic ¥¦¨§¤¤©§©¨¥¨¦©¨©§¨

,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøácm` s` ¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦
wipdln ewqt,Lãç òaøàå íéøNò ìk ïzòL ïéicmincd weliqy ©¨©§¨¨¤§¦§©§©Ÿ¤

ewlzqi dincy mxebd dcild xrv zngn `l` ,dwpdd zngn epi`
.zn e` ig wepizd m` welig oi` jkle ,miyceg drax`e mixyr

,Cëéôì,mincd weliql znxebd `id dcildy oeik xnelkäúéä íà §¦¨¦¨§¨
,íéðL Lîçå òaøà Bú÷éðîdrax`e mixyr xg` mc dz`xe ¥¦¨©§©§¨¥¨¦

,dcildn miycegäãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîx`yk §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
.miypd

:`xnbd zx`anøîBì àöîzLklr cenrze mdixaca wcwczyk - §¤¦§¨©
y `vnz ,mzrc seqøéàî éaø éøáãìiptn minc zwleqn `id §¦§¥©¦¥¦

dyícdly zecpøkòðdcild zngn [xekr didp-],áìç äNòðå ¨¤§¨§©£¤¨¨
e ,mc da oi` dwipn `idy onf lk jkleäãeäé éaøå éñBé éaø éøáãì§¦§¥©¦¥§©¦§¨

,ïBòîL éaøådcild xrv jezny zngn `ed mincd weliqäéøáà §©¦¦§¥¨¤¨
dLôð ïéàå ,ïé÷øtúîdnc -.Lãç òaøàå íéøNò ãò úøæBç ¦§¨§¦§¥©§¨¤¤©¤§¦§©§©Ÿ¤

:`xnbd dywnéì änì øéàî éaøc 'Cëéôì'`ziixad dazk recn - §¦¨§©¦¥¦¨¨¦
yng e` rax` zklede ezwipn dzid m` jkitl' xi`n iax ixaca

dic mipyjeza wipdln dwqt m`y xn`y oeikn `ld ,'dzry
mincd weliqy oaen ,miypd lkk `id ixd miycg drax`e mixyr
`id mipy yng e` rax` dwipn m` s`y heyte ,dwpda ielz

.minc zwleqn
`ed 'jkitl' xi`n iax ixaca dpynd dazky dn :`xnbd zvxzn

.éñBé éaøc 'Cëéôì' íeMî¦§¦¨§©¦¥
:zx`ane `xnbd dkiynnéì änì éñBé éaøc Cëéôìemrhd dn - §¦¨§©¦¥¨¨¦

mincd weliqy xaeqd iqei iax ixaca xikfdl dpynd dkxvedy
mipy ynge rax` ezwipn dzid m` jkitl' dcild xrva ielz
zx`an .`ed heyt `ld ,'dciwtl dciwtne zrl zrn d`nhn

:`xnbdàîéúc eäî,xn`z `ny -déì úéà ézøz éñBé éaø- ©§¥¨©¦¥©§¥¦¥
mxbp mincd weliq ezrcly epiide ,zexaqd izy z` xaeq iqei iaxy
drax`e mixyr jezae ,dwpdd zngn mbe dcild xrv zngn mb
dwqt m` s` ewxtzd dixa`y zngn minc zwleqn `id miycg
xg`l exfg dincy s` ,mipy yng e` rax` cr ezwipnyke ,wipdln
zngn minc zwleqn `id mewn lkn ,miyceg drax`e mixyr

,alg dyrpe xkrp mcdyïì òîLî à÷oi`y `ziixad drinyn - ¨©§©¨
s` okle ,mcd weliql mxeb dcild xrv wx iqei iaxl `l` ,ok xacd
dpi` dcildn miycg drax`e mixyr ixg` wipdl dkiynn m`

.minc zwleqn
:x`azpy enk `ed zwelgnd mrhy ,`ziixan di`x d`ian `xnbd

éëä énð àéðz,`ziixaa mb ok epipy -éøác ,áìç äNòðå økòð íc ©§¨©¦¨¦¨¤§¨§©£¤¨¨¦§¥
úøæBç dLôð ïéàå ïé÷øtúî äéøáà ,øîBà éñBé éaø ,øéàî éaø©¦¥¦©¦¥¥¥¨¤¨¦§¨§¦§¥©§¨¤¤

.Lãç òaøàå íéøNò ãò äéìò̈¤¨©¤§¦§©§©Ÿ¤
:xi`n iax ixacl xewnd z` zx`an `xnbdàéàî ,éàòlà éaø øî ¨©©¦¦§©©

øéàî éaøc àîòèxkrp mcdy xaeqd xi`n iax ly enrh dn - ©£¨§©¦¥¦
.`ed oky oipn xnelk ,alg dyrpeïzé éî' ,(ã ãé áåéà) áéúëc¦§¦¦¦¥

,'ãçà àì àîhî øBäèepiidc ,`nh xacn xedh xac ozep in xnelk ¨¦¨¥Ÿ¤¨
.mler ly ecigi `edy `ed jexa yecwd `l ike ,mcn alg

:`xnbd zl`ey,ïðaøå:`xnbd daiyn .weqtd z` eyxti md ji` §©¨¨
,ïðçBé éaø øîà'`nHn xFdh' opaxl,àîè àeäL ,òøæ úáëL Bæ ¨©©¦¨¨¨¦¨¥¦§©¤©¤¨¥

,øîBà øæòìà éaøå .øBäè epnî øöBpä íãàå'`nHn xFdh' opaxl §¨¨©¨¦¤¨§©¦¤§¨¨¥¨¦¨¥
äcpä éî elàmze` mifny dnec` dxt xt` mda axerny min - ¥¥©¦¨
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קמי oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

äãéìì êåîñ éùå÷.`a `ed cled zngn iyewd mce ,mizpia dzty `ly Ðàðîçø
äéøäè.(a,fl dcp) "mizek zepa" wxta ,mei xyr cg` jeza daifn Ðéôô áø øîà

.opaxc zrl zrnc ,cle aiyg dzry dic oiprl la` ,`id dcil e`lc i`ce ,oi` Ð

øîà àôô áøzxaernc `nrhc .dzry dic ikd elit` ,`ed cle e`lc ab lr s` Ð

oicak dixa`e dy`xc meyn Ð dzry dic

jkld ,oiwleqn dinc jkitle ,ileg zngn

.oicak dixa`e dy`x inp gex ly oeixda

äøáåò øëåä êë øçàådzii`xl jenq Ð

.cinàúééøåàã úåúñådwica dze` Ð

Ð dzqe zrya wcadl dy`l dekixvdy

gxe`c .ipiqn dynl dkld ,`ed dxez xac

Ð dwca `le ,dzqe mei `a m`e ,`a epnfa

"cid lk" wxta onwl ,d`nh dl opiwfgn

meia dwca `l m` :ol `iran `we .(`,fh)

.edn dxeair inia ,dzqeàáçîá äúéä íà
:opiqxb ikd .oihqil e` mekxk cgt zngn Ð

àúééøåàã úåúñå àîìà`ki`c oeike Ð

.'ek dcxgéîð éëäli`ed ,zxaerna Ð

.dxedh Ð oiwleqn dinceúòî äàîèîå
úòìzwpda `l` ielz xacd oi`y Ð

oeike ,alg dyrpe xkrp mcdy itl ,wepizd

.ezencwl mcd xfeg Ð znyêëéôìoeik Ð

.'ek ezwipn dzid m` ,`zlin `ilz dwipiac

äúòù äéãmrhd oi`y .zny it lr s` Ð

dcil xrv jezn `l` ,cled zwipia ielz

xfeg epi`e ,wlzqn dnce ,oiwxtzn dixa`

`py `l jkld .ycg drax`e mixyr cr

.ig `py `l ,znêëéôìwepiza e`lc oeik Ð

ixdy ,'ek ezwipn dzid m` ,`zlin `ilz

.mcd xfeg ycg drax`e mixyr seqldytp

=.dncéì äîìlkk `id ixd" xn`c oeik Ð

`hiyt ,`zlin `ilz wepiza `nl` ,"miypd

!dzry dicc mlerl ezwipn m`cåäî
äéì úéà éúøú éñåé éáø àîéúã,xkrp mc Ð

mixyr jeza znc `kide .oiwxtzn dixa`e

oiicrc meyn ,dzry dic Ð ycg drax`e

Ð mipy yng ezwipnc `kide .dnc xfg `l

seql dytp xfegy it lr s` ,dzry dic inp

zxker wepiz zwpd ,ycg drax`e mixyr

.alg dyrpe mclïì òîùî à÷,"jkitl" Ð

ielz mrhd oi`y .iqei iax xn`w `wecc

wpei epi`y oia wpei oia ,mixa` wexita `l`

`l ,ycg drax`e mixyr dzry dic Ð

,xi`n iaxc "jkitl" la` .xzei `le zegt

minc weliq oi` xi`n iaxlc .jixhvi` `l

xg`ln ith ycg drax`e mixyr jez

i`n` ,weliq yi i`c .ycg drax`e mixyr

ycg drax`e mixyr jez zn ikc opixn`

zrl zrn d`nhn?oi` Ð weliq oi`c oeike

jgxk lr ,mlerl ezwipn ik jklde .dxfg

.dzry dicøéàî éáøã àîòè éàîÐ

xkrp mcc xi`n iaxl dil `pn ,xnelk

.alg dyrpeàîèî øåäè.mcn alg Ðàì
ãçà.mler ly ecigi ,xnelk .dinza Ð

ïðçåé éáø øîà ïðáøåi`d opaxe ,xnelk Ð

.'ek opgei iaxckl Ð dil icar i`n `xwãåòå
ñåáë éòá àì òâåðdcpd in dfne" :aizkc Ð

cr `nhi dcpd ina rbepde eicba qaki

."axrd'åë øîàã ïàîì àçéðä`zbelt Ð

migafd lk" wxta migaf zkqna `id

.(`,t) "eaxrzpyïéìåòáâ éùàø ìåáèéù éãë
.gepiwa wetqiy `le ,aef` ly Ðéúøîà

äîëçàÐ eilr oifne dfn dnl :df mrha Ð

.ipnn dwegx `ide .`nh Ð rbepe ,xedh
éîé
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éùå÷(a,el dcp) "mizek zepa" wxtac :xn`z m`e Ð dixdh `pngx dcill jenq

,dnvr zngn dnc :`nipe ,jixte .cle zngn `le ,dnvr zngn dnc :xn`

ok oi`y dn ,ok ixg` dxdh el yi oky ,clea ip` xdhn :ipyne ?qpe` zngn `le

"`ni` zira i`e"` jixtc :xnel yie !dxdh oi` gex zcila `de ,`zyde .qpe`a

.dfn lecb qpe` jl oi` Ð cle :mzd xn`wc

dxdh yic ,dcil `ki`e li`ed :inp i`]

oipr lka `xw dinwe`l `ki` Ð ok ixg`

ixg` dxdh oi`y gex zcila elit` ,dcil

oi`c ab lr s` ,mwexn epi`y xitya ,ok

.[oeilb .mwexn xitya `l` dxdh

àä`nl` d`nh dwca `le dcxg `kil

zry ribd ik] Ð `ziixe`c zezqe

zezqe mlerl `nlce :xn`z m`e .[dzqe

d`vne dnvr dwca `zydc ixiine ,opaxc

rxtnl dxedh Ð dcxg `ki` ike .d`nh

d`nh d`vny dryn `l` ,opi`nhn `le

ok ixg` dwcae ,dcxg `kil `d .jli`e

ikdc ?dzqe zryn d`nh Ð d`nh d`vne

o`nl (`,eh dcp) "cid lk" wxt opixn`

d`vne ,[ok ixg` dwca] ,opaxc zezqe xn`c

o`nle .dxedh Ð dxedh ,d`nh Ð d`nh

dwca elit` ,`ziixe`c zezqe xn`c

yie) .`a epnfa gxe`c ,`nh Ð xedh d`vne

zepa" wxt `pzc `yix` jinqc :xnel

`le dzqe zry ribd :(`,hl dcp) "mizek

.`ziixe`c zezqe `nl` .d`nh Ð dwca

(`,fh my) "cid lk" wxtac :dyw edine

zezqe xi`n iax xaqc `kdn giken

mzd yxtn `lc o`n `ki`e ,`ziixe`c

xi`n iax `nlc ok m`e ,xi`n iaxk `yix

ipzwcn wiicc :xnel yie ?(`yix` bilt

mirecid mincd :rnyn ,"mincd zwlqn"

zezqe `nl` ,`al mixxeande da

.`ziixe`cêëéôìÐ il dnl xi`n iaxc

izxzc [`nizc edn] :iiepyl ira `l `zyd

cgac "jkitl" ol rnyn `w ,xi`n iax ira

zwleqn `dz `ly `xaq oi`c Ð ibq

iax lr la` .mixac ipy ici lr `l` minca

cg`a zwleqn `dzy jzrc `wlq iqei

.dfa e` dfa e` mixac ipynòâåðåÐ `nh

dliah ira inp eilr oifn `lde :xn`z m`e

lknc :xnel yie ?rbep enk ,yny axrde

ici lr d`neh el `a dfy ,yecg ied mewn

:inp i` .d`fd ici lr dxdh el `a dfe ,d`fd

opaxke ,`kd xn`w mpga eilr oifny xedha

xedh :`ipzc ,(` ,ci) `neic `nw wxtc

iax ixac ,ez`nh Ð d`fd eilr ltpy

Ð `nhd lr ,xnege lw :ixn` opaxe .`aiwr

!oky lk `l Ð xedhd lr ,xedh

éàîol `pne :xn`z m`e Ð `yep dfn

:xnel yie ?dizernynn `xw iwet`l

rnyn "`nhd lr xedhd dfde" aizkcn

inp opiyxcc ab lr s`e .mlerl xedh `edy

,`nh `edy llkn Ð "xedhd" :(a,bn `neia)

rny izxz .dxta xedhy mei leah lr cnil

devn jxevc oeik ,inp i` :opiqxb ikd] .dpin

oifn ipinya) .xedhc `ed `xaq rbep ,`ed

.(inp i`) [wgece .o`k cr (eilròâåð`yepe

lr zefdl ick la` ,mpga epiid Ð `nhc

.`l Ð `nhdãåòåwxta Ð qeak ira dfn

miywny dn yxetn (a,an dcp) "otec `vei"
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`oifgeקמב mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

äøäè éîéå äàîåè éîédray :dxyr d`neh ini .mei miyly dii`x cre dii`xn Ð

.dxdh ini mixyre ,daifl dylye dcplíéùðä ìëë àéä éøäjk dzyrc oeikc Ð

rxtnl `zln ilbiz :`niz ike .zqe iepiy `l` minc weliq df oi` ,minrt yly

`l !rxtnl zexdh `nhpe ,dz`x da oiievn mincy jezn dpey`xa s`yxeng`

.zrl zrna i`d ilek opaxäðååëùáÐ

e` mei miryza elld zei`x yly dz`xy

.cg`e miryz meiaäúçéô åìéôà àìàÐ

seql dipye ,dylye miryzl dpey`x oebk

e` .cg`e miryzl ziyilye ,mipye miryz

,mei cg`e miryzl dpey`x oebk ,dxized

miryzl ziyilye ,mipye miryzl dipye

.zrl zrn d`nhn ikd elit` Ð ylye

`ed ikd i`ce `d ,"elit`" i`n :jixt onwle

e` dzgity oeikc ,zrl zrn d`nhnc

xdhp dna ,dxized?weliq ,o`k oi` zqe

,zqe o`k yi ,dpeek m` la` !o`k oi` minc

.dzry diceäéì éòáéî àëôéà`le Ð

minkg exn` cala dxized e` dzgityk

.zrl zrn `nhzyäðååë åìéôà àìàÐ

dice ,zqe zeriaw o`k yi :xninl `ki`c

,zrl zrn d`nhn ikd elit` Ð dzry

.`qec iaxc dilr ibiltc opaxkúéòáéàå
àîéà,`id `qec iaxe ,"elit`" o`kn inq Ð

Ð dpeek i`c ,dpeekyk `le :xn`w ikde

dzgity `l` ,dzry dice zqe draw

.dxizedeåìúéäá.mewn my Ðúøåöá éðù
ååä.eyyg ,daexn cqtd `ki`e Ðøçàì

øëæðù.dxed dti `ly Ðäúòù äéã äéðù
,minca dwfged `l dpey`x dii`xay Ð

wfgzzy cr ,ze`xl dpnf ribd `le li`ed

.zewfg x`ykúòì úòî äàîèî úéùéìù
,`id iax oizipzn `dc ,onwl xn`cke Ð

ipya jkld .dwfg ded ipnif ixza xn`c

,da oiievn minc zeidl dwfged zei`x

.zrl zrn opax da xefb jli`e dwfgedyne

äúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáòweliq Ð

ze`xl dpnf ribda elit`e ,df `ed minc

zeper yly dilr exarc `pz i`dl dil zi`

,`id xfril` iaxe .`tiq ipzwck ,dzry dic

yly dilr exary dy` lk :oizipzna xn`c

.onwlck ,dzry dic Ð zepermixtqa

zwepiz :opax epz :opiqxb ikd .epi` mixg`

mrt dz`xe ,ze`xl dpnf ribd `ly

,dzry dic Ð dipy ,dzry dic Ð dpey`x

ab lr s`e .miypd lkk `id ixd Ð ziyily

exn` dna :opz oizipzna minc zleza iablc

dipya la` ,dpey`x dii`xa Ð ozry oiic

dpnf ribda ilin ipd .zrl zrn d`nhn Ð

,`id iax oizipzn `dc ,dwfg `ied ipnif ixzae ,dxenb dwfga wfgzzy dkixv ze`xl die`x dpi`y ef la` .dwfgzi` `pnif `cgae ,da oiievn mincc ,minc ze`xl

oizipznc dlezac ikid ik ,rxtnl d`neh opax exfb `l da wfgzi`c dii`x `iddae .zrl zrn d`nhn ziyilyae ,dwfg `ied zei`x izya jklid .onwl dil opinwencke

.ziyilyd z` d`xzy cr ,dzry dic ,dipy dii`xa zwfgend z`f s` .dii`x dze`a dzry dic :opax exn`e ,dii`x `cga dwfginc ,ze`xl dpnf ribdcäéìò åøáò
úåðåò ùìù.dz`xe dwfgedy xg`l Ðäúòù äéãa s` `tiq ipzwck ,dzry dic zeper yly dilr exary dy` lk :xn`c ,onwl dl opinwe` xfril` iaxk Ðdpnf ribd

.`id xfrl` iax `nl` ,dzry dic dz`xe zeper yly dilr exar ,dz`xeäúòù äéã äúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáò ãåòådyly dilr exar `l i`c :`xnb ira onwl Ð

i`n miyp x`yk i`fg dper seql `l` ,zeipy zeper?.`tiqa iyextl irack ,miccv ipyl xacd zehpl yiy itläúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáò ãåòåÐzrn d`nhn

jpdc `zlin i`lbi`c .zrl,ipnif ixza dwfg ied iaxlc ab lr s`e .lirl opixn`ck ,dxizede dzgity `l` dpeeky `le .zqe iepiy `l` ,md minc weliq e`l zewqtd

zxfega dl opiwfgn ,dpey`x dwqtd `ied ze`xl dpnf ribd `lc oeikc .zrl zrn dipya dl opi`nhn `l ikd elit` ,od minc weliq e`l ebelicl zqe iepiyc dgkede

ylyl dl dkenqd dii`x jkld .zrl zrn d`nhn Ð ziyilye ,dzry dic Ð dipye dpey`x mrte ,dlgzak wfgzzy dkixve ,da oiievn minc cer edi `ly dzencwl

.o`k cr .minc weliq `le ,`ed zqe iepiy Ð dzifg dwqtdac ab lr s`e .zrl zrn `nhz Ð ziyilyae ,dipyd `id Ð dipyl dkenqde ,dpey`x `id Ð i`nw zeper

úòì úòî äàîèî äéðù äúòù äéã äðåùàø íòô úåàøì äðîæ òéâäùëådipya la` ,dpey`x dii`xa Ð dzry dic exn` dna" :da opzc ,oizipznc dleza epiidc Ð

."zrl zrn d`nhn Ð'åë äéìò åøáò.dzry dic Ð zeper yly dilr exary dcli elit` :xn`c ,`id xfril` iax Ðøî øîà,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz iab Ð

.dzry dic Ð dz`xe zeper yly dilr exar jk xg`e ,minrt yly dz`xe
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ìëdielz dzrca ike :jixt inlyexiae Ð dyea dpi`e `n` `n` dl oixewy

."`n`" dzexwl die`xy lk :ipyne ?xacd

éîézvw j` .daif ini dylye ,zecp ini dray :i"yx yxit Ð dxdh inie d`neh

:(a,gl) "mizek zepa" wxta opz onwle ,"d`neh ini" mei xyr cg`l ixwc wgec

inp `xwe .dxdh zwfga Ð mei xyr cg` lk

l`ppg epiaxe ."dzcp zr `la" edl ixw

mixyr :`cqg ax xn` `ax xn` ,qixb

.dylye

äð÷æ:yexit Ð zeper yly dilr exary

yly dilr exar cere ,dzpwfl jenq

:(`,f dcp) opzc `de .dzry dic Ð zeper

la` ,dpey`xa Ð "dzry dic" exn` dna

dz`x ik epiid ,zrl zrn d`nhn Ð dipya

.miyly seqa dipya

äúçéôoebk :i"yx yxit Ð dxizede

,mipye miryzl ,cg`e miryzl

`dc ,df oipra `wec e`l .ylye miryzle

da ibilt (`,cq) "dy`d" wxta onwlax

,df ycgl xyr dyinga dz`xa ,l`enye

ycgl xyr draye ,df ycegl xyr dyye

yixtc i`nl edine .belicl zqe draw i` ,df

la` ,ycgl belicl d`exa `wecc :mzd

xg`e ,mei xyr dyy xg`e ,meid dz`x

,belicl zqe draw `l Ð mini xyr dray

.xity iz`
`ifgw

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

ìkïéøBwLéaøå àøéæ éaø .äLBa dðéàå "ànà ,ànà" dì ¨¤¦¨¦¨¦¨§¥¨¨©¦¥¨§©¦
ãçå ,úãt÷î dðéàL ìk :øîà ãç ,÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨©¨©¨¤¥¨©§¤¤§©
:eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .äLBa dðéàL ìk :øîà̈©¨¤¥¨¨©¥©§¦¨¥©§
Lé÷ì Léø øîà ?äðBò änëå .úãt÷î dðéàå äLBa¨§¥¨©§¤¤§©¨¨¨©¥¨¦

ìL ,úéðBðéa äðBò :äàéNð äãeäé éaø íeMî.íBé íéL ¦©¦§¨§¦¨¨¥¦§¦
áéLç÷ øî ,éâéìt àìå .íBé íéøNò :àcñç áø øîà àáøå§¨¨¨©©¦§¨¤§¦§¨§¦¦¨¨¨¥
eðz .äàîeè éîé áéLç àì øîe ,äøäè éîéå äàîeè éîé§¥§¨¦¥¨¢¨¨¨¨¥§¥§¨¨

ìL äéìò eøáòL äð÷æ :ïðaøäúàøå úBðBò L¯dic ©¨©§¥¨¤¨§¨¤¨¨§¨£¨©¨
ìL äéìò eøáò ãBòå ,dúòLäúàøå úBðBò L¯dic ¨¨¨§¨§¨¤¨¨§¨£¨©¨
ìL äéìò eøáò ãBòå ,dúòLäúàøå úBðBò L¯àéä éøä §¨¨§¨§¨¤¨¨§¨£¨£¥¦

àìå .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe ,íéLpä ìëk§¨©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¨
(àéòaéî)äðåekLeléôà àlà ,äúçét(eléôàå) ¦¨£¨¤¦§¨¤¨£¦¦£¨©£¦
äøéúBäåék ,äaøcà ?äðåek àéòaî àìå ,äúçét eléôà . §¦¨£¦¦£¨§¨¦¨£¨¦§¨©§©¨¦
äðåek¯,dzñå dì äòá÷äiãåïðaø :àîéz éëå !dúòL ¦§¨¨§¨¨¦§¨§©¨§¨¨§¦¥¨©¨©

dì LiL äMà éøîàc ,àñBc éaøc déìò éâéìôc ,àéä¦¦§¦¦£¥§©¦¨§¨§¦¦¨¤¥¨
úñå¯:àîéìå ,déì éòaî àëtéà ,úòì úòî äànèî ¤¤§©§¨¥¥§¥¦§¨¦¨¥¥§¥¨
àìåäúçétL!äðåek eléôà àlà ,äøéúBäå¯àì :éðz §Ÿ¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨§¥Ÿ

äúçétL àlà äðåekL àìå :øîà÷ éëä ,àîéà úéòaéàå .äðåek eléôà àlà äøéúBäå äúçétL¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨§¦¨¥¥¨¨¦¨¨©§Ÿ¤¦§¨¤¨¤¦£¨
äðåek ìáà ,äøéúBäå¯épîe ,dúòL äiãå úñå dì äòá÷¯.àéä àñBc éaø:øîBà øæòéìà éaø" §¦¨£¨¦§¨¨§¨¨¤¤§©¨¨¨¨©¦©¦¨¦©¦¡¦¤¤¥

äNòî :íéîëçì øæòéìà éaø íäì øîà ,àéðz .'åëå "äéìò eøáòL äMà ìkäáéøaúçàBìúéäa ¨¦¨¤¨§¨¤¨©§¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦©£¤§¦¨©©§¦§
ä÷éñôäLìL÷çcä úòL ïéà :Bì eøîà .dúòL dic eøîàå íéîëç éðôì äNòî àáe ,úBðBò L ¤¦§¦¨¨¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§©¨§¨¨¨§¥§©©§¨

Létà úBøäè :éøîàc àkéà ,eåä úøBvá éðL :éøîàc àkéà ?"÷çcä úòL" éàî .äéàøàãéáòì, §¨¨©§©©§¨¦¨§¨§¦§¥©¤¨¦¨§¨§¦¨¢©¥©£¦¨
eLçåïðaø eðz .úBøäèc ãñôäì ïðaø:øîà økæðL øçàì ,øæòéìà éaøk éaø äNòå äNòî , §¨©¨©§¤§¥§¨¢¨©¨©©£¤§¨¨©¦§©¦¡¦¤¤§©©¤¦§©¨©

àîéìéà ?"økæðL øçàì" éàî .÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãk¯økæpL øçàì §©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨©§©©¤¦§©¦¥¨§©©¤¦§©
àlà ?déúååk ãéáò éëéä ÷çcä úòLa ,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàc¯øîúéà àìc §¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨©¦§©©§¨¥¦¨¥§¨¥¤¨§¨¦§©

"økæpL øçàì" éàîe ,øîk àìå øîk àì àúëìéä¯àlà ,déìò âéìt ãéçé åàìc økæðL øçàì ¦§§¨¨§¨§¨§¨©§©©¤¦§©§©©¤¦§©§¨¨¦¨¥£¥¤¨
ú÷Bpz :ïðaø eðz .÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãk :øîà ,déìò éâéìt íéaø©¦§¦¦£¥¨©§©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©©§¨¨©¨©¦¤

äðBLàø íòt ,äúàøå úBàøì dpîæ òébä àlL¯äiðL ,dúòL dic¯úéLéìL ,dúòL dic¯ ¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¨£¨©©¦¨©¨¨¨¨§¦¨©¨¨¨¨§¦¦
ìL äéìò eøáò .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe ,íéLpä ìëk àéä éøääúàøå úBðBò L £¥¦§¨©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨¨§¨¤¨¨§¨£¨

¯ìL äéìò eøáò ãBòå ,dúòL dicäúàøå úBðBò L¯ìL äéìò eøáò ãBòå ,dúòL dicL ©¨¨¨¨§¨§¨¤¨¨§¨£¨©¨¨¨¨§¨§¨¤¨¨
äúàøå úBðBò¯dpîæ òébäLëe .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèîe ,íéLpä ìëk àéä éøä §¨£¨£¥¦§¨©¨¦§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¤¦¦©§©¨

äðBLàø íòt ,úBàøì¯äiðL ,dúòL dic¯äéìò eøáò ,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äànèî ¦§©©¦¨©¨¨¨¨§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨¨§¨¤¨
ìLäúàøå úBðBò L¯ìL äéìò eøáò :øî øîà .dúòL dicúBðBò L¯,dúòL dic ¨§¨£¨©¨¨¨¨¨©¨¨§¨¤¨¨©¨¨¨¨

øãä

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

נדה.  פרק ראשון - שמאי דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - dcp(iriax meil)

dì ïéøBwL ìkdipta'ànà ànà',dzepwf zngnäLBa dðéàå.jka Ÿ¤¦¨¦¨¦¨§¥¨¨
rny iax ixaca zwelgn d`ian `xnbd:oeìàeîL éaøå àøéæ éaø©¦¥¨§©¦§¥

÷çöé áø øa,eixaca ewlgpãçmdn cg` -,øîàezpeekyìk ©©¦§¨©¨©Ÿ
úãt÷î dðéàL,`n` dl mi`xewyk,øîà ãçåezpeekydðéàL ìk ¤¥¨©§¤¤§©¨©Ÿ¤¥¨

äLBa:`xnbd zl`ey .`n` dl mi`xewykeäééðéa éàîedn - ¨©¥©§
:`xnbd daiyn .wgvi ax xa l`eny iaxl `xif iax oia lcadd

eäééðéa àkéà`idy ote`a ,mdipia lcad yi -äLBadl mi`xewyk ¦¨¥©§¨
,`n`,úãt÷î dðéàålr dcitwn dpi`y s` dpwfl jenqd onfay §¥¨©§¤¤

dlibx dppi`y meyn jka `id zyiiazn oiicr ,dpwf dl `xewy in
drcle ,dpwfk dpic zctwn dpi`y drcl ,onfd eze`ae .df davnl

.miypd lkk `l` dpwfk dpi` dyea dpi`y
ixd ,dz`x `ly zeper yly dpwfd lr exaryky ,dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .df xeriy edn zxxan `xnbd .minc zwleqn `id

änëå`id.äðBò:`xnbd daiynäãeäé éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà §©¨¨¨©¥¨¦¦©¦§¨
,úéðBðéa äðBò ,äàéNð`ide ,miypd aex ly dper xnelkìLíéL §¦¨¨¥¦§Ÿ¦

øîà àáøå .íBémya,àcñç áø`id dper.íBé íéøNòzx`an §¨¨¨©©¦§¨¤§¦
:`xnbdéâéìt àìå`l` ,`cqg axe d`iyp dcedi iax ewlgp `le - §Ÿ§¦¦

øîax -d`iyp dcedi iáéMç÷z` mb dpne ayig -éîédäàîeè ©¨©¦§¥§¨
mini dxyr mdyåz` mbéîédäøäèxn` okle ,mei mixyr mdy §§¥¨¢¨

,mei miyly `id dperyøîe`cqg ax -,äàîeè éîé áéMç àì ©Ÿ©¦§¥§¨
dii`x cre dii`xn mlek ixacle ,mei mixyr `id dpery xn` okle
`id mei miyly ly zeper yly dz`x `ly dpwfe .mei miyely yi

.minc zwleqn
:dpwf oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaeøáòL äð÷æ ¨©¨¨§¥¨¤¨§

ìL äéìòúBðBò L,mc mda dz`x `ly dzepwfl jenqåf`äúàø ¨¤¨¨Ÿ§¨£¨
,mc,dzòL dic.minc zwleqn `id zeper yly dz`x `ly oeiky ©¨©§¨
åm`ãBòìL äéìò eøáò,äúàøå úBðBò Ly xne` ip` oiicrdic §¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨©¨

å .dzòLm`ìL äéìò eøáò ãBòìëk àéä éøä ,äúàøå úBðBò L ©§¨§¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨£¥¦§¨
íéLpä,minc zewleqn opi`yäànèîerxtnlúòì úòî ©¨¦§©§¨¥¥§¥

.äãé÷ôì äãé÷tîe,`ziixad dtiqen(àéòaéî) àìåote`a wx ¦§¦¨¦§¦¨§Ÿ¦©§¨
äðåekLly dey wgxna el` zei`x yly dz`xy xnelk ,dizei`x ¤¦§¨

,dfn df mei cg`e miryz ly e` miryzeléôà àlàm`,äúçét ¤¨£¦¦£¨
dipye ,mei dylye miryz ixg` dpey`x dii`x dz`xy oebk epiidc

,cg`e miryz ixg` ziyilye ,mipye miryz ixg`(eléôàå)©£¦
äøéúBäåixg` dpey`x dii`x dz`xy oebk epiidc ,dxizedy e` - §¦¨

ixg` ziyilye ,mipye miryz ixg` dipye ,mei cg`e miryz
zewleqn opi`y miypd lkk `id ixd mewn lkn ,dylye miryz

.zrl zrn d`nhn mc dz`x m`e ,minc
'dxizede dzgit elit`' exn`y `ziixad oeyln :`xnbd dywn

y rnyneléôàm`äúçét,zrl zrn d`nhnäðåek àéòaî àìå £¦¦£¨§Ÿ¦©§¨¦§¨
dey wgxna mze` dz`xe dizei`x dpeek m`y xnel jixv oi`e -

ixdy ,dywe ,zrl zrn d`nhnék ,äaøcà[xy`k-]äðåek ©§©¨¦¦§¨
,dfn df mei miryz ly dey wgxna mze` dz`xe dizei`xäòá÷̈§¨

dzñå dì,mei miryzl zg` ze`xlåly dbltda aey dz`x m` ¨¦§¨§
mei miryz,dzòL diãreaw zqe dl yiy dy` ,(.a) epipy ixdy ©¨©§¨

zial mcd `vi xak okl mcew `ny miyyeg oi`e ,dzry dic
ixaa x`ean cvike ,reawd epnfa `a mcd i`cey ,oevigd`zi

.zrl zrn d`nhnyàîéz éëåzhiyk `id epzpyny xn`z m`e - §¦¥¨
k ef `ziixae ,(:c lirl) `qec iaxàñBc éaøc déìò éâéìôc àéä ïðaø©¨¨¦¦§¦¦£¥§©¦¨

,`qec iax lr miwlegd -éøîàcy mixne`eúñå dì LiL äMà §¨§¦¦¨¤¤¨¤¤
,úòì úòî äànèîzrn d`nhn dizei`x dpeeik m` s` jkle §©§¨¥¥§¥
c dyw oiicr ,zrldéì éòaî àëtéàzepyl `ziixal dl did - ¦§¨¦¨¥¥¦§

,jtidlàîéìå,jk xnele -àìåote`a wxäøéúBäå äúçétL §¥¨§Ÿ¤¦£¨§¦¨
,zrl zrn d`nhnäðåek eléôà àlàlkn ,zqe drawe dizei`x ¤¨£¦¦§¨

s`y xzei lecb yecig `ed df oicy ,zrl zrn d`nhn mewn
.`qec iax lr miwlegd opaxk zrl zrn d`nhn zqe drawy

:`xnbd zvxznéðzqexble ,jtidl `ziixad z` zepyl yi ok` - ¨¥
,'äðåek eléôà àlà ,äøéúBäå äúçétL àì'ote`a wx `l ,xnelk Ÿ¤¦£¨§¦¨¤¨£¦¦§¨

dz`x m` elit` `l` ,zrl zrn d`nhn dxized e` dzgity
.zrl zrn d`nhn zqe drawe zeey zebltda

àîéà úéòaéàåzaiz wegnl yiy ,ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
e ,'elit`'øîà÷ éëäyly dz`x ,xnel `ziixad zpeek jke - ¨¦¨¨©

hn zeper yly zwqtda minrt,zrl zrn d`nàìåok epxn` §Ÿ
ote`aäðåekL,dizei`xàlàote`a wxìáà ,äøéúBäå äúçétL ¤¦§¨¤¨¤¦£¨§¦¨£¨

m`äðåek,dizei`xúñå dì äòá÷,mei miryzlépîe .dzòL diãå ¦§¨¨§¨¨¤¤§©¨©§¨©¦
,`ziixad diepy in zrcke -,àéä àñBc éaødrawy dy`y xaeqd ©¦¨¦

.dzry dic zqe
:(:f lirl) dpyna epipyäéìò eøáòL äMà ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¦¨¤¨§¨¤¨

'åëådpi` m` elit`e ,dzry dic ,mc mda dz`x `ly zeper yly
`ziixa d`ian `xnbd .df oic xn`p dpwfa wx ,`nw `pzl j` .dpwf

:df oipraàéðz,`ziixaaäNòî ,íéîëçì øæòéìà éaø íäì øîà ©§¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦©£¤
äáéøadxrp -Bìzéäa úçà,[mewn my-]ä÷éñôäLmc ze`xln §¦¨©©§¦§¤¦§¦¨
ìL,úBðBò L,dz`xe dxfg jk xg`e,íéîëç éðôì äNòî àáe ¨Ÿ¨©£¤¦§¥£¨¦

.dzòL dic ,eøîàåoia ,dy` lky ,izrcl di`x yi df dyrnne §¨§©¨©§¨
dpi`e minc zwleqn `id ,zeper yly dz`x `ly ,dxrp oiae dpwf

.zrl zrn d`nhnBì eøîà,xfril` iaxl minkg÷çcä úòL ïéà ¨§¥§©©§¨
.äéàødpi`y dl exed jkle ,wgcd zrya did df dyrn ,xnelk §¨¨

zenewn x`yl wgcd zryn di`x `iadl oi`e .zrl zrn d`nhn
dpi` zeper yly dz`x `ly dy` lky ,wgcd zry mpi`y

.zrl zrn d`nhn
:`xnbd zl`eyéàî`id dn -÷çcä úòL.onf eze`a dzidy ©§©©§¨
:`xnbd daiynéøîàc àkéà,exn`y yi -eåä úøBvá éðL,[eid-] ¦¨§¨§¦§¥©¤£

did ,zrl zrn jeza mda dwqrzpy zexdhd z` mi`nhn eid m`e
e .daexn cqtdéøîàc àkéà,exn`y yie -àãéáòì Létà úBøäè ¦¨§¨§¦§¨©¦¤¡¦¨

,dzii`xl zrl zrn jeza zexdh daxda dwqrzd dxrp dze` -
eLçå[eyyge-],úBøäèc ãñôäì ïðaødicy exn`e eliwd jkle §¨©¨¨§¤§¥¦§¨

.dzry
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaaäNòî ¨©¨¨©£¤

aey jk xg`e zeper yly ze`xln dwqty dxrpa iax iptl `a
,mc dz`xk éaø äNòåzhiyøæòéìà éaøxdihe ,dzry dicy §¨¨©¦§©¦¡¦¤¤

.dzi`xl zrl zrn jeza dzyry zexdhøkæpL øçàìdti `ly §©©¤¦§©
,xfril` iaxk dxedy dna dyréãk ,øîàie`x -øæòéìà éaø àeä ¨©§©©¦¡¦¤¤

.÷çcä úòLa åéìò CBîñì¦§¨¨¦§©©§¨
:`xnbd zl`eyéàî[edn-],økæpL øçàìxkfp dna ,xnelk ©§©©¤¦§©

.ezrc dpiy ok zngnyàîéìéàdpeekdy xn`p m` -økæpL øçàì ¦¥¨§©©¤¦§©
,ïðaøk àlà øæòéìà éaøk äëìä ïéàcok m`éëéä ÷çcä úòLa §¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨¦§©©§¨¥¦

déúååk ãéáò,ea xfg `le wgcd zrya xfril` iaxk dyr ji` - ¨¦§¨¥
elit` llk cigik miyer oi` ,miaxk dkld dwqtpy mewna ixd

:`xnbd daiyn .wgcd zryaàlàxnel jixv jgxk lràìc ¤¨§Ÿ
øîk àìå øîk àì àúëìéä øîzéàiaxk `l dkld dwqtp `ly - ¦§©¦§§¨Ÿ§©§Ÿ§©

,iax ea xfg `l jkle ,minkgk `le xfril`éàîedn df itle - ©
dpeekd,'økæpL øçàì',`id dpeekdâéìt ãéçé åàìc økæpL øçàì §©©¤¦§©§©©¤¦§©§¨¨¦¨¦

déìò éâéìt íéaø àlà déìòwleg cigi `ly iax xkfpy xg`l - £¥¤¨©¦§¦¦£¥
iaxk weqtl ie`x did `le ,eilr miwleg miax `l` xfril` iax lr
,miaxk dkld miaxe cigi `ed llkdy ,cigi zrc `edy xfril`

,dlha cigid zrceúòLa åéìò CBîñì øæòéìà éaø àeä éãk ,øîà̈©§©©¦¡¦¤¤¦§¨¨¦§©
.÷çcä©§¨

:zeper yly dz`x `ly dy` oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaø,`ziixaa,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðzdribd `ly xnelk ©¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,mc mda ze`xl die`x `idy mixerpd iniläúàøå,mcíòt §¨£¨©©
äðBLàø,dz`xy,dzòL dicmrtdzòL dic ,äiðL,la` ¦¨©¨©§¨§¦¨©¨©§¨

mrt dz`xykíéLpä ìëk àéä éøä ,úéLéìLzewleqn opi`y §¦¦£¥¦§¨©¨¦
,mincäànèîerxtnl.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîxg`l m` §©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

,minc ze`xl dwfgede el` minrt yly dz`xyìL äéìò eøáòL ¨§¨¤¨¨Ÿ
úBðBò,mda dz`x `ly mei miyly lyåf`äúàø,mc,dzòL dic §¨£¨©¨©§¨

.minc zwleqn jka ziyrp `idy iptnåm`ìL äéìò eøáò ãBòL §¨§¨¤¨¨Ÿ
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,zeper yly dz`x `ly dpey`x dwqtd xg`l m` :`xnbd zl`ey
úBðBòa àéæç÷ øãä,mei miyly ly zg` dper ixg` dz`xe dxfg - £©¨£§¨§

éàî.zrl zrn rxtnl d`nhn e` dzry dic m`d ,dpic dn - ©
dpnf ribd `ly zwepiza `ziixaa epipyy dn m`d `ed wtqde
,[minrt yly dz`xy ici lr] mc d`ex `idy dwfgede ze`xl
`ed ,dzry dic zeper yly dipy mrt dwiqtdy xg` dz`xay
`ide zeper yly ly dzid dipyd dwqtddy df ote`a `weec
zrn d`nhn zg` dper xg` dz`x m` la` ,minc zwleqn zwfga
dic zg` dper xg` dz`x m` mbe ,`weeca epi` `ny e` .zrl

.dzry
xaky oeik m`d ,df minc weliq ly excb edn ,md wtqd iccve
zeidl df weliqa dzencwl dxfg `l ,mc d`ex `idy dwfged
dpnf ribdy dy` lkk dpic `l` ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk
oi`y ,zeper yly ze`xln dwiqtd jk xg`e ,dz`xe ze`xl
zrn d`nhn dipya la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic mixne`
`ly zwepizk zeidl dzencwl dxfg df weliqa ,`ny e` .zrl
mincy minrt izya wfgzdl eiykr dkixve ,ze`xl dpnf ribd
dphw lkk ,zrl zrn d`nhn ziyilyd dii`xa wxe da miievn
dper xg` dipy mrt dz`xyk mb jkle ,ze`xl dpnf ribd `ly

