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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

אגרות קודש

]כ"ד מ"ח, תשכ"ג[

אדמו"ר  כ"ק  של  הולדת  יום  מרחשון,  כ'  ממוצש"ק  מכתבו  נתקבל  ארוך,  הפסק  לאחרי 

)מוהרש"ב( נ"ע.

בו כותב אודות בקשת עזר מאחד המוסדות החבדי"ם אשר באה"ק ת"ו.

וידועה ההוראה, אשר אין משנים מצדקה לצדקה, אבל ביחד עם זה - כיון שקבל בקשה חדשה 

נוסף לצדקה, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם  ביכולת שלו למצוא מקור  בודאי שנתוסף  נוספת, 

בריותיו, ובפרט ע"פ ענין ההשגחה פרטית המבואר בתורת הבעש"ט שהוא בפרטי פרטיות ועאכו"כ 

בעניני תורה ומצותי'. וק"ל ולכן יוסיף בפעולותיו ע"מ לעזור גם למוסד המבקש.

זמן תחילת קידוש לבנה: 
יום שני בערב, ו' חשון
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ֿלל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך אׁשר הארץ אל אבי ,1ּומּבית ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

וידּועה  .וטֹובת להנאת ,ֿלל רׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופירׁש

לאברהם  לֹומר הּקּב"ה הּוצר לּמה ְְְְַַַַַָָָָָָָהּקּוׁשיא

ׁשּיל מסּפיק היה ולא ,וטֹובת להנאת ,ֿלְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא ּבלבד. הּקּב"ה ציּוּוי ּבגלל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק

ׁשּיצאּו הּביכלא (ּבאחד צדק' ה'ּצמח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

והּׁשביה) מהּגלּות ּׁשּכתב 2לאחרֹונה מה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה'אלׁשי"ל" הּוא "ֿלּד"ל ׁשהּפירּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומקֹור  לׁשרׁש ׁשּיּגיע הינּו, ,הֹול אּתה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדהּנה  למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ׁשּלא 5ידּוע 4נׁשמתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק אּלא ּבּגּוף, למּטה נמׁשכה הּנׁשמה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הּנׁשמה  עיקר אבל למּטה, נמׁשכה לבד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמּמּנה

איֿאפׁשר  ׁשּבקדּוׁשה לפי למעלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה

כּו', רֹוׁשם ׁשּום יּׁשאר ולא למּטה הּכל ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומׁש

מּמקֹומֹו נעקר אינֹו ׁשּבקדּוׁשה ּדבר כל ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשרׁשּה עיקר לּנׁשמה, ּובנֹוגע , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ העליֹונה, ּבארץ הארה 7למעלה ורק , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף. להתלּבׁש ויֹורדת מתּפּׁשטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנה

עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּנׁשמה, לׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּגיע

הארץ  ּכנגד מכונת ׁשהיא יׂשראל  לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה

(הֹול אּתה ּולעצמ ל) ֿלל" וזהּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה.

הּוא  הרי לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי הארץ", אל ְְֲִִֵֶֶֶָָָָגֹו'

אל  ּומתחּבר ּכהֹול הּוא הרי הארץ אל ּבלכּתֹו א וׁשרׁשֹו, מעיקרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד

ּבזה  והענין וׁשרׁשֹו. למעלה 8עצמֹו ׁשהיא ּכפי הּוא הּנׁשמה וׁשרׁש ׁשעיקר , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האצילּות. עֹולם זה הרי הּקּבלה ּובלׁשֹון האחדּות, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב תרפ, שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע' תש"ה (סה"מ תש"ה יח). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ"א.6)לקו"ת של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח גם וראה פ"א. המציאות שער פרדס ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ובכ"מ.7)תניא וישב. ר"פ תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה
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בפסוק: פותחת לך, לך פרשת השבוע, פרשת
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וכפי  שלו, העצמיות גם נחשב זה והרי

להלן. ויבאר שיוסיף

‰Êa ÔÈÚ‰Â8L¯LÂ ¯˜ÈÚL , ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿…∆
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,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ עולם ¿«¿»¿»»«¿
אין  מציאות שבו לשום מקום תפיסת

נפרד  נברא שום ואין האלוקות מלבד

עצמה  בפני מציאות ונחשב מאלוקות

הוא  ולכן לאלוקות, בטל הכול אלא

ה', אחדות ביטוי לידי באה שבו  עולם

מלבדו, מציאות שום שאין במובן

ÌÏBÚ ‰Ê È¯‰ ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¬≈∆»
˙eÏÈˆ‡‰ מבין ארבעת הראשון »¬ƒ

 ֿ אצילותֿבריאה הרוחניים העולמות

עם  נבראים אין ובו יצירהֿעשיה
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

  לך מארצך-ויאמר ה' אל אברם לךה "מאמר ד  ) ג

 ה   ................  הה'תשכ" , מרחשון י"א  ,פרשת לך לךשבת 

 י  ......  הה'תשכ" ,מרחשון  א"י ,לך-לך "פ ששיחת   )ד

 ,ח' מרחשון ,שיחת מוצאי יום ד' פ' לך לך  )ה

 כא  ...................................................  נ"בתש'ה

 ,וןמרחש יו"ד ,יום ועש"ק פ' לך לך תשיח  )ו

 הכ  ...................................................  "בה'תשנ

 כו  ......  "בו' מרחשון ה'תשנ ,ליל ב' פ' לך לך"ד ר  )ז

 מא  ..  "במרחשון ה'תשנ י"א ,לך לךמשיחות ש"פ   )ח

  אנ  .................ו טך כר פרשת לך לךשיחות -ילקוט  )ט

 ה"ח לכ"ק הרה"ג הר ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )י

 נז  ...................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 נח  .............  פרשת לך לך –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

 נט  ..........  פרשת לך לךלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יב

 צח   ..............  פרשת לך לךלשבוע עורי תהלים יש  ) יג

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יד

 צט  ....................................  פרשת לך לך ע בולש 

 אקי  ...........  פרשת לך לךלשבוע ם" יום ו יה"ח ול  )טו

 קיג  ........................  "ם ברמב ןוילע מיתיו הלכה  )טז

 שיעורי רמב"ם 

 זקט  .........  פרשת לך לךלשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יז

 פדק   .........  פרשת לך לךלשבוע יום פרק אחד ל –  ) יח

 רז  ..............  פרשת לך לךלשבוע ות וצספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

 ריג   .......................................  י פרק  לתקה   ,כגפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  )כא

 רטו  ....................................................  תי קה ור ביא

 גכר  ............................................  מגילה מסכת  עקביעין   )כב

  םעם ביאורי דהנמסכת   ) כג

 דכר  ..............................................  ז יעד דף  יאמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

 נג ר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  )כה

 ג נר  ................................  זקן אדמו"ר ה   לפי לוח רב יומי

  ולא יקרא עוד שמך אברם  אור התור  )כו

 נור  ..................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כז

 נחר  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כח

 נטר  ........................................  ח צדק""צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כט

 אסר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  ) ל

 בסר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ה' –ם מאמריר הספ  )לא

 סדר  ............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש" -ש"בות ה'תחפר השיס  )לב

 סזר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) לג

 סחר  .....................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 סטר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

 עזר  .................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  ) לה

 עח ר  .....................  פרשת לך לךלשבוע  זמנים  לוח  ) לו

 עטר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לז



d"kyz'dו ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ׁשרֹוב  ׁשאףֿעלּֿפי ּבהּגה"ה, צדק' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה'ּצמח

מּכלֿמקֹום  עׂשּיה, יצירה מּבריאה הם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמֹות

מאצילּות  הּוא הּנׁשמֹות ּכל ּגם 9ׁשרׁש ּכמבאר , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ׁשחֹורה 10ּב'לּקּוטי ונאוה.11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּנׁשמה ּומקֹור לׁשרׁש להּגיע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה עלֿידי זה הרי האצילּות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ְִֵָיׂשראל.