.dzry dic ,zg`
:`xnbd daiynäðBLàø íòt ,áø øîà ìãéb áø øîàdii`xd - ¨©©¦©¨©©©©¦¨

,zeper yly zwqtd xg`l dz`xy dpey`xdäiðLedii`xde - §¦¨
,zg` dper xg`l jk xg` dz`xy dipyd,dzòL diccvd enk ©¨©§¨

mrt d`xz m`e ,wtqd ly ipydúéLéìL,zg` dper xg`äànèî §¦¦§©§¨
rxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîdwfged xak dipy dii`xay ¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.da miievn mincdy
,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz iabl `ziixad jynda epipy cer
dxfge zeper yly dz`x `l jk xg`e ,zei`x yly dz`xy

,dz`xeìL äéìò eøáò ãBòåúBðBò L,mda dz`x `lyåf`,äúàø §¨§¨¤¨¨Ÿ§¨£¨
y xne` ip` oiicr.dzòL dic©¨©§¨
:`xnbd zl`eyéàî úBðBòa àéæç÷ øãädipyd mrtd xg`l m` - £©¨£§¨§©

zg` dper ixg` dz`xe dxfg ,zeper yly zwqtd xg`l dz`xy
d`nhn e` ,ef dii`xa dzry dic m`d ,dpic dn ,mei miyly ly
m`y `ziixaa epipyy dn m`d ,`ed wtqde .zrl zrn rxtnl
d`nh zeper yly ly ziyilyd dwqtdd xg` zxg` mrt dz`x
dwfgede ,zeper yly dwiqtdy df ote`a `weec `ed ,rxtnl
zg` dper xg` dz`x m` la` ,zeper yly ly dbltda ze`xl
e` .zeper yly ly belica ze`xl dwfged `ly oeik ,dzry dic
zrn d`nhn zg` dper xg` dz`x m` mbe ,`weeca epi` `ny

.zrl
mrta zeper yly dz`x `lyky ,i`ce dfy ,md wtqd iccve
zwepizk zeidl dzencwl dxfge minc weliq df ixd ,dpey`xd
cer d`xzy cr ,zrl zrn d`nhn dpi`e .ze`xl dpnf ribd `ly
cer dwiqtde ,dz`x dpey`xd dwqtdl jenq m` j` .zei`x yly
znxeb minc weliq dfi` wtzqdl yi ,dz`x `le zeper yly
zwepizk zeidl ixnbl dzencwl dxfg da mb m`d .dipyd dwqtdd
minrt izya wfgzdl eiykr dkixve ,ze`xl dpnf ribd `ly
lkk ,zrl zrn d`nhn ziyilyd dii`xa wxe da miievn mincy
dper xg` eiykr dz`xyk mb jkle ,ze`xl dpnf ribd `ly dphw
zeidl dzencwl dxfg `l ef dwqtda `ny e` .dzry dic ,zg`

dpnf ribdy dy` lkk dpic `l` ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizk
oi`y ,zeper yly ze`xln dwiqtd jk xg`e ,dz`xe ze`xl
zrn d`nhn dipya la` ,dpey`x dii`xa `l` dzry dic mixne`
dii`xd idef ,dz`xe zeipy zeper yly dwiqtdyk jkle ,zrl
dper dwiqtdyk jk xg`e .dzry dice ,da zwfgzny dpey`xd

.zrl zrn d`nhn ,dz`xe zg`
:`xnbd daiyníòt ,áø øîà ìãéb áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©¦©¨©©©©

äðBLàødii`xa -,dipyd dwqtdd xg`l dz`xy dpey`xddic ¦¨©¨
,dzòLd dii`xa la`äànèî äiðLrxtnläãé÷tîe úòì úòî ©§¨§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨
,äãé÷ôì.wtqd ly ipyd cvd enk ,zg` dper xg` dz`xy s`e ¦§¦¨

:`xnbd dywn .ef `ziixa diepy in zrck dpc `xnbdéaø ,épî©¦©¦
àéä,`ed iax `ld ,ef `ziixa dpeyd `ed in -éðîéæ éøúa øîàc ¦§¨©¦§¥¦§¥

ä÷æç éåädlrnl epx`iay enk ,dwfg yi minrt izyay xn`y - ¨¥£¨¨
,dyw ok m`e ,iax zrck epyp `zrivnd mbe `yixd mbyàîéà¥¨

àôéñribdy in iabl epipyy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨
m`y ,dz`xe ze`xl dpnfjk xg`ìL äéìò eøáòúBðBò L`ly ¨§¨¤¨¨Ÿ

,mda dz`xåf`ïàúà ,dzòL dic ,äúàødfa ep`a -ìzrcéaø §¨£¨©¨©§¨£¨§©¦
øæòéìàyly mc dz`x `ly dy` lky xaeqd ,(:f lirl) epzpyna ¡¦¤¤

.dzry dic zeperéz éëåàî`ziixady xnele uxzl dvxz m`e - §¦¥¨
,àéä éaø,d`py iaxyáeyly ze`xl dwiqtdy dy` oicúBðBò ©¦¦§

,øæòéìà éaøk dì øáñ,zegcl yi .dzry dic dy` lkayøáñ éîe ¨©¨§©¦¡¦¤¤¦¨©
dì,df oica xfril` iaxk xaeq iaxy xnel okzi ike -àäåixde - ¨§¨

(:h) lirl `ziixaa,øîà÷ 'økæpL øçàì'iaxy my xn`p ,xnelk §©©¤¦§©¨¨©
wx ef ez`xed z` miiwe ,cigi zhiy idefy xkfpe ,xfril` iaxk dxed
m`e ,ezenk dyry lr eipira dywedy rnyn .wgcd zry meyn

.ezenk xaeqy xnel oi` ok
:`xnbd zvxznàlàzrck `ziixad,àéä øæòéìà éaø`edy ¤¨©¦¡¦¤¤¦

,d`py,éaøk dì øáñ úBúñåáe.zqe zraew dy`d minrt izyay ¦§¨¨©¨§©¦
dpey`x mrtay ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepiza `ziixaa epipy
,zrl zrn d`nhn ziyilyd dii`xae ,dzry dic dz`xy dipye
dwfged xak dipyd dii`xay ,ze`xl dpnf ribdy dy`k dpice
`ziixaae .zrl zrn d`nhn ziyilyd dii`xdn okle ,minca
minkg exfb `l ze`xl dpnf ribd `ly zwepizy ,epipy (.d) lirl
elit` dxedh ,mca miklkeln dly mipicqd m` elit`e ,dinzk lr
ribd `ly zwepiz ly mzk zii`x oipra dpc `xnbd .`adle o`kn

:minrt yly dz`xy mcew ,ze`xl dpnfL íúkly dicbaa `vnp ¤¤¤
ze`xl dpnf ribd `ly zwepizïéadii`x,äiðLe äðBLàøi`ce ¥¦¨§¦¨

øBäèdwfgzp `l oiicry itl ,df mzk zngn d`nh dy`d oi` - ¨
mzk la` .mc d`ex `idyLdicbaa `vnpïéadii`xäiðL ¤¥§¦¨

ìLe.øBäè øîà ïðçBé éaø ,àîè øîà äi÷æç ,úéLé §¦¦¦§¦¨¨©¨¥©¦¨¨¨©¨
:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdeléàc ïåék ,àîè øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨¥¥¨§¦

äànèî àéæçdipyd dii`xd ixg` mc d`ex dzid eli`y oeik - ¨§¨§©§¨
mincy dwfged dipyd dii`xay gkene ,zrl zrn d`nhn dzid

jkl ,ze`xl dpnf ribdy dy` lkk dpice ,da miievnénð dîúk¦§¨©¦
,àîèlr mzk d`vn m`y ,dz`xe ze`xl dpnf ribdy dy` lkk ¨¥

.d`nh dcba,íãa ä÷fçúà àìc ïåék ,øBäè øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¨¥¨§Ÿ¦§©§¨§¨
ze`xl dpnf ribdy dy` ly oic da epbdp `l oiicry oeik ,xnelk

jkl ,zrl zrn d`nhnydì ïðénèî àì énð dîúklr mb - ¦§¨©¦Ÿ§©¦©¨
.`nh `diy exfb `l dnzk
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קמה oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

úåðåòá àéæç à÷ øãä.ef di`x xg` Ðéàîzrl zrn d`nhn e` dzry dic Ð?
i`c ,"exar" ipzw `wec ,"zeper yly dilr exar cere" dxza ipzwc `d :opixn` in

dwfgedc oeik ,dpnf ribd `lc ab lr s`c .zrl zrn d`nhn Ð dper seql i`fg

dwiqtd ike ,dpnf ribdk `id ixd zepey`x zeper yly zwqtd mcew d`ex

,di`x `idda dzry dic ,dz`xe zepey`xa

dper seql ez `ifg ike ,xfril` iaxk

dilr exary dy` lkk ,zrl zrn d`nhn

`l` dzry dic oi`c ,zeper yly

yly exare exfgc `kid la` .dpey`xa

,di`x `idda dzry dic ,dz`xe zeipy

ixiinwc opifg `lc ab lr s`e .xfril` iaxk

edin ,dpey`x dxarda `l` xfril` iax

e` ,wfgzzc cr zeipya dzry dicc dcen

ab lr s`e .l`ilnb oa oerny oaxk e` iaxk

oa oerny oaxk `tiq ,`id iax `yixc

ded zepera i`fgc oeik ,iaxk i`c .l`ilnb

dwqtda i`fg ik ,dpnf ribdl dl opincn

i`lbi` dwqtda i`fg ipnif ixzc oeik ,inp

weliq `le `ed zqe iepiyc rxtnl `zlin

ef oi`y ,zrl zrn d`nhn dipyae ,minc

i`fg i` ,`nlic e` .minca wfgzdl dkixv

gkenc ,dzry dicc oky lk inp dper seql

minc weliq ef dpey`x dwqtdc `zlin

dxfg :xnel yie ,zqe iepiy `le dzid

xg` cer wfgzdl dkixve ,dzencwl

hwpc i`de .dlgzak zei`x izya dwqtdd

`zeax Ð "dzry dic dz`xe exar cere"

iepiyc `zlin i`lbi` :opixn` `l ,dwqtda i`fg ipnif ixzc ab lr s` :opirny`

,dzry dic iaxl elit` `l` .zrl zrn dipya `nhze ,minc weliq `le `ed zqe

,dpnf ribdl `inc `le ,dze` oecp dzencwl zxfega mlerl `ziinw dwqtdc

.lif`e ipzwck ,zrl zrn `nhz ziyilyae ,zei`x izya wfgzzy dkixveáø øîà
äðåùàø íòô ìãéâ.dpey`x dwqtdl dkenqd di`xd `id Ðäéðùådi`xd `id Ð

.dzry dic Ð dper seql d`xzyúéùéìùå.dper seql cer d`xz m` Ðäàîèî
úòì úòî,hwpc `ed `zeax Ð "zeper yly dilr exar cere" `pz hwpc i`de Ð

,i`ed weliq `ziinw dwqtdc `zlin `gkenc ,zepera i`fg i` oky lkc yxitck

.`id iax dlekeúåðåòá àéæç÷ øãä äúòù äéã äúàøå úåðåò ùìù äéìò åøáò ãåòå
.ef di`x xg` Ðéàîzrl zrn d`nhn e` dzry dic Ð?xcdc `d :opixn` in

,zrl zrn d`nhnc `ed `kdc ,hwp `wec ,dwqtda ziyily di`x `xza `pz

dwfged ixdy ,belica ze`xl dizewqtd i`ed zqe iepiyc `zlin i`lbi`c

izxza `wfgn `d Ð ediicda `ziinw dwqtdl zayg `l inp i`e ,zewqtda

,belica wfgz` `lc ,dzry dic `id ixd Ð dper seql `ifg i` la` .`ziixza

wfgzdl dkixve ,oiwleqn dinc lke ,dzencwl zxfeg inp dipy dwqtd :opixn`e

,dper seql d`xzy `id dipyde ,dipy dwqtdl dkenqd zg` ,zei`x izya

,dzencwl dxfgc opixn` `l i`d ilek ,`nlic e` .zrl zrn `nhz ziyilyae

`ed dcegl di`x `iddac .dz`xe dwiqtde ,dpnf ribdk dl opipiic dipy dwqtdae

exar cere" ziyilya `pz hwpc i`de .zrl zrn `nhz dipya la` ,dzry dicc

:opireny` `zeaxe ,exar `l m` inp oicd `ed Ð "zrl zrn d`nhn dz`xe dilr

,belica wfgzi`c oeik `l` ,dzry dic dwqtdl dkenqd di`x lk `niz `lc

.minc weliq `le `ed zqe iepiy :opixn`áø øîà ìãéâ áø øîàxcql dpey`x Ð

dkenqd di`xd `id i`n ,zepera `ifg `w l`yil oda oiweqr ep`y elld zei`x

dper seql d`xzy di`xd `id dipye ,dzry dic opiniiw dlrc dipy dwqtdl

,hwpc `ed `zeaxl Ð zrl zrn iab ziyily dwqtd `pzc `de .zrl zrn d`nhn

.dzry dic `dz dwqtd xg`ly di`x lk :`niz `lc ,ziyixtckàéä éáø éðîÐ

.dl opipy iaxk `tiq oia `yix oia `dcàôéñ àîéào`z` ,ze`xl dpnf ribdc Ð

ixii`c `yixne .dzry dic zeper yly dilr exary dy` lk :xn`c xfrl` iaxl

ecen opax elit` `idda :xninl `ki`c ,dil jxtinl ivn `l dpnf ribd `la

.`id dzencwl zxfegcøæòéìà éáøë äì øáñ úåðåòáåxaq zeper yly zwqtda Ð

iaxk dl.xfril`øîà÷ øëæðù øçàì àäå.ezenk dyry lr eipira dywedy epcnl Ðéáøë äì øáñ úåúñåáå.xac lkl dwfg `ied ipnif ixza :xn`c Ðïéáù íúë
äéðùì äðåùàøelit` ze`xl ,dpnf ribd `ly zwepiz :(`,d) lirl opixn`e ,`id minc zwfga e`l izk`c ,xedh i`ce Ð dpnf ribd `ly zwepiz ly dcbaa `vnpy Ð

.'ek dly oipicqàîè øîà äé÷æç.dwfged minc zwfga `nl` ,rxtnl `inhn Ð `ifg `xcd eli`c ,dwfg `iede minca dwfgzi` ipnif ixza `dc Ðøîà ïðçåé éáøå
íãá ä÷æçúà àìã ïåéë øåäè.dnzk lr exfb `l ,rxtnl d`nhl minca zwfgen zxez oiicr da epbdp `ly onf lk ,xnelk Ð

é÷úîó

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

àéæç÷xg`ly miyly seql `ifg i` dil `iranc :i"yx yxit Ð i`n zepera

dwfgedc oeikc .zrl zrn d`nhn m` ,zepey`x zeper yly zwqtd

lkke ,ze`xl dpnf ribdk `id ixd Ð zepey`x zeper yly zwqtd mcew d`exl

exare exfga `wece .dpey`xa `l` dzry dic oi`c zeper yly dilr exary dy`

iaxk ,dzry dic zeipy zeper yly dilr

iax ixiinc opifg `lc ab lr s`e .xfril`

zepera `l` zeipy zepera xfril`

zeipya dzry dicc dcen edin ,zepey`x

oa oerny oaxk e` iaxk e` ,[wfgzzy cr]

`tiq ,`id iax `yixc ab lr s`e .l`ilnb

seql `ifg ik ,iaxlc .l`ilnb oa oerny oax

(zepey`x) zeper yly zwqtd xg`y zeper

dpnf ribdl `ince ,zrl zrn d`nhn Ð

zeper yly dilr exare exfg ike .ze`xl

oeikc .zrl zrn d`nhn inp Ð zeipy

`zlin i`lbi` ,dwqtda `ifg ipnif izxzc

iyc iaxl,minc weliq `le ,`ed zqe iep

df yexitle .minca wfgzdl dkixv ef oi`y

dilr exary dpwf :(a,f dcp) `ipzc `d

`lc `iz` ,dzry dicc ,zeipy zeper yly

`ifg eli`k zrl zrn d`nhn ,iaxlc .iaxk

xi`n oa l`eny epiax yxit oke .dper seql

did `lc ,d`xp oi`e .(`,gq) oexg` wxta

:weqtl el dide ,dfa wtzqdl cenlzdl

seql `ifgae .iax inp `tiq ,iax `yixcn

Ð dperexare exfga enk ,dzry dic inp

elit`c d`xp jkl .zeper yly dilr

,zepey`x zeper yly zwqtd xg`ly dper seql `ifg ik ,zrl zrn d`nhn

axl elit` ,dzry dic Ð minca zwleqn `iedc ,zeipy zeper yly zwqtdkoeik ,i

`idde .[dpwfl ze`xl dpnf ribd `l oia welig oi`e] .ze`xl dpnf ribd `ly

yly dilr exare ,ze`xl dpnf ribda oeir jixve .`id iax inp ,dpwfc `ziixa

opirny` `lcne .opaxl dpwfa enk dzry dic opixn` in xfril` iaxl zeipy zeper

`iedc ,zeiyily zeper yly zwqtd cr dzry dic iedc ,ze`xl dpnf ribda

zeper yly seq dz`x elit`c gikedl oi` Ð ze`xl dpnf ribd `lan ith `zeax

dpnf ribd `la opirny` ikd meync :xninl epivnc ,zrl zrn d`nhn zeipy

.zrl zrn ziyilya d`nhn ikd elit`c ,ze`xl

áåøádipy ,dzry dic dpey`x mrt ,ze`xl dpnf ribdyke" :opiqxb mixtq

ikd `l` .dil opiqxb `le ,`ed yeaye Ð "`id iax ipn zrl zrn d`nhn

:ipzwc ,ze`xl dpnf ribd `ly zwepizn ,`yixn gkene ."`id iax ipn" :opiqxb

`iddae ,dwfg ied ipnif ixzac meyn epiide ,miypd lkk `id ixd ziyily

ziriax di`x cr ,l`ilnb oa oerny oaxl eli`c .zrl zrn d`nhn `l `wfgzinc

Ð zrl zrn d`nhn dipyc ,ze`xl dpnf ribdc `tiq la` .miypd lkk `ied `l

dzry dic exn` dna :opzck ,dwfged dpey`x dzii`xac ,`nlr ilekk iz`

`ad" wxtac ,l`ilnb oa oerny oaxk `iz` jgxk lr oizipzne .'ek dpey`x di`xa

oerny oaxk `pz ol mzq Ð crend xeye zezqe :opixn` (a,cq zenai) "eznai lr

oerny oaxk `yixe ,wiic `tiqn i` :cere .`pz ol mzq `l iaxk la` ,l`ilnb oa

`kdc :xn`z m`e ?iax Ð `tiqe ,l`ilnb oa oerny oax Ð `yix :iywz ,l`ilnb oa

"oitxypd el`" wxtae ,zrl zrn d`nhn `l dl opiwfgnc di`x `iddac xn`

izy xary xg` ,zewfgn zexiar oi`c xn` "dpye dwly in" iab (a,`t oixcdpq)

wfgedy oeik ,mzdc :xnel yie ?iaxc `ail` ,dtikl eze` oiqpek cin Ð zexiar

zrn epwz minkg ,`kd la` .ziyily mrt xeariy cr oizndl epl dn ,dxiarl

.ze`xl dwfgedy xg` d`xz m` zrléáømzk `d :rnyn Ð xedh xn` opgei

(a,cq zenai) "eznai lr `ad" wxt idlyae .iaxk epiidc ,`nh Ð iyily xg`y

oa oerny oaxk 'ek "oey`x dpa dln" iab opgei iax xn` iqei iaxa wgvi iax xn`

lk :inp i` .`ed `knq xa e`l `wneq wgvi iaxc wiqn mzdc :xnel yie ?l`ilnb

.iaxk `z`c ,lirlc `ziixa` `niiw `ibeq jd
ike
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àéæç÷ øãäúBðBòa:áø øîà ,ìcéb áø øîà ?éàî £©¨¨§¨§©¨©©¦¥¨©©
äiðLe äðBLàø íòt¯úéLéìL ,dúòL dic¯äànèî ©©¦¨§¦¨©¨¨¨¨§¦¦§©§¨

ìL äéìò eøáò ,ãBòå .äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîL ¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§¨§¨¤¨¨
äúàøå úBðBò¯?éàî úBðBòa àéæç÷ øãä ,dúòL dic §¨£¨©¨¨¨¨£©¨¨§¨§©

äðBLàø íòt :áø øîà ìcéb áø øîà ,àðäk áø øîà̈©©¨£¨¨©©¦¥¨©©©©¦¨
¯äiðL ,dúòL dic¯äãé÷tîe úòì úòî äànèî ©¨¨¨¨§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨

éaø ?éðî .äãé÷ôì.ä÷æç éåä éðîéæ éøúa :øîàc ,àéä ¦§¦¨¨¦©¦¦©£©¦§¥¦§¥¨¥£¨¨
ìL äéìò eøáò :àôéñ àîéàäúàøå úBðBò L¯dic ¥¨¥¨¨§¨¤¨¨§¨£¨©¨

,àéä éaø :àîéz éëå !øæòéìà éaøì ïàúà ,dúòL̈¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤§¦¥¨©¦¦
úBðBòáeàäå ?dì øáñ éîe ,øæòéìà éaøk dì øáñ §§©¨§©¦¡¦¤¤¦§©¨§¨

,àéä øæòéìà éaø :àlà !øîà÷ "økæpL øçàì"úBúñåáe §©©¤¦§©¨¨©¤¨©¦¡¦¤¤¦¦§¨
.éaøk dì øáñíúkäiðLe äðBLàø ïéaL¯ïéaL .øBäè §©¨§©¦¤¤¤¥¦¨§¦¨¨¤¥
úéLéìLe äiðL¯:øîà ïðçBé éaø ,àîè :øîà äi÷æç §¦¨§¦¦¦§¦¨¨©¨¥©¦¨¨¨©

àéæç eléàc ïåék ,àîè :øîà äi÷æç .øBäè¯,äànhî ¨¦§¦¨¨©¨¥¥¨§¦©§¨¦©§¨
dîúkéîð¯àìc ïåék ,øBäè :øîà ïðçBé éaøå .àîè ¦§¨©¦¨¥§©¦¨¨¨©¨¥¨§¨

ä÷æçúàíãa¯àì éîð dîúkïðénèî.dì ¦§©§¨§¨¦§¨©¦¨§©¦©¨
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc - dcp(iying meil)

:diwfg lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywd -éàòlà éaølr ©§¦¨©¦¦§©
,diwfgäî éëålcaddïéadphwBæxg`l dcba lr mzk `vnpy §¦©¥

d`nhn `dz mc d`xz m`y zngny xne` dz`y ,dipyd dii`xd
,`nh dnzk s` ,zrl zrnìoiaäìeúá,z`yipyïéøBäè äéîcL §§¨¤¨¤¨§¦

onf lk mzk d`vn m`e ,dcp mc `le mileza mc mdy milezy iptn
xg` d`xn el yiy mc d`xz m`y s` ,`nh epi` mixedh dincy

.d`nh `dz milezad mcn:`xnbd zvxznBæ ,àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨
,z`yipy dleza -éeöî dôøéNzngn xedh mc da didiy ievn - ¦§¨¨

,mileza mca mzkd z` zelzl yie ,milezadBæå`vnpy dphw - §
,dcba lr mzkéeöî dôøéN ïéàea zelzl xedh mc da ievn oi` - ¥¦§¨¨

.d`nh i`ce ,dtebn mzkd `a m`e ,mzkd z`
:dphw ly minzke qxcne wex oipra dpc `xnbdøîà ,àleò øîà̈©¨¨©

dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨
,äiðLe äðBLàø íòt äúàøå ,úBàøì`vnp m`dñøãîe dweø ¦§§¨£¨©©¦¨§¦¨¨¦§¨¨

,÷eMa`ede dcp `id m` mircei ep` oi`e ,dly `edy reciy xnelk ©
`ed ixd ,xedh `ede dcp dpi`y e` ,`nh,øBäèdwfged `ly iptn ¨

e .d`ex `idyénð dîúkmb -.øBäè:opgei iax ixaca wtzqn `ler ¦§¨©¦¨
àðòãé àìårcei ipi`e -íà`ed ,xedh dnzky opgei iax xn`y dn §Ÿ¨©§¨¦

déãéc,envr ixacn -déaøc íàiax meyn `ed df oic mby e` - ¦¥¦§©¥
.eax wcvedi oa oerny

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìmeyn e` envr meyn ok xn` m` §©¨§¨¦¨
:`xnbd daiyn .eaxéåäéîìmiaeyg diwfg ly eixac eidiy - §¦§¥

k,íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøácdkld xn` m`y .ezenk dkld oi`e §¨¨¤¤¨¦§§©¦
cigi `ed diwfgy `vnp ,eax wcvedi oa oerny iax ly enyn ef
iax cbpke ,envr meyn (`"r) lirl eilr wlgy opgei iax cbpk
meyn ok xn` opgei iax m` j` .opgei iaxk xaeqd wcvedi oa oerny

.cigi cbpk cigi `l` o`k oi` ,envr
:wtqd z` zhyet `xnbdïéáø àúà ékoiax `ayk -éúeçð ìëå ¦£¨¨¦§¨¨¥

àné,laal l`xyi ux`n micxeid minkgd zriq lke -äeøîà ©¨©§¨
÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøkly enyn xedh dnzky ef dkld exn` - §©¦¦§¤§¨¨

ly eixack miaeyg diwfg ixacy `vnpe .wcvedi oa oerny iax
`ly zwepizy ,opgei iaxk `l` ezenk dkld oi`e ,mipy mewna cg`
mzkd ,dcba lr mzk `vnpe minrt izy dz`xe ,ze`xl dpnf ribd

.xedh
:mc d`exd dphw oipra cer dpc `xnbd,éáBè øa äi÷ìç áø øîà̈©©¦§¦¨©¦

úBàøì äpîæ òébä àlL ú÷Bðéz,dpey`xd mrta mc eiykr d`exe ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§
eléôà`id m`úòôBLmcäòáL ìk,dzcp inidðéàdaeygàlà £¦©©¨¦§¨¥¨¤¨

,úçà äiàø`xze wiqtzy cr zrl zrn d`nhn dpi`eizy cer d §¦¨©©
.zei`x

diwlg ax ly epeyln :`xnbd dywn,úòôBL 'eléôà'm`y rnyn £¦©©
,zg` dii`x wx aygpy xzei lecb yecig dfa yi zrtey dy`d

àéòaî àìå`id m`y xnel jixv oi`e -ú÷ñBtzxfege ze`xln §Ÿ¦©§¨¤¤
xyt` i`e .xzei heyt oic edfy ,zg` dii`x `l` dpi`y ,d`exe

ixdy ,ok xnel,äaøcà`id m`ú÷ñBt,d`exe zxfegedì àéåä- ©§©¨¤¤©§¨¨
aygp df ixd.úBiàø ézLk:`xnbd zvxznàlàax xn` jk ¦§¥§¦¤¨

,iaeh xa diwlgúòôBLå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðézmcìk ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§©©¨
äòáL,dzcp inidðéàdaeyg.úçà äiàø àlàdiwlg ax ok`e ¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©

aygp ok` d`exe zxfege zwqet `id m`e ,'elit`' zaiz xn` `l
.zecxtp zei`x dz`x eli`k

:mc d`exd dphw oipra ztqep dkld,àéiç øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©¦¨
,úôìãî,dtih xg` dtih dtebn mcd `veiy dphw xnelkdðéà ©§¤¤¥¨
zaygpäàBøk:`xnbd dywn .mcàéæç÷ àäå,mc d`ex ixde - §¨§¨¨¨§¨

:`xnbd zvxzn .d`exk zaygp dpi`y okzi ji`eàîéàxen` - ¥¨
ztlcny ,iniy ax ly ezpeekadðéàzaygpúòôBLklkdy ,mc ¥¨§©©

,zg` dii`xk aygpú÷ñBôk àlàeli`k aygpy ,d`exe zxfege ¤¨§¤¤
zrn `nhz ,d`xze xefgz xdhzy ixg` m`e ,zecxtp zei`x dz`x
dtebn `veiyky ,ezpeeka ok yxtp m` :dywne `xnbd zxfeg .zrl

,zrteyk zaygp dpi` dtih ixg` dtihììkîdfn rnyn - ¦§¨

àøäð ék (énð) úòôBLciaeh xa diwlg ax xn`y 'zrtey'y - §©©©¦¦©£¨
`le ,wqtd `ll mxefd oirnk zrteyy epiid ,zg` dii`xk aygpy
.digze mini dray zrtey didzy xyt` i`y ,ok yxtl okzi

:`xnbd zvxznàîéà àlà,iniy ax ly ezpeeka [xen`-] ¤¨¥¨
ztlcndy,úòôBLk àlà dðéà.zg` dii`x `l` dpi`e ¥¨¤¨§©©

:zephw zwica oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,ï÷øôì eòébä àlL ãò ìàøNé úBða ,ä÷æç,mixerpd inil xnelk £¨¨§¦§¨¥©¤Ÿ¦¦§¦§¨

,äøäè ú÷æça ïä éøä,mda miievn mincd oi`y dwfga xnelkïéàå £¥¥§¤§©¨¢¨§¥
,ïúBà úB÷ãBa íéLpäla` .mc e`x m` owcal jixv oi` xnelk ©¨¦§¨

,äàîeè ú÷æça ïä éøä ,ï÷øôì eòébäMîmincdy dwfga xnelk ¦¤¦¦§¦§¨£¥¥§¤§©§¨
,mda miievníéLðåzelecb,ïúBà úB÷ãBa.mc e`x `ly xxal ick §¨¦§¨

úBúåeònL éðtî ,ãia ïúBà ïé÷ãBa ïéà øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥¥§¦¨©¨¦§¥¤§©§
zelwlwny,ïúBàzenxebe ,odipxetiva oze` zehxeyy ,xnelk ¨
.mc e`xiyïúBà úBçp÷îe ,íéðôaî ïîMa ïúBà úBëñ àlà¤¨¨¨©¤¤¦¦§¦§©§¨

,ïäéìéàî úB÷cáð ïäå ,õeçaîm` `viy mcl znxeb onyd zkiqy ¦©§¥¦§¨¥£¥¤
.`vi ok` m` mcd z` e`xi gepiwd ici lre ,epnf ribd

:dpyna epipy'åëå úøaeòî ,øîBà éñBé éaøodilr exary dwipne ©¦¥¥§¤¤
odilr exary mcew la` ,ozry oiic ,mc mda e`x `ly zeper yly

.miyp x`yk zrl zrn ze`nhn zeper ylyd`ian `xnbd
:iqei iax ixac da epypy `ziixaøæòìà éaøc dén÷ àpz éðz- ¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax iptl zeziixa dpey didy minkgd cg` dpyéñBé éaø©¦¥
ìL äéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBàúBðBò Lmda dz`x `ly ¥§¤¤¥¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ

,mc.dzòL dic©¨©§¨
:`ziixad z` zx`an `xnbddéì øîàdpyy eze`l xfrl` iax ¨©¥

,eiptl `ziixad z`éøúa zçútzxn`y ,mizya jixac zgzt - ¨©§¨¦§¥
,dwipne zxaernàãça zîéiñåzxn`y ,zg`a jixac zniiqe - §¦©§¨©£¨

,miax oeyla 'ozry oiic' xnel jl dide ,cigi oeyla 'dzry dic'
zøîà÷ ä÷éðî àéäå úøaeòî àîìcclepy xnel jzpeek `ny - ¦§¨§¤¤§¦¥¦¨¨£©§§

`le ,dxarzpe dpa z` dwipn `idy e` ,eze` dwipn `ide dxaer
oeyla 'dzry dic' zxn` jkle ,dwipn e` zxaern xnel zpeekzd

i,cal dwipne cal zxaerna mb oicd `ed ok zn`ae .cigå`ziixad §
,dwipn `ide zxaerna df oic dhwpyà÷ déçøBà ábà àúléî¦§¨©©§¥¨

ïì òîLî,ab` jxca xac epl drinyd -éîéc[iniy-]døeaéò ©§©¨¦¥¦¨
dì ïéìBòsxhvdlìa minc zwqtddúe÷éðî éîéå ,dúe÷éðî éîé ¦¨§¥¥¦¨¦¥¥¦¨
dì ïéìBòsxhvdl.døeaéò éîéìdwpdd inie xeaird iniy ,epiide ¦¨¦¥¦¨

`ly oebk ,mc mda d`ex dpi`y zeper yly milydl mitxhvn
,odixg`y dwpdd inia zg` dpere dxeair inia zeper izy dz`x
xeaird inia zg` dpere dwpdd inia zeper izy dz`x `ly e`

.dzry dice minc zwleqn `id ixd ,odixg`yàéðúãkenke - ¦§©§¨
,`ziixaa epipyyéîéå ,dúe÷éðî éîéì dì ïéìBò døeaéò éîé§¥¦¨¦¨¦¥¥¦¨¦¥

.døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî:`ziixad zx`an,ãöékm` ¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥©
ä÷éñôäze`xl,dúe÷éðî éîéa úçàå ,døeaéò éîéa íézLe` ¦§¦¨§©¦¦¥¦¨§©©¦¥¥¦¨

ze`xl dwiqtdy,døeaéò éîéa úçàå ,dúe÷éðî éîéa íézLe` §©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥¦¨
dper ze`xl dwiqtdyå ,døeaéò éîéa äöçîe úçàdperúçà ©©¤¡¨¦¥¦¨§©©

ì úBôøèöî ,dúe÷éðî éîéa äöçîely dwqtdìL,úBðBò Lm`e ¤¡¨¦¥¥¦¨¦§¨§§¨Ÿ
exariy cr zwleqn dpi`y xaeqd iqei iaxl s` ,jk xg` mc d`xz

.dzry dic ,zeper yly dilr
:`xnbd dywnàîìLay epipyy dn oaen -dì ïéìBò døeaéò éîé ¦§¨¨§¥¦¨¦¨
,dúe÷éðî éîéìcäøaòéîe àìæàå ä÷éðî÷c dì úçkLî`veny - ¦¥¥¦¨©§©©¨§¨¥¦¨§¨§¨¦©§¨

.dxarzp dwpdd ini jezae ,dwipn `idy ote`a dfk dxwn dz`
àlày epipyy dnéëéä ,døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîé ¤¨§¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥¦

dì úçkLîmc dz`x ixd ,dfk dxwn `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨
dz`x `ly zetevx zeper yly dilr exar `l ok m`e ,dzcila

.mc mda
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàxaecny ,ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
àzLaé äãéìa.dzcil zrya mc dz`x `ly ,dyai dcila - §¥¨©¦§¨

:sqep uexiz,ãeçì äãéì íãå ãeçì äcð íc ,àîéà úéòaéàålky §¦¨¥¥¨©¦¨§§©¥¨§
oeik ,el` zeper jeza dcil mc dz`x m` s`e ,xg` oin `ed cg`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

é÷úîéàòìà éáø äì óoixedh dincy dlezal ef oia dn :diwfgl Ð?z`ypy dleza

,zelil drax` oixedh dincy yie ,milezaa opilzc dknd digzy cr oixedh dincy yi

ol `niiw edleke .(a,cq dcp) `xza wxt opixn`ck ,dpey`xd dlil lk oixedh dincy yie

dlezy oieye :(`,q dcp) "dy`d" wxta ipzwc ,mzk dl oi` Ð oixedh dincy onf lkc

dlezaae dly oey`xa mei cbpk mei zxneya

,mzk dl oi`c opirny mzdn .mixedh dincy

oia opibltn `lc .zg` mrt dz`xc ab lr s`e

zg` mrt dz`xy oia ,ribd `ll dpnf ribd

dincy zelezad on zg` `idy ,dia` ziaa

dinc d`xn iepiya zfg eli`c ,`kd `de .oixedh

dz`xe ze`xl dpnf ribdc ,zrl zrn d`nhn

i`ne ,dnzk opi`nhn `l ikd elit` ,dia` ziaa

.`dn jd `pyéåöî äôøéù åædleza Ð

,mileza zngn ievn dly sxy oixedh dincy

.oileza mca opilzc ,xedh dnzk jklidïéà åæå
éåöî äôøéù.ea zelzle ,dxdhl Ðä÷åø

øåäè ÷åùá äñøãîådwex `vnpy oebk Ð

,minrt izy dz`x okl mcewy ol miwe ,weya

`witqn Ð e`l m` `id dcp m` mircei ep` oi`e

dwfged `le li`ed ,oiwexd wtqk dl opiwfgn `l

.d`ex'åë àðòãé àìå`l :xn`wc `ed `ler Ð

`zlin `dc `pwqn opgei iax xn` i` `prci

dinyn e` ,dizrcn "xedh inp dnzk" :xn`wc

.dqxcne dwexk wcvedi oa oerny iaxcåéøáã
íéðù íå÷îá ãçà ìùdnzke" `dl xn` i` Ð

lirl xn`c diwfg ied ,diaxc dinyn "xedh inp

iax dilr bilt `dc ,mipy mewna cg` Ð `nh

oerny iax i`wc opifge ,dialn lirl opgei

.dizeekïá ïåòîù éáøë åøîà :ïðéñøâ éëä
÷ãöåäé,wcvedi oa oerny iax ly enya Ð

dpin rnye ,mipy mewna cg` diwfg dil dede

.opgei iaxk dkldúçà äéàø àìà äðéàÐ

weqtzy cr dzry dice ,d`exk dwefg`l

.zei`x izy d`xze xefgzeú÷ñåô àéòáî àìå
.d`exe zxfege Ðäòáù ìë úòôåùåinq Ð

."elit`" o`knúôìãî.sih xg` sih Ðäðéà
äàåøëdpi` zg` di`xk elit`c ,rnync Ð

.daeygú÷ñåôë àìàzei`x edl eede Ð

xefgze weqtzykle ,d`ex dwfgede ,`aeh

llkn :opikxte .zrl zrn d`nhn Ð d`xze

,zg` di`x `l` dpi` ,lirl xn`c zrteyc

`xdp ik zrteyc epiid?ztlcnc oeik .dinza

zrtey zeidl xyt` i`e ,zrtey daeyg dpi`

.dige ,dray lk oirnkäàîåè ú÷æçáÐ

.mda mievn minc zwfga ,xnelkúåúååòîù
ïúåàdl eziine ,oxetva dl oihxqn ,xnelk Ð

.di`x icilíéðôáîmcd `ian ony zkiqy Ð

.`ed epnf m`éúøúá úçúôzxaern Ð

.dwipneàãçá úîééñå,"dzry dic" xn`wc Ð

!dil irain "ozry oiic"ä÷éðî àéäå úøáåòî
dwipn ,inp i` .ezwipne dxaer clepy Ð

`de ,`zcixb zxaernl oicd `ede .dxarzpe

oitxhvny jl xnel "dwipn `ide zxaern" hwpc

oebk ,zeper ylyl dxeair inil dwipn ini

inia zg`e dxeair inia mizy dwiqtdy

`ide zxaern" rnyn ikdc .selg e` ,dzewipn

.elld zeperd zwqtd jeza "dwipnäøåáéò éîé
äúå÷éðî éîéì äì ïéìåòdzid m` oebk Ð

inia zvw dper zlgz dwiqtde ,dxarzpe dwipn

.dxeair inia dnilyde ,dzewipnéîé àìà
äì úçëùî éëéä äøåáéò éîéì äì ïéìåò äúå÷éðîmc dz`x `d ,i`fg `le dclic Ð

!zeper yly dilr exar `ly `vnpe ,dzcilaàãç éðúinil dl oiler dxeair ini" Ð

."dxeair inil dl miler dzewipn ini" ipziz `le ,"dzewipnåäìåëàedlek miyp rax` Ð

`nhn dipyac ,dl ipzw.zrl zrn däð÷æå äìåúáe`lc gkzyi` Ð zeper yly xg` ipnif ixz `wfgzi`c oeik inp dpwf ,d`ex dwfged Ð dipye dpey`x mrt dz`xc oeik dleza Ð

.zqe belic `l` `ed minc weliqä÷éðîå úøáåòî ìáà.jexa .xicz od oiklede oiwlzqn ,ozlgzn ewlzqp `l elit`e ,oiwleqn dinc i`ce Ð
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éëåzry zii`xn zxgnl dinc d`xn epzyp m`c Ð oixedh dincy dlezal ef oia dn

wxta `zi`ck ,dxedh Ð yinyz xg`l mzk d`vn eli`e ,d`nh Ð yinyz

mcd elit` :rnyn biltn `lcne ,oixedh dincy dlezaa dlez :(`,q dcp) "dy`d"

d`nh Ð dtebn `a mzkd m`c ,ievn dxdh ly dtxiy oi` ,`kd :ipyne ?xedh Ð dpeyn

jkl .ievn dxdh ly dtxiy ,mzd la` .i`ce

,`a `nlrn mzk i`d :xninl `ki`c ,dxedh

mc :xninl `ki` Ð dtebn `z` i` elit`e

oiicr dzig `le (xninl `ki`e) ,`ed mileza

.dknd

øîàÐ wcvedi oa oerny iax meyn opgei iax

"xxea df" wxtae ,eax didy rnyn

oerny iaxl yiwl yix dil ixw (`,ek oixcdpq)

opgei iax dgen did `le ,"xwa irex" wcvedi oa

.eed ixzc :mz epiax xne`e !eax ceak lr

ä÷åøreci oi`y ,weya :yexit Ð xedh weya

dwifgdl oi` Ð e`l m` dz`x m`

dz`x `le ze`xl dpnf ribd `ly oeik ,d`exk

.ux`d mr zaa elit` ixiine .minrt dyly

.e`l m` dz`x m` reci ,ziaa la`

éåäîìm`e Ð mipy mewna cg` ly eixac

wcvedi oa oerny iax `nlice :xn`z

ipnif zlzac l`ilnb oa oerny oaxk dl xaq

oa oerny oaxlc dcen inp diwfge ,dwfg ied

dqxcne dwexc :xnel yie ?xedh dnzk l`ilnb

`nh i` mzka dil `wtqncn dnzkan ith liw

oaxk dil `xiaq i` ,ith liwc oeike .e`l m`

dqxcne dwex xdhl dil ded ,l`ilnb oa oerny

.ziriax mrt cr

éøäoizipzna :xn`z m`e Ð dxdh zwfga od

"dcpd on ueg zwcea zeidl dkixv" ipzwc

`edde ,dpnf ribd `ly in `wtn `l i`n` 'ek

xyr cg` lkc (a,gl dcp) "mizek zepa"c

dpi`y oiprl `xnba yxtne ,dxdh zwfga

oizipzna yxtn `lc :xnel yie ?dwica dkixv

oi`c zngn dwica mikixv opi`c edpd `l`

,d`nh ikd e`la Ð dcpc ,mzii`xa `citw

mlerl d`xz m` elit` Ð xdeh mc lr zayeie

,xyr cg`e ze`xl dpnf ribd `l la` .xedh

,minca oiwleqnc zngn dwica dkixv dpi`c

.ipzw `l

úçúô:xn`z m`e Ð `cga zniiqe ixza

ipzw "miyp rax`" inp oizipzna `de

`kil mzdc :xnel yie ?"dzry dic exn` dna"

:xnele irhinl `ki` `kd la` ,irhinl

.dwipn `ide zxaernàéåäãdxari`e dwipn

`de ,di`x `la dxari` ikide :xn`z m`e Ð

dy` oi`c (a,`l dcp) "zltnd" idlya opixn`

yie ?dzqel e` dzliahl jenq `l` zxarzn

inxzinc oipnife ,`ed jk minrt aexc :xnel

oi` ze`xl dlibx `idy minia :inp i` .dxarine

.dzqel jenq e` dzliahl jenq `l` zxarzn

ïééãdnk d`ex elit` :rnyn Ð oxeair ini lk

dpnf ribd `lac it lr s`e .minrt

zrl zrn d`nhn ziyily :lirl xn` ze`xl

lha ,ze`xl dwfgedy oeikc meyn epiid Ð

oiwlzqnd dwipne zxaern ,`kd la` .weliqd

,dlgza ewlzqp `l elit`e .miniiw oiicr

`py i`n :xn`z m`e .seqa oiklede oiwlzqn

,dwica `ira `l ze`xl dpnf ribd `lc

oizipzna ipzwck ,dwica `ira dwipne zxaerne

minca zwleqn `id ,dwfged `ly onf lkc :xnel yie ?edlek` "zwcea zeidl dkixv"

.olekn xzei
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é÷úîäéîcL äìeúáì Bæ ïéa äî éëå :éàòìà éaø dì ó ©§¦¨©¦¤§©§¦©¥¦§¨¤¨¤¨
Bæ :àøéæ éaø déì øîà ?ïéøBäè¯Bæå ,éeöî dôøéN¯ §¦¨©¥©¦¥¨¦§¨¨§

éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àleò øîà .éeöî dôøéN ïéà¥¦§¨¨¨©¨¨©©¦¨¨¦©¦
,äúàøå úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz :÷ãöBäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¨£¨

äiðLe äðBLàø íòt¯dweødîúk ,øBäè ÷eMa dñøãîe ©©¦¨§¦¨¨¦§¨¨©¨¦§¨
à÷ôð éàîì .déaøc íà déãéc íà àðòãé àìå ,øBäè éîð©¦¨§¨¨©§¨¦¦¥¦§©¥§©¨§¨
ïéáø àúà ék .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác éåäéîì ?dpéî¦¨§¥¤¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¦£¨¨¦
áø øîà .÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøk äeøîà àné éúBçð ìëå§¨¨¥©¨£©¨§©¦¦§¤§¨¨¨©©
eléôà ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz :éáBè øa äi÷ìç¦§¦¨©¦¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§£¦

äòáL ìk úòôBL¯úòôBL eléôà .úçà äiàø àlà dðéà ©©¨¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©£¦©©
¯ézLk dì àéåä ú÷ñBt ,äaøcà ?ú÷ñBt àéòaî àìå§¨¦¨£¨¤¤©§©¨¤¤¨§¨¨¦§¥

úòôBLå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz :àlà !úBiàø§¦¤¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§©©
äòáL ìk¯øa éîéL áø øîà .úçà äiàø àlà dðéà ¨¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©¨©©¦¦©

dðéà :àîéà !àéæç÷ àäå .äàBøk dðéà úôìãî :àéiç¦¨©§¤¤¥¨§¨§¨¨¨§¨¥¨¥¨
(éîð) úòôBLc ììkî .ú÷ñBôk àlà úòôBLk¯?àøäð ék §©©¤¨§¤¤¦§¨§©©©¦¦©£¨

úBða ,ä÷æç :ïðaø eðz .úòôBLk àlà dðéà :àîéà àlà¤¨¥¨¥¨¤¨§©©¨©¨©£¨¨§
ï÷øôì eòébä àlL ãò ìàøNé¯,äøäè ú÷æça ïä éøä ¦§¨¥©¤Ÿ¦¦§¦§¨£¥¥§¤§©¨¢¨

ï÷øôì eòébäMî .ïúBà úB÷ãBa íéLpä ïéàå¯ïä éøä §¥©¨¦§¨¦¤¦¦§¦§¨£¥¥
:øîBà äãeäé éaø .ïúBà úB÷ãBa íéLðå ,äàîeè ú÷æça§¤§©§¨§¨¦§¨©¦§¨¥

ãia ïúBà ïé÷ãBa ïéà¯úBëñ àlà ,ïúBà úBúåeònL éðtî ¥§¦¨©¨¦§¥¤§©§¨¤¨¨
úB÷cáð ïäå ,õeçaî ïúBà úBçp÷îe íéðôaî ïîLa ïúBà¨§¤¤¦¦§¦§©§¨¦©§¥¦§¨
dén÷ àpz éðz .'åëå "úøaeòî øîBà éñBé éaø" .ïäéìéàî¥¥¥¤©¦¥¥§¤¤¨¥©¨©¥
äéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî øîBà éñBé éaø :øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨©¦¥¥§¤¤¥¦¨¤¨§¨¤¨

ìLúBðBò L¯zîééñå éøúa zçút :déì øîà ,dúòL dic ¨©¨§¨¨¨©¥¨§©§¦§¥§¨§©§
ábà àúléîe ,zøîà÷ ä÷éðî àéäå úøaeòî àîìc !àãça©£¨¦§¨§¤¤§¦¥¦¨¨¨§©§¦§¨©©

déçøBàïì òîLî à÷¯éîéì dì ïéìBò døeaéò éîéc §¥¨©§©¨¦¥¦¨¦¨¦¥
:àéðúãk .døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîéå dúe÷éðî¥¦¨¦¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¦§©§¨
ïéìBò dúe÷éðî éîéå ,dúe÷éðî éîéì dì ïéìBò døeaéò éîé§¥¦¨¦¨¦¥¥¦¨¦¥¥¦¨¦
úçàå døeaéò éîéa íézL ä÷éñôä ,ãöék ;døeaéò éîéì dì̈¦¥¦¨¥©¦§¦¨§©¦¦¥¦¨§©©
,døeaéò éîéa úçàå dúe÷éðî éîéa íézL ,dúe÷éðî éîéa¦¥¥¦¨§©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥¦¨
dúe÷éðî éîéa äöçîe úçàå døeaéò éîéa äöçîe úçà©©¤¡¨¦¥¦¨§©©¤¡¨¦¥¥¦¨

¯ì úBôøèöîìLdì ïéìBò døeaéò éîé àîìLa .úBðBò L ¦§¨§§¨¦§¨¨§¥¦¨¦¨
dì zçkLî dúe÷éðî éîéì¯ä÷éðî÷càìæàåäøaòéîe, ¦¥¥¦¨©§©©§¨§¨¥¦¨§¨§¨¦©§¨

zçkLî éëéä døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîé àlà¤¨§¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥¦©§©©§
íc :àîéà úéòaéàå ,àúLáé äãéìa :àîéà úéòaéà ?dì̈¦¨¥¥¨§¥¨§¥§¨§¦¨¥¥¨©
.àãç éðz :àîéà úéòaéàå ,ãeçì äãéì íãå ãeçì äcð¦¨§§©¥¨§§¦¨¥¥¨§¥£¨
ìàeîLe ,eälekà :áø øîà .'åëå "dúòL dic eøîà äna"©¤¨§©¨§¨¨¨©©©§§¥
ä÷éðîe úøaeòî ìáà ,äð÷æe äìeúa àlà eðL àì :øîà̈©Ÿ¨¤¨§¨§¥¨£¨§¤¤¥¦¨

¯øîà ïëå .ïúe÷éðî éîé ìk ïéic ,ïøeaéò éîé ìk ïéic©¨¨§¥¦¨©¨¨§¥§¥¨§¥¨©
eðL àì :øîà ïðçBé éaøå ,eälekà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦©§§©¦¨¨¨©Ÿ¨

ä÷éðîe úøaeòî ìáà ,äð÷æe äìeúa àlà¯éîé ìk ïéic ¤¨§¨§¥¨£¨§¤¤¥¦¨©¨¨§¥
eéäL ä÷éðîe úøaeòî ,éàpúk .ïúe÷éðî éîé ìk ïéic ,ïøeaéò¦¨©¨¨§¥§¥¨§©¨¥§¤¤¥¦¨¤¨
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc - dcp(iying meil)

:diwfg lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywd -éàòlà éaølr ©§¦¨©¦¦§©
,diwfgäî éëålcaddïéadphwBæxg`l dcba lr mzk `vnpy §¦©¥

d`nhn `dz mc d`xz m`y zngny xne` dz`y ,dipyd dii`xd
,`nh dnzk s` ,zrl zrnìoiaäìeúá,z`yipyïéøBäè äéîcL §§¨¤¨¤¨§¦

onf lk mzk d`vn m`e ,dcp mc `le mileza mc mdy milezy iptn
xg` d`xn el yiy mc d`xz m`y s` ,`nh epi` mixedh dincy

.d`nh `dz milezad mcn:`xnbd zvxznBæ ,àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨
,z`yipy dleza -éeöî dôøéNzngn xedh mc da didiy ievn - ¦§¨¨

,mileza mca mzkd z` zelzl yie ,milezadBæå`vnpy dphw - §
,dcba lr mzkéeöî dôøéN ïéàea zelzl xedh mc da ievn oi` - ¥¦§¨¨

.d`nh i`ce ,dtebn mzkd `a m`e ,mzkd z`
:dphw ly minzke qxcne wex oipra dpc `xnbdøîà ,àleò øîà̈©¨¨©

dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz ,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨
,äiðLe äðBLàø íòt äúàøå ,úBàøì`vnp m`dñøãîe dweø ¦§§¨£¨©©¦¨§¦¨¨¦§¨¨

,÷eMa`ede dcp `id m` mircei ep` oi`e ,dly `edy reciy xnelk ©
`ed ixd ,xedh `ede dcp dpi`y e` ,`nh,øBäèdwfged `ly iptn ¨

e .d`ex `idyénð dîúkmb -.øBäè:opgei iax ixaca wtzqn `ler ¦§¨©¦¨
àðòãé àìårcei ipi`e -íà`ed ,xedh dnzky opgei iax xn`y dn §Ÿ¨©§¨¦

déãéc,envr ixacn -déaøc íàiax meyn `ed df oic mby e` - ¦¥¦§©¥
.eax wcvedi oa oerny

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìmeyn e` envr meyn ok xn` m` §©¨§¨¦¨
:`xnbd daiyn .eaxéåäéîìmiaeyg diwfg ly eixac eidiy - §¦§¥

k,íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøácdkld xn` m`y .ezenk dkld oi`e §¨¨¤¤¨¦§§©¦
cigi `ed diwfgy `vnp ,eax wcvedi oa oerny iax ly enyn ef
iax cbpke ,envr meyn (`"r) lirl eilr wlgy opgei iax cbpk
meyn ok xn` opgei iax m` j` .opgei iaxk xaeqd wcvedi oa oerny

.cigi cbpk cigi `l` o`k oi` ,envr
:wtqd z` zhyet `xnbdïéáø àúà ékoiax `ayk -éúeçð ìëå ¦£¨¨¦§¨¨¥

àné,laal l`xyi ux`n micxeid minkgd zriq lke -äeøîà ©¨©§¨
÷ãöBäé ïa ïBòîL éaøkly enyn xedh dnzky ef dkld exn` - §©¦¦§¤§¨¨

ly eixack miaeyg diwfg ixacy `vnpe .wcvedi oa oerny iax
`ly zwepizy ,opgei iaxk `l` ezenk dkld oi`e ,mipy mewna cg`
mzkd ,dcba lr mzk `vnpe minrt izy dz`xe ,ze`xl dpnf ribd

.xedh
:mc d`exd dphw oipra cer dpc `xnbd,éáBè øa äi÷ìç áø øîà̈©©¦§¦¨©¦

úBàøì äpîæ òébä àlL ú÷Bðéz,dpey`xd mrta mc eiykr d`exe ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§
eléôà`id m`úòôBLmcäòáL ìk,dzcp inidðéàdaeygàlà £¦©©¨¦§¨¥¨¤¨

,úçà äiàø`xze wiqtzy cr zrl zrn d`nhn dpi`eizy cer d §¦¨©©
.zei`x

diwlg ax ly epeyln :`xnbd dywn,úòôBL 'eléôà'm`y rnyn £¦©©
,zg` dii`x wx aygpy xzei lecb yecig dfa yi zrtey dy`d

àéòaî àìå`id m`y xnel jixv oi`e -ú÷ñBtzxfege ze`xln §Ÿ¦©§¨¤¤
xyt` i`e .xzei heyt oic edfy ,zg` dii`x `l` dpi`y ,d`exe

ixdy ,ok xnel,äaøcà`id m`ú÷ñBt,d`exe zxfegedì àéåä- ©§©¨¤¤©§¨¨
aygp df ixd.úBiàø ézLk:`xnbd zvxznàlàax xn` jk ¦§¥§¦¤¨

,iaeh xa diwlgúòôBLå ,úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðézmcìk ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§©©¨
äòáL,dzcp inidðéàdaeyg.úçà äiàø àlàdiwlg ax ok`e ¦§¨¥¨¤¨§¦¨©©

aygp ok` d`exe zxfege zwqet `id m`e ,'elit`' zaiz xn` `l
.zecxtp zei`x dz`x eli`k

:mc d`exd dphw oipra ztqep dkld,àéiç øa éîéL áø øîà̈©©¦¦©¦¨
,úôìãî,dtih xg` dtih dtebn mcd `veiy dphw xnelkdðéà ©§¤¤¥¨
zaygpäàBøk:`xnbd dywn .mcàéæç÷ àäå,mc d`ex ixde - §¨§¨¨¨§¨

:`xnbd zvxzn .d`exk zaygp dpi`y okzi ji`eàîéàxen` - ¥¨
ztlcny ,iniy ax ly ezpeekadðéàzaygpúòôBLklkdy ,mc ¥¨§©©

,zg` dii`xk aygpú÷ñBôk àlàeli`k aygpy ,d`exe zxfege ¤¨§¤¤
zrn `nhz ,d`xze xefgz xdhzy ixg` m`e ,zecxtp zei`x dz`x
dtebn `veiyky ,ezpeeka ok yxtp m` :dywne `xnbd zxfeg .zrl

,zrteyk zaygp dpi` dtih ixg` dtihììkîdfn rnyn - ¦§¨

àøäð ék (énð) úòôBLciaeh xa diwlg ax xn`y 'zrtey'y - §©©©¦¦©£¨
`le ,wqtd `ll mxefd oirnk zrteyy epiid ,zg` dii`xk aygpy
.digze mini dray zrtey didzy xyt` i`y ,ok yxtl okzi

:`xnbd zvxznàîéà àlà,iniy ax ly ezpeeka [xen`-] ¤¨¥¨
ztlcndy,úòôBLk àlà dðéà.zg` dii`x `l` dpi`e ¥¨¤¨§©©

:zephw zwica oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,ï÷øôì eòébä àlL ãò ìàøNé úBða ,ä÷æç,mixerpd inil xnelk £¨¨§¦§¨¥©¤Ÿ¦¦§¦§¨

,äøäè ú÷æça ïä éøä,mda miievn mincd oi`y dwfga xnelkïéàå £¥¥§¤§©¨¢¨§¥
,ïúBà úB÷ãBa íéLpäla` .mc e`x m` owcal jixv oi` xnelk ©¨¦§¨

,äàîeè ú÷æça ïä éøä ,ï÷øôì eòébäMîmincdy dwfga xnelk ¦¤¦¦§¦§¨£¥¥§¤§©§¨
,mda miievníéLðåzelecb,ïúBà úB÷ãBa.mc e`x `ly xxal ick §¨¦§¨

úBúåeònL éðtî ,ãia ïúBà ïé÷ãBa ïéà øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥¥§¦¨©¨¦§¥¤§©§
zelwlwny,ïúBàzenxebe ,odipxetiva oze` zehxeyy ,xnelk ¨
.mc e`xiyïúBà úBçp÷îe ,íéðôaî ïîMa ïúBà úBëñ àlà¤¨¨¨©¤¤¦¦§¦§©§¨

,ïäéìéàî úB÷cáð ïäå ,õeçaîm` `viy mcl znxeb onyd zkiqy ¦©§¥¦§¨¥£¥¤
.`vi ok` m` mcd z` e`xi gepiwd ici lre ,epnf ribd

:dpyna epipy'åëå úøaeòî ,øîBà éñBé éaøodilr exary dwipne ©¦¥¥§¤¤
odilr exary mcew la` ,ozry oiic ,mc mda e`x `ly zeper yly

.miyp x`yk zrl zrn ze`nhn zeper ylyd`ian `xnbd
:iqei iax ixac da epypy `ziixaøæòìà éaøc dén÷ àpz éðz- ¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax iptl zeziixa dpey didy minkgd cg` dpyéñBé éaø©¦¥
ìL äéìò eøáòL ä÷éðîe úøaeòî ,øîBàúBðBò Lmda dz`x `ly ¥§¤¤¥¦¨¤¨§¨¤¨¨Ÿ

,mc.dzòL dic©¨©§¨
:`ziixad z` zx`an `xnbddéì øîàdpyy eze`l xfrl` iax ¨©¥

,eiptl `ziixad z`éøúa zçútzxn`y ,mizya jixac zgzt - ¨©§¨¦§¥
,dwipne zxaernàãça zîéiñåzxn`y ,zg`a jixac zniiqe - §¦©§¨©£¨

,miax oeyla 'ozry oiic' xnel jl dide ,cigi oeyla 'dzry dic'
zøîà÷ ä÷éðî àéäå úøaeòî àîìcclepy xnel jzpeek `ny - ¦§¨§¤¤§¦¥¦¨¨£©§§

`le ,dxarzpe dpa z` dwipn `idy e` ,eze` dwipn `ide dxaer
oeyla 'dzry dic' zxn` jkle ,dwipn e` zxaern xnel zpeekzd

i,cal dwipne cal zxaerna mb oicd `ed ok zn`ae .cigå`ziixad §
,dwipn `ide zxaerna df oic dhwpyà÷ déçøBà ábà àúléî¦§¨©©§¥¨

ïì òîLî,ab` jxca xac epl drinyd -éîéc[iniy-]døeaéò ©§©¨¦¥¦¨
dì ïéìBòsxhvdlìa minc zwqtddúe÷éðî éîéå ,dúe÷éðî éîé ¦¨§¥¥¦¨¦¥¥¦¨
dì ïéìBòsxhvdl.døeaéò éîéìdwpdd inie xeaird iniy ,epiide ¦¨¦¥¦¨

`ly oebk ,mc mda d`ex dpi`y zeper yly milydl mitxhvn
,odixg`y dwpdd inia zg` dpere dxeair inia zeper izy dz`x
xeaird inia zg` dpere dwpdd inia zeper izy dz`x `ly e`

.dzry dice minc zwleqn `id ixd ,odixg`yàéðúãkenke - ¦§©§¨
,`ziixaa epipyyéîéå ,dúe÷éðî éîéì dì ïéìBò døeaéò éîé§¥¦¨¦¨¦¥¥¦¨¦¥

.døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî:`ziixad zx`an,ãöékm` ¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥©
ä÷éñôäze`xl,dúe÷éðî éîéa úçàå ,døeaéò éîéa íézLe` ¦§¦¨§©¦¦¥¦¨§©©¦¥¥¦¨

ze`xl dwiqtdy,døeaéò éîéa úçàå ,dúe÷éðî éîéa íézLe` §©¦¦¥¥¦¨§©©¦¥¦¨
dper ze`xl dwiqtdyå ,døeaéò éîéa äöçîe úçàdperúçà ©©¤¡¨¦¥¦¨§©©

ì úBôøèöî ,dúe÷éðî éîéa äöçîely dwqtdìL,úBðBò Lm`e ¤¡¨¦¥¥¦¨¦§¨§§¨Ÿ
exariy cr zwleqn dpi`y xaeqd iqei iaxl s` ,jk xg` mc d`xz

.dzry dic ,zeper yly dilr
:`xnbd dywnàîìLay epipyy dn oaen -dì ïéìBò døeaéò éîé ¦§¨¨§¥¦¨¦¨
,dúe÷éðî éîéìcäøaòéîe àìæàå ä÷éðî÷c dì úçkLî`veny - ¦¥¥¦¨©§©©¨§¨¥¦¨§¨§¨¦©§¨

.dxarzp dwpdd ini jezae ,dwipn `idy ote`a dfk dxwn dz`
àlày epipyy dnéëéä ,døeaéò éîéì dì ïéìBò dúe÷éðî éîé ¤¨§¥¥¦¨¦¨¦¥¦¨¥¦

dì úçkLîmc dz`x ixd ,dfk dxwn `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨
dz`x `ly zetevx zeper yly dilr exar `l ok m`e ,dzcila

.mc mda
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàxaecny ,ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
àzLaé äãéìa.dzcil zrya mc dz`x `ly ,dyai dcila - §¥¨©¦§¨

:sqep uexiz,ãeçì äãéì íãå ãeçì äcð íc ,àîéà úéòaéàålky §¦¨¥¥¨©¦¨§§©¥¨§
oeik ,el` zeper jeza dcil mc dz`x m` s`e ,xg` oin `ed cg`
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc - dcp(iyiy meil)

úBàáe íc úBòôBL,ozewipne oxeair iniaïéicozryïøeaéò éîé ìk §¨¨©¨¨§¥¦¨
ïéiãåozryäãeäé éaøå éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,ïúe÷éðî éîé ìk §©¨¨§¥¥¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥§©¦§¨

,äðBLàø äéiàøa àlà ïzòL ïéic eøîà àì ,íéøîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§§¦Ÿ¨§©¨©§¨¤¨¦§¦¨¦¨
a ìáàdi`xäànèî äiðMrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî £¨¦§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.miypd x`yk
mb `xwpd ,'qpe` zngn zqe' dl yiy dy` ly dpica oecz ef `ibeq

.ote` dfi`ae zqe zraew m`d ,'zevitwd zqe' mya
:dpyna epipyíàåef dy`äúàød dzii`x z`'åëå äðBLàøzngn §¦¨£¨¦¨

.'dzry dic' dipyd dii`xa mb mixne` ,qpe`
:qpe` zngn d`exd dy`l rbepd oic ycgn `ped axáø øîà̈©©

,àðeäy dy`äúàøå ,äöô÷aeye ,dvtwy xg`l cin mcäöô÷ ¨¨§¨§¨£¨¨§¨
å,äúàøaeyeäúàøå äöô÷,ziyily mrt.úñå dì äòá÷ §¨£¨¨§¨§¨£¨¨§¨¨¤¤

zxxan .xaecn ote` dfi`ae ,dpeekd zqe efi`l zx`an `xnbd
:`xnbdéàîì,zqe dy`d draw dn oiprl -àîéìéàzqe drawy §©¦¥¨
,íéîéìeze`a minrt yly dvitw xg`l dz`xy xaecny epiide §¨¦

df ote`ae ,zaya oey`x meia dz`x mrt lkay oebk ,reaya mei
wecal dkixv oey`x mei lkay ,minil zqe drawy `ped ax ycgn

,dvtw `l elit`e ,mc d`ex dpi` m`dàì õéô÷ àìc àîBé ìk àä̈¨¨§Ÿ¨¦Ÿ
éàæçxg`l wx `l` ,mc dz`x `l ,dvtw `ly cr meid lka ixd - £©

.dvitw `ll oey`x meil zqe rawz recne ,dz`x dvtwy
:`xnbd dwiqnàlàyly dz`x dy` m`y ,`ped ax zpeek i`ce ¤¨

`id ixd ,reaya xg` meia df did mrt lkae ,dvtwy xg`l minrt
zqe zraew,úBöéô÷ì.dnvr z` wecal dkixv ,uetwzy mrt lkae ¦§¦

dy`dy ezpeeka dx`iay dn itl ,`ped ax ixac lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zevitwl zraewìk àéðúäåzqeäpòa÷zL- §¨©§¨Ÿ¤¦§¨¤¨

dze` reawl dvxzy,ñðBà úîçî,dz`xe dvtwy oebkeléôàm` ¥£©¤£¦
e dnk jk dkiyndàì ,íéîòt änkåàì éàî .úñå äòá÷yàì ©¨§¨¦Ÿ¨§¨¤¤©¨Ÿ
,ììk úñå äòá÷xn`y `ped ax lr dywe ,zevitwl oiae minil oia ¨§¨¤¤§¨

.zevitwl zqe zraew minrt yly dz`xe dvtwy dy`dy
:`xnbd zvxznàìy `id dpeekd `l` ,`ziixad zpeek efàì ŸŸ

eäééãeçì íéîéì úñå äòá÷[mcal-]eäééãeçì úBöéô÷ìå,[mcal-] ¨§¨¤¤§¨¦§©§§¦§¦§©§
úBöéô÷ìå íéîéì úñå dì äòá÷ ìáàmei lka dz`xy oebk ,cgi £¨¨§¨¨¤¤§¨¦§¦§¦

xg`l oey`x mei lkl zqe zraewe ,dvtwy xg`l reaya oey`x
.uetwzy

draw `ly `ziixad zpeek m` :`xnbd dywn,eäééãeçì íéîéì§¨¦§©§
.àèéLt§¦¨

:`xnbd zvxznéàæçå úaLa ãça õéô÷c ïBâk ,éMà áø øîà- ¨©©©¦§§¨¦§©§©¨©£©
,dz`xe oey`x meia dvtwyúaMáe] ,éàæçå úaLa ãça õéô÷å§¨¦§©§©¨©£©©©¨

àîéúc eäî .äöéô÷ àìa éàæç úaLa ãçìe ,[éàæç àìå äöô÷̈§¨§Ÿ£©§©§©¨£©§Ÿ§¦¨©§¥¨
yäöéô÷ àìå íéøâ÷c àeä àîBéc òøôîì àúléî éàìbéà- ¦§©¦§¨§©§¥©§¨§¨¨¦§Ÿ§¦¨

`le zei`xd z` dl mxeby df `ed meidy rxtnl epl dlbzd
`ly it lr s` oey`x meia dz`x ziyilyd mrta ixdy ,dvitwd

,oey`x meil zqe zraewe ,dvtwïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y ¨©§©¨
àîøb ìBîúàc énð äöéô÷c[zaya-] lenz` ly dvitwd mby - ¦§¦¨©¦§¤§¨§¨
,oey`x meia dzii`xl dnxbàì ézkàc íeMî éàæç àìc éàäå§©§Ÿ£©¦§©©¦Ÿ

äöéô÷ ïîæ àèîoiicry meyn `ed zaya xak dz`x `ly dne - §¨§©§¦¨
,cgi meidne dvitwdn akxen zqed ixdy ,dzii`x onf ribd `l
mei lk yeygl dkixvy ,xnelk ,zevitwle minil zqe zraew okle
ixac z` dligza `xnbd dx`iay itke] ea uetwz m` oey`x

.[`ziixad
xnbd:`ped ax ixaca xg` gqep d`ian `àðéøçà àðLéìax ixaca ¦§¨©£¦¨
.`ped,äúàøå äöô÷ ,àðeä áø øîàaeye,äúàøå äöô÷aeye ¨©©¨¨§¨§¨£¨¨§¨§¨£¨

äúàøå äöô÷,ziyily mrtúñå dì äòá÷wxàìå íéîéì ¨§¨§¨£¨¨§¨¨¤¤§¨¦§Ÿ
,úBöéô÷ìm` elit`e ,minrt yly dz`x eay df meil zyyegy ¦§¦

.yeygl dkixv dpi` cal zevitwle ,ea dvtw `l
zl`ey .`pixg` `pyild itl `ped ax zpeek z` x`az `xnbd

:`xnbdéîc éëéädz`xe dvtwy it lr s` ,minil wx zyyegy ¥¦¨¥
.minrt yly

:`xnbd dperãça õéô÷å ,éàæçå úaLa ãça õéô÷c ,éMà áø øîà̈©©©¦§¨¦§©§©¨©£©§¨¦§©
(àðéøçà) úaLa ãçìe ,(éàæç àìå äöô÷ úaMáe) ,éàæçå úaLa§©¨©£©©©¨¨§¨§Ÿ£©§©§©¨©£¦¨

äöéô÷ àìa éàæçmc dz`x [iyilyd] okn xg`ly oey`x meiae - £©§Ÿ§¦¨
,okl mcew dvtwy `llà÷c àeä àîBéc àúléî éàìbéà íúäc§¨¨¦§©¦§¨§¨§¨

íéøbzei`x z` dl mxeby df `ed meidy epl xxazd df ote`ay - ¨¦
dvtwy `ll dz`x ziyilyd mrta ixdy ,zevitwd `le mcd
`lle minil wx zqe drawy `ped ax xn` jk meyne ,okl mcew
oia reaya oey`x mei lkl meidn yeygl dkixvy xnelk ,zevitwl

.yeygl dkixv dpi` zevitwle ,`l m` oiae uetwz m`

äðùî
dkixv zexdha zwqerd dy`y minkg zpwz z` d`ian dpynd

wecaldxn`p miyp el`a zx`ane ,mc dz`x m`d axre xwea lka
:dxn`p `l el`ae ef dpwz

eøîàL ét ìò óàxy`k ,zqe dl yiy dy`y (.a lirl) dpyna ©©¦¤¨§
mc d`ex `iddzòL diczenexz rxtnl d`nhn dpi`y - ©¨©§¨

,dl reawd onfd mcew ze`xl dlelr dpi` `idy meyn ,zexdhe
mewn lknú÷ãBa úBéäì äëéøöaxrae xweaa mei lka dnvr z` §¦¨¦§¤¤

,mc `vnz `ny miyp x`yk,äcpä ïî õeçdray d`nh `idy ¦©¦¨
wecal dkixv dpi` okle ,mc mda ze`xl siqez `l m` elit` mini

.mini mze`aådy` okøäBè íc ìò úáLBiä`ide dcliy dy` - §©¤¤©©©
d`xz m` elit`y oeik ,wecal dkixv dpi`y ,'xdehd ini'a z`vnp

.z`nhp `l `id minid mze`a mc
dkixv zexdha dweqrd dy` lky ,ztqep dpwz d`ian dpynd
dxn`p miyp el`a zx`ane ,dlra mr zynyn `idy drya wecal

:dxn`p `l el`ae ef dpwz
íécòa úLnLîelk dkixv ,mei lka wecal zxkfpd dpwzdn ueg - §©¤¤§¦¦

ixg`e iptl mipicqa dnvr z` wecal ,zqe dl yiy elit`e ,dy`
.dlra mr zynyny,øäBè íc ìò úáLBiî õeçdkixv dpi`y ¦¤¤©©©

dh dnc ixd ,d`xz m` s`y meyn yinyz ixg`e iptl wecal,xe
åokíéøBäè äéîcL äìeúáxg`l zelil rax` d`xzy mincdy - §§¨¤¨¤¨§¦

`nh mc epi` mc `vnz m` s`y meyne ,mixedh dlral dlrapy
.milezad inca ezelzl yi `l`

:mei lka wecal dkixvy dpey`xd dpwzd z` yxtl zxfeg dpynd
ú÷ãBa úBéäì äëéøö íéîòôe,wecal minkg dekixvdy ef dy` ©£©¦§¦¨¦§¤¤

a cg`úéøçL,dlila oda dwqrzdy zexdhd z` xiykdl ick ©£¦
d`xz m` elit` ,dxedh `idy ef dwicaa eiykr `vnz xy`ky
zexdhd lr wtzqz `l ,mc jk xg`y dlila e` mei eze`a

,zexedh ody rcze df dlila oda dwqrzdyåcg`,úBLîMä ïéá §¥©§¨
d`xz m` elit`e ,meia oda dwqrzdy zexdhd z` xiykdl ick

.eixg`y meia e` dlila mc
:'micra zynyne' ly dipyd dpwzd z` yxtl zxfeg dpynd

e,micra dnvr z` wecal dy`d dkixvúøáBò àéäL äòLá§¨¨¤¦¤¤
dnvr z` dpikne diweqir x`ynìdúéa úà LnL.dlra mr - §©¥¤¥¨

nexz zelke`d zepdkl zewical ztqep dpwz d`ian dpynd:ze
ïäéìò úBøéúé,dwical dpwz dtqep ,zexkfpd zewicadn ueg - §¥£¥¤

miypaúBðäkwecal zekixv ody zenexza zewqrzne zelke`d Ÿ£
s`äîeøza úBìëBà ïäL äòLaick ,dnexza zelke` ody iptl - §¨¨¤¥§©§¨

.d`neha zenexz elk`i `ly,øîBà äãeäé éaøwecal zekixv ody ©¦§¨¥
ïúøáò úòLa óàzexaere zexneb ody drya -,äîeøza ìBëàlî ©¦§©£¨¨¨¦¤¡©§¨

onfa xak d`nh dzidy yeygp `l mc jk xg` d`xz m`y ick
zngn odn x`ypy dn z` `nhpe zenexza dzribpe dzlik`

.dci lr e`nhpy

àøîâ
ziaxre zixgy dwicaa zeaiig miypd lky epzpyna epipyïî õeç¦

.äcpä:`xnbd zx`an.ä÷éãa àéòa àì dúcð éîé CBúác ©¦¨¦§§¥¦¨¨Ÿ¨£¨§¦¨
.ziaxre zixgya wecal dkixv dcpd oi` recn zxxan `xnbd
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קמט oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

úåòôåù.`wec e`l Ðäöô÷.qpe` ied Ðäúàøå äöô÷dl draw minrt yly Ð

.lif`e yxtnck ,zqeíéîéì àîéìéàdvtwe ,dz`xe zaya cg`a dvtw oebk Ð

d`xzy onf lke .zaya cg`a zqe dl draw Ð ziyily oke ,dz`xe zaya cg`a

`le ,zaya cg` ribd m`e .dzry dic Ð dvitw `la elit`e ,zaya cg`a cer

epnfa gxe`c ,wtqn d`nh Ð dnvr dwca

.zaya cg`a `nei lk ,`a `edõéô÷ àìã
éàæç àì.`ed dzqe e`l `nl` Ðàìà
úåöéô÷ìici lr minrt yly dz`xc oeik Ð

mei lkae ,dvitw zii`xl dlbxed ,dvitw

dwca `l m`e .d`exa dl opiwfgn uetwzy

.zay zeni x`y elit`e ,d`nh Ðíéîéì
úåöéô÷ìåÐ uetwzy zaya cg` lk Ð

ze`xl `ed dpnfc ,d`exa dl opiwfgn

.dvitw ici lr zaya cg`aåäééãåçì íéîéì
àèéùô.draw `lc Ðíéøâ à÷ã àåä àîåéã

`la elit` ,dzqe zaya cg`a `die Ð

.dvitwïì òîùî à÷`lc xn`c `d Ð

dnxb lenz`c dvitwc ,minil zqe draw

zaya cg`a zqe dl oi`e .`pci`dc dii`xl

,zaya cg` `la dvitwl `le ,dvitw `la

.lenz`n `ifg `lcnäðùîéô ìò óà
äúòù äéã åøîàù.zqe dl yiy dy`a Ð

ú÷ãåá úåéäì äëéøözixgy mei lka Ð

.miyp x`yk ,ziaxreäãðä ïî õåçÐ

dpi`e ,dray d`nh Ð cg` mei dz`xyn

dii`x `la ixdy ,dray lk dwica dkixv

.d`nh `idøäåè íã ìò úáùåéäådnlc Ð

!`id dxedh Ð mc d`xz elit` ,dwica dl

íéãòá úùîùîåzqe dl yiy it lr s` Ð

yinyz iptl wecale micra ynyl dkixv

.yinyz xg`leïéøåäè äéîãù äìåúáåÐ

ynyl dkixv dpi` `idc .zelil drax`

epzyp elit`e ,xedh dnc ixdy ,micra

meync :opixn` dynye li`ed ,dinc d`xn

`kid ,ziaxre zixgy la` .dpzyp yinyz

dkixv ,dpey`x dlira xg` dyny `lc

d`xn epzyp `ny :`xnba yxtnck ,dwica

.dly mincú÷ãåá úåéäì äëéøö íéîòôåÐ

.dy` lkúåùîùä ïéáå úéøçùzixgy Ð

Ð ziaxr ,dlil ly zexdh xiykdl Ð

`nrh opixn`ck ,mei ly zexdh xiykdl

.oiwxit yixaäúéá úà ùîùì.dlra mr Ð

àøîâäúáéæ éîé êåúîdz`x oebk Ð

dxfge ,yceg y`xaxyr dynga dz`xe

daifl die`x `idy minia zcneryk ,ycegl

dxfge .dcpl dcp oiay mei xyr cg` epiidc

.ycegl xyr dyngae ,yceg y`xa dz`xe

`le ,ycegl xyr dynga dz`xe dxfge

.zqe zeriawl dii`x jdl daif inic zei`x izxz oitxhvne ,ycega xyr dyngl zqe dl drawy Ð eiptly yceg y`xa dz`xäúãð éîéá úñå äì úòáå÷ äùà ïéàå
,reawl dii`x dcp ini zii`x oi`y .zqe draw `l Ð ycega iyinga minrt cer dz`xe dxfge ,zecp inia epiidc ycega iyinga dz`xe dxfge ,yceg y`xa dz`x oebk Ð

.dzecp inia ze`xl dlelr `idyøéôùxg` meil minrt dyly zqe dpyz m` rcile zqe reawl i`e ,`id d`nh Ð iienhl i`c ,dwica `ira `lc oizipzna ipzw Ð

.draw `lc zxn` `d Ð eiykr cr dcenl dpi`yíåúñ ïéòîî,`gxi yixe ,`gxi yix i`fgc oebk :(a,hl dcp) "mizek zepa" wxt idliya opgei iaxc `ail` yxtnck Ð

micw`c `de ,draw `gxi yixa dzqe :xn`c ,mzd yxtnck .`gxi yixa zqe zeriaw ded ikd elit`c ,dzecp inia `ziixza dii`x dedc Ð `gxi yixe ,dynge mixyre

Ð i`fge micw`c `d :xn`ck ,mezq oirnk dl opiayg dpexg` dii`x mbe mezq oirnn wfged zqed zligzc meyn ,draw i`ce `dc .da etqezi` ixizi minc Ð i`fge

ipzw `nzq `l` ,icin da biltn `l `dc ,dcp zlgza ixiin `lc) oizipzn ik dcp ini jeza edi zqe ly zepey`xd zei`xdy oebk ,gezt oirnn la` .`ed minc ztqez

dxfge ,dwqte ,meid dz`xy Ð mezq oirnn :`pixg` `pyil .zqe rawz `l Ð d`ex `id elit`e ,dpirn gztp ixdy ,zecp inia dwica `ira `l jklid ,("dcpd on ueg"

`l Ð ziyily oke ,ycega iriaxa dipy mrt dz`xe ,ycegl iriax ,iyily ,ipy ,oey`x dz`xe ,dwqt `ly oebk Ð gezt oirnn la` .dzcpl iyinga e` iriaxa dz`xe

.ipira xyi oey`xe .gezt oiirna oizipzne ,rawinl `nw zecpc ycega iriaxc dii`x `ipdnáùéì úù÷áîxyr drax` mei e` xkfl iriaya oebk ,dcil ini oilkyk Ð

.d`nh `id d`ex dpi` elit` `dc ,dwica `ira `l Ð dawpløîàã áøì àçéðä.(a,dl dcp) "mizek zepa" wxta Ðàåä ãçà ïéòîdcil ly dray jeza `ad mc Ð

.`ed cg` oirnn Ð dray xg`l `ad mceåúàîè äøåúä.dawpl xyr drax`e xkfl dray jez Ðåúøäè äøåúäå.xdehd ini lk Ðøéôù`ira `lc oizipzn ipzw Ð

.xgnl dxedhe meid d`nh ,dwqt `l oiae dwqt oia `dc ,dwicaéåìì àìàdrax`e xkfl dray seqle ,xedhd mzqpe dcild ini lk `nhd gztp ,od zepiirn ipy :xn`c Ð

`l `dc ,weqtzy cr ,d`nh `id mlerl ipinya elit`c iell dil `xiaq ,dray xg`l dray jezn zrteyc mzd `pniwe`e .xedhd gztpe `nhd mzqp Ð dawpl xyr

.'eke `nlic iriaya wecaz Ð `nhd mzqp
úéá
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àìàipyil ,ok m`c :dywe .ediicegl zevitwl :i"yx yxit Ð 'ek `ipzde zevitwl

?ezxaqn xfeg dnle ,ediicegl zevitwl `l` minil zqe draw `l :jenqa

`wck ,dicegl zevitwl zqe draw `lc :ipyil ?`hiyt minil :jixtc ,inp jenqae

minil epiidc ,zevitwl s` Ð "zevitwl `l`" :yxtl d`xpe ?`xwirn jzrc `wlq

Ð ediicegl zevitw la` ,zevitw mr

.draw `lc cenlzdl `hiyt

äöô÷,opiqxb ipnif zlz Ð dz`xe

["eznai lr `ad"a] opixn`ck

oaxk `pz ol mzq zezqeac (a,cq zenai)

"dy`d" wxt onwl ,l`ilnb oa oerny

cr ,zqe zraew dy`d oi` :opzc (`,bq)

.minrt yly eprawzy

ïéòîîi`fgc oebk :i"yx yxit Ð mezq

d"ke ,`gxi yixe ,`gxi yix

oebk Ð gezt oirne .`gxi yixe ,`gxia

ini jeza eid zqe ly zepey`xd zei`xdy

yix e` .(`gxi yixe ,`gxia d"k e`) ,dcp

i`fg ziyilyae dipya oke ,`gxia 'de ,`gxi

m`e .`gxi yix i`fg `le ,`gxia yng

zepa" idliy yxtnc `tt axle :xn`z

`gxia ynge `gxi yix :(a,hl dcp) "mizek

`le `gxia yng Ð iyilyae ,ipnif ixz Ð

`gxia 'da zqe dl drawc ,`gxi yix i`fg

!opgei iaxl oizipzn diail` dyw ,ziriaxa

Ð "gezt oirn" yxti edi`c :xnel yie

.`gxia ynge `gxi yix ipnif zlz i`fgc

i`fgc ixii` `tt axc onwl yixtc i`nle

i`dc ,`gxia ynge `gxi yix oipnif zlz

oirn" oizipzn yxti ,"mezq oirn" ixwn inp

dz`xy :yxitc ,i"yxc xg` yexitk "gezt

.mipey`x miycg dylya mitevx 'c 'b 'a '`
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úBàáe íc úBòôBL¯,ïøeaéò éîé ìk ïéicïéiãåéîé ìk §¨¨©¨¨§¥¦¨§©¨¨§¥
éaøå äãeäé éaøå éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,ïúe÷éðî§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦¥§©¦§¨§©¦

àlà ïúòL ïéic eøîà àì :íéøîBà ïBòîLäéiàøa ¦§§¦Ÿ¨§©¨§¨¨¤¨¦§¦¨
äiðMa ìáà ,äðBLàø¯äãé÷tîe úòì úòî äànèî ¦¨£¨©§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨

.äãé÷ôì:àðeä áø øîà .'åëå "äðBLàø äúàø íàå" ¦§¦¨§¦¨£¨¦¨¨©©¨
äúàøå äöô÷ ,äúàøå äöô÷ ,äúàøå äöô÷¯dì äòá÷ ¨§¨§¨£¨¨§¨§¨£¨¨§¨§¨£¨¨§¨¨

íéîéì àîéìéà ?éàîì .úñå¯õéô÷ àìc àîBé ìk àä ¤¤§©¦¥¨§¨¦¨¨¨§¨¨¥
àlà !éàæç àìúBöéô÷ììk :àéðúäå ,äðòa÷zLúîçî ¨£©¤¨¦§¦§¨©§¨¨¤¦§©£¨¥£©