הענין CÈLÓÓeב) ׁשּבאּור צדק', ה'ּצמח «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

להּגיע  ׁשּבכדי זה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ(הּטעם

לארץ  ההליכה להיֹות צרי ּבאצילּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָלׁשרׁשֹו

הענין  ּבאּור ּתחלה ּבהקּדים יּובן ּדוקא) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל

ׁשפע  נמׁש ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ׁשני טֹוב ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום

 ֿ ּדיצירה מלכּות ּבחינת לתֹו ּדאצילּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדרּכם  ׂשרים' ּב'ׁשבעים  הּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָועׂשּיה,

לארץ. ׁשּבחּוץ יׂשראל לבני הּׁשפע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה מלכּות 12ּבזה, ׁשּבחינת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתלּבׁש למּטה יֹורדת אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאצילּות

אינּה ּדבריאה מלכּות וגם ׂשרים', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים

ּבחינת  רק אּלא ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת

הּמתלּבׁשת  היא ועׂשּיה ּדיצירה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכּות

הראּוי  הּׁשפע להם להמׁשי ׂשרים' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה ועל להם. ּגלּו13לתת ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכאׁשר ּפירּוׁש: עּמהם, ׁשכינה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאדֹום

ּבזמן ליׂשראל ׁשפע ּכׁשּיֹוׁשבים להׁשּפיע הּגלּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּוכרחת  אזי ׂשרים', ה'ׁשבעים ממׁשלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת

ועׂשּיה, ּדיצירה מלכּות ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּׁשכינה,

ּתחת  ׁשּיׂשראל ההם ּב'ּׂשרים' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתלּבׁש

ליׂשראל  ההׁשּפעה ּתעבֹור ׁשּדרּכם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממׁשלּתם,

ההּוא. הּׂשר ׁשל הארץ חלק אדמת על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים

מּמׁש, עּמהם עּמהם, ׁשכינה לאדֹום ּגלּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ועׂשּיה  ּדיצירה מלכּות ׁשרק והּטעם  מּמׁש. ׂשרים' ּב'ׁשבעים ׁשּמתלּבׁשת ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה, מלכּות לא וגם ּדאצילּות, מלכּות ולא ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתלּבׁשים
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ואילך). מח ע' ג.9)תרנ"ד יט, שה"ש ואילך).10)לקו"ת ב (ז, ונאוה אני שחורה ענין ביאור ד"ה א,11)שה"ש שה"ש

ואילך.12)ה. א'תתכח ע' שמע"צ אוה"ת ואילך. רמה ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי מסעי.13)ראה ס"פ ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמית. וישות מציאות ˆ„˜'תחושת ÁÓv'‰ ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ«∆«∆∆

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯aÓ Ì‰ ˙BÓLp‰ ·B¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰"‰b‰a¿«»»∆««ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ Ïk L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰iNÚ9, ולכן ¬ƒ»ƒ»»…∆»«¿»≈¬ƒ

אל  לאצילות הליכה 'הליכה' היא הנשמה של Ìbהעצמיות ¯‡·Ók«¿…»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a10ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«

‰¯BÁL11‰Â‡Â È‡ נתבאר שם ¿»¬ƒ¿»»
ששורשם  הנשמות בעולמות שגם

שורש  להם יש בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  בעולם יותר קדום ומקור

נשמות  של ה'לידה' – הקבלה (ובלשון

מאצילות  שלמטה בעולמות היא אלו

בעולם  הוא שלהם ה'עיבור' אבל

L¯LÏהאצילות). ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ∆ƒ
‰Ê È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¬≈∆
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆

Ï‡¯NÈ ארץ כי לעיל, כמבואר ƒ¿»≈
שלמט  ל'ארץ'ישראל מכוונת ה

נשמות  ומקור שורש הוא שם שלמעלה

ישראל.

'˜„ˆ ÁÓv'‰ CÈLÓÓe (·«¿ƒ«∆«∆∆
הנזכר, ‰ÔÈÚבמאמר ¯e‡aL∆≈»ƒ¿»

ÌÚh‰) הפנימיÈ„ÎaL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆ƒ¿≈
BL¯LÏ ÚÈb‰Ï האדם נשמת של ¿«ƒ«¿»¿

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿
(‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ‰ הפנימיÈL ·BË ÌBÈc »ƒ¿»¿≈ƒ
BaL ,˙BÈeÏb ÏL של זה ביום ∆»∆

לארץ החג  ÚÙLבחוץ CLÓƒ¿»∆«
˙ÈÁa CB˙Ï ˙eÏÈˆ‡c ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬ƒ¿¿ƒ«
,‰iNÚÂŒ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
למעלה  יש העולם אומות לשבעים

שפע  מקורות 'שרים', שבעים

ÚÙM‰ CLÓ Ìk¯cL גםÈ·Ï ∆«¿»ƒ¿»«∆«ƒ¿≈
ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ החוגגים ƒ¿»≈∆¿»»∆

וכפי  גלויות', של שני טוב 'יום

להלן. עוד שיתבאר

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â12 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  eÎÏÓ˙בקבלה ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿

‰hÓÏ ˙„¯BÈ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈»∆∆¿«»
מאצילות  שלמטה לעולמות

dÈ‡ ‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ Ì‚Â ,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»≈»
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙Ó השפעה מקבלים לא העולם אומות ולכן ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ

הבריאה  ומעולם האצילות ÈˆÈc¯‰מעולם ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡∆»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï CÈLÓ‰Ï 'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ ‰iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰Ï ˙˙Ï Èe‡¯‰ ÚÙM‰ ולכן «∆«»»»≈»∆
משני  רק השפעה מקבלים הם

ועשיה. יצירה יותר, הנמוכים העולמות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ13 ¿«∆»¿¬»≈«
eÏb ישראל ÈÎL‰בני ÌB„‡Ï »∆¡¿ƒ»

Ì‰nÚ הכוונה פשוטו שהשכינה לפי ƒ»∆
כשהם  גם ישראל בני את מלווה

העניינים, פנימיות ולפי בגלות,

CÈ¯ˆ ¯L‡kL :Le¯Èt≈∆«¬∆»ƒ
ÔÓÊa Ï‡¯NÈÏ ÚÙL ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙Áz ÌÈ·LBiLk ˙eÏb‰«»¿∆¿ƒ««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
שבמובן  היא הדברים ומשמעות

דרך  מגיע ישראל לבני השפע מסויים

העולם, Á¯ÎeÓ˙אומות ÈÊ‡¬«¿««
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ì‰‰ 'ÌÈ¯O'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ»≈
,ÌzÏLÓÓ ˙Áz Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««∆¿«¿»
‰ÚtL‰‰ ¯B·Úz Ìk¯cL∆«¿»«¬««¿»»
˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LBiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿«

‡e‰‰ ¯O‰ ÏL ı¯‡‰ ˜ÏÁ כי ≈∆»»∆∆«««
זו  אומה של ממשלה תחת בהיותם

את  מקבלים ישראל בני בגשמיות,

של  ה'שר' באמצעות שלהם השפע

אומה. ÌB„‡Ïאותה eÏb e‰ÊÂ¿∆»∆¡
,LnÓ Ì‰nÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆ƒ»∆«»
ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙nL eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ

'ÌÈ¯N אומות של השפע מקור »ƒ
L¯˜העולם, ÌÚh‰Â .LnÓ«»¿«««∆«

‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ שני «¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
העולמות  מארבעת הנחותים העולמות

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ‡ÏÂ¿…«¿«¬ƒ¿«
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ»«
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ז jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

מקּננא  עיּלאה ׁשאּבא הּידּוע עלּֿפי ְְִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ספירן 14ּבאצילּות  וׁשית ּבבריאה, מקּננא ּובינה , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  וידּוע 15מקּננן החיצֹונים 16. ׁשּיניקת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, ּתחּתֹונֹות' מ'ׁשבע ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא

ולכן  החיצֹונים, יניקת אין ּובינה' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ'חכמה

ּב'ׁשבעים  להתלּבׁש יֹורדת אינּה ּדבריאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכּות

ספירת  מאירה הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים',

טעם  ועֹוד לחיצֹונים. יניקה אין ׁשּמּמּנה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבינה,