ñðBà¯åàì éàî !úñå äòá÷ àì íéîòt änk eléôà¯ ¤£¦©¨§¨¦Ÿ¨§¨¤¤©¨
!ììk úñå äòá÷ àì¯íéîéì úñå äòá÷ àì ,àì Ÿ¨§¨¤¤§¨ŸŸ¨§¨¤¤§¨¦

eäééãeçìúBöéô÷ìåíéîéì úñå dì äòá÷ ìáà ,eäééãeçì §©§§¦§¦§©§£¨¨§¨¨¤¤§¨¦
úBöéô÷ìå!àèéLt eäééãeçì íéîéì .¯ïBâk :éLà áø øîà §¦§¦§¨¦§©§§¦¨¨©©©¦§
õéô÷cúaLa ãçaéàæçåõéô÷å ,,éàæçå úaLa ãça §¨¥§©§©¨©£©§¨¥§©§©¨©£©

,éàæç àìå äöô÷ úaLáeãçìeàìa éàæç úaLa.äöéô÷ §©¨¨§¨§¨£©§©§©¨£©§¨§¦¨
àeä àîBéc òøôîì àúléî éàìâéà :àîéúc eäîíéøâ÷c ©§¥¨¦§©¦§¨§©§¥©§¨§¨¨¥

ïì òîLî à÷ ,äöéô÷ àìåäöéô÷céîðìBîúàc,àîøb §¨§¦¨¨©§©¨¦§¦¨©¦§¤§¨§¨
éàæç àìc éàäå¯.äöéô÷ ïîæ àèî àì ézkàc íeMî §©§Ÿ£©¦§©©¦¨§¨§©§¦¨

äöô÷ ,äúàøå äöô÷ :àðeä áø øîà ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨©©¨¨§¨§¨£¨¨§¨
äúàøå äöô÷ ,äúàøå¯àìå íéîéì úñå dì äòá÷ §¨£¨¨§¨§¨£¨¨§¨¨¤¤§¨¦§Ÿ

úaLa ãça õéô÷c :éLà áø øîà ?éîc éëéä .úBöéô÷ì¦§¦¥¦¨¥¨©©©¦§¨¥§©§©¨
,éàæçåõéô÷e,éàæç àìå äöô÷ úaLáe ,éàæçå úaLa ãça ©£©§¦§©§©¨©£©§©¨¨§¨§¨£©

àìa éàæç (àðéøçà) úaLa ãçìe.íéøb à÷c àeä àîBéc àúléî éàìâéà íúäc ,äöéô÷ §©§©¨©£¦¨£©§¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¨§¨§¨¨¥
äðùîdúòL dic eøîàL ét ìò óà¯äëéøöäcpä ïî õeç ,ú÷ãBa úBéäìúáLBiäå ©©¦¤¨§©¨§¨¨§¦¨¦§¤¤¦©¦¨§©¤¤

.øäBè íc ìòúLnLîeíéãòa¯õeçúáLBiî,øäBè íc ìòäìeúáeíéîòôe .íéøBäè äéîcL ©©©§©¤¤§¥¦¦¤¤©©©§¨¤¨¤¨§¦©£©¦
ú÷ãBa úBéäì äëéøö¯ì úøáBò àéäL äòLáe ,úBLîMä ïéáe úéøçLúBøéúé .dúéa úà LnL §¦¨¦§¤¤©£¦¥©§¨§¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨§¥

úòLa óà :øîBà äãeäé éaø .äîeøúa úBìëBà ïäL äòLa úBðäk ïäéìòïúøáòìBëàlî £¥¤Ÿ£§¨¨¤¥§¦§¨©¦§¨¥©¦§©£¥¨¨¦¤¡
.äîeøúaàøîâ."äcpä ïî õeç"¯CBúácïa ïBòîL éaøì àçéðä .ä÷éãa éòa àì dúcð éîé ¦§¨¦©¦¨¦§§¥¦¨¨¨¨¥§¦¨¨¦¨§©¦¦§¤

éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà øîàc Lé÷ìdúáéædúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà ïéàå , ¨¦©£©¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨§¥¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨
¯dúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà øîàc ïðçBé éaøì àlà ;øétL¯äòá÷ àîìéc ,÷Bcáz ©¦¤¨§©¦¨¨©£©¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨¦§¦§¨¨§¨

àðà àðéîà ék :ïðçBé éaø Cì øîà !úñå dì¯àëéädéúéæçcïéònîïéònî déúéæç ìáà ,íeúñ ¨¤¤¨©¨©¦¨¨¦¨¦¨£¨¥¨©£¦¥¦©§¨¨£¨£¦¥¦©§¨
çeút¯:Czòã à÷ìñ à÷ ."øäBè íc ìò úáLBiäå" .éøîà àìúLwáî.øäBè íc ìò áLéì ¨©¨£©¦§©¤¤©©©¨¨§¨©§¨§©¤¤¥¥©©©

Búøäè äøBzäå Búànè äøBzä ,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àçéðä¯øîàc éåìì àlà ,øétL ¨¦¨§©©£©©§¨¤¨©¨¦§¨§©¨¦£¨©¦¤¨§¥¦©£©
íä úBðéòî éðL¯éðî àä :éåì Cì øîà !àîè ïéòî àeää ÷ñt àì ézkà àîìéc ,÷Bcáz §¥©§¨¥¦§¦§¨©©¦¨§©©©§¨¨¥¨©¨¥¦¨¨¦
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc - dcp(iyiy meil)

(.ãì ïìäì) éøîàc ,àéä éànL úéa.àeä ãçà ïéòî ,dywn ¥©©¦§¨§¦©§¨¤¨
:`xnbdéànL úéák àpz ïì íúñåzvxzn .mzenk dkld oi`y §¨©¨©¨§¥©©
:`xnbdàeä ú÷Bìçî Ck øçàå íúñd`aed (my) oldl dpynay §¨§©©¨©£¤

,df oica zwelgnå,(:an zenai) `ed llkdCk øçàå íúñ ìk §¨§¨§©©¨
íúñk äëìä ïéà ú÷Bìçî,dnzq o`k dpyndy yxtl ozip okle ©£¤¥£¨¨¦§¨

.mzenk dkld oi`y s` i`ny ziak
:sqep uexizáLéì úLwáî éðz÷ éî ,àîéà úéòaàå`l oiicry - §¦¨¥¥¨¦¨¨¥§©¤¤¥¥

inil d`neh inin z`vl dvex `ide dly 'xdehd ini' eligzd
`lde ,dxdhéðz÷ úáLBé`nhd dpiirn wiqtd xaky yxtl yie ¤¤¨¨¥

,d`xz m` s`y oeik ,wecal dkixv dpi` okle ,xdehd inil dqpkpe
`nhz `l.

:`xnbd zl`eyúáLBé éà,xdehd inil dqpkp xakyàøîéîì éàî ¦¤¤©§¥§¨
ica dkixv dpi`y heyt -mby oeik melk dl lirez `l ixdy ,dw

:`xnbd daiyn .`id dxedh ,d`xz m`àîéúc eäîmewn lkny ©§¥¨
úñå dì äòá÷ àîìéãc ÷Bcáéz.[xdehd inia zFi`x ici lrà÷ ¦§§¦§¨¨§¨¨¤¤¦¨

ïì òîLîmeyn ,dwica dkixv dpi`yïéònîc] (ïéòîã)øBäè [ ©§©¨§¦©§¨¨
äòá÷ àì àîè ïéòîìoi` ,xdehd ini jeza dz`x m` s` ,jkle §©§¨¨¥Ÿ¨§¨

f`y xdehd ini elky xg`l zqe zeriawl zetxhvn el` zFi`x¦
.`nh oirnn `id dii`xd

:`xnbd zl`eyàçéðäxdehd inia wecal dkixv dpi`y,éåìì ¨¦¨§¥¦
,íä úBðéòî éðL øîàc,`nh oirnl xedh oirnn zraew dpi`eàlà §¨©§¥©§¨¥¤¨

,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì`l recndì äòá÷ àîìéc ÷Bcáz §©§¨©©§¨¤¨¦§¦§¨¨§¨¨
úñå:`xnbd zvxzn .[xdehd inia zFi`x ici lréîéî ,éëä eléôà ¤¤¦£¦¨¦¦¥

äòá÷ àì äàîeè éîéì äøäès` ,okle ,`ed cg` oirny s` ,zqe ¨¢¨¦¥§¨Ÿ¨§¨
.wecal daiigl oi` ax zrcl

:dpyna epipy'åëå íécòa úLnLîexdeh mc lr zayein ueg §©¤¤§¦¦
.mixedh dincy dlezae

zxxane ,onwl dpyna lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd
:epzpynn zeywdl yi m`d(:ãñ ïî÷ì) íúä ïðzàlL ú÷Bðéz , §©¨¨¦¤¤Ÿ

úBàøì dpîæ òébä,zecp mcBð ,íéøîBà éànL úéa ,úàOðåïéðú ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦
dìynyldlra mrúBìéì òaøàoi`eyipd lil mrmc lk mday , ¨©§©¥

.mileza mc `edy milez ,d`xzy,íéøîBà ìlä úéáedl mipzep ¥¦¥§¦
mileza mca zelzle dlra mr ynyläknä äéçzL ãòcr - ©¤¦§¤©©¨

.[dlirad zkn `txzzy
mca milez oi`y lld zia micen mda mipte` dyly d`ian `xnbd

:milezaeðL àì ,ìàeîL øîà ìãéb áø øîàcry lld zia ¨©©¦©¨©§¥Ÿ¨
,mileza mca milez dknd digzyàlàote`aä÷ñt àlL ¤¨¤Ÿ¨§¨

ze`xlnLéîLz úîçî`ly cg` yinyz dilr xar `ly - ¥£©©§¦
,ea dz`xåf`m` elit`LéîLz úîçî àlL äúàømca milez §¨£¨¤Ÿ¥£©©§¦
.milezaìáàm`ä÷ñtze`xlnLéîLz úîçîmrt dynyy - £¨¨§¨¥£©©§¦

,yinyzd zngn dz`x `le zg`åjk xg`,äúàøzngn oia §¨£¨
,yinyz zngn `ly oiae xg` yinyzäàîè,dyny xy`k ixdy §¥¨

`linne ,d`txp dknde elk xak milezady epl xxazd dz`x `le
m` oke .[`ed `nh df mcå ,LéîLz àìa úçà äìéì øáòeixg`l ¨©©§¨¤¨§Ÿ©§¦§

äúàø,yinyz zngn `ly,[äàîèdlila dyny `l ixdy ¨£¨§¥¨
.mileza mca mcd z` zelzl lkepy dii`xd iptlym` okeepzLð¦§©

dlL íéîã äàøîdz`xy milezad inc d`xnn eiykr d`exy ©§¥¨¦¤¨
,dpey`xd dlirad onfa,äàîèdf mc oi`y giken df iepiyy oeik §¥¨

.mileza mcn
:l`eny mya lcib ax ly oexg`d epic lr epzpynn dywn `xnbd

äðBé éaø áéúîoicd lrlld zia micen mincd d`xn epzyp m`y ¥¦©¦¨
,d`nh `idy,epzpyna epipyy dnn,íéøBäè äéîcL äìeúáe§¨¤¨¤¨§¦

,lcib axk m`e ,yinyz zrya dwica dkixv dpi`yéànàdpi` ©©
y xnel epl yi `ld ,wecal dkixvíécòa LnLzixg`e iptl §©¥§¦¦

yinyz,dlL íéîã äàøî epzLð àîìéãc.[d`nh didze §¦§¨¦§©©§¥¨¦¤¨
lr zvxzne ,mincd d`xn epzyd ly df oica welig d`ian `xnbd

:dpei iax ziiyew z` df itàLéø àîéà ,àáø øîàmiypdy epipyy ¨©¨¨¥¨¥¨
,ziaxre zixgy wecal zekixvíc ìò úáLBiäå äcpä ïî õeç'¦©¦¨§©¤¤©©

,'øäBèxdeh mc lr zayeie dcp `weecy wiecneàéòa àìc àeä ©§Ÿ¨£¨
[ä÷éãa àéòa ,ïéøBäè äéîcL äìeúa ìáà ,ä÷éãaàlà ,m`y §¦¨£¨§¨¤¨¤¨§¦¨£¨§¦¨¤¨

,ok wiicp,éããäà ïééL÷dkixv dpi` dlezay x`ean `tiqay ©§¨©£¨¥
.dwica,wlgl yi i`ce `l`ïàkzynyn dpi`y epipyy ,`tiqa - ¨

meyn `ed ,micra,äLnMLelit`y oeik dwica dkixv dpi` okle ¤¦§¨
dxedh didz ,milezad mc d`xnn dpey ed`xny mc d`xz m`

meynïøëò LnL ,àîéàãmdi`xn z` dpiy yinyzd xa`y - §¥¨©¨£¨¨
,[`ed mileza mc zn`ae ,mincd lyeli`eïàklcib ax ixaca - ¨

xaecn ,d`nh ,dly mincd d`xn epzyp xy`ky ,l`eny mya
käLnL àlLm` f`e ,dwical jenq zexdha dwqr `l` meid ¤Ÿ¦§¨

ze`nh zexdhde `id ,dly mincd d`xn epzyp`yixa okle .
dlezad s` ,zexdh xdhl ick ziaxre zixgy zwica lr xaecny

.[m`nhze mincd epzyd `ny dwica dkixv
mb miyxetn l`eny mya lcib ax ly mipicdy d`ian `xnbd

ziixaa:`íéøeîà íéøác äna ,éëä énð àéðzd`xzy mc lky - ©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦
,lld zia zrcl dknd `txzzy cr mileza mca milez`weec

kä÷ñt àlLze`xlnå ,LéîLz úîçîf`m` elit`àlL äúàø ¤Ÿ¨§¨¥£©©§¦§¨£¨¤Ÿ
LéîLz úîçî.d`nh dpi`e mileza mca milez ep`ìáàm` ¥£©©§¦£¨

ä÷ñtze`xlnå ,LéîLz úîçîjk xg`äúàøyinyz zngn oia ¨§¨¥£©©§¦§¨£¨
,llk yinyz zngn `ly oiae xg`.äàîèm` okeúçà äìéì øáò §¥¨¨©©§¨¤¨

å LéîLz àìaeixg`läúàø,yinyz zngn `ly.äàîèm` oke §Ÿ©§¦§¨£¨§¥¨
.äàîè ,dlL íéîã äàøî epzLð¦§©©§¥¨¦¤¨§¥¨

:dpyna epipy'åëå äëéøö àéä íéîòtzixgy zwcea zeidl ©£©¦¦§¦¨
.dzia z` ynyl zxaer `idy dryae ziaxre

zixgya wecal dpynd zepwz exn`p dy` efi`a zx`an `xnbd
:yinyz mcewe ziaxreeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,ziaxre zixgy zwcea `idyúBøäèì àlàdweqrd dy`a - ¤¨¦§¨
,rxtnl m`nhz `ly ick zwceae ,zexdhaäìòáì ìáàdy` - £¨§©§¨

,dlra mr ynyl dvex `l` zexdha dweqr dpi`yúøzeî`ll ¤¤
zrn jeza d`xz `ny yeygl dkixv dpi`e ,dwica.zrl

:`xnbd zl`eyàèéLtiabl `le zexdh iabl zxacn dpyndy §¦¨
,dlraixdy,ïðz úéøçL,dlral dwicaa xaecn `ly i`ceae ©£¦§©

meia dhnd z` oiynyn oi` ixdydpyna xaecny heyt `linne ,
:`xnbd daiyn .[zexdhl dpwz lrøîzà éà àlàl`eny mya ¤¨¦¦§©

jgxk lr ,zexdh iabl zxacn epzpyny,øîzà àôéqàepipyy ©¥¨¦§©
,dpynaì úøáBò àéäL äòLáe,dúéa úà LnLjk lreáø øîà §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨¨©©

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé,yinyz mcew wecal dkixvyàlà §¨¨©§¥Ÿ¨¤¨
äMàa`idyúBøäèì ä÷éãa àéòác Bbîc ,úBøäèa ä÷eñò- §¦¨£¨¦§¨§¦§¨£¨§¦¨¦§¨

jxevl yinyz xg`l dwica dkixv `idy minkg epwzy jezny
yinyzd zngn dz`x `ny ,zexdh,.[dìòáì ä÷éãa énð àéòä£¨©¦§¦¨§©§¨

ìáày dy`ä÷éãa àéòa àì ,úBøäèa ä÷eñò dðéà.dlral £¨¥¨£¨¦§¨Ÿ¨£¨§¦¨
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîwx dwica aeig oi`y l`eny ©¨©§©¨
`ld ,yinyzlàðéðz(.åè ïî÷ì)äøäè ú÷æça íéLpä ìk , §¦¨¨©¨¦§¤§©¨¢¨

,ïäéìòáì,yinyz mcew dwica dkixvy yxetn epzpyna dxe`kle §©£¥¤
my dpynde zexdha dweqrd dy`a zxacn epzpyny ,i`ce `l`

:`xnbd zvxzn .df oica l`eny ycig dne ,dweqr dpi`aéà¦
éléî éðä àðéîà äåä ïéúéðúnîzexdha dweqr dpi` xy`ky ¦©§¦¦£¨¨¦¨¨¥¦¥

,dwica dkixv dpi`,úñå dì LiL äMàayeygl dkixv dpi` okle §¦¨¤¤¨¤¤
,zexdha zwqer dpi`yk dz`x `ny,úñå dì ïéàL äMà ìáà£¨¦¨¤¥¨¤¤

ä÷éãa àéòa,l`eny eprinyd dfe ,zexdha dweqr dpi`yk elit` ¨£¨§¦¨
dkixv dpi` zexdha dweqr dpi` m` ,zqe dl oi`y dy` s`y

.dlral dwica
:`xnbd zl`eyïéúéðúî àäå,yinyz iptl dwica daiigyäMàa §¨©§¦¦§¦¨

,[ïðé÷ñò úñå dì LiLdkixv dpi`y l`eny ycig ef dy`ae ¤¤¨¤¤¨§¦©
:`xnbd zvxzn .zqe dl oi`y dy`a `le ,yinyz mcew dwica

ïéa ïéúéðúîdy`aïéa úñå dì LiLy dy`aàäå ,úñå dì ïéà ©§¦¦¥¤¤¨¤¤¥¥¨¤¤§¨
ïì òîLî à÷,dpynd,úñå dì Léc áb ìò óàcdxeht dpi` ¨©§©¨§©©©§¤¨¤¤

`l` ,dlral zewican ixnblàéòa ,úBøäèì ä÷éãa àéòác Bbî¦§¨£¨§¦¨¦§¨¨£¨
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

éøîàã àéä éàîù úéá.`ed cg` oirn "mizek zepa" wxta Ðéðú÷ úáùåéxaky Ð

.xdeh ini eqpkpúñå äì äòá÷ àîìéãmixyrn zei`x yly ,dawpc mipeny jez Ð

elkiyky ,miylyl miylyn zei`x izy Ð iaxle ,l`ilnb oa oerny oaxl Ð mixyrl

.mixyrl zqe dil ded xdeh iniäëîäzngn mc d`ex `dzy onf lkc ,dlira zkn Ð

.`ed mileza mc Ð yinyzåðù àìÐzia`

.i`w lldä÷ñô àìù.mc ze`xnn Ðúîçî
ùéîùú.dz`x ,dynyy onf lkc Ðäúàøå

ùéîùú úîçî àìùdxfg elit` ,xnelk Ð

dl opiwfgn Ð yinyz zngn `ly meia dz`xe

.dwqt `l yinyz zngne li`ed ,mileza mca

ùéîùú úîçî ä÷ñô ìáàmrt dynyy Ð

dz`xy oia ,dz`x ok ixg`e ,dz`x `le zg`

yinyz zngn dz`x `ly oia yinyz zngn

dwqt yinyz zryac oeik :opixn`c .d`nh Ð

dfe ,xak elk milezady xacl milbx ,zg` mrt

.cxi `nh mewnníéîã äàøî åðúùðÐ

.dpey`x dlira mc d`xnníéãòá ùîùúÐ

.yinyz xg`l cg`e yinyz iptl cg`ïàë
äùîùù,micra zynyn dpi`y ipzwc `d Ð

xg`l `ifg inp i`c ,eiykr dynyc meyn

.oixedh Ð mcd d`xn epzype yinyzøåîéàã
ïøëò ùîù.yinyzd xa` Ðàìù ïàë

äùîù,dly minc d`xn epzyp" xn`c `d Ð

zexdha `l` ,meid dyny `ly Ð "d`nh

zexdh oiprl ,jklid .dwical jenq dwqr

epiid yinyz iptle .dwica `ira ziaxre zixgy

yinyz xg`lc oeikc :dwica `ira `lc `nrh

dekxv` `l inp yinyz iptl ,dwica `ira `l

`ira `l Ð dlral lk :onwl opixn`c .opax

yinyz xg`l dwica `irac ebn `l` ,dwica

,dlral yinyz iptl dwica inp `ira zexdhl

dynyy o`k :`pixg` `pyil .ebn `kil `kde

,dwica `ira `l Ð oey`x yinyz xg`l

:xeni` Ð epzyp elit`e ,ziaxre zixgy elit`e

`lyk Ð oi`nh epzyp ipzc `de .oxkr yny

,`ed `nrh e`le .oey`xd dlil xg`l dyny

`dc ,d`nh inp Ð epzyp `l elit` ok m`c

opixn` yinyz `la zg` dlil dilr dxar

.d`nhc lirlåðù àìzixgy opzc `d Ð

.zwcea ziaxreúøúåî äìòáì ìáà`la Ð

.dwicaïðú úéøçù àèéùô,`ed zexdhc Ð

.meia dhn oiynyn oi` `dcä÷éãá àéòáã åâî
úåøäèìxg`l dz`x `ny ,yinyz xg`l Ð

.yinyz zngn yinyzä÷éãá éîð àéòá
äìòáì.yinyz iptl Ðàðéðú éîð àäÐ

.(`,eh dcp) ipy wxt oizipznaäøäè ú÷æçáÐ

lr dwica opirac ipzwc oizipzne ,odilral

dweqra `kdc :oizipzn dl zvxzn ikd jgxk

.zexdha dweqr dpi`ya mzde ,zexdhaàäå
ïðé÷ñò úñå äì ùéá àëäã ïéúéðúîÐ

`de ,'eke "dzry dic exn`y it lr s`e" :ipzwc

:xn`e l`eny ixiin dlre ,zqe dl yiya i`ce

`l Ð zqe dl oi` la` ,zxzen dlral la`

.xn`wäì ïéà ïéá äì ùé ïéá:xn`c oeikc Ð

,zqe dl oi`c oky lk ,dwica `ira zqe dl yi

.zxzen dlral la` ,l`eny xn`w edlek`e

rnyn `w `d ,zqe dl yia oizipzn ixii`c `de

.'ek ab lr s`c olàðîéæ àãç ìàåîù øîàäå
,dlral dwica `ira `l zqe dl oi` elit`c Ð

.zexdh zeyrl dlibx ok m` `l`àðîé÷åàåÐ

.onwlíéøåîà íéøáã äîá.dwica `irac Ð

ìúåøäèla` ,zexdha dweqra ,xnelk Ð

.`l Ð zexdha dweqr dpi`y `cixb dlral
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àìà`l` ,ayil zywana iwen axc :iiepyl ivn ded Ð wecaz `ed cg` oirn xn`c axl

.cg` oipra oizipzn ediiexzc `ail` iiepyl dil `gipcåìéôàinil dxdh inin ikd

zeper yly dilr exary dy` lk ,xn`c xfril` iaxl :zeywdl oi`e Ð draw `l d`neh

`l ,d`neh inil dxdh inin inp ikdc Ð zeper yly weqtz `ny ,xdeh inia wecaz ,'ek

.dwqtd ixwn

úùîùîådy`"`e "miyp rax`"` Ð micra

.i`w "zqe dl yiyàìùdwqt

,d`ex zynyny mrt lkc Ð yinyz zngn

blten yinyz elit`dyly e` ycg exiagn

wxta xn`ck .xedhe ,yinyz mc ied Ð miycg

drax` iax dl ozpe dyrn :(a,dq dcp) `xza

dlila dyny ike .ycg xyr mipy jezn zelil

`la jk xg`ly dlila e` ,ezxgnl dz`xe

ipy mei dz`x m` la` .dxedh Ð yinyz

dlil dilr xar" xn`wck .d`nh Ð dyenyl

meiae .'ek "yinyz `la zg`m` ,inp yinyz

m`e .d`nh Ðyn` lyn dly minc d`xn epzyp

elit` ,ok ixg` dz`xe ,yinyz zngn dwqt

.d`nh Ðyinyz `la oia yinyza oia mei eze`a

inc lk dpey`x d`iaa elke ,dknd dzig i`cec

my) `xza wxta xn`c iy` axl elit`e .mileza

Ð mc `vne lrae xfge ,mc `vn `le lra :(a,cq

lra dpey`x d`iaa :`ni`c meyn epiid ,dxedh

dpey`x d`iaac ,`kd la` .l`enyk ,diihda

.dknd dzig i`ce Ð mc `vn `l dipyae mc `vn

ìëizyxit Ð odilral dxdh zwfga miypd

.(`,eh) ipy wxt onwl

àãçepiax yxit Ð xnzi` dzxag llkn

llkn xnzi` `kdc jdc :xi`n oa l`eny

yxit `l `iddac ,d`xp oi`e .onwlc `idd

wiic `ax `l` ,zexdha dweqra ixii`c l`eny

`a` xa dinxi iax dil biltn `lcn oiwxita

,dwica `ira zexdhl Ð zqe dl yia :`xif iaxl

Ð zqe dl oi` .dwica `ira `l Ð dlral

xaqw dpin rny ,dwica `ira inp dlral

d`xp jkl .dwica `ira `l dlral lk :l`eny

meyne ,`kdc jd llkn xnzi` `iddc :yxtl

oi` s`c `kdc jdn rci ded `a` xa dinxi iaxc

iaxl biltn `l ,dlral dwica `ira `l zqe dl

.ikd `xif

àéðúm`e .zxzen dlral la` Ð 'ek ikd inp

?ixii` zqe dl yia `wec `nlice :xn`z

zwfga dgipd la`" `tiq ipzcn :xnel yie

dl yia i`c .zqe dl oi`a ixiinc llkn ,"d`nh

m` elit` :dcica ibeltl dil ded ,`wec zqe

`l` .'ek zqe dl oi` m` ,dxedh zwfga dgipd

d`nh zgkyn `l zqe dl oi`a s`c meyn

jenqae .d`nh zwfga dgipda `l` ,dlral

la` :inp ipzwc ,'ek oilrete oixngc `ziixaa

zqe dl yiac ab lr s` ,d`nh zwfga dgipd

d`nh zwfga dgipdac meyn epiid Ð ixiin

xn`zy cr ,d`nh Ð dxr elit` :opireny`

dl oi`a ,dxedh zwfga dgipd la` ."ip` dxedh"

`ac oeikc .dwica `ira `l Ð dxrc `kid ,zqe

:(`,ai) onwl opixn`e .draez `nzqn ,jxcd on

epiax axde .efn dlecb dwica jl oi` ,drazy oeik

`ziixac `yixc :azk aeh mei epiax axd oa dcedi

dlrea Ð dwipne zxaern :`ztqeza diepy ikd ef

lirl xn`c ,`aiwr iaxl elit` :yexit ,xedh

dy` lke .rxtnl dlrea d`nhnc mc d`exa

oi`c :yexit Ð miypd lk x`y oke ,zqe dl yiy

m`c Ð dpwfe dleza :yxtl `xaq oi`c .zqe odl

.`yixc dwipne zxaern icda edl ipz ded ,ok

zexedhe ,zexdhl :yexit Ð rbna ze`nhn

.zqe dl oi`c ixiin `ziixa `nl` .odilral

ira

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

àpz ïì íúñå .àeä ãçà ïéòî éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦©§¨¤¨§¨©¨©¨
?éànL úéák¯íúñ ìëå ,àeä ú÷Bìçî Ck øçàå íúñ §¥©©§¨§©©¨©£¤§¨§¨

ú÷Bìçî Ck øçàå¯äëìä ïéàíúñk:àîéà úéòa éàå . §©©¨©£¤¥£¨¨¦§¨§¦¨¥¥¨
,úáLBé éà .éðú÷ "úáLBé" ?"áLéì úLwáî" éðú÷ éî¦¨¨¥§©¤¤¥¥¤¤¨¨¥¦¤¤

?àøîéîì éàî¯:àîéúc eäî÷Bcáézäòá÷ àîìéãc , ©§¥§¨©§¥¨¦§§¦§¨¨§¨
úñå dì¯ïì òîLî à÷ïéòîcøBäèïéòîìàì àîè ¨¤¤¨©§©¨§©§¨¨§©§¨¨¥¨

áøì àlà ,íä úBðéòî éðL øîàc ,éåìì àçéðä .äòá÷̈§¨¨¦¨§¥¦©£©§¥©§¨¥¤¨§©
àeä ãçà ïéòî øîàc¯!úñå dì äòá÷ àîìéc ,÷Bcáz ©£©©§¨¤¨¦§¦§¨¨§¨¨¤¤

¯éîéî ,éëä eléôàäàîeè éîéì äøäè¯.äòá÷ àì £¦¨¦¦¥¨¢¨¦¥§¨¨¨§¨
òébä àlL ú÷Bðéz :íúä ïðz .'åëå "íéãòa úLnLîe"§©¤¤§¥¦§©¨¨¦¤¤Ÿ¦¦©
dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa ,úàOðå úBàøì dpîæ§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨

ãò :íéøîBà ìlä úéáe .úBìéì òaøàäéçzL.äknä ©§©¥¥¦¥§¦©¤¦§¤©©¨
ä÷ñt àlL àlà eðL àì :ìàeîL øîà ,ìcéb áø øîà̈©©¦¥¨©§¥Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨§¨
ìáà .LéîLz úîçî àlL äúàøå ,LéîLz úîçî¥£©©§¦§¨£¨¤Ÿ¥£©©§¦£¨

äúàøå LéîLz úîçî ä÷ñt¯úçà äìéì øáò .äàîè ¨§¨¥£©©§¦§¨£¨§¥¨¨©©§¨©©
äúàøå LéîLz àìa¯dlL íéîc äàøî epzLð .äàîè §Ÿ©§¦§¨£¨§¥¨¦§©©§¥¨¦¤¨

¯,íéøBäè äéîcL äìeúáe :äðBé éaø áéúî .äàîè§¥¨§¦©¦¨§¨¤¨¤¨§¦
?éànàLnLzíéîc äàøî epzLð àîìéãc ,íéãòa ©©§©¥§¥¦§¦§¨¦§©©§¥¨¦

úáLBiäå äcpä ïî õeç :àLéø àîéà ,àáø øîà !dlL¤¨¨©¨¨¥¨¥¨¦©¦¨§©¤¤
øäBè íc ìò¯äìeúa ìáà ,ä÷éãa àéòa àìc àeä ©©©§¨¨£¨§¦¨£¨§¨
ïéøBäè äéîcL¯!éããäà ïééL÷ àlà .ä÷éãa àéòa¯ïàk ¤¨¤¨§¦¨£¨§¦¨¤¨©§¨©£¨¥¨

¯äLnMLïàk ,ïøëò LnL àîéàc ,¯.äLnL àlL ¤¦§¨§¥¨©¨£¨¨¨¤Ÿ¦§¨
íéøeîà íéøác äna :éëä éîð àéðz¯úîçî ä÷ñt àlL ©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦¤Ÿ¨§¨¥£©

úîçî ä÷ñt ìáà ,LéîLz úîçî àlL äúàøå LéîLz©§¦§¨£¨¤Ÿ¥£©©§¦£¨¨§¨¥£©
äúàøå LéîLz¯LéîLz àìa úçà äìéì øáò ,äàîè ©§¦§¨£¨§¥¨¨©©§¨©©§Ÿ©§¦

äúàøå¯dlL íéîc äàøî epzLð ,äàîè¯.äàîè §¨£¨§¥¨¦§©©§¥¨¦¤¨§¥¨
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .'åëå "äëéøö àéä íéîòt"©£©¦¦§¦¨¨©©§¨¨©§¥

dìòáì ìáà ,úBøäèì àlà eðL àì¯.úøzeî¯,àèéLt Ÿ¨¤¨§¨¢£¨§©§¨¤¤§¦¨
!ïðz "úéøçL"¯øîzà éà ,àlà¯:øîzà àôéqà ©£¦§©¤¨¦¦§©©¥¨¦§©

ì úøáBò àéäL äòLáeäãeäé áø øîà .dúéa úà LnL §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨¨©©§¨
,úBøäèa ä÷eñò äMàa àlà eðL àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¨¤¨§¦¨£¨§¨¢

éòác BbîcúBøäèì ä÷éãa à¯.dìòáì ä÷éãa éîð àéòa §¦§¨£¨§¦¨§¨¢¨£¨©¦§¦¨§©§¨
úBøäèa ä÷eñò dðéà ìáà¯à÷ éàî .ä÷éãa àéòa àì £¨¥¨£¨§¨¢¨¨£¨§¦¨©¨

!ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìk :àðéðz ?ïì òîLî©§©¨§¥¨¨©¨¦§¤§©¨¢¨§©£¥¤
¯ïéúéðúnî éà¯éléî éðä :àðéîà äåä¯LiL äMàa ¦¦©§¦¦£¨¨¦¨¨¥¦¥§¦¨¤¥

úñå dì ïéàL äMà ìáà ,úñå dì¯.ä÷éãa àéòa¯ ¨¤¤£¨¦¨¤¥¨¤¤¨£¨§¦¨
!ïðé÷ñò úñå dì LiL äMàa ïéúéðúî àäå¯ïéúéðúî¯ §¨©§¦¦§¦¨¤¥¨¤¤¨§¦©©§¦¦

:ïì òîLî à÷ àäå ,úñå dì ïéà ïéa úñå dì LiL ïéa¥¤¥¨¤¤¥¥¨¤¤§¨¨©§©¨
úBøäèì ä÷éãa àéòác Bbî ,úñå dì Léc áb ìò óàc§©©©§¥¨¤¤¦§¨£¨§¦¨§¨¢

¯àãç ìàeîL døîà àäå .dìòáì ä÷éãa éîð àéòä£¨©¦§¦¨§©§¨§¨£©¨§¥£¨
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc - dcp(iyiy meil)

(.ãì ïìäì) éøîàc ,àéä éànL úéa.àeä ãçà ïéòî ,dywn ¥©©¦§¨§¦©§¨¤¨
:`xnbdéànL úéák àpz ïì íúñåzvxzn .mzenk dkld oi`y §¨©¨©¨§¥©©
:`xnbdàeä ú÷Bìçî Ck øçàå íúñd`aed (my) oldl dpynay §¨§©©¨©£¤

,df oica zwelgnå,(:an zenai) `ed llkdCk øçàå íúñ ìk §¨§¨§©©¨
íúñk äëìä ïéà ú÷Bìçî,dnzq o`k dpyndy yxtl ozip okle ©£¤¥£¨¨¦§¨

.mzenk dkld oi`y s` i`ny ziak
:sqep uexizáLéì úLwáî éðz÷ éî ,àîéà úéòaàå`l oiicry - §¦¨¥¥¨¦¨¨¥§©¤¤¥¥

inil d`neh inin z`vl dvex `ide dly 'xdehd ini' eligzd
`lde ,dxdhéðz÷ úáLBé`nhd dpiirn wiqtd xaky yxtl yie ¤¤¨¨¥

,d`xz m` s`y oeik ,wecal dkixv dpi` okle ,xdehd inil dqpkpe
`nhz `l.

:`xnbd zl`eyúáLBé éà,xdehd inil dqpkp xakyàøîéîì éàî ¦¤¤©§¥§¨
ica dkixv dpi`y heyt -mby oeik melk dl lirez `l ixdy ,dw

:`xnbd daiyn .`id dxedh ,d`xz m`àîéúc eäîmewn lkny ©§¥¨
úñå dì äòá÷ àîìéãc ÷Bcáéz.[xdehd inia zFi`x ici lrà÷ ¦§§¦§¨¨§¨¨¤¤¦¨

ïì òîLîmeyn ,dwica dkixv dpi`yïéònîc] (ïéòîã)øBäè [ ©§©¨§¦©§¨¨
äòá÷ àì àîè ïéòîìoi` ,xdehd ini jeza dz`x m` s` ,jkle §©§¨¨¥Ÿ¨§¨

f`y xdehd ini elky xg`l zqe zeriawl zetxhvn el` zFi`x¦
.`nh oirnn `id dii`xd

:`xnbd zl`eyàçéðäxdehd inia wecal dkixv dpi`y,éåìì ¨¦¨§¥¦
,íä úBðéòî éðL øîàc,`nh oirnl xedh oirnn zraew dpi`eàlà §¨©§¥©§¨¥¤¨

,àeä ãçà ïéòî øîàc áøì`l recndì äòá÷ àîìéc ÷Bcáz §©§¨©©§¨¤¨¦§¦§¨¨§¨¨
úñå:`xnbd zvxzn .[xdehd inia zFi`x ici lréîéî ,éëä eléôà ¤¤¦£¦¨¦¦¥

äòá÷ àì äàîeè éîéì äøäès` ,okle ,`ed cg` oirny s` ,zqe ¨¢¨¦¥§¨Ÿ¨§¨
.wecal daiigl oi` ax zrcl

:dpyna epipy'åëå íécòa úLnLîexdeh mc lr zayein ueg §©¤¤§¦¦
.mixedh dincy dlezae

zxxane ,onwl dpyna lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd
:epzpynn zeywdl yi m`d(:ãñ ïî÷ì) íúä ïðzàlL ú÷Bðéz , §©¨¨¦¤¤Ÿ

úBàøì dpîæ òébä,zecp mcBð ,íéøîBà éànL úéa ,úàOðåïéðú ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦
dìynyldlra mrúBìéì òaøàoi`eyipd lil mrmc lk mday , ¨©§©¥

.mileza mc `edy milez ,d`xzy,íéøîBà ìlä úéáedl mipzep ¥¦¥§¦
mileza mca zelzle dlra mr ynyläknä äéçzL ãòcr - ©¤¦§¤©©¨

.[dlirad zkn `txzzy
mca milez oi`y lld zia micen mda mipte` dyly d`ian `xnbd

:milezaeðL àì ,ìàeîL øîà ìãéb áø øîàcry lld zia ¨©©¦©¨©§¥Ÿ¨
,mileza mca milez dknd digzyàlàote`aä÷ñt àlL ¤¨¤Ÿ¨§¨

ze`xlnLéîLz úîçî`ly cg` yinyz dilr xar `ly - ¥£©©§¦
,ea dz`xåf`m` elit`LéîLz úîçî àlL äúàømca milez §¨£¨¤Ÿ¥£©©§¦
.milezaìáàm`ä÷ñtze`xlnLéîLz úîçîmrt dynyy - £¨¨§¨¥£©©§¦

,yinyzd zngn dz`x `le zg`åjk xg`,äúàøzngn oia §¨£¨
,yinyz zngn `ly oiae xg` yinyzäàîè,dyny xy`k ixdy §¥¨

`linne ,d`txp dknde elk xak milezady epl xxazd dz`x `le
m` oke .[`ed `nh df mcå ,LéîLz àìa úçà äìéì øáòeixg`l ¨©©§¨¤¨§Ÿ©§¦§

äúàø,yinyz zngn `ly,[äàîèdlila dyny `l ixdy ¨£¨§¥¨
.mileza mca mcd z` zelzl lkepy dii`xd iptlym` okeepzLð¦§©

dlL íéîã äàøîdz`xy milezad inc d`xnn eiykr d`exy ©§¥¨¦¤¨
,dpey`xd dlirad onfa,äàîèdf mc oi`y giken df iepiyy oeik §¥¨

.mileza mcn
:l`eny mya lcib ax ly oexg`d epic lr epzpynn dywn `xnbd

äðBé éaø áéúîoicd lrlld zia micen mincd d`xn epzyp m`y ¥¦©¦¨
,d`nh `idy,epzpyna epipyy dnn,íéøBäè äéîcL äìeúáe§¨¤¨¤¨§¦

,lcib axk m`e ,yinyz zrya dwica dkixv dpi`yéànàdpi` ©©
y xnel epl yi `ld ,wecal dkixvíécòa LnLzixg`e iptl §©¥§¦¦

yinyz,dlL íéîã äàøî epzLð àîìéãc.[d`nh didze §¦§¨¦§©©§¥¨¦¤¨
lr zvxzne ,mincd d`xn epzyd ly df oica welig d`ian `xnbd

:dpei iax ziiyew z` df itàLéø àîéà ,àáø øîàmiypdy epipyy ¨©¨¨¥¨¥¨
,ziaxre zixgy wecal zekixvíc ìò úáLBiäå äcpä ïî õeç'¦©¦¨§©¤¤©©

,'øäBèxdeh mc lr zayeie dcp `weecy wiecneàéòa àìc àeä ©§Ÿ¨£¨
[ä÷éãa àéòa ,ïéøBäè äéîcL äìeúa ìáà ,ä÷éãaàlà ,m`y §¦¨£¨§¨¤¨¤¨§¦¨£¨§¦¨¤¨

,ok wiicp,éããäà ïééL÷dkixv dpi` dlezay x`ean `tiqay ©§¨©£¨¥
.dwica,wlgl yi i`ce `l`ïàkzynyn dpi`y epipyy ,`tiqa - ¨

meyn `ed ,micra,äLnMLelit`y oeik dwica dkixv dpi` okle ¤¦§¨
dxedh didz ,milezad mc d`xnn dpey ed`xny mc d`xz m`

meynïøëò LnL ,àîéàãmdi`xn z` dpiy yinyzd xa`y - §¥¨©¨£¨¨
,[`ed mileza mc zn`ae ,mincd lyeli`eïàklcib ax ixaca - ¨

xaecn ,d`nh ,dly mincd d`xn epzyp xy`ky ,l`eny mya
käLnL àlLm` f`e ,dwical jenq zexdha dwqr `l` meid ¤Ÿ¦§¨

ze`nh zexdhde `id ,dly mincd d`xn epzyp`yixa okle .
dlezad s` ,zexdh xdhl ick ziaxre zixgy zwica lr xaecny

.[m`nhze mincd epzyd `ny dwica dkixv
mb miyxetn l`eny mya lcib ax ly mipicdy d`ian `xnbd

ziixaa:`íéøeîà íéøác äna ,éëä énð àéðzd`xzy mc lky - ©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦
,lld zia zrcl dknd `txzzy cr mileza mca milez`weec

kä÷ñt àlLze`xlnå ,LéîLz úîçîf`m` elit`àlL äúàø ¤Ÿ¨§¨¥£©©§¦§¨£¨¤Ÿ
LéîLz úîçî.d`nh dpi`e mileza mca milez ep`ìáàm` ¥£©©§¦£¨

ä÷ñtze`xlnå ,LéîLz úîçîjk xg`äúàøyinyz zngn oia ¨§¨¥£©©§¦§¨£¨
,llk yinyz zngn `ly oiae xg`.äàîèm` okeúçà äìéì øáò §¥¨¨©©§¨¤¨

å LéîLz àìaeixg`läúàø,yinyz zngn `ly.äàîèm` oke §Ÿ©§¦§¨£¨§¥¨
.äàîè ,dlL íéîã äàøî epzLð¦§©©§¥¨¦¤¨§¥¨

:dpyna epipy'åëå äëéøö àéä íéîòtzixgy zwcea zeidl ©£©¦¦§¦¨
.dzia z` ynyl zxaer `idy dryae ziaxre

zixgya wecal dpynd zepwz exn`p dy` efi`a zx`an `xnbd
:yinyz mcewe ziaxreeðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,ziaxre zixgy zwcea `idyúBøäèì àlàdweqrd dy`a - ¤¨¦§¨
,rxtnl m`nhz `ly ick zwceae ,zexdhaäìòáì ìáàdy` - £¨§©§¨

,dlra mr ynyl dvex `l` zexdha dweqr dpi`yúøzeî`ll ¤¤
zrn jeza d`xz `ny yeygl dkixv dpi`e ,dwica.zrl

:`xnbd zl`eyàèéLtiabl `le zexdh iabl zxacn dpyndy §¦¨
,dlraixdy,ïðz úéøçL,dlral dwicaa xaecn `ly i`ceae ©£¦§©

meia dhnd z` oiynyn oi` ixdydpyna xaecny heyt `linne ,
:`xnbd daiyn .[zexdhl dpwz lrøîzà éà àlàl`eny mya ¤¨¦¦§©

jgxk lr ,zexdh iabl zxacn epzpyny,øîzà àôéqàepipyy ©¥¨¦§©
,dpynaì úøáBò àéäL äòLáe,dúéa úà LnLjk lreáø øîà §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨¨©©

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé,yinyz mcew wecal dkixvyàlà §¨¨©§¥Ÿ¨¤¨
äMàa`idyúBøäèì ä÷éãa àéòác Bbîc ,úBøäèa ä÷eñò- §¦¨£¨¦§¨§¦§¨£¨§¦¨¦§¨

jxevl yinyz xg`l dwica dkixv `idy minkg epwzy jezny
yinyzd zngn dz`x `ny ,zexdh,.[dìòáì ä÷éãa énð àéòä£¨©¦§¦¨§©§¨

ìáày dy`ä÷éãa àéòa àì ,úBøäèa ä÷eñò dðéà.dlral £¨¥¨£¨¦§¨Ÿ¨£¨§¦¨
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîwx dwica aeig oi`y l`eny ©¨©§©¨
`ld ,yinyzlàðéðz(.åè ïî÷ì)äøäè ú÷æça íéLpä ìk , §¦¨¨©¨¦§¤§©¨¢¨

,ïäéìòáì,yinyz mcew dwica dkixvy yxetn epzpyna dxe`kle §©£¥¤
my dpynde zexdha dweqrd dy`a zxacn epzpyny ,i`ce `l`

:`xnbd zvxzn .df oica l`eny ycig dne ,dweqr dpi`aéà¦
éléî éðä àðéîà äåä ïéúéðúnîzexdha dweqr dpi` xy`ky ¦©§¦¦£¨¨¦¨¨¥¦¥

,dwica dkixv dpi`,úñå dì LiL äMàayeygl dkixv dpi` okle §¦¨¤¤¨¤¤
,zexdha zwqer dpi`yk dz`x `ny,úñå dì ïéàL äMà ìáà£¨¦¨¤¥¨¤¤

ä÷éãa àéòa,l`eny eprinyd dfe ,zexdha dweqr dpi`yk elit` ¨£¨§¦¨
dkixv dpi` zexdha dweqr dpi` m` ,zqe dl oi`y dy` s`y

.dlral dwica
:`xnbd zl`eyïéúéðúî àäå,yinyz iptl dwica daiigyäMàa §¨©§¦¦§¦¨

,[ïðé÷ñò úñå dì LiLdkixv dpi`y l`eny ycig ef dy`ae ¤¤¨¤¤¨§¦©
:`xnbd zvxzn .zqe dl oi`y dy`a `le ,yinyz mcew dwica

ïéa ïéúéðúîdy`aïéa úñå dì LiLy dy`aàäå ,úñå dì ïéà ©§¦¦¥¤¤¨¤¤¥¥¨¤¤§¨
ïì òîLî à÷,dpynd,úñå dì Léc áb ìò óàcdxeht dpi` ¨©§©¨§©©©§¤¨¤¤

`l` ,dlral zewican ixnblàéòa ,úBøäèì ä÷éãa àéòác Bbî¦§¨£¨§¦¨¦§¨¨£¨
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc - dcp(ycew zay meil)

xingdl dvexd zexdha dweqr dpi`y dy`a wtq d`ian `xnbd
:zexdha dweqrk wecaleäMà ,äãeäé áøî àøéæ éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¥¨¥©§¨¦¨

lirl x`eank dlral zewican dxehte zexdha dweqr dpi`y
(:`i),dìòáì dîöò ÷BcázL eäîxingdl dl xzen m`d - ©¤¦§©§¨§©§¨

yinyz iptl dnvr z` wecale.[dlral zxzen `id m`d xxal
.÷Bcáz àì déì øîà:`xnbd zl`ey.Cëa äîe ,÷Bcáúådaiyn ¨©¥Ÿ¦§§¦§©§¨

meyn `ed wecaz `ly mrhd :`xnbdyïk íàdlra dp`xiy ¦¥
,yinyzd iptl zwcea `idyBô÷Bð Baìdidi -on eala yyeg ¦§

wtqdLøBôediaxe dixtn lhai jk ici lre ,d`ian[. ¥
:sqep wtq d`ian `xnbdàðeä áøî àaà éaø dépéî àòaäMà , §¨¦¥©¦©¨¥©¨¦¨

zexdha dweqr dpi`y,úñå øeòéLk dîöò ÷BcázL eäîm`d - ©¤¦§©§¨§¦¤¤
yinyzd xg`l cin dnvr wecal dy`d lr daegáéiçì éãk§¥§©¥

úàhç dìòamc didy xexiaa gkei ef dwicaa mc d`xz m`y - ©§¨©¨
daiyn .bbeya dcp lrea oick z`hg dlra aiigzie ,d`ia zrya mb

:`xnbdúñå øeòéLk ä÷éãáì dì úçkLî éî ,déì øîàike - ¨©¥¦©§©©¨¦§¦¨§¦¤¤
miwcqae mixega dwica zeyrl lkezy ote` z`vnxg`l cin

,z`hga lrad z` aiignd xeriya dliradøeòéL eäæéà ,àéðúäå§¨©§¨¥¤¦
úñåi`ce dlira xg`l cin mc d`vn m`y (.ci onwl) ea epipyy ¤¤

:`ziixad zx`an .z`hg miaiig mdipye dlira zrya mb didyyi
dfa xnelì ìLîóB÷Lnä ãöa íéãîBòL ãòå LnLcineúàéöéa ¨¨§©¨¨¥¤§¦§©©©§¦¦©

ñðëð LnMäd,ãòyinyzd xa`y ote`a `ed zqe xeriyy ,epiide ©©¨¦§©¥
dwicad oicqe`vei xy`ke ,yinyzd mewn cva micnerxa`

yinyzdmixega wecaz xy`k ,ok m`e .dwicad oicq qpkp
df xeriyn dwicad onf jx`i miwcqaeoi`e wtq wx `ed dfk ote`ae ,

:`ped ax wiqne .ielz my` `l` z`hg aeig eaéåädzrn xen` -, ¡¥
eøîàL úñå,z`hg miaiig ,onf eze`a mc d`vne dwca m`y`l ¤¤¤¨§
`l` xn`pçep÷ìi`cea rcz df ote`a mc `vnz xy`ky ,uegan §¦©

d`iad zrya s` mcd didy,ä÷éãáì àìåm`e ,miwcqae mixega §Ÿ¦§¦¨
.z`hga dlra z` zaiign dpi` mc `vnze wecaz m` s` ,ok

:`ped ax z` l`ye `a` iax xfgàlà,wtzqdl yi jkeäî ¤¨©
çp÷zLgepiwa mc `vnz m`y ick dlira xg`l cin uegan ¤§©©

.[z`hg dlra aiigzieäî äMà ,dépéî àòa éëä éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨¦§¨¦¥¦¨©
áéiçì éãk dîöò ÷BcázLz`dìòaa.éeìz íLà:`xnbd zxne` ¤¦§©§¨§¥§©¥©§¨¨¨¨

÷Bcáz àì ,Bì øîà. ¨©Ÿ¦§
:`ped ax z` l`ye `a` iax xfg.[Cëa äîe ,÷Bcáúåax el aiyd §¦§©§¨

:`pedïk íà,minkg zpwzn yinyzd xg`l wecal dkixvpyBaì ¦¥¦
Bô÷Bð,mc `vnze wecaz d`iad xg`l `nyLøBôe.[ezy`n §¥

:dpyna epipy'åëå úøáBò àéäL äòLáedkixv ,dlra mr ynyl §¨¨¤¦¤¤
.dwica

iptly dwicaa zerepvd miypd ly okxc z` zx`an `xnbd
:yinyzúBòeðö ìL ïcò eäæå ,éàpé éaø øîà énà éaø øîà- ¨©©¦©¦¨©©¦©©§¤¦¨¤§

cra dwicaaeig dpi`e zeciqg zcn zngn.
:`xnbd zl`eyéðz àpz ,énà éaøì ìnî øa àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨©©¨§©¦©¦©¨¨¥

úBòeðö éðz zàå úBëéøözeyrl zekixv miypd lky dpy `pzd - §¦§©§¨¥§
.zeciqg zcn wx `id ef dwicay xne` dz` ji`e ,el` zewica

:`xnbd daiyn,déì øîàepi` ,'zerepv ly ocr' edfy izxn`y dn ¨©¥
`l` ,zeciqg zcn wx `edy iptniptn,øîBà éðàLyíéi÷îä ìk ¤£¦¥¨©§©¥

z`,òeðö àø÷ð ,íéîëç éøáczpwz z` zeniiwnd el` miype ¦§¥£¨¦¦§¨¨©
.[zerepv od ixd ,yinyzd mcew wecal minkg

:`xnbd zl`eyå ,àáø øîàin ikíéi÷î BðéàLz`,íéîëç éøác ¨©¨¨§¤¥§©¥¦§¥£¨¦
,éøwî àì òLø àä éøwî àìc àeä òeðö`xwp `edy i`ce `lde ¨©§Ÿ¦§¥¨¨¨Ÿ¦§¥

'repv' mya mdixac z` miiwnd mc`l `exwl oi` ok m`e ,ryx
:`xnbd daiyn .aiegnd on xzei dyer `edy rnynyøîà àlà¤¨¨©

,àáødúBòeðöeze`ay ,ef dwicaa odl yi zxg` dlrne÷ãaL ãò ¨¨§¥¤¨§
Baz`,øçà LéîLz éðôì Ba úB÷ãBa ïéà ,äæ LéîLz éðôì ïîöò©§¨¦§¥©§¦¤¥§¦§¥©§¦©¥

e dpey`xd dwicad zngn spehn `edy xg`njk lk oal epi` xak
,[dphw mc ztih eilr zi`xp `leåmiypdúB÷ãBa ,úBòeðö ïðéàL §¤¥¨§§

dipy mrt df craïäì útëéà àìåoi`e ,jk lk oal epi` xaky dfa §Ÿ¦§©¨¤
mb cra onvr z` zewcea od dyrnly oeik zeiryx odl `exwl

.[yinyzd mcew
:(:`i) lirl `aedy l`eny ly epic z` x`al zxfeg `xnbd,àôeb¨

ïéàL äMà ,ìàeîL øîà äéîøé øa àaà éaø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©¨©¦§§¨¨©§¥¦¨¤¥
ì äøeñà úñå dì.[÷BcázL ãò LnL:`xnbd zl`eydéì øîà ¨¤¤£¨§©¥©¤¦§¨©¥

,äéîøé øa àaà éaøì àøéæ éaøy dy` wx ikeàéòa úñå dì ïéà ©¦¥¨§©¦©¨©¦§§¨¥¨¤¤¨£¨
ä÷éãa,wecazy mcew ynyl dl xeq`e yinyz iptldy` eli`e §¦¨

yä÷éãa àéòa àì úñå dì Lédpyna yxetn `lde ,yinyz iptl ¤¨¤¤Ÿ¨£¨§¦¨
m` yinyz iptl dwica dkixv zqe dl yiy dy` s`y (.`i lirl)

.zexdha zwqer `id
:`xnbd daiyn,déì øîàoi`y dy`a wx epic z` xn`y l`eny ¨©¥

dkixv dpi` zqe dl yi m`y eixacn wiicpy ick epi` ,zqe dl
xy`ky ,dl oi`l zqe dl yi oia xg` welig yi `l` ,ef dwicaLé¤

,úñå dì`id m`äøò,zexdha weqrl die`x `idyä÷éãa àéòa ¨¤¤¥¨¨£¨§¦¨
,dlral`id m` j`äðLé,zexdha weqrl die`x dpi`yàéòa àì §¥¨Ÿ¨£¨
ä÷éãa.y dy` eli`eïéa ,úñå dì ïéà`id m`äøòeïéá`id m` §¦¨¥¨¤¤¥¥¨¥

.ä÷éãa àéòa ,äðLé§¥¨¨£¨§¦¨
zx`azn jk jezne dinxi xa `a` iax ly evexiza dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`eny zhiy,àáø øîàxa `a` iax x`ia recn ¨©¨¨
`ed zqe dl oi`l zqe dl yi oiay weligdy l`eny zhiya dinxi

,dpyiadéì àîéìåweligde ,dpyia oiae dxra oia xaecn mdipyay §¥¨¥
xy`ky ,`edä÷éãa àéòa úBøäèì ,úñå dì Lé,ozxneg zngn ¤¨¤¤¦§¨¨£¨§¦¨

j`ä÷éãa àéòa àì dìòáì,onf cr d`xz `ly zwfga `idy oeik §©§¨Ÿ¨£¨§¦¨
xy`ke ,zqedä÷éãa àéòa énð dìòáì eléôà ,úñå dì ïéàmb - ¥¨¤¤£¦§©§¨©¦¨£¨§¦¨

,`ax wiicne ,dwica dkixv dlral,éëä déì øîà àìcîe`l` ¦§Ÿ¨©¥¨¦
,dpyil dxr oia wligdpéî òîLcàì dìòáì ìk ,ìàeîL øáñ÷ §©¦¨¨¨©§¥¨§©§¨Ÿ

ä÷éãa àéòadinxi xa `a` iax gxked okle .zqe dl oi`yk elit` ¨£¨§¦¨
zexdha dweqrae dpyil dxr oia wlgl `id l`eny zpeeky xnel

.cala
ly epic lr dpnn zeywdl yi dxe`kly `ziixa d`ian `xnbd

c xe`iaa dpce l`eny:`ziixad ixaïéønç ,ïðaø eðzmiyp` - ¨©¨¨©¨¦
,mewnl mewnn zexegq mr mixeng mibidpndïéàaäå ,ïéìòBôe£¦§©¨¦

äzLnä úéaîe ìáàä úéaî,mzial,äøäè ú÷æça íäì íäéLð ¦¥¨¥¤¦¥©¦§¤§¥¤¨¤§¤§©¨¢¨
úBðLé ïéa íänò ïéäBLå ïéàáe,íéøeîà íéøác äna .úBøò ïéa ¨¦§¦¦¨¤¥§¥¥¥©¤§¨¦£¦

äøäè ú÷æça ïçépäL,zexedh miypd eid odn ekld xy`ky - ¤¦¦¨§¤§©¨¢¨
äàîeè ú÷æça ïçépä ìáà,ze`nh eid odn ekld xy`k -íìBòì £¨¦¦¨§¤§©§¨§¨

àéäzwfga.'éðà äøBäè' Bì øîàzL ãò ,äàîè ¦§¥¨©¤Ÿ©§¨£¦
:`xnbd dywnàäåzwfga dgipd oia wx dwligy ef `ziixae - §¨

,d`nh zwfga dgipdl dxedhdì é÷Bî éàîa ìàeîLl`eny - §¥§©¥¨
,zqe dl yiy dy`y [dinxi xa `a` iax ly exe`ia itl] xn`y
zaiig dpyid s` zqe dl oi`yke ,zwcea dpi` dpyie zwcea dxr

,efd `ziixad oic z` cinri ote` dfi`a ,wecal,úñå dì LiLa éà¦§¤¤¨¤¤
ok m`äøò àéL÷dxn` recn l`eny lr dywi -`ziixad ©§¨¥¨

zwfga dgipdyk] dwica ila el zxzen ,dxr `id xy`k elit`y
.dwica dkixv dxr `id m` l`eny zrcl `lde ,[dxdhïéàLa éàå§¦§¤¥

,úñå dìok m`äðLé ïéa äøò ïéa àéL÷oia dwica aiig l`enyy ¨¤¤©§¨¥¥¨¥§¥¨
el zxzen dpyi oiae dxr oiay x`ean `ziixaae ,dpyia oiae dxra

.[dwica ila
:`xnbd zvxzníìBòì`ziixaa xaecnady`,úñå dì LiL §¨§¤¤¨¤¤

åy ,`ed dwica dkixv dpi` `id dxr `idyk s`y jkl mrhdïåék §¥¨
dòázL,dnikqde yinyzl dlra,Bfî äìBãb ä÷éãa Eì ïéà ¤§¨¨¥§§¦¨§¨¦

zwcea dzid dxedh `idy i`cea zrcei dzid `l m` ixdy.
:ef `ziixaa x`eand oica dyrnl bedpl yi cvik dpc `xnbdøîà̈©

àúéðúî àä ék ãaòîì eäî ,àáøì àtt áø déìbedpl yi m`d - ¥©¨¨§¨¨©§¤§©¦¨©§¦¨
dpyidy ef `ziixaa x`aznk.[dwica e` driaz dkixv
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קנג oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

úñå øåòéùë`vnp :(`,ci) ipy wxta onwl opixn`c ,z`hga ,dlira xg`l cin Ð

ded mc i`cec ,oaxwa oiaiig Ð dlira xg`l cin ,xnelk ,meize` dly oicq lr

.d`ia zryaä÷éãáì.dl zgkyn `l zqe xeriyk ,jklid .oiwcqle oixegl Ð

= ùîùì.øáàãòå.ea zgpwny oicq =çåðé÷ìmc d`vn gepiwa m` .uegan Ð

m` la` ,z`hg oiaiig Ð dfd xeriyka

ixdy ,xeriyd jx` xak Ð d`vn dzwicaa

,ezfge` dcia `l` cner sewynd cva `l

dcin d`ad ick scer xeriy o`k yie

.z`hg `le `ki` ielz my`e ,sewynlåäî
çð÷úùin zexdha dweqr dpi`y dy` Ð

,zqe xeriyk yinyz xg`l gepiw `ira

.z`hg aiig dlra `die ,mc `vnz m` rcil

÷åãáúù åäî.ynn dwica Ðéåìú íùàá
dly lr `vnp :(my) onwl opixn`c Ð

oiaiig Ð zqe xeriykn xzei onf xg`l

wtq d`ia zrya mc ded wtqc ,ielz my`a

.o`kn xg`l `aïë íàwecal dpkixvzy Ð

.d`ia xg`åô÷åð åáì`de ,d`ia mcew Ð

:(my) onwl opzcúåùîùî ìàøùé úåðá êøã
.úåøäèá úå÷åñòá Z íéãò éðùáïãò åäæå

úåòåðö ìù,o`k epy zeciqg zcn ,xnelk Ð

:(my) ipy wxta opixn`c ,`ed `aeig e`le

úà ï÷úì éùéìù ïäì úåð÷úî úåòåðöä
.éà÷ ùéîùú éðôìà ,ïãò åäæ ,úéáäïéà

åá ú÷ãåáspehny itl ,xg` yinyz iptl Ð

aeye ,dpey`x dwicaa epeail zi`xn ddke

.lcxgk dtih ea zi`xp oi`àì úñå äì ùé
ä÷éãá àéòáoizipzn ipzw `de .dinza Ð

dweqrc oeik ,dwica `irac ,zqe dl yia

`d ,dil ipyil :jixt onwle .zexdha

zexdha dweqr dpi`ya?xaqw :ipyne

zqe dl oi` elit` ,dweqr dpi` ik l`eny

dpi`e li`ed ,dlral dwica `ira `l Ð

.zexdha dweqräøòiweqrl `ifgc Ð

:inp i` .dlral dwica `ira ,zexdha

`ki` Ð dpyi la` ,dxervl `gxih `kilc

`lc ,dpyi :inp i` .opax degxh` `le ,`xrv

zexdha weqrl dlibx elit` ,zexdhl `ifg

.dwica `ira `l Ðä÷éãá àéòá úåøäèìÐ

,dwica `ira zexdha dweqrd ,xnelk

.dlral elit`ä÷éãá àéòá àì äìòáìÐ

.dweqr dpi`c `kidåìéôà úñå äì ïéà
äìòáìÐ zexdha dweqr dpi`c ,`cixb Ð

.dwica `iraäìòáì ìë.zexdh `la Ðàì
ä÷éãá àéòá,jklid .zqe dl oi` elit` Ð

cr ynyl dxeq` :l`eny xn`c `d

epiide ,i`w [zexdha] dweqra Ð wecazy

.zexdha dweqra `pniwe`e lirl xn`cïåéë
äòáúù.yinyzl Ðäìåãâ ä÷éãá êì ïéà

åæîded ,`id dxedhc dl miw `l i`c Ð

,lirl l`eny xn`wc dwicae .dwca

.mbnbn iale .ibq driazaàúéðúî àä éëÐ

.driaz e` ,dwica `ira
éðãåñ
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éòá.yinyz iptl :yexit Ð wecazy edn dy` `xif iaxåáìÐ yxete etwep

`l Ð dyibxd `l m`y aygn ,zwcea ezy` d`exc oeik :l`ppg epiax yxit

.wecal epwz `l minkgy zrceiy itl ,zwcea dzid

éãë,yinyz mcew wecazy edn :irainl ivn ded inp `kd Ð z`hg dlra aiigl

dlra aiigl ick ,xwad cr crd gipze

wecaz m`y :el aiyd xakc `l` .z`hg

.yxete etwep eal ,yinyz iptlòåðö`l

:xn`z m`e .dinza Ð ixwin `l ryx ixwin

zerepv meyn :xn`c (a,b) zeaezk yixa

,"zerepv" edl ixwc oeik ,zevext meyne

`lc edpd,ikd icaredl ixw i`n`

edl ixw mzdc :xnel yie ?"zevext"

,qip` `lc oipnf :mzd opixn`ck Ð "zerepv"

dl did oicay ab lr s`e .qip`c dxaqe

.miqep` opi` mlerd aexc ,qip` oi`y zelzl

:yexit ,qep`c oipnifc meyn Ð zevexte

`lc dxn`e ,qep` `edy zrceic minrt

."dxaqe" mzd opiqxb `le .qep`äùàoi`y

Ð wecazy cr ynyl dxeq` zqe dl

`w i`n :xn`z m`e .ixii` zexdha dweqrae

dryae :(` ,`i dcp) `id oizipzn ,ol rnyn

`kile !dzia z` ynyl zxaer `idy

oi`c ab lr s`c opireny`l `z`c :xninl

iaxk dwica ici lr dniiwl xzenc ,zqe dl

,onwl i"yx yxit oke .qepbihp` oa `pipg

,`xzid eprinydl `a `lc rnyn oeyldc

:xnel yie ?dwica dkixvy eprinydl `l`

dpyi elit`c ,zqe dl oi`a ol rnyn `wc

.dwica dkixv Ðïéá:yexit Ð zepyi

lr `al xeq` la` ,zecp xeqi` `kilc

`kd :inp i` .(a,k) mixcpa xn`ck ,dpyid

lk dxr dpi` `l` ,ixii` dpyia ixnbl `l

.e`l m` dxedh `id m` aiydl rczy jk

ìàåîù:xn`z m`e Ð dl iwen i`na

?zexdha dweqr dpi`a dnwele

ipzwc `xizi `pyiln wiicc :xnel yie

jixhvi` i`n`e ,"dxdh zwfga mdl mdiyp"

`l` ,"mdnr mideye oi`ae" ipzinl ez

ipy wxtae .zexdha dweqrc ixii`c iielbl

,"dxdh zwfga miypd lk" ipzwc (`,eh dcp)

mdiyp jxcd on oi`ade" ikd xza ipzwe

ab lr s` ,izxz ipzwe ,"dxdh zwfga mdl

mzd ,ixii` zexdha dweqr dpi`c

jxcd on oi`a oia wlgl oi`c :opireny`

iywz l`eny `la :xn`z m`e .xird ipal

zexdha dweqra dwica zkxvnc oizipzn

l`enyl jixtc :xnel yie !`kdc `ziixa`

oizipzn la` ,zqe dl oi`a ,dpyia elit`

oa l`eny epiax yxit oke .dpyia ixiin `l

iwegcl ivn ded oizipznn :inp i`] .xi`n

i`w `l dzry dice zqe dl oi`a inewe`le

lr s` ,`l eze zwcea zeidl dkixv` `l`

jixtck ,zqe dl yia oizipznc `hytc ab

.[opiwqr zqe dl yia oizipzn `de :lirl

ïåéë,jxcd on `ay oeik :yexit Ð drazy

Ð xak `ifg i`e ,yinyzl draeze dqiitn

dytp` `inx `le ,cin dilr `a `l` ,yinyz ly qeita jix`n epi`y itl ,dxra xeq` Ð jxcd on `a `l m` la` .zxkefe ,dii`x zrya dyibxdy dytp` `inx

.dyibxdy ixekf`låäî:dil xcdn `w i`n ok m`e ,dwica jixvn `wec dxrac :dywe .driaz e` dwica `irac `zipzn `d ik :i"yx yxit Ð `zipzn `d ik carnl

.dwica `ira `l Ð dlral lk :(a,`i) lirl xn`c ,`hiyt `d ,l`ey did laa ipalc rnynck ,iraw `cixb dlral i` :cere ?dit`a `ipbn `l driazac ,dit`a `ipbnc

:eze .'ek "dzia ynyl zxaer `idy dryae" opzck ,dwica dkixvy `hiyt ,iraw zexdha dweqra i`e .lirl xn`ck ,yxete etwep eal ok m`c ,wecal xingdl oi` mbe

`cixb dlral s` `nyc ,dpyia icin dkxvn `lc "`zipzn `d ik carnl edn" :yxtl d`xpe ?zexdhl dwica dkxvn inp oizipznc oeik ,ef `ziixaa eziira dlez dnl

m`c ,xira `edyk ixii` lirl :inp i` .`ira driaz `nlic mewn lkn ,dpyia dlral dwica `ira `l zqe dl oi`a elit`c ,lirl opixn`c `de .draezle dviwdl jixv

a` .okl mcew dil dxn` ded Ð d`nh dzidc `zi`inp `ki` ,dxdh zwfga mdl mdiyp jxcd on oi`ac (`,eh dcp) ipy wxtc oizipzne .yginl `ki` ,jxcd on `aa l

.zqe dl yia :inp i` .`weec zexra :inp i` .driaz era la` ,dwica era `lc epiidc xninl
xn`
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - dcp(ycew zay meil)

déì øîà,`tt axl `axéðãeñmkg cinlzl iepik -,àìdpi` - ¨©¥¨¦Ÿ
meyn ,dwica dkixvdétàa àéðbîcwecal dl xn`i xy`ky - §¦©§¨§©¥

eipta q`nize dpbzz ,jxcd on e`eaa[.
dwica oipra mdizeyp mr mi`xen`d zbdpd z` d`ian `xnbd

:jxcd on e`ayk yinyz iptlyeäðézìàL ,àðäk áø øîà̈©©©£¨§¥§¦§
eúà ék ,òLBäé áøc déøa àðeä áøãe àtt áøc déúéá éLðéàì§¦§¥¥¥§©¨¨§©¨§¥§©§ª©¦¨

áø éaî ïðaø,[mkzialä÷éãa eëì éëøöîyinyz iptl.eøîàå ©¨¨¦¥©©§§¦§§¦¨§¨§
àì ,éì:`xnbd zl`ey .epze` mikixvn eidl`y `pdk ax recn ¦Ÿ

,mzia ipa z`eäãéãì eäðéìéiLéìå`tt ax z` `pdk ax l`yiy - §¦©§¦§§¦§
:`xnbd daiyn .wecal aeig yi m`d mnvr `ped axe`ly dn

`ed ,mnvra mze` `pdk ax l`yyygy meynà÷ eäðéà àîìéc¦§¨¦§¨
eäééLôpà éøéîçîmd mixg`l eli`e dwica odizeyp z` jixvdl ©§¦¦©©§©§

okle mdenk xingdl dvx `pdk axe ,dkldd ok`y itk xzid mixen
mbdpn cvik odizeyp z` l`y.

:reaw zqe dl oi`y dy` oipra zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úñå dì ïéàL äMà,reawì äøeñàLnLd`xz `ny ,mlerl ¦¨¤¥¨¤¤£¨§©¥

.[dcp lrea `edy `vnpe yinyz zryalk dlral dxeq`y oeike
,od zerh gwn ef dy` ly diyeciwy ixd ,diniåok zngndì ïéà §¥¨

äaeúk àìúBøét àìå ,el dqipkdy belin iqkpn lk`y.àìå Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ
úBðBæîdpi` ,dyxbl witqdy iptl mid zpicnl dlra jld m` - §

eiqkpn zepefn zlawn[.úBàìa àìåmicba dnr d`iad m` oebk - §Ÿ§¨
daezka miiey z` eazkecr myaell lrad lekiy `ed oicdy ,

elaziyzvw ex`yp m` elit` ,dyxbn dlra xy`k ,ef dy`e ,
dxfga mze` zlawn dpi` `id ,el` micban ze`la.àéöBéå- §¦

,dze` yxbl lrad lr daegeúéîìBò øéæçî àìåleki epi`e - §Ÿ©£¦¨¦
x`eanke ,zqe rawze aeyz m` s` ,mlerl dze` `yile aeyl

,jenqa `xnbaøéàî éaø éøác,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø . ¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¤©§¦§¥
íécò éðLa úLnLîäéúeeéò] (äåúåò) ïä ,[dze` milwlwn md - §©¤¤¦§¥¦¦¥¦¤¨

erpni ,yinyz mcewy dwicaa mcd z` `vnz m`y ,d`xz m`
lrad e`nhi yinyzd xg`ly dwicaa mc `vnz m`e ,ynyln

,oaxw `iadl ekxhvie dcp zlira z`neha dy`de(äåð÷ú) ïä¥
[äéðewéz]iptly dwicady ,d`xz `l m` dze` mipwzn mde - ¦¤¨

e`vni `l xy`ke ,ynyl mdl xizz ,mc da `vnp `ly yinyzd
i `l yinyzd xg`ly dwicaa mc.[oaxw `iadl ekxhvi `le e`nh

dìòáì Bì éBà ,eøîà ïðç àaà íeMîx`eanke ,zqe dl oi`y ef ly ¦©¨¨¨¨§§©§¨
ixac jynda oldl.`xnbd

xn`y dn :`xnbd zx`an .xi`n iax zrc z` x`al zxfeg `xnbd
xi`n iaxef dy`yì äøeñà,LnLyygn `edúì÷ì÷î àîìéc £¨§©¥¦§¨§©§¤¤

déì.dcp z`iaa elykie yinyzd onfa d`xz `ny -åxn`y dn ¥§
y xi`n iax,äaeúk dì ïéà`ed mrhdúéì äàéáì àéæç àìc ïåék ¥¨§¨¥¨§Ÿ©§¨§¦¨¥
äaeúk dì.[dzaezk inc z` zlhep dpi`ådl oi` okúBøét àì ¨§¨§Ÿ¥

,úBàìa àìå úBðBæî àìå,lrad ly el`d miaeigd lky meynmd §Ÿ§§Ÿ§¨
äaeúk éàðzoky oeike ,daezka mixen`d mi`pz -,eîc äaeúëk §©§¨¦§¨¨

.dl aiig epi` el` miaeig mb ,daezk dl oi`y oeike
xi`n iax xn`y dn :`xnbd zl`ey,[úéîìBò øéæçé àìå àéöBéå§¦§Ÿ©£¦¨¦

àèéLtzqe dl oi`y iptn m` ixdy ,dp`yile xefgl el xeq`y §¦¨
,dxifgdle aeyl lkei `l dyxiby xg`ly i`ce ,dyxbl eilr did

:`xnbd zvxzn .dyxbl jxhvi aeyy oeikäøãäc àëéøö àìŸ§¦¨§©§¨
äð÷zàådxfgy -,df ote`ay ,zqe dl drawe dy`dàîéúc eäî §¦©§¨©§¥¨
døcäéìyeygl oi` aeye zqe dl draw ixdy dxifgdl lkeiy - ¦©§¨

,yinyzd zrya d`xz `nyïì òîLî à÷,dxifgdl leki epi`y ¨©§©¨
meyn `ed mrhdeàð÷zîe àañpîe àìæàc ïéðîéæceidi `ny - §¦§¦§¨§¨¦©§¨¦©§¨

rawz jk xg`e ,xg` mc`l `ypize jlz diyexib xg`ly minrt
,zqe dløîàå,dyxiby oey`xd lradeléàdizyxby mcew §¨©¦

àeä] (äéä) CkL òãBé éúééä[il xzen didie zqe dl rawzy ¨¦¦¥©¤¨
,dniiwläðî äàî éì ïéðúBð íúééä eléôà,dyxbl ickéúééä àì £¦¡¦¤§¦¦¥¨¨¤Ÿ¨¦¦

å ,[dLøâî`linne ,zerha ozip hbdy xxazn ,ok xn`i ok` m` §¨§¨§
ïéøæîî äéðáe ìèa èb àöîðxg`l d`yip hbd zlaw xg`l m` - ¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦

ly yi` zy` `id mn`y xxazdy oeik ,epnn mipa dl eclepe
lkez `ly rc ,dyxbny drya lral mixne` okl .`id oey`xd
did `l zqe rawzy rcei did eli`y xnel leki epi` aeye ,daiydl

.[dyxbl ezrca xnb ok it lr s`e ea exzd ixdy ,dyxbn
:`ziixaa epipy .opg `a` zrc z` zx`an `xnbdïðç àaà íeMî¦©¨¨¨

øì éøîàc àkéà .dìòáì Bì éBà eøîàdéì øîà øéàî éa`a` - ¨§§©§¨¦¨§¨§¦§©¦¥¦¨©¥
dxeq` zqe dl oi`y dy`y xaeqd xi`n iax lr welgl `a opg
opg `a` xn`e ,dzaezk inc dl ozep epi`e d`ivedl aiige ynyl

meyn ,ef ly dlral el ie`ydúaeúk déeaâàì éòácjixvy - §¨¥§©§¨§¨¨
dzaezk z` mlyle ezy` z` yxbl.

déì øîà÷ ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøì éøîàc àkéà`a opg `a` - ¦¨§¨§¦§©¦£¦¨¤©§¦§¨¨©¥
dleki zqe dl oi`y dy`y xaeqd qepbihp` oa `pipg iax lr welgl
el ie`y opg `a` xn`e ,yinyzd iptl wecazy ici lr ynyl

meyn ,ef ly dlraldéì úì÷ì÷îcokzi micra ynyz m` mby - ¦§©§¤¤¥
.[d`xz yinyz zngne d`xz `l yinyz iptl `ny ,dfa lwlwzy
.dcp zliraa lykiy okziy dlral el ie` ,opg `a` ly ezpeek efe

:ef zwelgna dkld zwqet `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä,zqe dl oi`y dy`y xn`y £¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§
:`xnbd zl`ey .micra zynynéàîáe,ok xn` dy` efi`a - §©

,micra zynynyàãç ìàeîL døîà àä ,úBøäèa ä÷eñòa éà¦©£¨¦§¨¨£¨¨§¥£¨
àðîéædpi` dweqr dpi`ye dwica dkixv zexdha dweqrdy ¦§¨

xa `a` iax ixac jezn `ax ok cnly (`"r) lirl x`eank ,dkixv
dinxi[.úBøäèa ä÷eñò dðéàLa éàådkixvy l`eny xn` §¦§¤¥¨£¨¦§¨

,dyw ,dwicaøîà àä,envr l`eny,ä÷éãa àéòa àì dìòáì ìk ¨¨©Ÿ§©§¨Ÿ¨£¨§¦¨
éaø øîà àøéæ éaø øîàcäMà ,ìàeîL øîà äéîøé øa àaà §¨©©¦¥¨¨©©¦©¨©¦§§¨¨©§¥¦¨
ì äøeñà úñå dì ïéàLdì àðîé÷Bàå ,÷BcázL ãò LnL- ¤¥¨¤¤£¨§©¥©¤¦§§¦§¨¨

eixac z` dcinrd (`"r lirl) `xnbde,úBøäèa ä÷eñòa,rnyne ©£¨¦§¨
.dlral dwica dkixv dpi` ,dweqr dpi` xy`kydn ,dyw ok m`e

.qepbihp` oa `pipg iaxk dkldy eixaca epcnll l`eny `a
:`xnbd zvxznwxy `id l`eny zpeek zexnind izya mpn`

dweqr dpi`y dy` eli`e ,dwica dkixv zexdha dweqrd dy`
c meyn mixacd eltkpe ,mlerl dwica dkixv dpi`àä éðúîc ïàî©§©§¥¨

àä éðúî àìoicd z` dpy `l l`eny ly cg` oic dpyy in - Ÿ©§¥¨
ipyd.
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

éðãåñ."ei`xil 'd ceq" :(dk mildz) my lr ,mkg cinlz Ðä÷éãá àéòá àìÐ

`d ik carnl edn :`pixg` `pyil .dit`a `ipbin Ð dwica dl `kxhvn ikc

oky lke ,`wec e`l jxcd on oi`a :dil `xiaq edi`c .dwica `ira `lc ,`zipzn

"jyp edfi`"a xn`ck ,`ed xky lihn `tt ax .ipceq :dil xn` .eziaa ayei `edy

lihne ,ciqt `l i`xkiy :(`,dq `rivn `aa)

iaxr"a opixn`ck ,"ipceq" `xwp xky

ial ,jfelga ixnz :(`,biw migqt) "migqt

.hedx `pceqäéôàá àéðâéî àì.dinza Ð

q`nz `lde ,dwica dkixvn dz` m`

!eipta dpbzzeéøéîçî åäðéà àîìã
åäééùôðà,odizeypl dwica mikixvne Ð

`pniwe`c `zklidk xzid mixg`l mixene

,odizeypl l`y jkitl .dwica `ira `lc

`pyil .ediizeek ixeng`l ira inp edi`c

mixene ,ediiytp` ixingn edpi` :`pixg`

oikixvn oi` mde ,xingdl dwica dkixvc

epiid e`lc ,`ed yeaiye .wecal odizeyp

ediiytp` iliwn `l` ediiytp` ixingn

.ok zeyrl dlilge ,mixg`l ixingneàìå
úåøéô,dly beln iqkpn dlra lke`y Ð

,epnid daezk dl oi`c oeik :opixn` `le

ixit dl xcdile ,`id ezy` e`lc gkzyi`

.lk`cúåðåæî àìåmid zpicnl jld m` Ð

zepefn dl miwqet oic zia oi` ,dyxby mcew

.eiqkpnúåàìá àìåel dqipkd m` ,oebk Ð

zeaezka opixn`e ,dzaezk zneya micba

lif`e da iqkn Ð `nilb dil `liir :(a,hr)

zvwy ab lr s` ,dyxbnyk efe .ilac cr

.dl oixifgn oi` Ð oiniiw ze`ladéðùá
íéãò.oipicq =äåúåò.i`fg i` Ðäåð÷úÐ

.i`fg `l i`äìòáì éåà.onwl yxtnck Ð

úåðåæî`azi `dz z`" :od daezk i`pz Ð

zneyn inp ze`lae ."iqkpn `pfzine ,iziaa

`ede ,zqpkn `idy dn dl enyy ,od daezk

e` zeniykl mlyl eilr olawn

`ipecp oice" :oiazek ep`y enk .dpyxbiykl

.'eke "dil zlrpdcíéøæîî äéðáå,jklid Ð

ezy` z` yxbndy rcei ied" :el mixne`

zxfeg `id elit`e ,xifgi `l Ð zqe meyn

iziid eli`" :xninl ivn `l eze ,"zraewe

ezrca xnbe ,ea exzd ixdy ,'ek "jky rcei

z` `iven iab opixn` inp ikde .dyxbe

zkqna ,xcp meyn e` rx my meyn ezy`

.(`,en) oihibäúáåúë äéåáâàì éòáã.daezk dl oi` :zxn` z`" :dil xn`w ikde Ð

."daezk dl yi i`cec ,epenn xqgpy ,dlral el ie` :il `xiaq `p`eäéì äì÷ì÷îã
`ifge ,yinyz iptl `ifg `l `nlicc ,dlral ie` micra zynyn :zxn` z` Ð

.yinyz zryaàðîéæ àãç ìàåîù øîà àäxa `a` iaxcn lif`e aizenck Ð

dwica `ira Ð zexdha dweqrc l`enyl dil `xiaqc opirny dpine ,dinxi

.dwica `ira `l Ð zexdha dweqr dpi`ye ,dlralàä éðúî àì àä éðúîã ïàî
il dnl izxz :jl `iywce ,dweqra mlerl Ð?dinyn `d ipznc dcedi ax Ð

:`iyw i`e .dcedi axc `d ipzn `l `a` iaxe ,`a` iaxc `d ipzn `l l`enyc

dryae" :lirl ipzwc oizipzn iab lirl dcedi ax xn`c ,dxn` inp dcedi ax `d

`l` epy `l" :l`eny xn` dcedi ax xn`e ,"dzia z` ynyl zxaer `idy

.icin dweqra mzd opireny` `l dcedi axc ,`id `kxit e`l Ð 'ek "dweqra

xninl dcedi ax `z`e ,dweqr dpi` oia dweqr oia opirny ded oizipznnc

opireny` `kde ,dwica `ira `l dweqr dpi`yc l`enyc dinyn opireny`e

zi`e .xwir `kde ,dwica `ira zexdha dweqrc dpyn dze`ke `pipg iaxk dkldc

oizipznl `pniwe`c lirl ,`pnif `cg l`eny xn`de :`pyil i`d ik iyxtnc

dpi`ya mlerl 'ek `d ipznc o`n !zexdha dweqra "micra zynyn" :ipzwc

edpip i`xen` ,iywz `l ,dcedi axc `d` dinxi xa `a` iaxc jl `iywce ,dweqr

edi` `dc ,dcedi axc` dcedi axc `iyw ok m`c ,xaca oirehe .l`enyc `ail`

.dwica `ira `l dweqr dpi`yc xn` ditebøîåà éàîù êìò ïøãä
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øîàaiydl dzrc ayiizzy cr dviwdl jixv m` :yexit Ð dit`a `ipbn dil