הּידּוע  עלּֿפי רּוּבֹו17לזה, - הּבריאה ׁשעֹולם ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה - הּיצירה ועֹולם רע, ּומעּוטֹו ְְֱִִֶַַַָָָטֹוב

התחלת  ולכן רע, רּוּבֹו - העׂשּיה ועֹולם ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה,

,ואיל היצירה מעֹולם הּוא החיצֹונים ְְְִִִֵֵַַָָָמדֹור

ּבעֹולם  לא אבל מחצה, על מחצה ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם

זה  ּומּׁשּום טֹוב. ׁשרּוּבֹו מאחר ְִִֵֶֶַַַָהבריאה,

ּדיצירה  מלכּות - ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתלּבׁשים

ּדוקא. ְֲִַַָָועׂשּיה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ טֹוב ׁשּב'יֹום החדּוׁש ּגֹודל יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מתּגּלה  ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ְִִֵֶֶֶַָׁשני

ועׂשּיה  ּדיצירה ּבמלכּות ּדאצילּות האֹור ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמתלּבׁשים

ּב נמׁש ּדיצירה לא הּמלכּות ּבחינת רק אּלא הם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חלּוק  ּבזה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ּבלבד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָועׂשּיה

האריז"ל  לקּבלת הרמ"ק קּבלת ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ"ק  ּדאצילּות הּׁשפע מתּגּלה , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים'

ּדיצירה  ּבמלכּות רק ּדאצילּות הּׁשפע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמתּגּלה

הּׂשמחה  ּגֹודל טעם ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ׂשרים'. ּב'ׁשבעים הּמתלּבׁשת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועׂשּיה

יׂשראל  ׁשּבארץ מהּׂשמחה יֹותר ּגלּויֹות' ׁשל  ׁשני טֹוב ּכמֹו20ּב'יֹום ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחרּות  ּכׁשּיצא אזי ּברזל, ּבכבלי אסּור ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה כּו', הּמל מּמעדּני להתעּנג הּמל אביו אל וׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפׁשי

ׁשּולחן  על ימיו ּכל והיה ּכלל ּבּׁשביה אסּור היה לא אם מאׁשר יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד,
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א.14) עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב א).15)רמ"ז (כג, ו תיקון ג.16)תקו"ז נו, דא"ח) (עם סידור עץ 17)ראה ראה

ועוד. להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער 18.11)חיים שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי בספר 19)ראה

(בהוצאת  ואילך ב כב, שפירא) (למהר"נ הארץ טוב ספר וראה ובכ"מ). שם. ואוה"ת הזקן אדמו"ר במאמרי (הובא נערב אור

הרמ"ק. בשם - תרנ"א) ואילך.20)ירושלים, ג צא, שמע"צ לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡a ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ ‡a‡L Úe„i‰ Èt14, החכמה בחינת ƒ«»«∆«»ƒ»»¿«¿»»¬ƒ

משפיע) בחינת שהוא האב כמו השפע מקור שהיא שם על 'אבא' (הנקראת

האצילות בעולם p˜Ó‡שורה ‰È·e הוא העיקרי ומקומה שורה, ƒ»¿«¿»
Ô¯ÈÙÒ ˙ÈLÂ ,‰‡È¯·a,חסד) העליונות המידות של הספירות שש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

יסוד) הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ôp˜Ó הוא העיקרי ומקומן שורות ¿«¿»
‰¯ÈˆÈa15Úe„ÈÂ .16˙˜ÈiL ƒ¿ƒ»¿»«∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ
BBzÁz˙'הקדושה  Ú·L'Ó ‡È‰ƒƒ∆««¿

וספירת  האמורות הספירות (ששת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמלכות) ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈
'‰È·e ‰ÓÎÁ'Ó ספירות שהן ≈»¿»ƒ»

יותר  ÈÈ˜˙נעלות ÔÈ‡≈¿ƒ«
˙eÎÏÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»≈«¿
˙„¯BÈ dÈ‡ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»≈»∆∆

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, ÌÏBÚaאומות Èkƒ¿»

˙¯ÈÙÒ ‰¯È‡Ó ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ«
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ‰pnnL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ∆»≈¿ƒ»
‰ÊÏ ÌÚË „BÚÂ .ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿««¿∆
העולם  אומות של ה'שרים' שאין

הבריאה, מעולם וחיות שפע יונקים

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ17 הסוד בתורת «ƒ«»«
·BË Bae¯ - ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
- ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,Ú¯ BËeÚÓeƒ«¿»«¿ƒ»

,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ חציו כלומר ∆¡»«∆¡»
רע  וחציו -טוב ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»

¯B„Ó ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ ,Ú¯ Bae¯«¿»≈«¿»«¿
ÌÈBˆÈÁ‰ יש שבו הראשון העולם «ƒƒ

וקיום  ל'מגורים' ואפשרות מקום נתינת

הקדושה  לגבול מחוץ גורמים של

CÏÈ‡Â ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰≈»«¿ƒ»¿≈»
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d"kyz'dח ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ּדיצירה  ּבּמלכּות למעלה, ועלּֿדרֿזה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמל

ּב'ׁשבעים  ּגלּות ּבבחינת ׁשּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָועׂשּיה

עליֹון  וׁשפע אֹור ּגילּוי ׁשם ּכׁשּמתּגּלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים',

מהּׂשמחה  יֹותר הּׂשמחה ּתגּדל אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאצילּות,

לא  ׁשּמעֹולם ּדאצילּות ּבמלכּות ההתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד

ׂשרים'. ּב'ׁשבעים להתלּבׁש הּמדרגה ּבסתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה

ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני טֹוב ּד'יֹום הּׂשמחה מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל, ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב 'יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלגּבי

מתּגּלה  יׂשראל ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום

ּוב'יֹום  ּבלבד, ּדאצילּות ּבמלכּות האצילּות ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע

הּׁשפע  ּומתּגּלה נמׁש ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב

הּמתלּבׁשים  ועׂשּיה ּדיצירה ּבמלכּות ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאצילּות

ׂשרים'. ְִִִַָּב'ׁשבעים

להּגיע Ê·e‰ג) ׁשּכדי גֹו', ֿלל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעֹולם  הּנׁשמה ּומקֹור ְְְְֶַָָָֹלׁשרׁש

מחּוץֿלארץ  ההליכה להיֹות צריכה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאצילּות,

לארץ, ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ

ׂשר  ה'ׁשבעים ממׁשלת מאירה ּתחת ׁשּׁשם ים', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נתּגּלה  לא ועׂשּיה, ּדיצירה הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק

ּבמלכּות  ׁשהיא ּכמֹו ּכיֿאם נׁשמתֹו ְְְְְִִִִִֶַָמּמקֹור

הּקדֹוׁשה  הארץ אל עלּיתֹו עלֿידי אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה,

נׁשמתֹו ׁשרׁש ּבחינת ּבֹו מאיר אזי ודאצילּות, ּדבריאה מלכּות ּכנגד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת

צדק'. ה'ּצמח ׁשל הּמאמר ּתֹוכן ּכאן עד ּדאצילּות. ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכּות

הּוא ‡ÌÓד) ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ההליכה ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּנ"ל ּבאּור »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

 ֿ מחּוץ למעלה, מּלמּטה ההליכה על ׁשּקאי הּפׁשּוט הּפירּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כּו'. נׁשמתֹו מקֹור ּבֹו יתּגּלה ׁשעלֿידיֿזה יׂשראל, לארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ

ההליכה  ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּפירּוׁש עם זה ּפירּוׁש יתאים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר למּטה, הּנעלם 21מּלמעלה ׂשכל רם", "אב הּוא ׁשאברם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגילּוי  ּיצא הּנעלם ׁשאֹורֹו גֹו', ֿלל לאברם ה' אמר זה ועל רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

הּמלכּות. לבחינת הארץ", "אל למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומׁש

C‡ ּתחלה להיֹות צרי למּטה, הּירידה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּכדי הּוא, הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּנעלם  ׂשכל אברם, נקרא ׁשּתחלה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה אֹור ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת
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CÏn‰.בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚ·L'a ˙eÏb ˙ÈÁ·a ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈ¯Nועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ ¯B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור של «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
¯˙Òa ‰„¯È ‡Ï ÌÏBÚnL∆≈»…»¿»¿≈∆
ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï ‰‚¯„n‰««¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .'ÌÈ¯N»ƒ¿ƒ«¬««ƒ¿»
'˙BÈeÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ'c¿≈ƒ∆»
'ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈ' Èa‚Ï¿«≈ƒ
ÌBÈ'aL ÈÙÏ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆¿
Ï‡¯NÈ ı¯‡aL 'ÔBL‡¯ ·BËƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈

‰‡ˆeÏÈ˙אמנם ÚÙL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«»¬ƒ
הם  וההשפעה הגילוי ¿»¿eÎÏÓa˙אבל

„·Ïa ˙eÏÈˆ‡c נמשך ואינו «¬ƒƒ¿«
מהאצילות, BË·למטה ÌBÈ'·e¿

CLÓ '˙BÈeÏb ÏL ÈL≈ƒ∆»ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰ ‰lb˙Óe ויורד ƒ¿«∆«∆««¬ƒ

iNÚÂ‰למטה  ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

.'ÌÈ¯N»ƒ
,'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (‚»∆»ƒ¿«∆¿
¯B˜Óe L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„kL∆¿≈¿«ƒ«¿…∆¿
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ של ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
אבינו  ∆««ı¯‡ÏŒıeÁÓƒאברהם

Èk ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
˙Áz ,ı¯‡Ï ıeÁa B˙BÈ‰aƒ¿¿»»∆««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
˙ÈÁa ˜¯ ‰¯È‡Ó ÌML∆»¿ƒ»«¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
גילוי  של הנמוכה המדרגה שהיא

B˜nÓ¯המלכות  ‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿
Ì‡ŒÈk B˙ÓLרק BÓkאלא ƒ¿»ƒƒ¿

Ï·‡ ,‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬»
ı¯‡‰ Ï‡ B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»∆»»∆

„‚k ˙ÂÎnL ‰LB„w‰ הארץ «¿»∆¿À∆∆¿∆∆
שהיא È¯·c‡‰העליונה ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»

Ba ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡„Â¿«¬ƒ¬«≈ƒ
˙eÎÏÓa B˙ÓL L¯L ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ¿»¿«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»∆
.'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL ¯Ó‡n‰««¬»∆«∆«∆∆

‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L Ï"p‰ ¯e‡a ÌÓ‡ („»¿»≈««∆∆¿ƒ¿««¬ƒ»
B¯B˜Óe BL¯LÏ אברהם נשמת עצמו,של ‰Le¯Ètאבינו ÈÙÏ ‡e‰ ¿»¿¿¿ƒ«≈
È‡wL ËeLt‰ היא ÏÚÓÏ‰,הכוונה ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ «»∆»≈««¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ı¯‡ÏŒıeÁÓ לדרגה מדרגה יעלה ƒ»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«¿≈∆
דבר  של B˜Ó¯ובסופו Ba ‰lb˙Èƒ¿«∆¿

.'eÎ B˙ÓLƒ¿»
ÍÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂÌÈ‡˙È «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ

Le¯Èt‰ ÌÚ ‰Ê Le¯Èt≈∆ƒ«≈
ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L∆∆¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók21 «¿…»¿»
" ,"Ì¯ ·‡" ‡e‰ Ì¯·‡L"אב ∆«¿»«»

שכל  פירושו ו"רם" המוחין על מורה

עניין  והוא ‰ÌÏÚpנעלה, ÏÎN≈∆«∆¿»
,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ הנעלה שכל ƒ»«¬

מסויים  פרטי ברעיון »¿ÏÚÂמהתלבשות
EÏŒCÏ Ì¯·‡Ï '‰ ¯Ó‡ ‰Ê∆»«¿«¿»∆¿
‡ˆi ÌÏÚp‰ B¯B‡L ,'B‚∆«∆¿»≈≈
‰ÏÚÓlÓ CLÓeÈÂ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿»

המוחין  «»¿hÓÏ‰,הנעלים מבחינת
˙ÈÁ·Ï ,"ı¯‡‰ Ï‡"∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ בספירות האחרונה ««¿
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ט jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dcp(iriax meil)

`ed dpyna x`eand onfde ,'onf xg`' ly xeriyd `ed `ziixaa
.'onf xg` xg`' ly xeriyd

dywn:`xnbddìò éðz÷ àäåxn`p dpyna onfd xeriy ixde - §¨¨¨¥£¨
epipyy dn lrïî ïéøeèôe ÷ôqî ïéàîè ,ïîæ øçàì dlL ìò àöîð'¦§¨©¤¨§©©§©§¥¦¦¨¥§¦¦

,'ïaøwädpynd dyxit jk lryïî ãøzL éãk ,ïîæ øçà eäæéà' ©¨§¨¥¤©©§©§¥¤¥¥¦
.'äéðt çéãúå ähnäx`al dpynd zpeeky `cqg ax yxit cvike ©¦¨§¨¦©¨¤¨

z` epipyy xg`l dpynd jynda xn`pd 'onf xg` xg`' xeriy
.xen`d onfd xeriy

:`xnbd zvxznøîà÷ éëä`id eli`k dpynd cenll yi - ¨¦¨¨©
,da zepyl yi jke ,dxqg'ïîæ øçà' eäæéàd`vne f` dwca m`y ¥¤©©§©

cr meize` onf xary xg`l epiid ,wtqn mdipy mi`nh mc
onf xeriyìBhúå ,úñkä úçúì Bà ,økä úçúì dãé èéLBzL éãk§¥¤¦¨¨§©©©©§©©©¤¤§¦

e .Ba ÷Bcáúå ãòonf xeriy jeza dnvr dwcaaïî ãøzL éãk ¥§¦§§¥¤¥¥¦
íéîëçå àáé÷ò éaø ú÷Bìçî ,äéðt úà çéãúå ähnä,lread oica ©¦¨§¨¦©¤¨¤¨©£¤©¦£¦¨©£¨¦

`nh `aiwr iax zrcle ,axr z`neh wx `nh minkg zrcly
.mini zray wtqn

:`xnbd dywn aeyéðz÷ 'Ck øçà' àäåazkpy xg` `lde - §¨©©¨¨¨¥
d`nhn jk xg`e' azkp 'eke 'cxzy ick' ly onf xeriy dpyna
s` xne` `aiwr iax ,dlrea z` d`nhn dpi`e zrl zrn

ewlgp `ly gken 'jk xg`e' epipyy jkne ,'dlrea z` d`nhn
,[dipt gicze dhnd on cxzy ick] okl mcew dpyna xen`d onfa

.df onf xar xaky ote`a wx ewlgp `l`
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,`pzdeäæåon cxzy ick xeriy-] ¨¦¨¨©§¤

[onf `ed 'eke dhndíéîëçå àáé÷ò éaø e÷ìçpL 'Ck øçà'oica ©©¨¤¤§§©¦£¦¨©£¨¦
.df onfa dzyrpy dwica

:'onf xg`' xeriya `ziixade dpynd ixac zxizql xg` uexiz
,øîà éMà áø`l` ,`ziixal dpynd oia dxizq oi`ãç éãéàå éãéà ©©¦¨©¦¦§¦¦©
àeä àøeòéLyi m`y ,`ed cg` xeriy dfe df -ãòoken,dãéa ¦¨¥§¨¨
`ed xeriydäéðt úà çéãúå ähnä ïî ãøzL éãkdnvr wecaze - §¥¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¤¨¤¨

.epzpyna epipyy itke ,dciay craãò ïéàoken,dãéaxeriyd ¥¥§¨¨
`edãò ìBhúå úñkä úçúì Bà økä úçúì dãé èéLBzL éãk§¥¤¦¨¨§©©©©§©©©¤¤§¦¥

,Ba ÷Bcáúå,dhnd on dcixi ly onfdy .`ziixaa epipyy itke §¦§
dpynde ,crd lehil zqkde xkd zgz cid zhyed ly onfl dey
efl xeriyd dyxit `ziixade ,dcia cry efl xeriyd dyxit

.dcia cr oi`y
:iy` ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøçà' eäæéà ¥¦¥¥¤©©

'ïîæ,wtqn mdipy mi`nh df onf jeza dwca m`yìàL äæ øác §©¨¨¤¨©
,íäì øîàå ,àLeàa íéîëç éðôì ÷Bãö éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¨¦§¥£¨¦§¨§¨©¨¤
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י

zgiy .c"qa*d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y
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"לךֿלך",‡. הפרשה, התחלת על

של השם מתחילה lk[שזהו ("לךֿלך") אלו שבתיבות מפני זה הרי שבפשטות ואףֿעלֿפי הסדרה.
ש  גופא הא מכלֿמקום, - התחלתן שם על שנקראות התורה סדרות כל כמו - הסדרה,idefהסדרה התחלת

שייך  לא בתורה שהרי ל"לךֿלך", שייכת הסדרה שכל ראיה מהוה התחלתה, שם על נקראת והסדרה
מקרה  של ענין שייך לא בעולם שאפילו מזה במכלֿשכן חסֿושלום, מקרה של מוכרח 1ענין גופא ומזה .