.e`l m` `id dxedh m`éîcr mkz` uiwdl :yexit Ð dwica ekl ikixvn

,ycg icn e` zay icn oi`a eidy oebke ,`id dxedh m` aiydl mkzrc ayiizzy

xzei la` ,dzper ini jez `ay `ede :(`,eh) onwl xn`ck ,daexn onfl `l la`

.miizpia dz`x `ny yegl yi Ðàìzexit

:epiidc ,zexit oic `le ,lk`y beln iqkp Ð

xikd `l oiae da xikd oia ixii`e .dpewxt

,zerh gwn ied Ð da xikd `lac .da

`ny dlr wetipc dl `gipc ,dil dlgne

edfi`" wxta zipeli` iab opixn`ck ,zeyi`c

oi` inp da xikdae .(`,fq `rivn `aa) "jyp

zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,melk dl

,ezlibxn `idy :zeixrl zeipya (a,dt

.xyk drxfc meyn

ïåéëÐ daezk dl zil d`ial `ifg `lc

wxta xn`c o`n `ki`c ab lr s`

:xi`n iaxl elit` (`,hl dcp) "mizek zepa"

cg`a ynyl zxzen zqe dl oi`y dy`

zwleqn `idy itl ,dcpl dcp oiay xyr

`nlic ,dyxbl jixv mewn lkn ,mincn

xeq`c oeike .inei x`ya dil zlwlwn

,dyxb `ly onf lke .daezk dl oi` ,dniiwl

`a`le .mei xyr cg` oze`a ynyl xzen

zxzenc meyn epiid ,daezk dl zi`c ,opg

,d`ial `ifgc oeik ,mei xyr cg`a ynyl

`l Ð dyxbl eilr minkg exfby it lr s`

.dzaezk jka ciqtzåìéàjky rcei iziid

zraez dpi`c oeik `de :xn`z m`e Ð `ed

wxta xn`ck ,frl `ivedl ivn `l ,dzaezk

z`yp" iab (`,dq zenai) "eznai lr `ad"

iriaxl z`ype ,mipa dl eid `le iyilyl

dl mixne` :xn`we .'ek "mipa dl eide

`ivei `ly ,"jixeacn jil dti jizewizy"

i` :jixte .'ek "rcei iziid eli`" xn`ie frl

`zyd :ipyne ?opiwzy in op` ,dwzy idi`

ici lr lwa `kdc :xnel yie .z`ixac `ed

`le .ith frl `ki`e ,dzqel xifgz mipnnq

icil `al lwa d`etx dl oi`c ,dxwrl inc

epiax axde .dl eqnc `ed `inyne ,mipa

yginl `ki` `kdc :uxiz y"eixcn dnly

jenq didy enk ,zqe dl drawe `pwznc

`idy cerac `zlin i`lbi`c ,oiyexbl

jiiy `l `kde .`zyd `le zixai` eizgz

oeikc ,"zixai`c `ed `zyd" :xnel o`k jiiy `lc oeik ,"?opiwzy in op`" :jxtinl

(a,en oihib) "gleyd"a dcedi iaxl oke .frl `kil ez ,'ek "rcei ied" :el mixne`y

zipeli` i`cec .zipeli` yyg m` ik epi`c ab lr s` ,jxtnl jiiy `l ,zipeli` iab

Ð "rcei ied" :el mixne`y oeikc ,"zixai`c `ed `zyd" jiiy `le ,d`etx dl oi`

.["jizyxib `l ikdc `zrc`" :xnel leki ,dzaezk zraez m` la`] .ixnbl dyxbn

:xninl `ki`c ,frl `ivedl leki epi`c ,"rcei ied" jixv oi` ,iriaxl z`yp iabe

`l opaxl elit` ,"zixai`c `ed `zyd"c `nrh e`l i`e ."zixai`c `ed `zyd"

ipye oey`x dyxb xakc oeikc meyn .opiwzy ded `l ,zipeli` iab lewlwl opiyiig

`nrh e`l i` ,frl `ki`e ,dyxbn mipa meyn ,dyxby iyilyd mby xkip Ð

."zixai`c `ed `zyd"céðúîãwiqtc dcedi ax :i"yx yxit Ð `d ipzn `l `d

.dinxi iaxa `a` iaxc `idd ipzn `l ,zexdha dweqra ixii`c `pipg iaxk dkld

!zexdhl `l` epy `l :l`enyc dinyn xn` diteb dcedi ax `d :i"yx dywde

:xn`z m`e .dwica `ira `l dlralc `l` dcedi ax opireny` `l ,mzdc :uxize

,xi`n iaxk dxeq`c xninl `ki` Ð zqe dl oi` la` ,zqe dl yia oizipzn `de

!qepbihp` oa `pipg iaxk xaqc rnyn ,zqe dl oi`a elit` `nwe`c l`eny ok m`

dicy dze` elit` :xn`w ikde ,zqe dl oi`a mb xity rnyn oizipznc :xnel yie

,`kd ipyn `l i`n`e :xn`z m`e .zqe dl oi`y oky lke ,micra zynyn dzry

iax ixaca yexita epi` lirlc :xnel yie ?lirlck ,xnzi` dzxag llkn `cgc

yi oia `xif iaxl wlig `l `a` iax s`e ,dwica `ira `l dlralc dinxi xa `a`

dcedi axc llkn dl rinyc meyn ,dlral zexdh oia zqe dl oi`l zqe dl

weqtl jixv dnc :zeywdl oi` `pipg iaxk dkldc `wqta oke .wecaz m` dniiwl xzen zqe dl oi`c l`enyc dinyn `icda yxit `kd la` .dwica `ira `l dlralc

.lilba okcn `ixag :(a,e) lirl xn`ck ,zexdha miweqr eid mlerl l`xyi ux`a `dc ?`giynl `zklid ike ,ixii` zexdha dweqrac oeik ,`pipg epiaxk
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úñå dì ïéàL äMà :ìàeîL øîà ,äéîøé¯äøeñà ¦§§¨¨©§¥¦¨¤¥¨¤¤£¨

ìdì àðîé÷Bàå ,÷BcázL ãò LnL¯!úBøäèa ä÷eñòa §©¥©¤¦§§¦§¨¨©£¨§¨¢
¯.àä éðúî àì ,àä éðúîc ïàî©§©§¥¨¨©§¥¨
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - dcp(ycew zay meil)

déì øîà,`tt axl `axéðãeñmkg cinlzl iepik -,àìdpi` - ¨©¥¨¦Ÿ
meyn ,dwica dkixvdétàa àéðbîcwecal dl xn`i xy`ky - §¦©§¨§©¥

eipta q`nize dpbzz ,jxcd on e`eaa[.
dwica oipra mdizeyp mr mi`xen`d zbdpd z` d`ian `xnbd

:jxcd on e`ayk yinyz iptlyeäðézìàL ,àðäk áø øîà̈©©©£¨§¥§¦§
eúà ék ,òLBäé áøc déøa àðeä áøãe àtt áøc déúéá éLðéàì§¦§¥¥¥§©¨¨§©¨§¥§©§ª©¦¨

áø éaî ïðaø,[mkzialä÷éãa eëì éëøöîyinyz iptl.eøîàå ©¨¨¦¥©©§§¦§§¦¨§¨§
àì ,éì:`xnbd zl`ey .epze` mikixvn eidl`y `pdk ax recn ¦Ÿ

,mzia ipa z`eäãéãì eäðéìéiLéìå`tt ax z` `pdk ax l`yiy - §¦©§¦§§¦§
:`xnbd daiyn .wecal aeig yi m`d mnvr `ped axe`ly dn

`ed ,mnvra mze` `pdk ax l`yyygy meynà÷ eäðéà àîìéc¦§¨¦§¨
eäééLôpà éøéîçîmd mixg`l eli`e dwica odizeyp z` jixvdl ©§¦¦©©§©§

okle mdenk xingdl dvx `pdk axe ,dkldd ok`y itk xzid mixen
mbdpn cvik odizeyp z` l`y.

:reaw zqe dl oi`y dy` oipra zwelgn d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úñå dì ïéàL äMà,reawì äøeñàLnLd`xz `ny ,mlerl ¦¨¤¥¨¤¤£¨§©¥

.[dcp lrea `edy `vnpe yinyz zryalk dlral dxeq`y oeike
,od zerh gwn ef dy` ly diyeciwy ixd ,diniåok zngndì ïéà §¥¨

äaeúk àìúBøét àìå ,el dqipkdy belin iqkpn lk`y.àìå Ÿ§¨§Ÿ¥§Ÿ
úBðBæîdpi` ,dyxbl witqdy iptl mid zpicnl dlra jld m` - §

eiqkpn zepefn zlawn[.úBàìa àìåmicba dnr d`iad m` oebk - §Ÿ§¨
daezka miiey z` eazkecr myaell lrad lekiy `ed oicdy ,

elaziyzvw ex`yp m` elit` ,dyxbn dlra xy`k ,ef dy`e ,
dxfga mze` zlawn dpi` `id ,el` micban ze`la.àéöBéå- §¦

,dze` yxbl lrad lr daegeúéîìBò øéæçî àìåleki epi`e - §Ÿ©£¦¨¦
x`eanke ,zqe rawze aeyz m` s` ,mlerl dze` `yile aeyl

,jenqa `xnbaøéàî éaø éøác,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø . ¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¤©§¦§¥
íécò éðLa úLnLîäéúeeéò] (äåúåò) ïä ,[dze` milwlwn md - §©¤¤¦§¥¦¦¥¦¤¨

erpni ,yinyz mcewy dwicaa mcd z` `vnz m`y ,d`xz m`
lrad e`nhi yinyzd xg`ly dwicaa mc `vnz m`e ,ynyln

,oaxw `iadl ekxhvie dcp zlira z`neha dy`de(äåð÷ú) ïä¥
[äéðewéz]iptly dwicady ,d`xz `l m` dze` mipwzn mde - ¦¤¨

e`vni `l xy`ke ,ynyl mdl xizz ,mc da `vnp `ly yinyzd
i `l yinyzd xg`ly dwicaa mc.[oaxw `iadl ekxhvi `le e`nh

dìòáì Bì éBà ,eøîà ïðç àaà íeMîx`eanke ,zqe dl oi`y ef ly ¦©¨¨¨¨§§©§¨
ixac jynda oldl.`xnbd

xn`y dn :`xnbd zx`an .xi`n iax zrc z` x`al zxfeg `xnbd
xi`n iaxef dy`yì äøeñà,LnLyygn `edúì÷ì÷î àîìéc £¨§©¥¦§¨§©§¤¤

déì.dcp z`iaa elykie yinyzd onfa d`xz `ny -åxn`y dn ¥§
y xi`n iax,äaeúk dì ïéà`ed mrhdúéì äàéáì àéæç àìc ïåék ¥¨§¨¥¨§Ÿ©§¨§¦¨¥
äaeúk dì.[dzaezk inc z` zlhep dpi`ådl oi` okúBøét àì ¨§¨§Ÿ¥

,úBàìa àìå úBðBæî àìå,lrad ly el`d miaeigd lky meynmd §Ÿ§§Ÿ§¨
äaeúk éàðzoky oeike ,daezka mixen`d mi`pz -,eîc äaeúëk §©§¨¦§¨¨

.dl aiig epi` el` miaeig mb ,daezk dl oi`y oeike
xi`n iax xn`y dn :`xnbd zl`ey,[úéîìBò øéæçé àìå àéöBéå§¦§Ÿ©£¦¨¦

àèéLtzqe dl oi`y iptn m` ixdy ,dp`yile xefgl el xeq`y §¦¨
,dxifgdle aeyl lkei `l dyxiby xg`ly i`ce ,dyxbl eilr did

:`xnbd zvxzn .dyxbl jxhvi aeyy oeikäøãäc àëéøö àìŸ§¦¨§©§¨
äð÷zàådxfgy -,df ote`ay ,zqe dl drawe dy`dàîéúc eäî §¦©§¨©§¥¨
døcäéìyeygl oi` aeye zqe dl draw ixdy dxifgdl lkeiy - ¦©§¨

,yinyzd zrya d`xz `nyïì òîLî à÷,dxifgdl leki epi`y ¨©§©¨
meyn `ed mrhdeàð÷zîe àañpîe àìæàc ïéðîéæceidi `ny - §¦§¦§¨§¨¦©§¨¦©§¨

rawz jk xg`e ,xg` mc`l `ypize jlz diyexib xg`ly minrt
,zqe dløîàå,dyxiby oey`xd lradeléàdizyxby mcew §¨©¦

àeä] (äéä) CkL òãBé éúééä[il xzen didie zqe dl rawzy ¨¦¦¥©¤¨
,dniiwläðî äàî éì ïéðúBð íúééä eléôà,dyxbl ickéúééä àì £¦¡¦¤§¦¦¥¨¨¤Ÿ¨¦¦

å ,[dLøâî`linne ,zerha ozip hbdy xxazn ,ok xn`i ok` m` §¨§¨§
ïéøæîî äéðáe ìèa èb àöîðxg`l d`yip hbd zlaw xg`l m` - ¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦

ly yi` zy` `id mn`y xxazdy oeik ,epnn mipa dl eclepe
lkez `ly rc ,dyxbny drya lral mixne` okl .`id oey`xd
did `l zqe rawzy rcei did eli`y xnel leki epi` aeye ,daiydl

.[dyxbl ezrca xnb ok it lr s`e ea exzd ixdy ,dyxbn
:`ziixaa epipy .opg `a` zrc z` zx`an `xnbdïðç àaà íeMî¦©¨¨¨

øì éøîàc àkéà .dìòáì Bì éBà eøîàdéì øîà øéàî éa`a` - ¨§§©§¨¦¨§¨§¦§©¦¥¦¨©¥
dxeq` zqe dl oi`y dy`y xaeqd xi`n iax lr welgl `a opg
opg `a` xn`e ,dzaezk inc dl ozep epi`e d`ivedl aiige ynyl

meyn ,ef ly dlral el ie`ydúaeúk déeaâàì éòácjixvy - §¨¥§©§¨§¨¨
dzaezk z` mlyle ezy` z` yxbl.

déì øîà÷ ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøì éøîàc àkéà`a opg `a` - ¦¨§¨§¦§©¦£¦¨¤©§¦§¨¨©¥
dleki zqe dl oi`y dy`y xaeqd qepbihp` oa `pipg iax lr welgl
el ie`y opg `a` xn`e ,yinyzd iptl wecazy ici lr ynyl

meyn ,ef ly dlraldéì úì÷ì÷îcokzi micra ynyz m` mby - ¦§©§¤¤¥
.[d`xz yinyz zngne d`xz `l yinyz iptl `ny ,dfa lwlwzy
.dcp zliraa lykiy okziy dlral el ie` ,opg `a` ly ezpeek efe

:ef zwelgna dkld zwqet `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä,zqe dl oi`y dy`y xn`y £¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§
:`xnbd zl`ey .micra zynynéàîáe,ok xn` dy` efi`a - §©

,micra zynynyàãç ìàeîL døîà àä ,úBøäèa ä÷eñòa éà¦©£¨¦§¨¨£¨¨§¥£¨
àðîéædpi` dweqr dpi`ye dwica dkixv zexdha dweqrdy ¦§¨

xa `a` iax ixac jezn `ax ok cnly (`"r) lirl x`eank ,dkixv
dinxi[.úBøäèa ä÷eñò dðéàLa éàådkixvy l`eny xn` §¦§¤¥¨£¨¦§¨

,dyw ,dwicaøîà àä,envr l`eny,ä÷éãa àéòa àì dìòáì ìk ¨¨©Ÿ§©§¨Ÿ¨£¨§¦¨
éaø øîà àøéæ éaø øîàcäMà ,ìàeîL øîà äéîøé øa àaà §¨©©¦¥¨¨©©¦©¨©¦§§¨¨©§¥¦¨
ì äøeñà úñå dì ïéàLdì àðîé÷Bàå ,÷BcázL ãò LnL- ¤¥¨¤¤£¨§©¥©¤¦§§¦§¨¨

eixac z` dcinrd (`"r lirl) `xnbde,úBøäèa ä÷eñòa,rnyne ©£¨¦§¨
.dlral dwica dkixv dpi` ,dweqr dpi` xy`kydn ,dyw ok m`e

.qepbihp` oa `pipg iaxk dkldy eixaca epcnll l`eny `a
:`xnbd zvxznwxy `id l`eny zpeek zexnind izya mpn`

dweqr dpi`y dy` eli`e ,dwica dkixv zexdha dweqrd dy`
c meyn mixacd eltkpe ,mlerl dwica dkixv dpi`àä éðúîc ïàî©§©§¥¨

àä éðúî àìoicd z` dpy `l l`eny ly cg` oic dpyy in - Ÿ©§¥¨
ipyd.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc - dcp(iyiy meil)

.dìòáì ä÷éãa énðzqe dl oi`yk s`y `ed l`eny ly eyecige ©¦§¦¨§©§¨
.dlral dwica dkixv dpi`

:`xnbd zl`eyàøéæ éaø øîàc ,àðîéæ àãç ìàeîL døîà àäå§¨£¨¨§¥£¨¦§¨§¨©©¦¥¨
úñå dì ïéàL äMà ,ìàeîL øîà äéîøé øa àaà éaø øîà,reaw ¨©©¦©¨©¦§§¨¨©§¥¦¨¤¥¨¤¤

ì äøeñà(.áé ïî÷ì) àðîé÷Bàå .÷BcázL ãò LnLdf oicä÷eñòa £¨§©¥©¤¦§§¦§¨©£¨
úBøäèas` ynyl zxzen zexdha dweqr dpi`y in j` ,cala ¦§¨

:`xnbd zvxzn .dwica `lløîzà dzøáç ììkî àãç`xnin - £¨¦§¨£¤§¨¦§©
dn jezn enya dxn`p dipyd `xninde ,yexita l`eny xn` zg`

.[yexita xn`y dnn cnlpy
mb yxetn l`eny mya dcedi ax xn`y df weligy d`ian `xnbd

:`ziixaaíéøeîà íéøác äna ,éëä énð àéðz,dwica dkixvy ©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦
úøzeî dìòáì ìáà ,úBøäèìe .[dwica `laíéøeîà íéøác äná ¦§¨£¨§©§¨¤¤©¤§¨¦£¦
,dwica `ll zxzen dlralydçépäL`idyk,äøBäè ú÷æça ¤¦¦¨§¤§©§¨
äàîè ú÷æça dçépä ìáà,d`nh dzid dpnn jldy onfay - £¨¦¦¨§¤§©§¥¨

dúàîeèa àéä íìBòìel dxeq`e.éðà äøBäè ,Bì øîàzL ãò §¨¦§§¨¨©¤Ÿ©§¨£¦
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קנו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - dcp(iyily meil)

ìBãb,dleza wx `yil xzenyì énð éà`dzy oiprdúaeúë ¨¦©¦§§¨¨
íéúàî.fef ¨©¦

z`xwp izni` :x`al `ziixad dkiynnïîæ ìk ,ò÷ø÷ úìeúa§©©§©¨§©
.äãáòð àlL,`pdk ax xne`dpéî à÷ôð,dleza diexw rwxw efi` ¤Ÿ¤¤§¨¨§¨¦¨

ìoiprïúéà ìçð.dtexr dlbrl jixvy,økîîe ç÷îì énð éàm`y §©©¥¨¦©¦§¤©¦§¨
`ly rwxw el zzl jixv ,'jl xken ip` dleza rwxw' exiagl xn`

.mipnye oiaexn zexit dyery itl ,mlern dcarp
z`xwp izni` :x`al `ziixad dkiynnïîæ ìk ,äî÷L úìeúa§©¦§¨¨§©

.äöö÷ð àlL,`pdk ax xne`dpéî à÷ôðdiexw dnwy efi` ¤Ÿ¦§§¨¨§¨¦¨
,dleza,økîîe ç÷îìxken ip` dnwy zleza' exiagl xn` m`y §¤©¦§¨

darzze dvvewl lekiy itl ,dvvwp `ly dnwy el zzl jixv ,'jl
.mitpr daxd `ivezeéàúéòéáMa döö÷îì énðz` uevwl oiprl ± ¦©¦§¦§§¨©§¦¦
,ziriaya dnwydïðúãk,(d"n c"t ziriay) dpynaïéööB÷ ïéà §¦§©¥§¦

äãBáò àéäL éðtî ,úéòéáMa äî÷L úìeúaz` giaydl d`ad §©¦§¨©§¦¦¦§¥¤¦£¨
.ziriaya dxeq`y oli`d

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàúéà íàå`ly dy` ok` m`e ± §¦¦¨
,dleza diexw mlern dcp mc dz`xàä énð éðúéì`l recn ± ¦§¥©¦¨

.'od zeleza rax`' dxn`e ,ef dleza mb `ziixad dzpy
:`xnbd zvxznéðz÷ ék ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`pzd dpy `l ± ¨©©©§¨©¦§¨¦¨¨¥

`l`éååì íL déì úéìc éãéî'dleza' mya ze`xwpy zeleza ± ¦¦§¥¥¥§©
,ztqeze deelp my `la,éååì íL déì úéàc éãéî ìáàdlezak £¨¦¦§¦¥¥§©

,minc zleza `l` mzq dleza z`xwp dpi`y mc dz`x `lyàìŸ
,éðz÷dpi`y oeik epzpyna diepyd dlezad z` dpy `l jkle ¨¨¥

.'minc zleza' `l` mzq 'dleza' diexw
:sqep uexizéìúc éãéî éðz÷ ék ,øîà éãéà áøc déøa úLL áø©¥¤§¥§©¦¦¨©¦¨¨¥¦¦§¨¦

äNòîamyd z` ca`n epi`y xnelk ,dyrna ielzd xac ± §©£¤
la` ,dyrn ici lr `l` ely 'dleza'àì äNòîa éìz àìc éãéî¦¦§Ÿ¨¦§©£¤Ÿ

éðz÷,eili`n eny z` ca`ny xnelk ,dyrna ielz epi`y xac ± ¨¨¥
oeik epzpyna diepyd 'dleza'd z` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l

.dyrn mey `la mc zii`x ici lr dny z` zca`n `idy
:sqep uexizàìc éãéî éðz÷ ék ,øîà à÷éà áøc déøa àðéðç éaø©¦£¦¨§¥§©¦¨¨©¦¨¨¥¦¦§Ÿ

áì øãäBúéiøla` ,ezencwl xfeg epi`y xac ±Búéiøáì øãäc éãéî ¨©¦§¦¨¦¦§¨©¦§¦¨
éðz÷ àìz` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l ezencwl xfegd xac ± Ÿ¨¨¥

xfegd xac `ed mc zii`xy oeik epzpyna diepyd 'dleza'd
.d`xz `l aey dpwf didzyky ,ezencwl

:sqep uexizàðéáæ déìò ãéô÷c éãéî éðz÷ ék ,øîà àðéáøxac - ©¦¨¨©¦¨¨¥¦¦§¨¦£¥§¦¨
la` ,eilr citwn dpewdyéðz÷ àì àðéáæ déìò ãéô÷ àìc éãéî± ¦¦§Ÿ¨¦£¥§¦¨Ÿ¨¨¥

z` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l eilr citwn edpewd oi`y xac
m` xxan epi` dy` gweld mc`y ,epzpyna diepyd 'dleza'd

.mc dz`x
:`piax ly evexiz lr dywn `xnbdéãô÷ àìåipa oi` ok` ike ± §Ÿ¨§¦

,mc dy` dz`x m` xxal micitwn mc`àéðúäå,`ziixaaéaø §¨©§¨©¦
äqéòì äôé øBàOäL íLk ,øîBà àéiçdf ici lre ,dvingdl ¦¨¥§¥¤©§¨¤¨¦¨

,aeh mgld dyrpäMàì ïéôé íéîc Ck.oeixd dl xdnlåceràéðú ¨¨¦¨¦¨¦¨§©§¨
`ziixaa,ïéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMà ìk ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦¨¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

itwn i`ce ok m`e`yil sicrn mc`y ,mc dz`x m` xxal mic
.mc dz`xy dy`

:`piax ly evexiz z` `xnbd zx`an jkléãéî éðz÷ ék ,àlà¤¨¦¨¨¥¦¦
àðéáæ déìò õéô÷c`edy meyn ezepwl mivtew migweldy xac ± §¨¦£¥§¦¨

la` ,'dleza'éðz÷ àì àðéáæ déìò õéô÷ àìc éãéîoi`y xac ± ¦¦§Ÿ¨¦£¥§¦¨Ÿ¨¨¥
z` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l ezepwl mivtew migweld
utg epi` dy` gweld mc` daxc`y ,epzpyna diepyd 'dleza'd

.'minc zleza'a

:rwxw zleza oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
éäBæéà`idy rwxwò÷ø÷ úìeúa,mlern dcarp `lyäìònL ìk ¥¦§©©§©Ÿ¤©£¨
ïéLeLø,miwc mipa` ±çBçéz døôò ïéàåm` la` .jx ±da àöîð §¦§¥£¨¨¦©¦§¨¨

,äãáòpL òeãéa ,ñøçm`e .qxgd myl `a oipn dcarp `l m`y ¤¤§¨©¤¤¤§¨
`vnàîðeöy `id di`x ,rlq ±.ò÷ø÷ úìeúa Bæ éøä §¨£¥§©©§©

l zaygp izni` :dpyna epipyúøaeòî,dzry dicyòãeiMî §¤¤¦¤¦¨©
døaeòd`ian `xnbd .zxaern `idy xikdl ozipy dryn ± ¨¨

:`ziixad zl`ey .df onf `ed izn zx`and `ziixaänëåonf §©¨
onf `ed xeaird zligzn.øaeòä úøkä:`ziixad daiynñeëîeñ ©¨©¨¨§

ìL ,øéàî éaø íeMî øîBà.íéLãç äL,`ziixad dtiqeneìò óàå ¥¦©¦¥¦§Ÿ¨¢¨¦§©©
äéàø ïéàL étdxenb,øácìyiøëæoniqeøîàpL ,øácìziy`xa) ¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

,xnz ly dpeixd iabl (ck glìLîk éäéå'øîBâå íéLãç LcBIe ©§¦§¦§Ÿ¢¨¦§¥©ª©
ixd ,'mipEpfl dxd dPd mbe ,LzNM xnY dzpf ,xn`l dcEdil¦¨¥Ÿ¨§¨¨¨©¨¤§©¦¥¨¨¦§¦

.miycg dyly xg` xkip xaerdy
wx ike :`xnbd dywnøácì øëæ,`edáéúk àø÷`ed yxetn ixd ± ¥¤©¨¨§¨§¦

,weqtaàéä äìBãb äéàøe.miycg dylya `id xaerd zxkdy §¨¨§¨¦
,dxenb di`x o`k oi` ok` :`xnbd zvxznäãìéc àkéàc íeMî¦§¦¨§¨§¨

ì äãìéc àkéàå äòLúìäòáLmiycg dray xg` zcleid yiy ± §¦§¨§¦¨§¨§¨§¦§¨
zxkd `nye ,miycg dryz xg`l zcleid yie dpeixd zligzn
dcli xnze ,dxeair onf itl dy` lkl xeaird yilya `ed xaerd
la` ,miycg dyly xg` xkip dxaer did jkle miycg dryz xg`
onf eze`ne ,yilye miycg ipy ixg` xkip dxaer drayl zcleid
zecleiy miypd aex xg` mikledy xi`n iax eprinyde ,dzry dic
xg` xkip dxaer drayl zcleid s`y mixne`e ,miycg dryzl
dxaery dxenb di`x o`k yi dryzl zclei iable ,miycg dyly
xkf `l` epi` drayl zclei iabl la` ,miycg dyly xg` xkip

.dxenb di`x `le xacl
:zxaern oipra dpcd `ziixa d`ian `xnbdzïðaø eð`ziixaa ¨©¨¨

,(c"d `"t `ztqez),íc äúàøå úøaeòî ú÷æça äúéäL éøä£¥¤¨§¨§¤§©§¤¤§¨£¨¨
,äìétä Ck øçàå`l` xaer ltp did `l dziily jezay `vnpe §©©¨¦¦¨

,àîéi÷ ìL BðéàL øác ìk Bà ,çeø,cle epi`y xnelkàéä éøä ©¨¨¨¤¥¤©¨¨£¥¦
dú÷æça,zxaern dzidyådlitdy mcew dz`xy mcd iabl §¤§¨¨§
mixne`,dzòL diã`ed gex oeixdy eiykr xxazdy mixne` oi`e ©¨©§¨

drbpy zexdhd e`nhpe ,minc zwleqn dzid `le oeixd eny oi`e
.dzii`xl zrl zrn jeza mdaøácì äéàø ïéàL áb ìò óàå§©©©¤¥§¨¨©¨¨

yi ,oeixd eny gex oeixdyøîàpL ,øácì øëæ,(gi ek ediryi)eðéøä' ¥¤©¨¨¤¤¡©¨¦
,'çeø eðãìé Bîk eðìç`l` epcli `le dcild xrv eplaq xnelk ©§§¨©§©

.oeixd eny gex oeixd mby rnyn ,gex
:`xnbd dywn,øácì øëæ éàîoi`y `ziixad dxn` recn xnelk ©¥¤©¨¨

,xacl xkf `l` o`k,àéä äìBãb äéàø éøäweqta `ed yxetn oky £¥§¨¨§¨¦
.oeixd eny gex oeixdy

:`xnbd zvxznáéúk íéøëæa àø÷ éàä áéúk ék`l df weqt - ¦§¦©§¨¦§¨¦§¦
di`x epnn `iadl oi`e ,`nlra lyn `l` epi`e ,mixkfa `l` xn`p
dnec lyn lky ,xkf o`k yi mewn lkne ,oeixd eny gex oeixdy

.lynpl
:`xnbd dywnúL÷ ,éäðéîøeíéðL ädcil ixiv defg`y dy` ± §¦§¦¨§¨§©¦

,el` minia mc dz`xe dzaif inia mini ipyéLéìMìådz`x ea mby §©§¦¦
mc,áBæa úãìBé Bæ éøä ,àîéi÷ ìL BðéàL øác ìk Bà çeø äìétä¦¦¨©¨¨¨¤¥¤©¨¨£¥¤¤§

mixne` oi` cle dcli `ly oeikny ,daf z`neh d`nh `id xnelk
.daif mc `edy mixne` `l` dcild zngn `a mcdyúøîà éàå§¦¨§©

àéä àzéélòî äãéì,`id dxenb dcil gex zcily zxn` m`e ± ¥¨§©©§¨¦
,dyw
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BÓÚËÂ BÁÈ¯[e: ¥§©£
א סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld

òø åçéøù [àריחו שמתחילה היא, עשייתו שדרך יין -
לקדש אפשר - וטעמו ריחו משתבח מכן ולאחר - מסריח

.1עליו

ïôâä éøô àøåá [áיין דין שדינו היינו -2.

'åâå êúçôì [âעל גם לקדש שלא להזהר יש זה מטעם -

שלא הדין והוא רבות, שעות מגולה שהיה חמרֿמדינה
סגור ארון או במקרר פתוח שעמד בקבוקֿיין על .5לקדש

'åâå êúçôì [ãמגולה יין לתקן יכול מרובה הפסד במקום -

ברוב ביטול ידי .6על

úèòåî äòù [äואם דקות, כ20ֿ מועטת שעה שיעור -

'שעה בכלל גםֿכן - שעות ד' או כג' מגולה היין עמד
ייחשב לאחר7מועטת' מיד היין לכסות נהגו מקום ומכל ,

.8מזיגתו

åîòèå åçéø [åעל מקפידים אינם והסגנים שהפחות היינו -
אבל וריחו, טעמו נפגם אם אלא - מועטת שעה גילוי

נפגם. כשלא גם גדולה שעה על הם מקפידים

zetqede mipeiv

(שו"ת1) לבנים) יינות שאר (או מוסקט מענבי שנעשה יין כגון
כן עשייתו שדרך מאחר והוא יז), תשובה פ"כ ח"ב לציון אור

לשתותו. והסגנים הפחות ודרך -
ג.2) סעיף להלן וראה ס"ו, רד בסימן כמבואר
(3.!?פני היּׂשא אֹו הירצ ;לפחת נא הקריבהּו א, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָמלאכי

מלשון (פחתך ומושל לשר זה יין תקריב שאם הדברים וכוונת
וכדמשמע במצו"צ, כדפירש ו) כג, (יחזקאל וסגנים פחות
שאין שכן וכל פניך?, ישא או ירצך האם הסעיף) בהמשך

היום. כקידוש ה' מצות עליו לעשות
אבי4) של זקנו ניקוליוב (אבד"ק לאוואוט א"ד הרה"ג הערת

(יו"ד ערב עמוד מגדים' פרי 'פסקי בספרו אדמו"ר כ"ק של אמו
יש בכפרים כגון נחשים שמצויים במקומות אבל קטז): סימן

ליזהר.
כגון - לפחתך' נא 'הקריבהו חשש שאין במקום להלכה ונפק"מ

בלבד. ספורות לדקות בלילה שנתגלה יין
מנהג5) והרי כבוד, משום אלא - סכנה משום הטעם אין שהרי

במכסה לכסותו להקפיד והסגנים הפחות מנהג וכל-שכן העם
אופן. בכל

כפי לשם להכנס יכולים שרצים שאין באופן אפילו להתיר ואין
בכך פג טעמו שאין במקום ואפילו ט), (ס"ק בכף-החיים שהתיר

יז). תשובה פ"כ (ח"ב לציון אור בשו"ת שהתיר כפי
ב.6) אות קיא סימן ח"ו הלוי שבט שו"ת
מליל7) ראיה לכך להביא שיש ב, ס"ק מו סימן השלחן בדי

השניה הכוס את מוזגים הראשונה הכוס אחרי מיד שהרי הסדר,
עד שעות כמה מגולה הכוס ועומדת ההגדה, את עליה ואומרים

ההגדה. אמירת את שמסיים
אנשים תמיד נמצאים הסדר שבליל כיון בזה שפקפקו ויש
דברי מסתברים מקום ומכל ז), סי' ח"א נדברו אז (שו"ת במקום
יש אם נוגע ולא - סכנה משום אינו שהטעם כיון השלחן קצות

לאו, אם במקום מישהו
משו"ת נדברו) אז (שו"ת שם המובא שעות ו' או ה' שיעור גם
הביא שהרי זה, לענין שייך אינו א) סימן (ח"ד מלכיאל דברי
שינוי נוגע לא וכאן היין, טעם משתנה בו הזמן לענין זה שיעור
גדולה. שעה בשהה והסגנים הפחות קפידת אם כי היין טעם

'שעה שיעור על לכתחילה להקפיד יש מצוי שהיין בימינו אמנם
דקות, עשרים שהוא מלכיאל) דברי שו"ת (בשם שהביא מועטת'
נמאס דקות מעשרים למעלה פתוח ששהה יין שבקבוק ומסתבר

והסגנים. הפחות בעיני הוא
'קצות דברי על כתב צ הערה מז פרק שבשש"כ עוד ומה
הסדר שבליל משום הסדר, מליל ראייה להביא שאין השלחן'
כמו גילוי, נחשב זה אין לכן הכוס, על ההגדה את לומר צריך
נחשב היין אין מרובה שעה הקידוש באמירת שמאריך שמי

מגולה.
מהבעש"ט,8) קבלה שהוא יח, סעיף רעא סימן על לעיל ראה

אדמו"ר. כ"ק נהג וכן
יא).9) מח, ירמיהו ציון (מצודת וחילוף תמורה מלשון



קנז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - dcp(iyily meil)

ìBãb,dleza wx `yil xzenyì énð éà`dzy oiprdúaeúë ¨¦©¦§§¨¨
íéúàî.fef ¨©¦

z`xwp izni` :x`al `ziixad dkiynnïîæ ìk ,ò÷ø÷ úìeúa§©©§©¨§©
.äãáòð àlL,`pdk ax xne`dpéî à÷ôð,dleza diexw rwxw efi` ¤Ÿ¤¤§¨¨§¨¦¨

ìoiprïúéà ìçð.dtexr dlbrl jixvy,økîîe ç÷îì énð éàm`y §©©¥¨¦©¦§¤©¦§¨
`ly rwxw el zzl jixv ,'jl xken ip` dleza rwxw' exiagl xn`

.mipnye oiaexn zexit dyery itl ,mlern dcarp
z`xwp izni` :x`al `ziixad dkiynnïîæ ìk ,äî÷L úìeúa§©¦§¨¨§©

.äöö÷ð àlL,`pdk ax xne`dpéî à÷ôðdiexw dnwy efi` ¤Ÿ¦§§¨¨§¨¦¨
,dleza,økîîe ç÷îìxken ip` dnwy zleza' exiagl xn` m`y §¤©¦§¨

darzze dvvewl lekiy itl ,dvvwp `ly dnwy el zzl jixv ,'jl
.mitpr daxd `ivezeéàúéòéáMa döö÷îì énðz` uevwl oiprl ± ¦©¦§¦§§¨©§¦¦
,ziriaya dnwydïðúãk,(d"n c"t ziriay) dpynaïéööB÷ ïéà §¦§©¥§¦

äãBáò àéäL éðtî ,úéòéáMa äî÷L úìeúaz` giaydl d`ad §©¦§¨©§¦¦¦§¥¤¦£¨
.ziriaya dxeq`y oli`d

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàúéà íàå`ly dy` ok` m`e ± §¦¦¨
,dleza diexw mlern dcp mc dz`xàä énð éðúéì`l recn ± ¦§¥©¦¨

.'od zeleza rax`' dxn`e ,ef dleza mb `ziixad dzpy
:`xnbd zvxznéðz÷ ék ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`pzd dpy `l ± ¨©©©§¨©¦§¨¦¨¨¥

`l`éååì íL déì úéìc éãéî'dleza' mya ze`xwpy zeleza ± ¦¦§¥¥¥§©
,ztqeze deelp my `la,éååì íL déì úéàc éãéî ìáàdlezak £¨¦¦§¦¥¥§©

,minc zleza `l` mzq dleza z`xwp dpi`y mc dz`x `lyàìŸ
,éðz÷dpi`y oeik epzpyna diepyd dlezad z` dpy `l jkle ¨¨¥

.'minc zleza' `l` mzq 'dleza' diexw
:sqep uexizéìúc éãéî éðz÷ ék ,øîà éãéà áøc déøa úLL áø©¥¤§¥§©¦¦¨©¦¨¨¥¦¦§¨¦

äNòîamyd z` ca`n epi`y xnelk ,dyrna ielzd xac ± §©£¤
la` ,dyrn ici lr `l` ely 'dleza'àì äNòîa éìz àìc éãéî¦¦§Ÿ¨¦§©£¤Ÿ

éðz÷,eili`n eny z` ca`ny xnelk ,dyrna ielz epi`y xac ± ¨¨¥
oeik epzpyna diepyd 'dleza'd z` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l

.dyrn mey `la mc zii`x ici lr dny z` zca`n `idy
:sqep uexizàìc éãéî éðz÷ ék ,øîà à÷éà áøc déøa àðéðç éaø©¦£¦¨§¥§©¦¨¨©¦¨¨¥¦¦§Ÿ

áì øãäBúéiøla` ,ezencwl xfeg epi`y xac ±Búéiøáì øãäc éãéî ¨©¦§¦¨¦¦§¨©¦§¦¨
éðz÷ àìz` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l ezencwl xfegd xac ± Ÿ¨¨¥

xfegd xac `ed mc zii`xy oeik epzpyna diepyd 'dleza'd
.d`xz `l aey dpwf didzyky ,ezencwl

:sqep uexizàðéáæ déìò ãéô÷c éãéî éðz÷ ék ,øîà àðéáøxac - ©¦¨¨©¦¨¨¥¦¦§¨¦£¥§¦¨
la` ,eilr citwn dpewdyéðz÷ àì àðéáæ déìò ãéô÷ àìc éãéî± ¦¦§Ÿ¨¦£¥§¦¨Ÿ¨¨¥

z` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l eilr citwn edpewd oi`y xac
m` xxan epi` dy` gweld mc`y ,epzpyna diepyd 'dleza'd

.mc dz`x
:`piax ly evexiz lr dywn `xnbdéãô÷ àìåipa oi` ok` ike ± §Ÿ¨§¦

,mc dy` dz`x m` xxal micitwn mc`àéðúäå,`ziixaaéaø §¨©§¨©¦
äqéòì äôé øBàOäL íLk ,øîBà àéiçdf ici lre ,dvingdl ¦¨¥§¥¤©§¨¤¨¦¨

,aeh mgld dyrpäMàì ïéôé íéîc Ck.oeixd dl xdnlåceràéðú ¨¨¦¨¦¨¦¨§©§¨
`ziixaa,ïéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMà ìk ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦¨¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

itwn i`ce ok m`e`yil sicrn mc`y ,mc dz`x m` xxal mic
.mc dz`xy dy`

:`piax ly evexiz z` `xnbd zx`an jkléãéî éðz÷ ék ,àlà¤¨¦¨¨¥¦¦
àðéáæ déìò õéô÷c`edy meyn ezepwl mivtew migweldy xac ± §¨¦£¥§¦¨

la` ,'dleza'éðz÷ àì àðéáæ déìò õéô÷ àìc éãéîoi`y xac ± ¦¦§Ÿ¨¦£¥§¦¨Ÿ¨¨¥
z` dpy `l jkle ,`pzd dpy `l ezepwl mivtew migweld
utg epi` dy` gweld mc` daxc`y ,epzpyna diepyd 'dleza'd

.'minc zleza'a

:rwxw zleza oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
éäBæéà`idy rwxwò÷ø÷ úìeúa,mlern dcarp `lyäìònL ìk ¥¦§©©§©Ÿ¤©£¨
ïéLeLø,miwc mipa` ±çBçéz døôò ïéàåm` la` .jx ±da àöîð §¦§¥£¨¨¦©¦§¨¨

,äãáòpL òeãéa ,ñøçm`e .qxgd myl `a oipn dcarp `l m`y ¤¤§¨©¤¤¤§¨
`vnàîðeöy `id di`x ,rlq ±.ò÷ø÷ úìeúa Bæ éøä §¨£¥§©©§©

l zaygp izni` :dpyna epipyúøaeòî,dzry dicyòãeiMî §¤¤¦¤¦¨©
døaeòd`ian `xnbd .zxaern `idy xikdl ozipy dryn ± ¨¨

:`ziixad zl`ey .df onf `ed izn zx`and `ziixaänëåonf §©¨
onf `ed xeaird zligzn.øaeòä úøkä:`ziixad daiynñeëîeñ ©¨©¨¨§

ìL ,øéàî éaø íeMî øîBà.íéLãç äL,`ziixad dtiqeneìò óàå ¥¦©¦¥¦§Ÿ¨¢¨¦§©©
äéàø ïéàL étdxenb,øácìyiøëæoniqeøîàpL ,øácìziy`xa) ¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©

,xnz ly dpeixd iabl (ck glìLîk éäéå'øîBâå íéLãç LcBIe ©§¦§¦§Ÿ¢¨¦§¥©ª©
ixd ,'mipEpfl dxd dPd mbe ,LzNM xnY dzpf ,xn`l dcEdil¦¨¥Ÿ¨§¨¨¨©¨¤§©¦¥¨¨¦§¦

.miycg dyly xg` xkip xaerdy
wx ike :`xnbd dywnøácì øëæ,`edáéúk àø÷`ed yxetn ixd ± ¥¤©¨¨§¨§¦

,weqtaàéä äìBãb äéàøe.miycg dylya `id xaerd zxkdy §¨¨§¨¦
,dxenb di`x o`k oi` ok` :`xnbd zvxznäãìéc àkéàc íeMî¦§¦¨§¨§¨

ì äãìéc àkéàå äòLúìäòáLmiycg dray xg` zcleid yiy ± §¦§¨§¦¨§¨§¨§¦§¨
zxkd `nye ,miycg dryz xg`l zcleid yie dpeixd zligzn
dcli xnze ,dxeair onf itl dy` lkl xeaird yilya `ed xaerd
la` ,miycg dyly xg` xkip dxaer did jkle miycg dryz xg`
onf eze`ne ,yilye miycg ipy ixg` xkip dxaer drayl zcleid
zecleiy miypd aex xg` mikledy xi`n iax eprinyde ,dzry dic
xg` xkip dxaer drayl zcleid s`y mixne`e ,miycg dryzl
dxaery dxenb di`x o`k yi dryzl zclei iable ,miycg dyly
xkf `l` epi` drayl zclei iabl la` ,miycg dyly xg` xkip

.dxenb di`x `le xacl
:zxaern oipra dpcd `ziixa d`ian `xnbdzïðaø eð`ziixaa ¨©¨¨

,(c"d `"t `ztqez),íc äúàøå úøaeòî ú÷æça äúéäL éøä£¥¤¨§¨§¤§©§¤¤§¨£¨¨
,äìétä Ck øçàå`l` xaer ltp did `l dziily jezay `vnpe §©©¨¦¦¨

,àîéi÷ ìL BðéàL øác ìk Bà ,çeø,cle epi`y xnelkàéä éøä ©¨¨¨¤¥¤©¨¨£¥¦
dú÷æça,zxaern dzidyådlitdy mcew dz`xy mcd iabl §¤§¨¨§
mixne`,dzòL diã`ed gex oeixdy eiykr xxazdy mixne` oi`e ©¨©§¨

drbpy zexdhd e`nhpe ,minc zwleqn dzid `le oeixd eny oi`e
.dzii`xl zrl zrn jeza mdaøácì äéàø ïéàL áb ìò óàå§©©©¤¥§¨¨©¨¨

yi ,oeixd eny gex oeixdyøîàpL ,øácì øëæ,(gi ek ediryi)eðéøä' ¥¤©¨¨¤¤¡©¨¦
,'çeø eðãìé Bîk eðìç`l` epcli `le dcild xrv eplaq xnelk ©§§¨©§©

.oeixd eny gex oeixd mby rnyn ,gex
:`xnbd dywn,øácì øëæ éàîoi`y `ziixad dxn` recn xnelk ©¥¤©¨¨

,xacl xkf `l` o`k,àéä äìBãb äéàø éøäweqta `ed yxetn oky £¥§¨¨§¨¦
.oeixd eny gex oeixdy

:`xnbd zvxznáéúk íéøëæa àø÷ éàä áéúk ék`l df weqt - ¦§¦©§¨¦§¨¦§¦
di`x epnn `iadl oi`e ,`nlra lyn `l` epi`e ,mixkfa `l` xn`p
dnec lyn lky ,xkf o`k yi mewn lkne ,oeixd eny gex oeixdy

.lynpl
:`xnbd dywnúL÷ ,éäðéîøeíéðL ädcil ixiv defg`y dy` ± §¦§¦¨§¨§©¦

,el` minia mc dz`xe dzaif inia mini ipyéLéìMìådz`x ea mby §©§¦¦
mc,áBæa úãìBé Bæ éøä ,àîéi÷ ìL BðéàL øác ìk Bà çeø äìétä¦¦¨©¨¨¨¤¥¤©¨¨£¥¤¤§

mixne` oi` cle dcli `ly oeikny ,daf z`neh d`nh `id xnelk
.daif mc `edy mixne` `l` dcild zngn `a mcdyúøîà éàå§¦¨§©

àéä àzéélòî äãéì,`id dxenb dcil gex zcily zxn` m`e ± ¥¨§©©§¨¦
,dyw
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BÓÚËÂ BÁÈ¯[e: ¥§©£
א סעיף מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

•

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld

òø åçéøù [àריחו שמתחילה היא, עשייתו שדרך יין -
לקדש אפשר - וטעמו ריחו משתבח מכן ולאחר - מסריח

.1עליו

ïôâä éøô àøåá [áיין דין שדינו היינו -2.

'åâå êúçôì [âעל גם לקדש שלא להזהר יש זה מטעם -

שלא הדין והוא רבות, שעות מגולה שהיה חמרֿמדינה
סגור ארון או במקרר פתוח שעמד בקבוקֿיין על .5לקדש

'åâå êúçôì [ãמגולה יין לתקן יכול מרובה הפסד במקום -

ברוב ביטול ידי .6על

úèòåî äòù [äואם דקות, כ20ֿ מועטת שעה שיעור -

'שעה בכלל גםֿכן - שעות ד' או כג' מגולה היין עמד
ייחשב לאחר7מועטת' מיד היין לכסות נהגו מקום ומכל ,

.8מזיגתו

åîòèå åçéø [åעל מקפידים אינם והסגנים שהפחות היינו -
אבל וריחו, טעמו נפגם אם אלא - מועטת שעה גילוי

נפגם. כשלא גם גדולה שעה על הם מקפידים

zetqede mipeiv

(שו"ת1) לבנים) יינות שאר (או מוסקט מענבי שנעשה יין כגון
כן עשייתו שדרך מאחר והוא יז), תשובה פ"כ ח"ב לציון אור

לשתותו. והסגנים הפחות ודרך -
ג.2) סעיף להלן וראה ס"ו, רד בסימן כמבואר
(3.!?פני היּׂשא אֹו הירצ ;לפחת נא הקריבהּו א, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָמלאכי

מלשון (פחתך ומושל לשר זה יין תקריב שאם הדברים וכוונת
וכדמשמע במצו"צ, כדפירש ו) כג, (יחזקאל וסגנים פחות
שאין שכן וכל פניך?, ישא או ירצך האם הסעיף) בהמשך

היום. כקידוש ה' מצות עליו לעשות
אבי4) של זקנו ניקוליוב (אבד"ק לאוואוט א"ד הרה"ג הערת

(יו"ד ערב עמוד מגדים' פרי 'פסקי בספרו אדמו"ר כ"ק של אמו
יש בכפרים כגון נחשים שמצויים במקומות אבל קטז): סימן

ליזהר.
כגון - לפחתך' נא 'הקריבהו חשש שאין במקום להלכה ונפק"מ

בלבד. ספורות לדקות בלילה שנתגלה יין
מנהג5) והרי כבוד, משום אלא - סכנה משום הטעם אין שהרי

במכסה לכסותו להקפיד והסגנים הפחות מנהג וכל-שכן העם
אופן. בכל

כפי לשם להכנס יכולים שרצים שאין באופן אפילו להתיר ואין
בכך פג טעמו שאין במקום ואפילו ט), (ס"ק בכף-החיים שהתיר

יז). תשובה פ"כ (ח"ב לציון אור בשו"ת שהתיר כפי
ב.6) אות קיא סימן ח"ו הלוי שבט שו"ת
מליל7) ראיה לכך להביא שיש ב, ס"ק מו סימן השלחן בדי

השניה הכוס את מוזגים הראשונה הכוס אחרי מיד שהרי הסדר,
עד שעות כמה מגולה הכוס ועומדת ההגדה, את עליה ואומרים

ההגדה. אמירת את שמסיים
אנשים תמיד נמצאים הסדר שבליל כיון בזה שפקפקו ויש
דברי מסתברים מקום ומכל ז), סי' ח"א נדברו אז (שו"ת במקום
יש אם נוגע ולא - סכנה משום אינו שהטעם כיון השלחן קצות

לאו, אם במקום מישהו
משו"ת נדברו) אז (שו"ת שם המובא שעות ו' או ה' שיעור גם
הביא שהרי זה, לענין שייך אינו א) סימן (ח"ד מלכיאל דברי
שינוי נוגע לא וכאן היין, טעם משתנה בו הזמן לענין זה שיעור
גדולה. שעה בשהה והסגנים הפחות קפידת אם כי היין טעם

'שעה שיעור על לכתחילה להקפיד יש מצוי שהיין בימינו אמנם
דקות, עשרים שהוא מלכיאל) דברי שו"ת (בשם שהביא מועטת'
נמאס דקות מעשרים למעלה פתוח ששהה יין שבקבוק ומסתבר

והסגנים. הפחות בעיני הוא
'קצות דברי על כתב צ הערה מז פרק שבשש"כ עוד ומה
הסדר שבליל משום הסדר, מליל ראייה להביא שאין השלחן'
כמו גילוי, נחשב זה אין לכן הכוס, על ההגדה את לומר צריך
נחשב היין אין מרובה שעה הקידוש באמירת שמאריך שמי

מגולה.
מהבעש"ט,8) קבלה שהוא יח, סעיף רעא סימן על לעיל ראה

אדמו"ר. כ"ק נהג וכן
יא).9) מח, ירמיהו ציון (מצודת וחילוף תמורה מלשון
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Êעליהם ונותנים יבשים ענבים שכותשים דהיינו צמוקים יין
מקדשים יין ונעשה ותוסס ימים ג' בהם אותם ושורים מים
ונתייבשו שנצטמקו בין בגפניהם בעודם שנכמשו בין עליו
לחלוחית קצת מהם שיוצא והוא האור תולדת ע"י או בחמה
שנכנס הוא הלחלוחית (שאותו אותם כשמעצרים שרייה בלא
שום מהם יוצא אינו אם אבל ליין) ומהפכם שרייה ע"י במים
ע"י אלא בקורה יעצרום או ברגל ידרכום אם אף לחלוחית
אין הגפן פרי בורא ואפילו עליו מקדשים אין בלבד שרייה

עליו: מברכים

Áמקדשים יין ונעשה מים עליהם שנתן חרצנים או יין שמרי
בסי' שנתבאר כמו הגפן פרי בורא עליו לברך ראוי אם עליו

ר"ד:

Ëבו שיש יין ועל מבושל יין על מקדשים שאין אומרים יש
גבי על לנסך הראוי היין על אלא מקדשים שאין דבש
מפני לנסך ראוי שאינו יין אלא מיעטו שלא אומרים ויש המזבח
פסולו אין המבושל אבל רע ושריחו מגולה כגון שבו גריעות
לגריעות נשתנה לא אבל מברייתו שנשתנה מפני אלא למזבח
צריך ואין עליו מקדשים לפיכך ר"ד בסי' כמ"ש לעילוי אלא
אלא עצמו מחמת למזבח פיסולו שאין דבש בו שיש יין לומר
וכן עיקר וכן וגו' דבש וכל שאור כל כי שנאמר הדבש מחמת
טוב שאינו אלא אחר יין לו יש אפילו עליהם לקדש נוהגים

כמותם:

Èשדרך דהיינו משקים שאר או שכר יינם שרוב עיר או מדינה
שאר או השכר על סעודותיהם לקבוע העיר אנשי רוב
הרי מצוי שהיין במקום היין על לקבוע דרך שהוא כמו משקים
כל לענין מדינה חמר שם ונקראים יין כמו זו בעיר אלו משקין
העיר סביבות גדל הרבה יין שאין וכל כוס הטעונים הדברים
אין הסתם מן החנוני אצל יין הרבה שמצוי שאף יום כמהלך

לק זו עיר אנשי רוב קובעיםדרך אלא החנווני מן תמיד יין נות
ואף מדינה חמר הם והרי משקים שאר על סעודותיהם רוב
כל מצוי ואינו היין לקה אחת ובשנה שם גדל שהיין במקומות
שאר על ההיא בשנה סעודותיהם רוב קובעים העיר ורוב כך

ההיא. בשנה מדינה חמר אלו משקים הרי משקים

אלא מדינה חמר נקרא שאינו ואומרים זה כל על חולקין ויש
אצל אפילו העיר בכל כלל מצוי היין אין השנה רוב כן אם
שהוא אף החנוני אצל מצוי הוא השנה רוב אם אבל החנוני
הדברים כל לענין מדינה חמר נקרא משקה שום אין ביוקר
קפ"ב) בסי' שנתבאר מטעם המזון מברכת (חוץ כוס הטעונים

בעיר. כלל מצוי היין שאין בשעה אף

הראשונה: כסברא העולם ומנהג

‡Èהבדלה לענין אלא מדינה חמר הוזכר שלא אומרים יש
מקידוש חוץ כוס הטעונים דברים ושאר המזון וברכת
שהם משקים שאר על ולא היין על אלא לעולם מקדשין שאין
אלא המדינה בכל כלל יין למצוא אפשר אי אם אף מדינה חמר
על המוציא שמברך במה חובתו ידי יוצא וביום הפת על יקדש
חמר על לקדש יכול יין לו שיש מי שאפילו אומרים ויש הפת
היין על לקדש וצריך מצוה הידור זה שאין אלא הדין מן מדינה
צריך אין חנוני אצל שישנו אף בביתו יין אין אם אבל לכתחלה

המובחר. מן מצוה לעשות רוצה כן אם אלא עליו לקדש

לחוש הפת על בלילה יקדש בעיר יין אין אם מעשה ולענין
מדינה חמר שהוא המשקה על יקדש וביום הראשונה לסברא
שאף זה לקידוש יהיה היכר איזה הפת על אלא יברך לא שאם
בעיר יין יש אם אבל הפת על מברך היה זה קידוש מצות בלא
שיש לפי ביום בין בלילה בין היין על אלא הפת על לקדש אין

הכוס. על אלא הפת על קידוש כלל תקנו שלא אומרים

של בקידוש להקל יש ביוקר שהיין אלו במדינות מקום ומכל
יין לו יש אם אף מדינה חמר שהוא המשקה על לקדש יום
על ואח"כ מדינה חמר כוס על בתחלה שמברך דכיון בביתו
שום תקנו שלא שאומר מי שיש ואף הכל לדברי בזה יוצא הפת
מדינה חמר על ולא הפת על ולא בלבד היין על אלא קידוש
כל חיוב שאינו יום של בקידוש כך כל להחמיר אין מקום מכל

במדי ביוקר שהיין כיון לילה של כמו אלו.כך נות

היין: על לעולם לקדש המובחר מן מצוה מקום ומכל

·Èוישתו עליו לקדש יכול נדר מחמת יין שותה שאינו מי
הפת על יקדש אחרים עמו אין ואם עמו המסובין אחרים
אבל היין על שמקדשים מאחרים קידוש ישמע או היין על ולא
עצמו את לדחוק לו יש ששונאו מחמת יין שותה שאינו מי
מטעם הפת על יקדש ולא לילה של בקידוש ממנו לשתות

היין: על המקדשים מאחרים ישמע או שנתבאר

‚Èשל בין קידוש של כוס על אחרונה ברכה לברך צריך אין
לפי משקה) שאר בין יין שהוא (בין יום של בין לילה
ונפטר לסעודה טפל זה כוס והרי הסעודה מצרכי הוא שהקידוש
(עיין הסעודה בתוך שתהו כאלו הסעודה שלאחר המזון בברכת
אם הקידוש כוס מלבד הסעודה קודם עוד שתה (ואם קע"ד) סי'
ואם קע"ד בסי' שנתבאר מטעם אחריו לברך צריך אין יין הוא
ברכה יברך כן אם אלא אחריו לברך צריך משקה שאר הוא

שם[)]: שנתבאר כמו המזון ברכת כוס אחר אחרונה

זֿיג סעיפים מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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הפרק: עדןתוכן בגן השכינה מזיו ליהנות התשוקה

פרס" לקבל מנת "על עבודה נקראת הבא ועולם

äëåúì äéðá õåá÷á äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù
'àä .íéùåøéô 'á ùé ùéùú úìîá äðä .äçîùá
ïåùì ùéùúå ,äø÷òä ìò éà÷å ,ãîåò ìòåô ïåùì

.äéðá õåá÷á ìâúå äîöòá ùéùú äø÷òäù ,äá÷ð
øîåàù ,ä"á÷ä ìò éà÷å ,àöåé ìòåô ïåùì 'áäå
àìéîîå äø÷òä úà ùéùú äúà ,çëåðì ä"á÷äì
äá÷ð ïåùì íò äåù àéä øëæì çëð éë) ìâú àéä

.(òåãéë úøúñð
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7

8

9

10

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שני יש כו'" תשיש "שוש הברכה בנוסח

מורה ת' (האות העקרה על קאי "תשיש" א) פירושים:

עומד", "פועל והוא נסתר)), (בלשון נקיבה לשון על

של במצב להיות בעצמה פועלת שהעקרה פירוש,

"פועל והוא הקב"ה, על קאי "תשיש" ב) וגילה. ששון

על מורה ת' (האות להקב"ה שאומרים פירוש, יוצא",

בששון שתהי' העקרה על יפעול שהוא נוכח) לשון

כו'). תגל היא (ועי"ז

(או אחד בכתוב פירושים כמה שכשיש ידוע והנה

ונפרדים שונים פירושים הם אין שבתורה, אחת) תיבה

פירושים הם שכולם כיון אלא ביניהם, קשר שום בלי

בהםאחדבכתוב יש אמת, בתורת אחת) תיבה (או

ושווה. משותפת פנימית נקודה

הנ"ל הפירושים שני בין הקשר להבין וצריך
תשיש". ב"שוש

äø÷òä ìâúå ïéðò øåàéá äìçú íéã÷äì ùé äæ ïéáäìå
,äéðá õåáé÷á[סיפא רישא לאו àéä[דלכאורה íàù ,

.äëåúì åöá÷éù íéðá äì ïéàî äãìé àìù äø÷ò
שיהיו הברכה, היא גופא שזו הוא הפשוט הפירוש
תיבות לשון מ"מ אבל עקרה. להיות ותחדל בנים לה
לתוכה מקבצת היא עקרה שבהיותה משמעו הברכה

לה. נולדו שכבר בני' את

òéøæú éë äùà ÷åñô ìò ì"æø åøîà äðä éë ,ïéðòäå
ùéà øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùà ,øëæ äãìéå

.äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî
oey`x wxt yiy` yey d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כמוÌ�Ó‡Â(י) רצוא בבחי' דנה"ט ההעלאה בחי' אחר
רוח אייתי רוח הרי כו' לבו אליו ישים אם
האור וירידת המשכה בחי' עי"ז יבא שממילא רוח ואמשיך
שוב בחי' הנק' שהוא דוקא בכלי למטה בהתלבשות שבא
והיינו כו' נפשך בכל אחר כו' הדברים והיו מ"ש שהוא
כליון הרי כי שמן שנק' כנ"ל שבתו"מ כ"ע סובב בחי'
גם ויכלה שיומשך האור המשכת עיקר גורם הפתילה
הגורם הוא באור נשאב שהשמן במה ואמנם כנ"ל השמן
שנק' כ"ע סובב מבחי' בנשמ' העליון האור ובהירות צלילת
כמו ממש מ"ה כח דחכמה הב' מדרגה והוא כנ"ל נה"ח
שנק' והענוה השפלות ענין והוא ממש אין בבחי' שהיא
הרגשת העדר מפני בעצם לכל כעפר שנפשו עצמי ביטול
הגוונים מב' בו יש זה דשמן ונמצא כנ"ל וכל מכל עצמו
במה הפתילה באור לגלוי ויצאו בהעלם ונה"א דנה"ח
העליון אור בהירות שהרי באור ונשאב בפתילה שנמשך
הוא העיקר הרי ועכ"ז כנ"ל דוקא השמן בצלילת תלוי
מטעם העליון האור המשכת הגורם שהוא הפתילה כליון

ה בצלילת תלוי שבהירתו רק הואהנ"ל וגם לבד שמן
ששרש הטעם כנ"ל באור וכלותו השמן להמשכת הסיבה
בלא וע"כ חכמה מבחי' למעלה הנה"ט שהוא הפתילה
וכן כנ"ל דתו"מ שוב בחי' להיות א"א דתפילה רצוא בחי'
לי אין האומר שא' ממה לזה וראי' מע"ט ואח"כ תשובה
אין הפתילה כליון שבלא כמו לו אין תורה אפי' תורה אלא
דתורה השמן דע"י אמת זה גם אבל כלל באור נמשך השמן
לאור קיום אין ובלעדו בפתילה האור לחיבור הסיבה הוא
דרצוא העלאה הוא וכך כנ"ל רגע אפי' כלל בפתילה
וד"ל: כידוע כלל מתקיים שאינו תורה בלא בתפילה

‡ˆÓ�Â)מחבר והפתילה בפתילה האור מחבר שהשמן
הצומח את שמעלה אדם כמו וזה באור השמן
משניהם מורכב והאור הנ"ל מטעם מעלהו הצו"ח ואח"כ
בגוון בין והשמן הפתילה בו שכלה השחור בגוון בין
רק ושמן לפתילה המכלה השחור אחר שנמשך העליון
כליון לפ"ע (וגם וצלילתו השמן זכות לפי הוא שבהירתו

כו'): השחור בגוון הפתילה

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ'שיהי כדי הוא הלוים שעליות וכהנים לוים ענין
אי"ה. לקמן כמשי"ת עבודתם ע"י הכהנים המשכת

שיר בחי' למעלה מלמטה העלאה בבחי' הי' הלוים כי
בעלמא דאתגלי' עלמא שמחבר הוא הלוי ועבד כמ"ש
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

שני יש כו'" תשיש "שוש הברכה בנוסח

מורה ת' (האות העקרה על קאי "תשיש" א) פירושים:

עומד", "פועל והוא נסתר)), (בלשון נקיבה לשון על

של במצב להיות בעצמה פועלת שהעקרה פירוש,

"פועל והוא הקב"ה, על קאי "תשיש" ב) וגילה. ששון

על מורה ת' (האות להקב"ה שאומרים פירוש, יוצא",

בששון שתהי' העקרה על יפעול שהוא נוכח) לשון

כו'). תגל היא (ועי"ז

(או אחד בכתוב פירושים כמה שכשיש ידוע והנה

ונפרדים שונים פירושים הם אין שבתורה, אחת) תיבה

פירושים הם שכולם כיון אלא ביניהם, קשר שום בלי

בהםאחדבכתוב יש אמת, בתורת אחת) תיבה (או

ושווה. משותפת פנימית נקודה

הנ"ל הפירושים שני בין הקשר להבין וצריך
תשיש". ב"שוש

äø÷òä ìâúå ïéðò øåàéá äìçú íéã÷äì ùé äæ ïéáäìå
,äéðá õåáé÷á[סיפא רישא לאו àéä[דלכאורה íàù ,

.äëåúì åöá÷éù íéðá äì ïéàî äãìé àìù äø÷ò
שיהיו הברכה, היא גופא שזו הוא הפשוט הפירוש
תיבות לשון מ"מ אבל עקרה. להיות ותחדל בנים לה
לתוכה מקבצת היא עקרה שבהיותה משמעו הברכה

לה. נולדו שכבר בני' את

òéøæú éë äùà ÷åñô ìò ì"æø åøîà äðä éë ,ïéðòäå
ùéà øëæ úãìåé äìçú úòøæî äùà ,øëæ äãìéå

.äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî
oey`x wxt yiy` yey d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כמוÌ�Ó‡Â(י) רצוא בבחי' דנה"ט ההעלאה בחי' אחר
רוח אייתי רוח הרי כו' לבו אליו ישים אם
האור וירידת המשכה בחי' עי"ז יבא שממילא רוח ואמשיך
שוב בחי' הנק' שהוא דוקא בכלי למטה בהתלבשות שבא
והיינו כו' נפשך בכל אחר כו' הדברים והיו מ"ש שהוא
כליון הרי כי שמן שנק' כנ"ל שבתו"מ כ"ע סובב בחי'
גם ויכלה שיומשך האור המשכת עיקר גורם הפתילה
הגורם הוא באור נשאב שהשמן במה ואמנם כנ"ל השמן
שנק' כ"ע סובב מבחי' בנשמ' העליון האור ובהירות צלילת
כמו ממש מ"ה כח דחכמה הב' מדרגה והוא כנ"ל נה"ח
שנק' והענוה השפלות ענין והוא ממש אין בבחי' שהיא
הרגשת העדר מפני בעצם לכל כעפר שנפשו עצמי ביטול
הגוונים מב' בו יש זה דשמן ונמצא כנ"ל וכל מכל עצמו
במה הפתילה באור לגלוי ויצאו בהעלם ונה"א דנה"ח
העליון אור בהירות שהרי באור ונשאב בפתילה שנמשך
הוא העיקר הרי ועכ"ז כנ"ל דוקא השמן בצלילת תלוי
מטעם העליון האור המשכת הגורם שהוא הפתילה כליון

ה בצלילת תלוי שבהירתו רק הואהנ"ל וגם לבד שמן
ששרש הטעם כנ"ל באור וכלותו השמן להמשכת הסיבה
בלא וע"כ חכמה מבחי' למעלה הנה"ט שהוא הפתילה
וכן כנ"ל דתו"מ שוב בחי' להיות א"א דתפילה רצוא בחי'
לי אין האומר שא' ממה לזה וראי' מע"ט ואח"כ תשובה
אין הפתילה כליון שבלא כמו לו אין תורה אפי' תורה אלא
דתורה השמן דע"י אמת זה גם אבל כלל באור נמשך השמן
לאור קיום אין ובלעדו בפתילה האור לחיבור הסיבה הוא
דרצוא העלאה הוא וכך כנ"ל רגע אפי' כלל בפתילה
וד"ל: כידוע כלל מתקיים שאינו תורה בלא בתפילה

‡ˆÓ�Â)מחבר והפתילה בפתילה האור מחבר שהשמן
הצומח את שמעלה אדם כמו וזה באור השמן
משניהם מורכב והאור הנ"ל מטעם מעלהו הצו"ח ואח"כ
בגוון בין והשמן הפתילה בו שכלה השחור בגוון בין
רק ושמן לפתילה המכלה השחור אחר שנמשך העליון
כליון לפ"ע (וגם וצלילתו השמן זכות לפי הוא שבהירתו

כו'): השחור בגוון הפתילה
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ'שיהי כדי הוא הלוים שעליות וכהנים לוים ענין
אי"ה. לקמן כמשי"ת עבודתם ע"י הכהנים המשכת

שיר בחי' למעלה מלמטה העלאה בבחי' הי' הלוים כי
בעלמא דאתגלי' עלמא שמחבר הוא הלוי ועבד כמ"ש
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

שהוא בו לשחק יצרת זה לויתן מלשון לוי (וזהו דאתכסי'
לבדך פי' לבדך הוי' אתה כתיב הנה כי כו') חיבור לשון
ואין לבדך שהוא מאחר ברעש להיות וצריך כו' עוד שאין
אף אנשים יש הנה כי הלוים, ומדרגת מעלת וזהו עוד,
מזה מתפעלים אינם אעפ"כ לבדך, הוי' אתה שאומרים
שמתבונני' הלוים משא"כ קרירות, בבחי' שהן מחמת כלל
והניגון, השיר מבחי' נמשך וההתפעלות כו', לבדך בבחי'
כשמשוררים אעפ"כ חדש דבר שאינו אף הניגון וכמשל
כמו"כ הנגינה, קודם שהי' מכמה יותר מתפעלים הניגון
אומרים ואין מאד, מתפעלים היו וזמרם שירם ע"י הלוים
מתחלה הי' היין כי בינה, בחי' שהוא היין על אלא שירה
יוצא כמו"כ הגילוי אל מהעלם יוצא ואח"כ בענבים כנוס
הוי' שאתה ממה שמתפעל הגילוי אל מהעלם ההתפעלות
קרח של טעות הי' (וזהו מאד גבוה מדרגה והוא לבדך,
כהנים מבחי' אף נעלה היותר מדרגה הוא שזה שחשב
בחשאי הכהנים ועבודת כמשי"ת), בחשאי שעבודתם
היותר מדרגה שזהו אלא ח"ו, קרירות בבחי' ואינו דוקא
הלב פנימיות בחי' פי' בחשאי הכהנים שעבודת נעלה
הוי' על חנה ותתפלל (וכמו הנפש שפיכת בחי' שהוא
נפשו נקודת לעצמות הנוגע ביטול שהוא במ"א) וכמ"ש

צריך למי למשל כמו הניגון להתעוררות צריכים הי' ולא
מי משא"כ לעצמותו כ"כ לו נוגע שאינו מי היינו לעורר
כ"א כלל לנגינה צריך אין פנימיותו בנקודת לו שנוגע
שאין לכהנים יין בחי' נאסר ולכן עצמו, מצד שמתעורר
כו' נעלה היותר במדרגה הם כי וגם להתעוררות צריכים
להיות הקב"ה נתאווה כי המכוון עיקר הי' וזה לעיל כמ"ש
הוא למטה המשכה ועיקר כידוע, דוקא בתחתונים דירה לו
בחי' ע"י ההמשכה שיהי' כדי אך דוקא, הכהנים ע"י

מ עלי' תחלה צ"ל הלויםכהנים של שהעלי' לוים בחי'
הוא תפלה ותורה, תפלה ענין וזהו כהנים המשכת גורם
מלמעלה המשכה ותורה למעלה מלמטה העלאה בחי'
כמ"ש לכהנים וטפלים בטלים הלוים ואעפ"כ למטה
הלוים של העלי' כי וישרתוך עליך וילוו כו' נתונים נתונים
סדר להם לסדר צריך הי' אהרן כי הכהנים ע"י ג"כ הוא
כו', הקודש את כבלע לראות יבואו ולא כמ"ש כו' משאם
כמו מצות בחי' התפלה קודם להיות שצריך זה ובעבודה
התפלה ע"י ההעלאה יהי' לא טו"ת בלא כי טו"ת לבישת
בחי' תחלה להיות צריך הלוים עליות שלצורך כדוגמת
הכהנים, המשכת גורם הלוים עליות ע"י ואח"כ כהנים,

וד"ל. כו' ירידה צורך עלי' וזהו
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂההתבוננות שיהי' דברי' בשלשה הסתכל שארז"ל
אע"פ הדבר ורואה בחכמתו המבין כאדם אצלו
דעת וזהו הנולד, את הרואה חכם ואיזהו כו' שרחוק
היא שמיעה משא"כ חסרת, מה קנית דעת קנית מה חסרת
ושכל חד שכולא איך ה' אחדות שמבין היינו בינה מבחי'
בהשפעת ושהכל נגדו כאין ומבוטלין בטלין העולמות
אחדות ענין כל כידוע כו' שינוי שום אין ובו ית' חיותו

היט הדק בו שמתבונן אע"פ מחשבתוה' עומק וכל יב
ע"ד רק הוא מ"מ בלבו האמונה נקבעה והרי בה טרוד
רואה כאלו גמור בהתגלות הענין ואין לבד והבנה שמיעה
פונה רגע לפי אף [מחשבתו] כשיסיר ולפיכך בעיניו
בבחי' בהסתכלות האחדות כשענין אבל תאוותיה, לדרכי

להתבוננות שיבוא קודם הבינה מקור שהוא חכמה
בשום לו וא"א העינים ראיית כמו ממש הוא כו' והרחבה
ובכל האחדות מענין המדות וכל מחשבתו להסיר אופן
היותו מפני נפלא בדביקות ית' בו דבוק ועניניו עשיותיו
ראי' בבחי' דוקא הסתכל אמרו ולכן בעיניו, המלך רואה
ונמצא עבירה. לידי בא אתה שאי המשנה לו מבטחת ואז
ראשית וכתיב לו ראשית וירא כמ"ש ראי' בחי' הוא חכ'
מקננא אבא כי ונודע שמיעה, בחי' הוא ובינה חכמה,
בחי' בהם אין דבריאה הנשמות לכן בבריאה, ובינה באצי'
משא"כ בהמה, זרע נק' ע"כ והבנה שמיעה רק ראי'
זרע הנק' הם וראי' חכמה בחי' גילוי שם דאצי' נשמות

אדם.
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.å
íéìòåô úåøåàäå ,ùéä úååäúä íöò úà íéøùôàî íéìëä

.ùéä úåàéöî êåúá íâ é÷åìà éåìéâ äéäéù
úååäúää úìåòôá íéìëäå úåøåàä

נוספים בפרטים הנמשל את לבאר נ"ע הרבי ממשיך זה, בפרק

הגומלין יחסי בעניין הקודם, במאמר שהובא המשל פי על

הכלים. על והאורות האורות על הכלים של וההשפעה

úåäîë úåéäì úåøåàäá íéìòåô íéìëäù äî íòèä åäæå
,íéìëäכח הוא בנפש הראיה שכח במשל שראינו וכפי

כח הרי הגשמית בעין מתלבש זה וכאשר רוחני ראיה

של הכלים בנמשל כך גשמיים דברים רק רואה הראיה

כמותם. שיהיו האורות על פועלים הספירות

åîëåלהיות האורות על פועלים (שהכלים זאת שרואים

úååäúääכמותם) úìåòôáעל דנאמר ליש, מאין הבריאה

בזוהר 62ãçזה éäåîøâå åäéàãהם והכלים סוף אין אור –

לצורך אחדות, ביניהם נוצרת כלומר אחד, ïäáדבר àåøáì
הכלים ידי ùéì,על ïéàîלמרותøåàä éãé ìò àåä úååäúäã

à÷åãהכלים ידי על .ולא
áåúëù åîëåבתניאùãå÷ä úøâàá63åäéà ìéçúîä øåáéã

éäåéçåלהוות יכול האור øåàäùשרק éôìאת לו יש

שהוא åúåîöòåהתכונה åúåäî àåä øåàîä ïéòîהבורא של

çëã ,'åë ïéàî ùé úååäì åúìåëéå åçëá åãáì àåäù 'åë
.'åë øåàä éãé ìò àáå à÷åã úåîöòá àåä úååäúääכיון

להוות עצמו מצד כח לאור אין כלומר, המאור. מעין שהוא

שמציאותו יתברך, בעצמותו דבוק היותו בגלל רק מאין, יש

יכול הוא לכן לו שקדם דבר משום עלול ולא מעצמותו

דאיהו אומרים מדוע כן, ואם לגמרי. חדש דבר להוות

היא ההתהוות והרי מאין, יש לברוא חד - כלים - וגרמוהי

המאור? מעין היותו בגלל האור ידי על

íðîà,נ"ע הרבי åîöòמבאר øåàäîההתלבשות ללא

åë',בכלים ùé úåàéöî úåéäì øùôà éà éøäאנו ולכן

להתלבש חייב שהאור כיון חד", וגרמוהי "איהו אומרים

ההתהוות. לצורך בכלים

ïéðò åäæåשל ãçàהדרגה 'éåäבלבד האור דרגת כלומר -

לבדו הוי' שם דרגת כמו éåä'היא íù ãöîãהיה שדרגתו

כאחד ויהיה ååäúðùהווה øçàì íâ úåîìåòä éøäמצד הרי

אחד הוי' של åðééäåהמבט ,'åë úéìëúá ìåèéá úðéçáá íä
íâ ïë ìòå ,ùéä úåàéöî úåéäì øùôà éà åîöò 'éåä íùîã

ååäúðù øçàìהעולמותåîë íéìèá íä éøäååäúðù íãå÷
.'åë

íé÷ìà íùî ÷øהוא אלקים שם של ïâîåשהמשל ùîùã
íé÷ìà 'éåä64את ומכסה שמגן נרתיק לשמש שיש כמו -

מגן נקרא אלקים שם כך האור, íéìòîùמכיוןעוצמת
'éåä íù ìò øéúñîåאלקים שם מצד úåéäìורק ìåëé

íéðåðéá ìù øôñá øàåáîå ,'åë ùéä úååäúäתניא -'á ÷ìç
והאמונה היחוד שער -åäæù 'ã ÷øô óåñשם של עניינו

øåàäאלקים ìò íéøéúñîù íéìëä úðéçá65.'åë
éøäההוכחה åë',מכאן íéìëä ïôåà éôë íéìòåô úåøåàäù

דבר להוות ונפלא עצום חידוש שהוא ההתהוות שכח שאף

דבוק שהאור העצמות (בכח בלבד האור ידי על הוא חדש

ישות את מבטל הכלים ללא כשלעצמו האור הרי בו),

התהוות של הזה החידוש נראה לא וממילא הנבראים

שעניינו בכלי מתלבש הוא כאשר אך בנבראים, בפועל

שעניינם הכלים כפי פועל האור הרי ידו, על להוות הסתר

לנבראים. מקום הרילתת הראיה, כח של הנ"ל במשל וכמו

של הנפשי הכוח מצד רק הוא הראיה לכח האפשרות

תהיה הרוחנית שהראיה בכדי אלא בנשמה הטמון הראיה

הגשמית. בעין ההתלבשות את צריך גשמיים לדברים גם

åäæåלכך הסיבה -úåøåàäù éôìרק לא בכלים מאירים

אלא מקיף ùîîבאופן úåùáìúäå àñéôú úðéçáá ïä
øåàä úìåòô úåéäì øåàäá íéìòåô íéìëä ïë ìò íéìëäá

.'åë à÷åã éìëä ïôåà éôëנתפסים היו לא האורות אם שהרי

בהם שורים היו ורק הכליםבכלים היו לא מקיף בבחינת

התלבשות ידי על דוקא שבמשל וכפי באור. מאומה פועלים

לראות. העין יכולה הגשמית בעין הרוחני הראיה כח
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כ.63. סימן

יב.64. פד, תהילים

החיות65. והסתר הצמצום בחי' והנה הזקן: אדמו"ר לשון וזה
מכסה שהכלי שכמו אור בשם נקרא עצמו והחיות כלים בשם נקרא

השופע והחיות האור ומסתיר מכסה הצמצום בחי' כך שבתוכו מה על
גבורות ה' שהן מנצפ"ך אותיות ה' ששרשן האותיות הן הן והכלים
כ"ב להתהוות הפה מוצאות בה' והקול ההבל ומפרידות המחלקות
עילאה גבורה שהיא דקרדוניתא בוצינא הוא גבורות הה' ושרש אותיות
לי"ח. כידוע יומין דעתיק חסד ג"כ הוא החסדים ושרש יומין דעתיק
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ב.62. ג, זוהר התיקוני הקדמת

כ.63. סימן

יב.64. פד, תהילים

החיות65. והסתר הצמצום בחי' והנה הזקן: אדמו"ר לשון וזה
מכסה שהכלי שכמו אור בשם נקרא עצמו והחיות כלים בשם נקרא

השופע והחיות האור ומסתיר מכסה הצמצום בחי' כך שבתוכו מה על
גבורות ה' שהן מנצפ"ך אותיות ה' ששרשן האותיות הן הן והכלים
כ"ב להתהוות הפה מוצאות בה' והקול ההבל ומפרידות המחלקות
עילאה גבורה שהיא דקרדוניתא בוצינא הוא גבורות הה' ושרש אותיות
לי"ח. כידוע יומין דעתיק חסד ג"כ הוא החסדים ושרש יומין דעתיק
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שכלית, השגה – המוח כוונת ושנותיו. ימיו מאריכין ומדוע באחד, האריכות ענין מהו שאלה:
שלמעלה הוי' הוא כוחנו, – שאלקינו להבין, – ישראל שמע טובות. למדות להביא – הלב כוונת

מהטבע.