ל"לךֿלך" שייכת הסדרה ],2שכל

הכרח, יש מכלֿמקום אחד, פירוש רק נראה ראשונה שבהשקפה (ואףֿעלֿפי פירושים שני רש"י מביא
שהם להלן, שיתבאר מתעכבים ipyוכמו אין שהמפרשים ולפלא לזה. זה סותרים שלכאורה פירושים,

מתעכבים): לא פשוטים, הכי ענינים שעל פעמים, כמה וכאמור זה, על

(כמדובר  מקרא של פשוטו מפרש רש"י [שהרי ולטובתך "להנאתך רש"י: מפרש "לךֿלך", התיבות על
"לך3לעיל  לומר הכתוב צריך למה קשה: מקרא' של 'פשוטו ולפי ,(jl לך" לומר יכול היה הרי - "

לל  וגו'", אביך ומבית וממולדתך היא מארצך "לך" בתיבת שהכוונה רש"י, מתרץ זה ועל "לך". תיבת א
לגוי  אעשך ושם ולטובתך"], ד"להנאתך הענין מתבטא במה ומפרש מוסיף ורש"י ולטובתך". "להנאתך

לבנים". זוכה אתה אי - כאן ו(אילו) גדול,

רש"י הואdfמפירוש גדול" לגוי ש"ואעשך (א) מארצך d`vezנמצא: ש"לך (ב) גו'", מארצך מ"לך
הוא ולטובתך".liayaגו'" "להנאתך גדול", לגוי "ואעשך

לשלושה  גורמת שהדרך "לפי רש"י: מפרש - גדול" לגוי "ואעשך התיבות על השני, בפסוק מיד אבל
הללו, ברכות לשלש הוזקק לכך השם, את וממעטת הממון, את וממעטת ורביה, פריה ממעטת דברים,

השם". ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו

רש"י אדרבה:dfמפירוש אלא גו'", מארצך "לך של תוצאה אינו גדול" לגוי ש"ואעשך (א) משמע:
את גורם מארצך" כך jtidd"לך על הבט שמבלי לברכות, הוזקק (ולכן וכו' גדול", לגוי מ"ואעשך

גו'" מארצך "לך (ב) גדול"). לגוי "ואעשך מכלֿמקום ורביה, פריה ממעט מארצך" "לך טבע שעלֿפי
ענין  אלא ההיפך), את גורם הברכה) בלי עצמו, (מצד "לך" (אדרבה: גדול" לגוי "ואעשך בשביל אינו

עצמו. מצד

שונה  השני הפירוש - אחר" "דבר השני הפירוש על כותב אינו שרש"י שהגם לכאורה, ונמצא,
כנ"ל. לו, סותר ואף הראשון, מהפירוש

התורה.·. בפנימיות גם ישנם - התורה סיפורי והן התורה דיני הן - דתורה נגלה של הענינים כל
שמלא בראשית, ספר גם סימן וכך אבות ש"מעשה כיון בעבודתינו. הוראות בסיפורים שיש - בסיפורים

עבורנו.4לבנים" והוראה סימן הם אבות" "מעשה של הסיפורים הרי ,

לבנים" ו"סימן אבות" ש"מעשה באופן (לא הוא לבנים" סימן אבות ד"מעשה הפירוש שני והרי הם
פירוש עלֿדרך בלבד, דמיון ביניהם שיש שונים, חז"ל heytdדברים אירע 5במאמר לאבות שאירע "מה

"סימן הוא אבות" ש"מעשה אלא) gk'לבנים", zpizp'e"כח 6לבנים ונתן הדרך את סלל אבות מעשה :
בהאבות. שהיה מה דוגמת להיות יוכל אצלם שגם בפרשתנו jxcÎlreלבנים, זה בענין הרמב"ן .7שהאריך
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 297 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סקע"ט 1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
וש"נ.2) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
חמ"א 3) התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת

ואילך). 192 ע'
ו.4) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) תנחומא ראה
הקב"ה 6) "אמר שם: ב"ר וכל' פרשתנו. ריש אוה"ת

בניך". לפני הדרך את וכבוש צא אבינו לאברהם
תולדות7) גם וראה א. יד, יו"ד. שם, ו. כ.יב, שם, א. כו,

ועוד. ד. לב, וישלח
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מצרימה" אברם "וירד מצרים iad`-8ולדוגמא: גלות ענין גו'9את ממצרים אברם ו"ויעל ,c`n cak
ובזהב" בכסף הניצוצות 10במקנה כל שם שבירר ,11-`iad ש"ואחרי ובאופן מצרים, מגלות היציאה את

ברכוש יצאו .lecb"12כן

שיר  היו [וכשם מצרים ויציאת גלות גם כך מתןֿתורה, קודם היו משם ועלייתו למצרים אברם ידת
הדרך]. את כבש שמתןֿתורה ולא מתןֿתורה, קודם

אצל ‚. נעשה שהדבר כפי ענינים: שני ישנם - כנ"ל לבנים והוראה סימן שהם - אבות" ב"מעשה
בנשמתם. אצלם שנעשה וכפי בגופם, האבות

כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות, נשמה היה אבינו אבל dhnlאברהם אצילות. בחינת נשמתו היתה
לעיל  וכמדובר הנשמה, על הגוף העלים אבינו 13אףֿעלֿפיֿכן אברהם את ראה שפרעה שבשעה ,

אבינו  אברהם לגבי אפילו העלים שהגוף ועד גשמי. גוף ראה עמו, ודיבר רבינו) משה (ועלֿדרךֿזה
הסיפור  וכידוע עם 14עצמו, חומש לומד רבינו משה את ראה בהיכלות, עלה ממעזריטש המגיד שכאשר

הפסוק  את אז עמהם ובלמדו רבן, בית של משה 15תינוקות להם הסביר ויצחק", פניו על אברהם "ויפול
הפירושים  שכל פשוטו"16רבינו מידי יוצא מקרא ו"אין אמת, אפילו 17הם להיות יכול היה הגוף מצד כי ,

וגו'" יולד שנה מאה "הלבן פלא אצלו היה כפשוטו: "ויצחק" אבינו אברהם .15אצל

שמעשה  דהיינו, בנשמתם, והן בגופם הן אצלם נעשו אבות ומעשה הסיפורים שכל מובן, ועלֿפיֿזה
הנשמה  בחלק רק ולא בנשמתם, גם נעשו עצמם ענינים ואותם שלהם, בגוף בגשמיות, בפועל היו אבות

אצילות. בבחינת שהיא כפי נשמתם בעצם גם אלא בגוף, ומלובש השייך 

בגופו  כפשוטו, אבינו אברהם אצל שהיה גו'", מארצך "לךֿלך מהסיפור היא לכך מכרחת וראיה
אור' ב'תורה ואילו הנעלם 18הגשמי, שכל בחינת הוא ש"אברם" באופן זאת מבאר - החסידית" ב"סדרה -

באצילות. שהיא כפי נשמתו מצד הוא  גו'" מארצך ד"לךֿלך שהענין כפי שזהו וכו', רעיון מכל

הענין „. אודות מדבר הראשון הפירוש "לךֿלך": על ברש"י הפירושים שני גם יובנו עלֿפיֿזה
הנשמה. מצד הוא שהענין כפי מדובר השני ובפירוש הגוף, מצד שהוא כפי גו'" ד"לךֿלך

מתורצת  הגוף, מצד הוא גו'" ד"לךֿלך שהענין כפי רש"י מבאר הראשון שבפירוש האמור ועלֿפי
- והשביה מהגלות לאחרונה שיצאו מהביכלאך באחד - ה'צמחֿצדק' של במאמר (שהובאה ַהקושיא
היה  לא וכי ולטובתך", "להנאתך שזהו לאברהם לומר צריך היה למה יפות'): וה'פנים ה'אלשיך' בשם
אים  האט אנדערש ("עּפעס עליו השפיע לא אחד דבר שום האם בלבד? הקב"ה ציווי לאברהם ַָמספיק

שמו?! שיתגדל שמך", "ואגדלה לו שנאמר עד דערנומען") ניט

הקודש'- ב'אגרת הזקן רבינו ששואל (שזה 19עלֿדרך יחידו בנו את כשהקריב העקדה, לנסיון בנוגע ,
ד"לךֿלך  מהנסיון יותר הרבה גדול נסיון ה',היה קדושת  על נפשם שמסרו  קדושים וכמה  כמה  "והרי :("

דיבר  לא  כי ֿ גם  (ועלֿאחתֿכמה העקדה בענין דוקא אבינו אברהם של גדלותו מתבטאת ובמה בם", ה'
ולטובתך")? "להנאתך בהטעמת צורך שאין ב"לךֿלך", -וכמה

בכל  אבל אבינו, אברהם של גופו (אמנם הגוף מצד הוא שהענין כפי כאן מדבר שרש "י כיון אלא,
ולטובתך". "להנאתך "לך", שזהו לו לומר צורך היה - המילה קודם שהיה כפי ובפרט גשמי), גוף זאת

כפשוטו. גם "ויצחק" להיות יכול היה הגוף שמצד ממעזריטש, מהמגיד הסיפור ובדוגמת
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יו"ד.8) יב, פרשתנו
ב.9) פא, זח"א

אֿב.10) יג, שם
וש"נ.11) .39 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יד.12) טו, שם
הכוונה13) (כנראה השתא  שמח"ת  ליל בשיחת לשיחת

לע"ע. לידינו הגיע לא - הקפות לפני ).l"endשמח"ת

(14.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ עא. ע' ח"ב "התמים"
ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז

יז.15) יז, שם
ד.16) פמ"ז, ב"ר ראה
וש"נ.17) א. סג, שבת
פרשתנו.18) ריש
סכ"א.19)
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הנה  מזוכך, גוף היה המילה קודם שאפילו אבינו, אברהם של גופו אודות זאת בכל שמדובר כיון אך
בתור הגוף של ו"טובתך" כשמדו seb"הנאתך" גדול"; לגוי "ואעשך - היא אפילו , הגוף הנאת אודות בר

שגוף בדבר צורך יש - יהודי אברהם dfשל של לגופו ובנוגע אישית. תועלת ממנו יפיק אישי באופן
זה. בענין שישנם הפירושים ככל גדול", "גוי יהיו שבניו הבטחה זו הרי - אבינו

ב"להנאתך צורך היה לא  - הנשמה  מצד אבל הגוף. מצד הוא זה קיים וכל אבינו אברהם ולטובתך";
וטעם. משכל למעלה הקב"ה, רצון למלאות עול, קבלת מצד הציווי

לעצמו  ענין הוא מארצך" ש"לךֿלך - כו'" גורמת שהדרך "לפי השני, בפירוש אומר שרש"י מה וזהו
הנשמה, ומצד הנשמה. מצד הוא שהענין כפי רש"י מדבר כאן כי ולטובתך"), "להנאתך בשביל (לא

שכר  בשביל לא עול, קבלת בדרך אבינו אברהם זאת .20עשה

הנה‰. עול, קבלת בדרך גו'" מארצך "לך הציווי את קיים שאברהם הענין lina`ועלֿידיֿזה גם בא
יתברך  ועצמותו יתברך, עצמותו את 'לוקחת' עול ' ש'קבלת כיון בגשמיות, כפשוטו גדול" לגוי ד"ואעשך

נשמתוֿעדן  מאדמו"ר הידועה כשיחה דוקא, (גשמיות) לגוף .21שייך

הגם  גדול". לגוי "ואעשך מיוחדת: לברכה הוצרך ורביה, פריה ממעטת דרך טבע, שעלֿפי כיון אלא,
שכר  הוא המצוות ששכר להדיעה ובפרט - יתברך ה' רצון קיום עבור שכר בתור לו מגיע היה זה שדבר

בשמחתֿתורה  (כמדובר חומריות 22טבעי מצד (ולא כו' ממעטת הדרך הטבע שעלֿפי כיון מכלֿמקום, - (
טבעי ענין זהו אלא dxezהעולם, itÎlr.במיוחד - גדול" לגוי "ואעשך - ברכה לו לתת הכרח היה ,(

עצמותו  את לוקחת 'קבלתֿעול' כי עול, קבלת בדרך הציווי את שקיים עלֿידיֿזה קיבל זו וברכה
הנמנעות" "נמנע הוא יתברך ועצמותו כנ"ל, כלל.23יתברך הגבלות אין ומצידו ,

.Â לך" של תוצאה הוא גדול" לגוי "ואעשך הראשון, הפירוש שלפי הסתירה, גם תתורץ עלֿפיֿזה
גו'": "ואעשך של להיפך גורם גו'" "לך אדרבה, הרי השני, הפירוש ולפי גו'",

ציווי  קיים אבינו שאברהם עלֿידיֿזה אבל כו'", דברים לשלשה "גורמת אכן עצמה מצד "דרך"
ו  ולטובתך", "להנאתך גו'" "לך נעשה - עצמותו את 'לקח' היה שבזה קבלתֿעול, בדרך iad`הקב"ה `ed

הטבע. היפך שזהו אףֿעלֿפי גדול", לגוי ל"ואעשך

.Ê שהפירוש (כיון לזה זה סותרים שאינם בלבד זו לא ברש"י, הפירושים ששני נמצא, זה לפי
שהענין  כפי הוא כו'" שהדרך "לפי והפירוש הגוף, מצד הוא שהענין כפי הוא ולטובתך" ד"להנאתך

לזה: זה מסייעים הם אלא כנ"ל), הנשמה, מצד הוא

ברש"י), השני (כפירוש בנשמתו גו'" ל"לך הביא ברש"י) הראשון (כפירוש בגופו גו'" מארצך "לך
עבודת  גיסא: לאידך וכן דוקא. בגופם העבודות עלֿידי נעשו בנשמתם האבות של העבודות שכל וכנ"ל,

להגוף. בנוגע ולטובתך" ל"להנאתך הביאה דוקא, עול קבלת בדרך הנשמה

.Á:היא בעבודתינו מזה ההוראה

אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ודורש עכשיו, גם ושולח שלוחים, שלח הנשיא הרבי
כהפירוש ברוחניות, או בגשמיות הטבעיים אם הרגליו ("ארצך"), רצונותיו מכל "לצאת" שצריך בזה,

אביך")("מולדתך"), ("בית החינוך בסיבת שבאו .24ומהענינים

סוףֿכלֿסוף - אצלם. זאת לפעול שקשה כאלה נדח"ישנם ממנו ידח "לא שהרי כולם, אבל 25יצייתו ,
יהיה מה לחשוב מתחילים לכלֿלראש הנה גו'", מארצך "לך מהם כשדורשים זה elבינתיים, אם - מזה
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שהם20) כמו וטובתך  הנאתך  בשביל  לא (ראה גם ברוחניות
(סה"מ  ותש"ה ואילך) שצז ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ז לך סד"ה

הקב"ה. רצון לקיים בכדי ורק ,((95 ע' תש"ה
(21.120 ע' ,12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
התוועדויות 22) - מנחם (תורת סל"ג שמח"ת יום שיחת

וש"נ. .(140 ע' חמ"א

החקירה 23) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

חי"ב 24) התוועדויות - מנחם תורת .17 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ. .123 ע'