"*Ïkרב אמר ּוׁשנֹותיו. ימיו לֹו מאריכין ּבאחד הּמארי »ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָ
צריכה ּבאחד ּדהאריכּות ּובּדלי"ת", יעקב ּבר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאחא
ּבחי"ת" יחטף ׁשּלא ּובלבד אׁשי רב "אמר ּבהּדלי"ת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלהיֹות

ב) יג, ּומהּו(ּברכֹות ּבאחד, האריכּות ענין מהּו להבין וצרי . ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
לֹו מאריכין ּבאחד מארי ׁשהּוא ּדמי וׁשנים, ימים ְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָאריכּות
ח' א' אֹותּיֹות, ג' ּבת הּוא "אחד" ּתבת ּדהּנה ּוׁשנֹותיו. ְְִִֵֵֶַַָָָָימיו
את ּגם יחטף ׁשּלא ּובלבד ּבהּדלי"ת, הּוא והאריכּות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹד',
ׁשל ואזהרתֹו ּבהּדלי"ת האריכּות מהּו להבין וצרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהחי"ת,
ּדהאריכּות מּובן זה ּדמּכל החי"ת, את יחטף ׁשּלא אׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרב
מאמר והּנה החי"ת. את חֹוטף ּכׁשאינֹו ּדוקא הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהּדלי"ת
רּבנן ּד"תנּו הּבריתא המׁש הּוא ּבאחד" הּמארי ּד"כל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
ּכּונת צריכים ּכאן עד אחד, הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשמע
והּנה מאיר". ּכרּבי והלכה רבא אמר מאיר, רּבי ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּלב
ׂשכלית הּׂשגה היא הּמח ּכּונת הּלב, וכּונת הּמח ּכּונת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹיׁשנֹו
עליו ׁשּיעמד עד ׂשכלי ענין ּולהּׂשיג להבין מחֹו ּׁשּמיּגע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹמה
הּׂשגתֹו להביא הּוא הּלב וכּונת עניניו, ּפרטי ּבכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָויבינֹו
ּדראׁשית והינּו טֹובֹות, ּבמּדֹות הּפעל אל מהּכח ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּטֹובה
ׁשּכן ּומּכל טֹובה לא מּדה ּכל אחר לחקר ּתהיה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעבֹודתֹו
ּתּמצא, ּובל ּתראה ּבל אׁשר ּולׁשרׁשּה לעקרּה מגּנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמּדה

ּובין לּמקֹום אדם ׁשּבין ּדבר הּוא אם ּבין טֹוב הּלא ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהּדבר
וכל אצלֹו, מאּוס יהיה לחברֹו, אדם ּבין אׁשר ּדבר הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאם
טֹובֹות מּדֹות ּבעצמֹו לנטע יהיה והׁשּתּדלּותֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָֹיגיעתֹו
ּפליג ּדלּבא לּבֹו, את לכּון הּלב ּכּונת וזהּו יׁשרֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהנהגֹות

ׁשייפין והּנהאלכל מּמׁש. לפעל טֹובה מּדה ּכל להביא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹ
אחדּות והּׂשגת ידיעת הּוא אחד" כּו' יׂשראל "ׁשמע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאמירת
ׁשהּיׂשראל יׂשראל, ׁשמע ּפרּוׁש ּדזהּו הּוא, ּברּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּבֹורא
ּכחנּו הינּו ּדאלקינּו אלקינּו, הוי' ּכי ויּׂשיג ויבין ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹיׁשמע
ּוכמֹו ּכח, לׁשֹון הּוא אלקים ׁשם ּדהּנה הוי'. הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹֹוחּיּותנּו
והחזק, הּכח על ׁשּמֹורה לקח", הארץ אילי "ואת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
טבעֹו הרי ודבר ּדבר ׁשּבכל "הּטבע", ּבגימטרּיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹו"אלקים"
והחּיּות ּדהּכח אלקינּו", "הוי' אֹומרים ואנּו ּכחֹו. ְְְְֱֲִֵַַַַָָָֹֹֹהּוא
הּוא ּדטבע מהּטבע, ּׁשּלמעלה מה הינּו הוי', הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדיׂשראל
מגּבל הּוא ּבמקֹום ּדהּמגּדר ּומקֹום, ּבזמן ְְְְְְִַַַָָָָָֻֻֻהּמגּדר
הוה ּדעבר ּבהגּבלה ׁשּמגּבל ּבזמן הּוא וכן ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּבהגּבלֹותיו,
מן למעלה ׁשהּוא ּכאחד, ויהיה הוה היה הּוא והוי' ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹועתיד,

ּולמעל ּדהּטבעהּמקֹום אלקינּו", "הוי' וזהּו הּזמן. מן ה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
האֹור ימׁשיכּו ּומקֹום ּדזמן ּדבההגּבלֹות הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּדיׂשראל

ּומקֹום. מּזמן ׁשּלמעלה ְְְְִִֶַַַָָוהּגּלּוי
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זה*) מאמר תר"ץ. תמוז י"ב-י"ג הגאולה בחג ללמדם נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר מכ"ק ניתן זה קונטרסיםמאמר – המאמרים בספר נדפס
ואילך. קב עמוד א חלק

האברים.א. לכל מחלק הלב

•
mixeaic ihewl

מדות רק הם ושפלות הכנעה הרי זה כל אחר אמנם

שהרי דוקא, לתפלה נוגע זה ומה חסידות, ומדות טובות

היום, כל להיות צריך זה חסידות ומדות טובות מדות

והכנעה ראש, דכובד משמע הענין דמכללות ועוד

אלא להתפלל עומדין אין דלעולם ענינים, ב' הם ושפלות,

מעלת היא זו מדריגה דדוקא היינו ראש, כובד מתוך

הוא ראש, כובד לידי ויבוא שיעלה בכדי אמנם התפלה,

ראש להכובד הכנה שזהו ושפלות, הכנעה הקדמת ידי על

בשם נקראת תפלה דהנה הוא הענין אך התפלה. שקודם

בגמרא איתא התקנה (במתקני יוסי30תקנה, ר' איתמר

תפלות אמר ריב"ל תקנום, אבות תפלות אמר חנינא ב"ר

תקנום אבות תפלות והאוקימתא תקנום, תמידין כנגד

היא עצמה התפלה כי נמצא אקרבנות, רבנן ואסמכינהו

דתפלות לי' סבירא בר"ח ר"י התקנה ומתקני תקנה,

תמידין כנגד תפלות לי' סבירא וריב"ל תקנום, אבות

וענין תקנה, היא תפלה כי אומרים שניהם אבל תקנום,
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ב.30) כו, ברכות
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וכמאמר מחדש, אותו ומתיכין ששוברין מה הוא 31תקנה

להם יש נישברו וכי הואיל זכוכית כלי הני אשי רב אמר

כלי, ולעשותו להתיכו ראוי שנשתבר זכוכית כלי תקנה,

זכוכית כלי דמעלת זכוכית, הכלי כמו הוא דתפלה רש"י,

שבתוכה, מה נראה זכוכית שבכלי מה הוא מתכת כלי על

הכלי, דפנות נראה יהי' כן בתוכה, שנותן הדבר וכמראה

דהתוכיות זאת עוד אלא נראה, שהתוכיות זאת דלבד פי'

הרי מתכת כלי משא"כ הכלי, ודפנות בהחיצוניות פועל

בתורה יובן מזה והדוגמא שבתוכה. מה על מכסה

כמה בהם ויש מתכת, כלי בדוגמת היא דתורה ותפלה,

כולם בכללות אבל וברזל, ונחושת כסף זהב, כלי דרגות,

בתורה הוא כן אשר בתוכה, אשר על מסתרת הכלי הרי

ותפלה לבוש, זה הרי השגה וכל והשגה, ידיעה שענינה

לה שיש ודאי מתכת כלי והנה זכוכית, כלי בדוגמת היא

הכלי גם אלא מחדש, להתיכה שיכולים והיינו תקנה,

ע"י תקנה כן גם לה יש התפלה, הו"ע שבעבודה זכוכית,

ר"י דעת ואופנים, דרכים שתי בה יש זו ובתקנה התכה,

ריב"ל ודעת תקנום, אבות זו תקנה כי תקנהבר"ח אשר

אבות זו דתקנה היא והאוקימתא תקנום, תמידין כנגד זו

ג' יש שבתפלה נמצא אקרבנות, רבנן ואסמכינהו תקנום,

כנגד ג' תקנום. אבות ב' תקנה. שהיא הא' ענינים,

תמידין.
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ב.31) עה, זרה עבודה

•
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

נפתלי ר' הרה"צ מפורסם מופת ואיש החסיד הידוע הגאון של תלמידו הי' דובנא ראב"ד31ר"ש
דובנא נ"ע.32דעיר הבעש"ט מורנו מתלמידי אחד

חלה ההיא אופיבאךבעת בעיר הגר מומחה לרופא לנסוע יעצוהו והרופאים במאד נפתלי ר' ַהרה"צ
פנחס ר' הרה"צ והגאון – דמיין לפרנקפורט סמוכה ההפלאה33– בעל מתלמידיו34– כמה שלח –

לו התיר והרופא הרפואה עניני וכשגמר באופיבאך. שבתו ימי כל ולשמשו הגר"נ של קדשו פני ַלקבל
שלו הישיבה את לבקר יואיל אשר קדשו פני את לשחר בעצמו ר"פ הרה"ג נסע לביתו לחזור

ענ"מ בבקורו.35בפרנקפורט פרנקפורט קהלת ישראל עדת את ולכבד

לביתו הר"נ הרה"צ הדרך,36כשחזר מעמל לנוח אחדים ימים שמה ויתעכב ברלין דרך נסע ,
על גם לו ויספר בברלין ישיבתו אדות למורו הר"ש סיפר אגב דרך משמשו, הי' דובנא ר"ש ותלמידו
כעבור אך הרש"ד, לתלמידו נ"ע הר"נ הגאון אמר מה לנו נודע שלא ואף ותרגומו, מענדעלסאן ָאודות
אורי ר' הגאון וחתנו הגר"א אשר בידעו לווילנא, ויסע מענדעלסאן בית את הרש"ד עזב מועטים ָימים

פייבל הדקדוק37שרגא לימוד את התורה38מחבבים על ספרו את חבר הגר"א אחי יששכר ר' והגאון ,
והדקדוק הלשון תכונת התורה.39ע"פ על ביאורו את להדפיס בעיניהם חן ימצא אשר קוה ,

ּפעסעלעס ר' הידוע והגביר יפות, פנים בסבר הגאונים ותלמידיו הגר"א מאת נתקבל קרובו40רש"ד
הגר"א מוואלאזין41של חיים ר' והגאונים גדול בכבוד בביתו אכסניא לו זעלמעלע42נתן ר' 43ואחיו ָ

ביאורו על הסכמותיהם .44נתנו
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תקל"ז. אייר י' נפטר (31

(קראקא, ורבני'" דובנא "עיר אודותיו ראה – תקט"ו. משנת (32

.24 ע' תרס"ב)

אב"ד תקל"ב משנת הורוויץ. הלוי פינחס ר' הרה"ק (33

(ספר תקס"ה תמוז ד' שנים ע"ד בן נפטר דמיין. פראנקפורט

.(817 ע' פראנקפורט לקהלת הזכרונות

באופיבאך, לראשונה נדפס כתובות עמ"ס הפלאה ספר (34

תקמ"ז.

מיין. נהר על = (35

.28 ע' .24 ורבני'"ע' דובנא "עיר ראה (36

שהי' (ושם, א מה, ב. ל, תרנ"ב) (ווילנא אליהו" "עליות ראה (37

הראשונה). מאשתו בילדותו הגר"א חתן

ו"מנחת שלמה" "מנורת ספר חיבר פייבל שרגא אורי ר' (38

עה"ת. להגר"א אליהו אדרת פירוש עם ונדפס המסורה על כליל"

בתחילתו. תרפ"ח) (ירושלים, אליהו" "מנחת ספר ראה (39

(ווילנא, לנאמנים" "שפה ראה – פעסלעס אליהו ב"ר יוסף ר' (40

שם. ורבני'" דובנא 136."עיר ע' תרמ"א)

"תולדות ראה ובכ"מ.41) א. כ, תרל"ה) (ווארשא, שם" אנשי

תק"טֿתקפ"א. (42

תקט"זֿתקמ"ח. זלמן. שלמה ר' (43
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וכמאמר מחדש, אותו ומתיכין ששוברין מה הוא 31תקנה

להם יש נישברו וכי הואיל זכוכית כלי הני אשי רב אמר

כלי, ולעשותו להתיכו ראוי שנשתבר זכוכית כלי תקנה,

זכוכית כלי דמעלת זכוכית, הכלי כמו הוא דתפלה רש"י,

שבתוכה, מה נראה זכוכית שבכלי מה הוא מתכת כלי על

הכלי, דפנות נראה יהי' כן בתוכה, שנותן הדבר וכמראה

דהתוכיות זאת עוד אלא נראה, שהתוכיות זאת דלבד פי'

הרי מתכת כלי משא"כ הכלי, ודפנות בהחיצוניות פועל

בתורה יובן מזה והדוגמא שבתוכה. מה על מכסה

כמה בהם ויש מתכת, כלי בדוגמת היא דתורה ותפלה,

כולם בכללות אבל וברזל, ונחושת כסף זהב, כלי דרגות,

בתורה הוא כן אשר בתוכה, אשר על מסתרת הכלי הרי

ותפלה לבוש, זה הרי השגה וכל והשגה, ידיעה שענינה

לה שיש ודאי מתכת כלי והנה זכוכית, כלי בדוגמת היא

הכלי גם אלא מחדש, להתיכה שיכולים והיינו תקנה,

ע"י תקנה כן גם לה יש התפלה, הו"ע שבעבודה זכוכית,

ר"י דעת ואופנים, דרכים שתי בה יש זו ובתקנה התכה,

ריב"ל ודעת תקנום, אבות זו תקנה כי תקנהבר"ח אשר

אבות זו דתקנה היא והאוקימתא תקנום, תמידין כנגד זו

ג' יש שבתפלה נמצא אקרבנות, רבנן ואסמכינהו תקנום,

כנגד ג' תקנום. אבות ב' תקנה. שהיא הא' ענינים,

תמידין.
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נפתלי ר' הרה"צ מפורסם מופת ואיש החסיד הידוע הגאון של תלמידו הי' דובנא ראב"ד31ר"ש
דובנא נ"ע.32דעיר הבעש"ט מורנו מתלמידי אחד

חלה ההיא אופיבאךבעת בעיר הגר מומחה לרופא לנסוע יעצוהו והרופאים במאד נפתלי ר' ַהרה"צ
פנחס ר' הרה"צ והגאון – דמיין לפרנקפורט סמוכה ההפלאה33– בעל מתלמידיו34– כמה שלח –

לו התיר והרופא הרפואה עניני וכשגמר באופיבאך. שבתו ימי כל ולשמשו הגר"נ של קדשו פני ַלקבל
שלו הישיבה את לבקר יואיל אשר קדשו פני את לשחר בעצמו ר"פ הרה"ג נסע לביתו לחזור

ענ"מ בבקורו.35בפרנקפורט פרנקפורט קהלת ישראל עדת את ולכבד

לביתו הר"נ הרה"צ הדרך,36כשחזר מעמל לנוח אחדים ימים שמה ויתעכב ברלין דרך נסע ,
על גם לו ויספר בברלין ישיבתו אדות למורו הר"ש סיפר אגב דרך משמשו, הי' דובנא ר"ש ותלמידו
כעבור אך הרש"ד, לתלמידו נ"ע הר"נ הגאון אמר מה לנו נודע שלא ואף ותרגומו, מענדעלסאן ָאודות
אורי ר' הגאון וחתנו הגר"א אשר בידעו לווילנא, ויסע מענדעלסאן בית את הרש"ד עזב מועטים ָימים

פייבל הדקדוק37שרגא לימוד את התורה38מחבבים על ספרו את חבר הגר"א אחי יששכר ר' והגאון ,
והדקדוק הלשון תכונת התורה.39ע"פ על ביאורו את להדפיס בעיניהם חן ימצא אשר קוה ,

ּפעסעלעס ר' הידוע והגביר יפות, פנים בסבר הגאונים ותלמידיו הגר"א מאת נתקבל קרובו40רש"ד
הגר"א מוואלאזין41של חיים ר' והגאונים גדול בכבוד בביתו אכסניא לו זעלמעלע42נתן ר' 43ואחיו ָ

ביאורו על הסכמותיהם .44נתנו
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תקל"ז. אייר י' נפטר (31

(קראקא, ורבני'" דובנא "עיר אודותיו ראה – תקט"ו. משנת (32

.24 ע' תרס"ב)

אב"ד תקל"ב משנת הורוויץ. הלוי פינחס ר' הרה"ק (33

(ספר תקס"ה תמוז ד' שנים ע"ד בן נפטר דמיין. פראנקפורט
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באופיבאך, לראשונה נדפס כתובות עמ"ס הפלאה ספר (34

תקמ"ז.

מיין. נהר על = (35

.28 ע' .24 ורבני'"ע' דובנא "עיר ראה (36

שהי' (ושם, א מה, ב. ל, תרנ"ב) (ווילנא אליהו" "עליות ראה (37

הראשונה). מאשתו בילדותו הגר"א חתן

ו"מנחת שלמה" "מנורת ספר חיבר פייבל שרגא אורי ר' (38

עה"ת. להגר"א אליהו אדרת פירוש עם ונדפס המסורה על כליל"

בתחילתו. תרפ"ח) (ירושלים, אליהו" "מנחת ספר ראה (39

(ווילנא, לנאמנים" "שפה ראה – פעסלעס אליהו ב"ר יוסף ר' (40

שם. ורבני'" דובנא 136."עיר ע' תרמ"א)

"תולדות ראה ובכ"מ.41) א. כ, תרל"ה) (ווארשא, שם" אנשי

תק"טֿתקפ"א. (42

תקט"זֿתקמ"ח. זלמן. שלמה ר' (43
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המקרא לפרש מאד שוקד שהי' עליו מהודו נתן הגאון אשר מוואלאזין זלמן ר' המפורסם ָהגאון

דברי מאד עלי חביבין וביאורו, רש"ד אודות על כתב דיוקם, בתכלית התרגומים על ושקד כפשוטו

המפרש מכל לקט אשר הנחמד אתביאורו לחזק מעורר ובהסכמתו הפשט בדרך ההולכים הקדמונים ים

וכתובים. נביאים על גם חיבורים לחבר האפשרות לו ולתת מדובנא החכם

פייבל יחזקאל ר' הרב ווילנא, בעיר מישרים כל45המגיד פני על ונכבד הגר"א של ימינו יד שהי'

התורה בני את בדרשותיו הוכיח פרישותו בגודל ומפורסם לחכמתו הקודמת הגדולה ביראתו דורו גדולי

הפשט ע"ד המפרשים עם המקרא ללימוד עתים שיקבעו וידרוש המקרא בלימוד ממעטים אשר על

נסתרה. חכמה יסוד על בתורה פנים מגלי ההזי' מבעלי ויתרחקו

עצומה בשקידה בה ויהגו הקדש לשון לידיעת הצעירים התורה בני תשוקת נתגברה ההיא בעת

לפני בשבחה לנאום הלשון חכמי ועידות לזמן מזמן מסדר הי' הגר"א אחי יששכר הר"ר והגאון

הצעירים. לבות את שהלהיב מה הצעירים

הענע זלמן שלמה ר' הישיש הידוע המדקדק נוכח הי' הועידות התיבה46באחת צהר ספר בעל –47

קהל את ויעורר הקדש, לכתבי עזה אהבה ברוח וידבר הלשון תורת על וינאום בווילנא, אז שהתארח –

נכתבו. בה אשר השפה בלימוד לשקוד שומעיו

בעצמם לכתוב וינסו כשרון בעלי וביניהם קדש" שפת "אוהבי צעירים חברת נוסדה ההיא בעת

השכלת התגנבה הנה ומאז ברורה בשפה גדולים ספורים לכתוב שהצליחו עד שונות ומליצות שירים
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בקובץ מונדשיין הר"י ע"י פורסמו זעלמעלע ר' כת"י בעצם החתומה

במוזיאון פרידלאנד מאוסף – ואילך קנב ע' טז גליון ישראל" "אור

במחלקת ותצלומו בפטרבורג, למדעים האקדמי' של האזיאטי

בירושלים. הלאומית שבספרי' כתה"י תצלומי

של חייו (תולדות אדם" "תולדות ספר מחבר תקט"וֿתקצ"ג. (45

.(43 הערה הנ"ל זעלמעלע ר'

תמ"זֿתק"ו. (46

∑

ycew zexb`

תרצ"ו סיון י"ד ב"ה

אטואצק

שי' חיים יהושע מוה"ר הנכבד ידידנו

וברכה, שלום

ומדריגות בחינות בו יש ותואר שם בכל מכתבו, על במענה

ויש חסיד מתואר גבוה שהיא בצדיק מדריגה יש שונות

ענינם בכללות אבל צדיק, מתואר גבוה שהיא בחסיד מדריגה

דשם עובד, פירושו חסיד ושם זכאי, פירושו צדיק שם הנה

ואינו זכאי הוא הזה דהאיש היינו ממש, הפועל על הוא צדיק

על אם זכאי להיות למדריגתו הגיע ואופן דרך באיזה מבאר

ירא שהוא והיינו זאת, לו גרמה דטבעו אפשר או עבודה ידי

ישרות מדות ובעל בטבעו, תורה ללמוד ושקדן בטבעו, אלקים

הענינים דלכל והיינו העבודה על מורה חסיד משא"כ בטבעו,

וההפרש עבודה, עפ"י מגיע הוא הנה מגיע, שהוא והמעלות

המדריגה שהיא - בלבד דזכאי במדריגה דצדיק הוא ביניהם

וכל אחת במדריגה בכללות שעומד הוא - צדיק בסוג הנמוכה

וחסיד בלבד, הישנות חידוש רק הוא ועבודה בתורה ענינו

ענינים אצלו מתחדשים ויום יום בכל הנה עבודה דענינו

עם עושה שהוא מה חסיד של ענינו כל שזהו להיות בעבודתו,

אז רגילות זיינע מאכין איבער אויף זיך, מיט טוט ער - עצמו,

ובכל - עבודה דורך זיין אויך זאהלין רגילות'ן, גוטע די אפילו

השי"ת אז תמיד יזכור עילוי, אחר בעילוי עולה הוא עת

רוחניות אין טובה א טאן אידן א נאך קאהן מי אז העלפט

ונעלה נשגב גדול זכות הוא תהלים לאמירת או ללימוד לעוררו

ופועלים השי"ת וכשעוזר זה, אחר לחפש וצריכים מאד, מאד

כמוצא גדולה בשמחה להיות צריכים בזה טובה פעולה איזה

בגו"ר. טוב ברוב בצדה שכרה ומתן רב, הון

מה פה בעל להתלמד והעיקר יום, בכל ללמוד ישתדל

והשי"ת במוחו, חקוקים תורה דברי שיהיו למען לו שאפשר

בריוח, בפרנסה לו יעזר

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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* * *
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ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
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לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .
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שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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היכל הכנת ּכמׁשל מרע, סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָלפני
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ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä̈«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ

:äLî-ãéa äBäé ét-ìrñçìïBLøâ éða éãe÷ôe ©¦¬§−̈§©¤«§¥−§¥´¥«§®
:íúáà úéáìe íúBçtLîìèììL ïaîäðL íéL §¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ

àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäàa äãárìîíäéã÷t eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½

úBàî LLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−
ìLe:íéLàîïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà §¦«¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½

ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk̈¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ
:äBäé ét-ìráîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe ©¦¬§¨«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äãárìãîíäéã÷ô eéäiå ©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−
ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤

äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa äBäé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§−̈§©¤«¨©§ª¦¿

ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧

ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈
àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈

:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½
úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t äBäé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§¹̈¨©³

-ìrå Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−§©
:äLî-úà äBäé äeö-øLà åéã÷ôe BàOîô ©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§−̈¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó È�a ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ

È¯¯Óּבלי הּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְְֲֲִִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש לעילÔBL¯bּגבּול נאמר ּבֹו – ְְֲִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

נרּוצה". אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּולמּׂשא",

ּכלל˜‰˙ ׁשּי ׁשאינֹו האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ¿»ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּׂשאֹו עּקר היה לכן חדריו". הּמלך "הביאני הּבהמית, ֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלּנפׁש

ּתֹורה. ּבמּתן היה חדריו" הּמלך "הביאני ּכי ּתֹורה, ְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהארֹון,

iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáåö ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
eànèé àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ§©§Æ

:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úàãïë-eNriå ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«©©«£¥Æ
äðçnì õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−©©«£¤®

øac øLàkéða eNr ïk äLî-ìà äBäé ©«£¤̧¦¤³§¨Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååøac ¦§¨¥«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥»

-ìkî eNré ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
Lôpä äîLàå äBäéa ìrî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«¨®§¨«§−̈©¤¬¤

:àåääæáéLäå eNr øLà íúàhç-úà ecåúäå ©¦«§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³
øLàì ïúðå åéìr óñé BúLéîçå BLàøa BîLà-úà¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨®̈§¨©¾©«£¤−

:Bì íLàçíLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå ¨©¬«§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ
ìéà ãálî ïäkì äBäéì áLenä íLàä åéìà¥½̈¨«¨¨²©¨¬©«−̈©Ÿ¥®¦§©À¥µ

:åéìr Ba-øtëé øLà íéøtkäè-ìëì äîeøz-ìëå ©¦ª¦½£¤¬§©¤−¨¨«§¨§º̈§¨
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«

éBì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäéô ¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»

ı¯LÂ Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈¿∆∆

B„Èa(רמּב"ם) ¿»ְַַ

ּומּדּוע ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא הּמֹונעˆ„„Èּכתב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ¿»ƒֵַַ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת הּטבילה,‰CÙאת ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ≈∆ְִַָ

אין ּתׁשּובה ּבלי ּכאן: ואף מּמּנּה. וטהרה הּטמאה עזיבת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשענינּה

החטא. מּטמאת טהרה ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּתכן

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáééða-ìà øac ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
BzLà äèNú-ék Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ¦«¦§¤´¦§½

:ìrî Bá äìrîeâéòøæ-úáëL dúà Léà áëLå ¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼
ãrå äàîèð àéäå äøzñðå dLéà éðérî íìrðå§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ

:äNtúð àì àåäå da ïéàãéäàð÷-çeø åéìr øárå ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²
åéìr øár-Bà äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§®̈¨«¨©̧¨¨³
äàîèð àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø: «©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

åè-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤
÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr äéìr dðaø÷̈§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ

úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL åéìr̈¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ
:ïår úøkæî ïBøkæ úçðî àeäæèdúà áéø÷äå ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈
:äBäé éðôì dãîräå ïäkäæéíéî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe äBäé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§¨¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«

èéàì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä CLéàëzàå ¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§
Ca Léà ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ

:CLéà éãrìaî BzáëL-úààëïäkä réaLäå ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬
äMàì ïäkä øîàå äìàä úráLa äMàä-úà¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈

ìå äìàì CúBà äBäé ïzéúúa Cnr CBúa äráL ¦¥̧§¨¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧
ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà äBäé:äáö Cáëeàáe §¨³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈

érîa älàä íéøøàîä íénäìtðìå ïèa úBaöì C ©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâë-úà áúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â¤

:íéønä éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä̈«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬©¨¦«
ãëíéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáeäëïäkä ç÷ìå ¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ
éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiîäçðnä-úà ó ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³¤©¦§¨Æ

:çaænä-ìà dúà áéø÷äå äBäé éðôìåëõî÷å ¦§¥´§½̈§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©§¨©̧
äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨

:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàåæëd÷Läå §©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´
ìrî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´
áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤

:dnrçëàåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå ©¨«§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®
äúwðå:òøæ ärøæðåèëøLà úàðwä úøBz úàæ §¦§−̈§¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧

:äàîèðå dLéà úçz äMà äèNzìøLà Léà Bà ¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå äBäé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§½̈§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´



קסז iriax ,iyily - d - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáåö ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
eànèé àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ§©§Æ

:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úàãïë-eNriå ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«©©«£¥Æ
äðçnì õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−©©«£¤®

øac øLàkéða eNr ïk äLî-ìà äBäé ©«£¤̧¦¤³§¨Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬
:ìàøNéôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååøac ¦§¨¥«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥»

-ìkî eNré ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨
Lôpä äîLàå äBäéa ìrî ìòîì íãàä úàhç©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«¨®§¨«§−̈©¤¬¤

:àåääæáéLäå eNr øLà íúàhç-úà ecåúäå ©¦«§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³
øLàì ïúðå åéìr óñé BúLéîçå BLàøa BîLà-úà¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨®̈§¨©¾©«£¤−

:Bì íLàçíLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå ¨©¬«§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ
ìéà ãálî ïäkì äBäéì áLenä íLàä åéìà¥½̈¨«¨¨²©¨¬©«−̈©Ÿ¥®¦§©À¥µ

:åéìr Ba-øtëé øLà íéøtkäè-ìëì äîeøz-ìëå ©¦ª¦½£¤¬§©¤−¨¨«§¨§º̈§¨
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷̈§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«

éBì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäéô ¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»

ı¯LÂ Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈¿∆∆

B„Èa(רמּב"ם) ¿»ְַַ

ּומּדּוע ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא הּמֹונעˆ„„Èּכתב ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ¿»ƒֵַַ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת הּטבילה,‰CÙאת ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ≈∆ְִַָ

אין ּתׁשּובה ּבלי ּכאן: ואף מּמּנּה. וטהרה הּטמאה עזיבת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשענינּה

החטא. מּטמאת טהרה ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּתכן

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáééða-ìà øac ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
BzLà äèNú-ék Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ¦«¦§¤´¦§½

:ìrî Bá äìrîeâéòøæ-úáëL dúà Léà áëLå ¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼
ãrå äàîèð àéäå äøzñðå dLéà éðérî íìrðå§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ

:äNtúð àì àåäå da ïéàãéäàð÷-çeø åéìr øárå ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²
åéìr øár-Bà äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§®̈¨«¨©̧¨¨³
äàîèð àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø: «©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

åè-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤
÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr äéìr dðaø÷̈§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ

úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL åéìr̈¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ
:ïår úøkæî ïBøkæ úçðî àeäæèdúà áéø÷äå ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈
:äBäé éðôì dãîräå ïäkäæéíéî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe äBäé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§¨¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«

èéàì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä CLéàëzàå ¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§
Ca Léà ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ

:CLéà éãrìaî BzáëL-úààëïäkä réaLäå ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬
äMàì ïäkä øîàå äìàä úráLa äMàä-úà¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈

ìå äìàì CúBà äBäé ïzéúúa Cnr CBúa äráL ¦¥̧§¨¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧
ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà äBäé:äáö Cáëeàáe §¨³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈

érîa älàä íéøøàîä íénäìtðìå ïèa úBaöì C ©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâë-úà áúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â¤

:íéønä éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä̈«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬©¨¦«
ãëíéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáeäëïäkä ç÷ìå ¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«§¨©³©Ÿ¥Æ
éðäå úàðwä úçðî úà äMàä ãiîäçðnä-úà ó ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ§¥¦³¤©¦§¨Æ

:çaænä-ìà dúà áéø÷äå äBäé éðôìåëõî÷å ¦§¥´§½̈§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©§¨©̧
äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨

:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàåæëd÷Läå §©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´
ìrî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´
áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤

:dnrçëàåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå ©¨«§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®
äúwðå:òøæ ärøæðåèëøLà úàðwä úøBz úàæ §¦§−̈§¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧

:äàîèðå dLéà úçz äMà äèNzìøLà Léà Bà ¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå äBäé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§½̈§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
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:dðår-úà àOz àåääôåà-ìà äBäé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§−̈¤
:øîàl äLîáíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−
:äBäéìâàì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî ©«¨«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ

íéçì íéáðrå äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬
:ìëàé àì íéLáéåãäNré øLà ìkî Bøæð éîé ìk ¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹

:ìëàé àì âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbîäéîé-ìk ¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈¬ŸŸ¥«¨§¥Æ
úàìî-ãr BLàø-ìr øáré-àì ørz Bøæð øãð¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©§¸Ÿ
ørN òøt ìcb äéäé Lã÷ äBäéì øéfé-øLà íîiä©¨¦¹£¤©¦³©«¨Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬

:BLàøå:àáé àì úî Lôð-ìr äBäéì Bøéfä éîé-ìk Ÿ«¨§¥¬©¦−©«¨®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ
æíäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−

:BLàø-ìr åéäìà øæð ék íúîaçLã÷ Bøæð éîé ìk §Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬
:äBäéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«¨«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ

íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬
:epçlâé éréáMäéíéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½

:ãrBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«
àéøtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´

íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬
:àeääáéNák àéáäå Bøæð éîé-úà äBäéì øéfäå ©«§¦¦³©«¨Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤

àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì BúðL-ïa¤§¨−§¨®̈§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−
:Bøæðâéàéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå ¦§«§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´

:ãrBî ìäà çút-ìà BúàãéBðaø÷-úà áéø÷äå Ÿ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´
äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa Nák äBäéì©«¿̈¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧
ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa úçà©©¯©§¨¨²§¦−̈§©¨®§©«¦¤¨¬

ì íéîz:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¨¦−¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå äBäé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§¨®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéçáæ äNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©

ïäkä äNrå úBvnä ìñ ìr äBäéì íéîìL§¨¦Æ©«½̈©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½
:Bkñð-úàå Búçðî-úàçéìäà çút øéæpä çlâå ¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤

Bøæð Làø ørN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½
:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìr ïúðåèéç÷ìå §¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧

ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa røfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³
ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçàãçàétk-ìr ïúðå ©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤®̈§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpäëéðäåíúBà ó ©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ äBäé éðôì äôeðz | ïäkä©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§¨¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzä:ïéé øéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§®̈§©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦

àëäBäéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«¨Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

:Bøæð úøBz ìr äNré ïkôáëäBäé øaãéå ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§−̈
:øîàl äLî-ìàâëøîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ

:íäì øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äkñ ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«
ãëäBäé Eëøáé:EøîLéåñäëåéðt | äBäé øàé §¨«¤§¬§−̈§¦§§¤«¨¥̧§¨¯¨¨²

éìà:jpçéå Eñåëéìà åéðt | äBäé àOéEì íNéå E ¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§¨³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−
:íBìLñæëéðàå ìàøNé éða-ìr éîL-úà eîNå ¨«§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−

:íëøáàñ £¨«£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ� ¯„� ¯c�Ï ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ּבזּולתֹו ׁשרֹואה מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, טֹוב ׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבעל

היה לא אחרת ּכי זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּדבר

חּיב ּבקלקּולּה סֹוטה ׁשראה אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָרֹואה

עליו ולכן ּבדּקּות, לפחֹות זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלדעת

עצמֹו. את ּולהגּדיר ְְְְִֵֶַַַלתּקן

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«

áúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iåíä íúáà ©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNðâeàéáiå §¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧

øNr éðLe áö úìâr-LL äBäé éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨¹̈¦§¥´§À̈¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´
eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬

:ïkLnä éðôì íúBàã:øîàl äLî-ìà äBäé øîàiå −̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§−̈¤¤¬¥«Ÿ
äãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®

:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðååçwiå §¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«©¦©´
-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤

:íiåìäæø÷aä úraøà úàå úBìârä ézL | úà ©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈
:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúðçòaøà | úàå ¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´

ø÷aä úðîL úàå úìâräéôk éøøî éðáì ïúð ¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®§¦Æ
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãárèúä÷ éðáìå £´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬§−̈

:eàOé óúka íäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì́Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−¦¨«
éçLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
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:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©
àéàéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà äBäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³

:çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçàñ ¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©
áéïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬

:äãeäé ähîì áãðénr-ïaâéóñk-úør÷ Bðaø÷å ¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤
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:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äîãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaåî:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
æîäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬
:ìàeòc-ïa óñéìàôçîéðáì àéNð éréáMä íBia ¤§¨−̈¤§¥«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´

:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôàèîðaø÷-úør÷ B ¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´



iriayקע - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîðúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNràðø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàáð-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfrâðíéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçôãðíBia £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«©Æ

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«
äðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìåðáäæ äøNr úçà ók:úøè÷ äàìî §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
æðBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçð:úàhçì ãçà íéfr-øérNèðçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:øeöäãt-ïaôñïîéðá éðáì àéNð éréLzä íBia ¤§¨«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®
:éðòãb-ïa ïãéáààñúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáñáäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷âñãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈
:éðòãb-ïaôåñïã éðáì àéNð éøéNrä íBia ¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´®̈

:écLénr-ïa øæréçàæñúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáçñäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷èñãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
:äìòì BúðL-ïaò:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

àòíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénr-ïaôáòéðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéa ¤©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïøër-ïa ìàérât øLàâòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãòäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äòãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaåò:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
æòíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−
:ïøër-ïaôçòéðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéa ¤¨§¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´

:ïðér-ïa òøéçà éìzôðèòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáôäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

:úøè÷àôãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
:äìòì BúðL-ïaáô:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

âôíéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðér-ïaô ¤¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È�·Ï ‡ÈN� ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈

עׂשרה עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן ּגֹורע(דל הּמֹוסיף ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֵֶֶַַַָֹ

י"א ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם ְְְְְְִִֶַַָָָֹהּוא

ּגבּורֹות, הּוא ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹּבחינֹות

הּדין, ּבמּדת העֹולם את לברא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹּבסֹוד

עלמא ּבינה, ּבחינת הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָואׁשר

- ּבׁשרׁשן נמּתקין והּגבּורֹות ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּדאתי

ִָּבינה.

éòéáùãôúàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥
:äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«

äôìLíéráLå óñk úçàä äørwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàîåôäøNr-íézL áäæ úBtk ¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ
Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤

úBtkä áäæ-ìk:äàîe íéøNræôäìòì ø÷aä-ìk ¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈
íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯
íéðL íéfr éøérNe íúçðîe øNr íéðL äðL-éða§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬

xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàhçì øNrçôíéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå ¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´
íéML íéãzr íéML íìéà íéøt äraøàå§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôøaãì ãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´
úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ
øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−

ôôô :åéìà¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»

יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק היכןלֹו עד שם (ועיין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) "הדברים הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁאמרה ה' ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒְָָ

ּתבֹות ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש ¯Ba‡נפׁשי". ÌÈML LÈ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ≈ƒƒƒ

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡נרמז והּדבר ּבּתֹורה. אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ƒ«»ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלבד. אליו' ׁש'מדּבר ּבּתֹורה חלק יׁש יהּודי לכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאן:

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNeçô| ø÷a ìëå §¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´
íéML íìéà íéøt äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ
úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzr©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´

:Búà çLnä éøçà çaænäèô-ìà äLî àááe ©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤
øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî ìäà́Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä ìrî åéìà¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
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ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»

יׁש ואחד אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו
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Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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קעב
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àùð úùøôì äøèôäâé ÷øô íéèôåùá
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:ïa zãìéå úéøäå zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìà ýåýé-Càìî©§©§Ÿ̈−¤¨«¦¨®©´Ÿ¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§§¨¦−§¨©¬§§¥«

ã:àîè-ìk éìëàz-ìàå øëLå ïéé ézLz-ìàå àð éøîMä äzòåäpä ékïa zãìéå äøä C §©¨Æ¦¨´§¦½̈§©¦§¦−©¦́§¥¨®§©«Ÿ§¦−¨¨¥«¦Á¦¨̧¨¹̈§Ÿ©§́§¥À
òéLBäì ìçé àeäå ïèaä-ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð-ék BLàø-ìò äìòé-àì äøBîe¨ÆŸ©«£¤´©Ÿ½¦«§¦¯¡Ÿ¦²¦«§¤¬©©−©¦©¨®¤§À¨¥²§¦¬©

ìt ãiî ìàøNé-úà:íézLåéìà àa íéäìàä Léà øîàì dLéàì øîàzå äMàä àázå ¤¦§¨¥−¦©¬§¦§¦«©¨´Ÿ¨«¦À̈©´Ÿ¤§¦¨»¥Ÿ¼¦³¨«¡Ÿ¦Æ¨´¥©½
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לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם  קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:355:338:338:329:059:0410:1610:1619:4119:4420:0720:1119:2420:22באר שבע )ק(

5:315:298:308:299:029:0110:1410:1419:4419:4720:1120:1519:1720:26חיפה )ק( 

5:305:298:308:309:019:0110:1310:1319:4219:4620:0920:1319:0520:22ירושלים )ק( 

5:345:338:328:319:049:0410:1610:1619:4219:4520:0920:1219:2520:25תל אביב )ק(

4:574:538:218:198:538:5110:1210:1120:4720:5321:2321:3020:3421:50אוסטריה וינה )ק(

7:197:249:149:179:469:4910:3710:3817:1517:1217:4217:4016:5517:52אוסטרליה מלבורן )ח(

5:085:048:278:268:598:5810:1810:1720:4120:4621:1521:2120:2721:25אוקראינה אודסה )ק(

4:334:297:567:548:288:269:479:4620:1920:2520:5621:0220:0621:06אוקראינה דונייצק )ק(

4:434:388:068:048:388:369:589:5720:3220:3821:0821:1520:1921:19אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:014:568:288:269:008:5810:2110:2021:0421:1121:4321:5020:5221:54אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:524:478:208:188:528:4910:1310:1220:5921:0521:3821:4520:4621:49אוקראינה קייב )ק(

5:385:348:558:549:279:2610:4510:4421:0421:0921:3821:4320:5022:02איטליה מילאנו )ק(

6:006:018:348:359:039:0410:0610:0718:2218:2318:4518:4618:0518:50אקוואדור קיטו )ח(

7:477:509:449:4610:1610:1911:0811:1017:5417:5318:2118:1917:3518:31ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:518:5510:4410:4711:1411:1712:0412:0618:3318:3019:0218:5918:1319:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:415:398:488:479:219:2010:3510:3520:2620:3120:5621:0120:1221:05ארה״ב בולטימור )ק(

5:255:228:368:359:079:0610:2310:2220:2220:2620:5220:5720:0721:12ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:265:238:368:359:089:0710:2310:2320:2120:2520:5120:5620:0721:12ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:565:539:099:089:419:4010:5710:5721:0321:0821:3521:4020:4921:55ארה״ב דטרויט )ק(

6:196:189:159:149:479:4710:5810:5820:1820:2120:4420:4720:0320:59ארה״ב היוסטן )ק(

5:405:388:418:419:139:1210:2510:2520:0120:0420:2820:3219:4620:44ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:286:269:189:189:519:5111:0011:0020:0920:1120:3320:3719:5320:47ארה״ב מיאמי )ק(

5:215:188:308:299:039:0210:1810:1820:1720:2220:4820:5320:0321:10ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:155:128:288:278:598:5810:1610:1520:2120:2620:5220:5820:0721:12ארה״ב שיקאגו )ק(

6:436:459:059:079:349:3610:3310:3418:1718:1618:3918:3917:5818:43בוליביה לה פאס )ח(

5:345:289:029:009:359:3210:5610:5521:4621:5322:2622:3421:3423:01בלגיה אנטוורפן )ק(

5:345:299:039:019:359:3310:5710:5621:4621:5222:2522:3321:3322:58בלגיה בריסל )ק(

4:264:208:068:048:388:3510:0310:0121:2121:2922:0722:1721:1022:21בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:346:378:468:479:179:1910:1210:1417:3317:3217:5717:5617:1418:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:196:218:318:339:029:049:5810:0017:2117:2017:4517:4417:0217:51ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:484:438:208:188:518:4910:1310:1221:0721:1421:4821:5620:5522:21בריטניה לונדון )ק(

4:474:418:238:218:558:5210:1910:1721:2621:3322:1022:1921:1422:49בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:504:458:238:218:558:5310:1810:1721:1721:2522:0022:0821:0622:12גרמניה ברלין )ק(

5:195:148:488:469:199:1710:4010:3921:2621:3322:0522:1221:1422:16גרמניה פרנקפורט )ק(

6:386:418:498:519:199:219:559:5517:3217:3117:5617:5517:1317:59דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:595:588:438:439:159:1510:2210:2319:1319:1519:3619:3918:5719:43הודו בומביי )ח(

5:545:538:398:399:119:1110:1810:1819:1019:1219:3319:3618:5419:40הודו פונה )ח(

4:504:468:128:108:448:4210:0310:0220:3220:3821:0721:1420:1921:18הונגריה בודפשט )ק(

5:345:318:438:429:169:1410:3110:3020:2920:3421:0021:0520:1521:09טורקיה איסטנבול )ק(

6:036:019:099:089:419:4010:5510:5420:4220:4621:1121:1520:2721:19יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:145:108:348:329:069:0410:2510:2420:5020:5521:2521:3120:3721:35מולדובה קישינב )ק(

6:506:499:409:4010:1010:1011:1811:1820:1820:2020:4120:4420:0220:48מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:477:529:329:3510:0510:0810:5210:5417:0617:0317:3617:3316:4617:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:035:027:597:598:308:309:409:4018:5919:0219:2419:2818:4319:32נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:239:249:569:5610:5810:5819:1019:1119:3219:3318:5319:37סינגפור סינגפור )ח(

4:204:147:547:518:258:229:489:4620:4720:5421:2921:3720:3521:41פולין ורשא )ק(

6:196:208:378:399:109:1110:0810:1017:5217:5218:1418:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:535:499:129:119:449:4211:0211:0121:2321:2821:5722:0321:0922:21צרפת ליאון )ק(

5:515:469:169:149:479:4511:0811:0721:4521:5122:2222:2921:3222:51צרפת פריז )ק(

5:355:368:138:138:428:439:469:4718:1218:1318:3418:3617:5518:40קולומביה בוגוטה )ח(

5:375:348:528:519:249:2310:4110:4020:5320:5821:2521:3120:3921:47קנדה טורונטו )ק(

5:085:048:268:258:588:5610:1610:1520:3520:4121:0921:1520:2221:34קנדה מונטריאול )ק(

5:345:318:338:329:069:0510:1810:1819:5219:5620:2020:2419:3720:28קפריסין לרנקה )ק(

4:524:458:378:349:079:0410:3410:3222:0222:1122:5123:0221:5123:38רוסיה מוסקבה )ח(

5:305:258:508:489:229:2010:4110:4021:0721:1321:4321:4920:5421:53רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:315:278:548:529:259:2310:4410:4421:1521:2121:5121:5821:0222:16שוייץ ציריך )ק(

5:475:468:268:278:598:5910:0410:0518:4318:4519:0619:0818:2719:12תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:145:108:348:329:069:0410:2510:2420:5020:5521:2521:3120:3721:35מולדובה קישינב )ק(

6:506:499:409:4010:1010:1011:1811:1820:1820:2020:4120:4420:0220:48מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:477:529:329:3510:0510:0810:5210:5417:0617:0317:3617:3316:4617:37ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:035:027:597:598:308:309:409:4018:5919:0219:2419:2818:4319:32נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:239:249:569:5610:5810:5819:1019:1119:3219:3318:5319:37סינגפור סינגפור )ח(

4:204:147:547:518:258:229:489:4620:4720:5421:2921:3720:3521:41פולין ורשא )ק(

6:196:208:378:399:109:1110:0810:1017:5217:5218:1418:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:535:499:129:119:449:4211:0211:0121:2321:2821:5722:0321:0922:21צרפת ליאון )ק(

5:515:469:169:149:479:4511:0811:0721:4521:5122:2222:2921:3222:51צרפת פריז )ק(

5:355:368:138:138:428:439:469:4718:1218:1318:3418:3617:5518:40קולומביה בוגוטה )ח(

5:375:348:528:519:249:2310:4110:4020:5320:5821:2521:3120:3921:47קנדה טורונטו )ק(

5:085:048:268:258:588:5610:1610:1520:3520:4121:0921:1520:2221:34קנדה מונטריאול )ק(

5:345:318:338:329:069:0510:1810:1819:5219:5620:2020:2419:3720:28קפריסין לרנקה )ק(

4:524:458:378:349:079:0410:3410:3222:0222:1122:5123:0221:5123:38רוסיה מוסקבה )ח(

5:305:258:508:489:229:2010:4110:4021:0721:1321:4321:4920:5421:53רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:315:278:548:529:259:2310:4410:4421:1521:2121:5121:5821:0222:16שוייץ ציריך )ק(

5:475:468:268:278:598:5910:0410:0518:4318:4519:0619:0818:2719:12תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca
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