ת"ת 25) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד לאדה"ז
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בקבלת  לעשות שיש הנ"ל, רש"י מפירוש ההוראה היא זה ועל חסֿושלום. להיפך או ולטובתך" "להנאתך
ולטובתך" "להנאתך שיהיה הדבר מביא ואז .26עול,

דורשים זה `cgואת lkn ההגבלות מכל "לצאת" אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ,27.
בקדושה, הם אביו" ו"בית "מולדת", וה"ארץ", העילוי, בתכלית נמצאים שהם הסבורים אלו ואפילו
(ב"סדרה  לךֿלך פרשת ריש ב'תורהֿאור' המבואר לפי הרי - מזה? "לצאת" הם צריכים מדוע ואםֿכן
ש"מארצך  מובן, למטה, מלמעלה אברהם נשמת ירידת על קאי גו'" מארצך ש"לךֿלך החסידית")

בקדושה  נעלים הכי ענינים הם אביך" ומבית בדא"ח 28וממולדתך אחר במקום המבואר כפירוש ,29(ולא
שלו. הענינים מכל ש"יצא" גו'", "לך זה על נאמר ואףֿעלֿפיֿכן רצויים), בלתי ענינים שהם

למטה  ונמשך ולטובתך", "להנאתך נעשה זה הרי עול, קבלת ובדרך הציווי, את מקיים שהוא ובשעה
והנגלה. הנראה בטוב

***

.Ë הפסוק כאמור 30על כי, פירושים. כמה רש"י מביא את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה
עתה, שרק גו'", ידעתי נא "הנה שכתוב מה מובן אינו ובפשטות מקרא", של "פשוטו רש"י מפרש לעיל,

מצרימה" לבוא הקריב להביא 30"כאשר רש"י מוכרח ולכן מראה", "יפת היא ששרה לאברהם נודע
זו. שאלה להבהיר כדי אלו, פירושים

מביא אחד פירוש הפכיים: פירושים ישנם רש"י, שמביא אגדה"בפירושים ממדרש -31רש"י
שבשניהם, צניעות מתוך  בה  הכיר  לא עכשיו רש"י,"עד מביא נוסף ופירוש מעשה". עלֿידי בה הכיר ועכשיו

שהוא רש"י ימיםואומר זה -"ידעתי מקרא" של ש"עכשיו",miax"פשוטו אלא את", מראה יפת כי
יפיך". על לדאוג שיש השעה "הגיע מצרימה", לבוא הקריב "כאשר

הראשון, הפירוש לפי הפכיים: פירושים כאמור, הם, הפירושים ש"הקריב שני עד הזמן כל במשך הנה
רק  לא זאת אברהם ידע השני, הפירוש ולפי מראה". "יפת היא ששרה אברהם ידע לא מצרימה", לבוא

"ימים אלא מצרימה", לבוא הקריב  זה.miax"כאשר לפני "

בזה: והביאור

מתבטא  ובזה בגופם. שהוא וכפי בנשמתם שהוא כפי אבות" ד"מעשה הענין ישנו לעיל, כאמור
מצד הוא רש"י של הראשון הפירוש הפירושים: שני בין -znypהחילוק השני והפירוש ושרה, אברהם
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שליט"א:26) אדמו"ר כ "ק הוסיף זה, בענין
(ראה הזקן רבינו שסיפר מה ידוע -ולהעיר: מנחם  תורת

התגלגלו שבמעזריטש  וש "נ), .43 ע ' ח"א  מופתים,התוועדויות
אפילו  טרחו לא ולכן יותר, נעלים בענינים עסוקים היו אבל

אותם... ולהגבי' להתכופף
בזה  שיש ועכצ"ל - זאת? לדעת לנו נוגע מה ולכאורה:
נפלאת  "לא שכן, עכשיו, גם ישנו ה"מופתים" שענין  - הוראה
- מופתים שמחפש מי זאת; לחפש צריך שלא אלא היא"...
(ראה  מופתים של הסדר הי' ששם פולין, לחסידי אותו שולחים

וש"נ) .46 הערה 246 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם תורת ;*גם
למלא - יותר נעלים בענינים מונחים להיות כו',צריכים הציווי את 

הנה ואז, המופת , את  להרים  לו ולא  ו)ירים (יתכופף בעצמו הרבי
המופת, בעצמו,את הוא אבל  לטובה, לבבו משאלות  הנה וימלא

מונח  להיות עליו קצרה", ודעתם עמך צרכי ש"מרובים למרות
מוגה). בלתי (מהנחה כו' נעלים בענינים

שליט "א :27) אדמו"ר  כ"ק הוסיף זה של בענין  ענין זה אין
שמתפרץ  ווייטאג") הארץ ("א לב כאב זהו "צחות"; או ַַָ"דרוש"
עשרה  חמש לאחרי - השבוע לפרשת ובשייכות בקשר - סוכ"ס
וישן, מפהק פלוני פגע"; ולא נגע ו"לא זה, על שמדברים שנה
שאין  - לא אמת - "אמתלא" מוצא ופלוני לצדדים, מביט ופלוני

מוגה). בלתי (מהנחה אליו מכוונים הדברים
לקו"ש28) ראה - שבזה המדריגות תורת פרטי .16 ע' שם

שם. ובהנסמן ואילך, 121 ע' שם מנחם
תרנ"ה29) (סה"מ תרנ"ה לך לך ד"ה תש"ב ראה כג). ע'

ואילך). 54 ס"ע תש"ב (סה"מ
יא.30) יב, פרשתנו
אף 31) אגדה, למדרש רש"י שמציין מה על להקשות אין

שם  בגמרא כי - א) טז, (ב"ב בגמרא זה מאמר ישנו שלכאורה
הגמרא mdipyay"צניעות ליתא משמעות ואדרבה , דהוא ", שם

דאברהם. ענינו

*(dfn dxizie:oilet iciqgl rbepa mb,d df 'idy oin`n ippi`"xcq"axd icinlz lk oiay (47 'r mely zxez y"dq) mbztd reci ixdy -
d z` owfd epiax gwl cibnd"rprhrnq,"k"`e,jetd xcq 'id (oilet zeciqgl mikiiyd cibnd icinlz lv`) mlv`y xnel xyt` i`.`l`,

oilet iciqg lv` `ed oky mixne` c"agay...
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"מדרש שהוא הראשון הפירוש על רש"י מציין ולכן גופם. "פשוטו `dcbמצד שהוא השני הפירוש ועל ,"
הזקן  רבינו שאומר (כפי התורה פנימיות נמצאת) (שבה "אגדה" כי - מקרא" ש"רוב 32של לאגדה, בנוגע

בה"), גנוזין התורה נשמה 33דאורייתא""znyp`סודות אודות מדברת ו"34- ,eheyt) מקרא" itebשל
גוף 33תורה  אודות מדבר (35.

.È,"את מראה יפת ש"אשה מלידע מושלל היה נשמתו מצד מראה"אברהם "יפת מענין אפילו
צורך  אין זה ועל הפשוט, דבר הוא הגוף מתאות מושללת שהנשמה זה (שהרי לנשמה בנוגע ברוחניות,
- הבורא רצון למלאות עול, קבלת בדרך הענינים כל את עשה נשמתו מצד כי אברהם), של במעלתו

ג). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם מ"ידעתי", למעלה

הגוף, מצד את dkxvedאבל לקדש לאדם "אסור שהרי את", מראה יפת ש"אשה הידיעה אצלו להיות
שיראנה" עד דרבנן 36האשה מילי ואפילו ניתנה, שלא עד כולה" התורה כל אבינו אברהם "קיים והרי ,37.

ימים זה "ידעתי רש "י אומר עם miaxולכן אברהם של והשידוך שיראנה", עד לקדש ש"אסור דכיון - "
לחרן  שהגיעו לפני ואף כנען, לארץ שהגיע לפני עוד - מצרימה" לבוא ש"הקריב לפני רב זמן היה שרה

בפסוק  נאמר שרי38(שלכן "ואת - כשדים באור עדיין שהיו לזמן בנוגע -ezlk שידיעה בהכרח הרי - ("
בא  גם - שונים - (רבים רבים" "ימים כבר אצלו היתה כנען זו ארץ ימי חרן; ימי אורֿכשדים; ימי יכות:

מראה"). ה"יפת את שינו ולא -

אלא  חסֿושלום, גופניות לתאוות בנוגע הידיעה היתה לא אברהם של גופו מצד שגם מובן, עלֿפיֿזה
עלֿפי להיות צריך שכך "מרכבה"dxezמפני קדוש, גוף היה גופו גם שהרי מצד 39, ואףֿעלֿפיֿכן, .

מענין אפילו מושלל היה כנ"ל).df40נשמתו להנשמה, בנוגע שהוא כפי מראה" "יפת מענין (ואפילו

.‡È יתכן איך - הנשמה מצד הוא רש"י של הראשון שהפירוש כיון מובן: אינו עלֿפיֿזה אמנם
נשמתו? מצד את", מראה יפת אשה כי "ידעתי אזי מצרימה" לבוא הקריב ש"כאשר

עינים' היה41ב'מאור אבינו שאברהם שאף הבעלֿשםֿטוב , בשם "מקושר איתא והיה  להקב"ה, מרכבה
שמצד - המחשבה " בשרש תמיד לפי במחשבתו אותה, שראה אף מראה", "יפת היא ששרה ידע לא זה

של  מקום (שהיתה למצרים בבואו מכלֿמקום - הגשמית" הראיה במקום שלא תמיד היתה ש"מחשבתו
הארץ" "ערות נקראת שלכן הצניעות, זימה 42היפך שטופי שהיו המצריים בין (בדקות 43), פעל ה"ז ,

מבחינת  מחשבות לבוא והתחילו ממדריגתו ש"ירד אבינו, אברהם על אפילו עלֿכלֿפנים) דדקות
את". מראה יפת אשה כי ש"ידעתי עד השבירה",

רש"י שפירוש הנ"ל, ולפי הבעלֿשםֿטוב. מאמר כאן כפיdfעד נמצא,הוא נשמתו, מצד היה שאברהם
נשמתו. מצד אפילו באברהם ירידה פעלה שמצרים

שם  הנמצאים הניצוצות לברר כדי למצרים לבוא הוצרך שאברהם זה מצד בזה: צריך 44והביאור היה ,
המאמר  ועלֿדרך ירידה, פעל זה הרי ובמילא המתברר, בלבושי כו'".45להתלבש מנוול עם "המתאבק
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סכ"ג.32) אגה"ק תניא
א.33) קנב, זח"ג
אף 34) אגדה", ל"מדרש רש"י שמציין מה לבאר יש ועפ"ז

נח  ש"פ שיחת (ראה פירושיו מקורי לציין רש"י של דרכו שאין
מדייק  כי ,((198 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת סוס"ו

" הוא זה שמאמר `dcbרש"י yxcn ע"פ הוא זה שפירוש לרמז ,"
לנשמה. בנוגע המדבר דאורייתא, נשמתא

בגליא35) מתקשרא דישראל גליא וסתיםכי דאורייתא ,
דאורייתא בסתים - ע דישראל  א).(זח"ג ג,

א.36) מא, קידושין
ד"ה 37) - שם לב"ב בחדא"ג מהרש"א וראה ב. כח, יומא
עפרא.

לא.38) יא, נח

ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
הי'40) לא "היאך שם: המהרש"א קושיית תתורץ ועפ"ז

. .מסתכל והרי כי . - שיראנה" עד אשה לקדש לאדם אסור .
ענין  מצד שהוא כמו כפי ומדבר שבתורה, באגדה הוא זה מאמר

סי"א). לקמן (הובא עינים במאור ועפמש"כ הנשמה,
מחשבות).41) רבות וזהו (ד"ה שמות לקו"ש ס"פ גם וראה

.60 ע' ח"ה
יב.42) שם, ט. מב, מקץ
יט.43) יב, פרשתנו פרש"י
"המחשבות44) שם: עינים במאור שבאו וכדאי' שבמצרים

לשרשן, להעלותן כדי הוא כאמור,לו, השי"ת עבודת אדרבה והוא
שבאו לבלבלו".ולא

ספכ"ח.45) תניא
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בגדים" "חמוץ הלשון נאמר כו', לברר בגלות שבא כפי אלקות על אפילו מצינו: מזו כמו 46וגדולה ,
הבתולה 47שנתבאר  ולאחותו דיבורֿהמתחיל הזקן לאדמו"ר רק 48בהמאמר נוגע זה שענין ואףֿעלֿפי .

לבושים מכלֿמקום זה הרי (בגדים), "להelyבלבושים זה: על ואומרים ,`nhi"49.

.·È נשמתו מצד נאמר 50אברהם איוב שעל אף מאיוב, אפילו יותר נעלה ירא 51היה וישר תם "איש
ענין (שמצד - מרע" וסר מאברהם dfאלקים גדול הגמרא 52היה כדברי - אברהם 53) דאחרניתא, כו' "איוב

אסתכל". לא בדידי' אפילו

וגוף  נשמה הם ואשה איש חסידות: עלֿפי בזה המתלבש 54והרמז הנשמה חלק - עצמה ובנשמה .
- שרשו מעלת מצד הגוף, ועלֿידי שלמעלה. הנשמה עצם לגבי גוף בחינת הוא שבנשמה, רגל בגוף,
- אסתכל" לא בדידי' "אפילו שאברהם וזהו בנשמה. גם עילוי נעשה - מראה" יפת "אשה ענין שזהו
ידם  ושעל הגשמיים, שבענינים מראה", "יפת העילוי, מצד היתה לא הגשמיים, ובענינים בגוף שעבודתו

כנ"ל. הבורא, רצון למלאות בכדי ורק  אך היתה עבודתו אלא (נשמתו), הוא גם מתעלה

שנעשה במה וההרגש הידיעה אצלו היתה לא כלל. מורגש בבחינת היתה לא שעבודתו enrוהיינו,
הבורא. רצון במילוי רק מונח והיה חשב הוא מראה"; "יפת נעלית , במדריגה עומד הוא אם -

הביאור  גם אותי"55וזהו מוליכין (דרך) באיזו יודע "ואיני זכאי בן יוחנן רבי אףֿעלֿפי 56במאמר ,
וכו'" ומשנה מקרא הניח "לא 57ש"לא - הרגיש ולא תפקידו, במילוי עסוק היה זכאי בן יוחנן רבי כי -

נעשה מה - .enrידעתי"

נשמתו, מצד (ואפילו באברהם גם ירידה פעל זה הרי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
מזה  ובמכלֿשכן בקדושה, רק היתה זו ירידה שגם כמובן, אלא, "ידעתי". אצלו גם שנעשה כנ"ל),

כנ"ל. התורה, ציווי מצד רק היה הגוף, מצד שהיה גו'" ה"ידעתי שאפילו

.‚È הוראה (מלשון התורה שהוריש 58סיפורי אבינו, מאברהם סיפורים ובפרט בעבודתינו. הוראה הם (
המסותרת  האהבה את בניֿישראל "קרוב 59לכל שיהיה ומצוות, התורה כל לקיום מביאה זו שאהבה -

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר קודמת 60אליך בהתוועדות (כמדובר הוא הירושה ענין והרי -61(
נוטל שהיורש בעבודתינו:lkdבאופן הוראה הם אבינו אברהם של שהסיפורים בודאי הרי -

והתאוה  שלו ל"מצרים" - מצרימה" לבוא הקריב "כאשר מיוחדת זהירות להיות צריכה אחד כל אצל
בה  הנמצא האדם על השפעה להם שיש והסביבה המדינה שלה, ענין 62המיוחדת שכללות לכך (נוסף

מצרים  גלות של ענין הוא בגוף הנשמה ).63ירידת

ארצותֿהברית. היא אנו, נמצאים שבה "מצרים"
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א.46) סג, ישעי'
(תורת 47) תשכ"ד אמור דש"פ הבתולה ולאחותו בד"ה

ואילך). 413 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
אדה"ז 48) ממאמר חלק - ואילך. רט ע' ח"א תקס"ח סה"מ

רעג  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ולאחותו בד"ה ונתבאר נכלל הנ"ל
וש"נ). ואילך.

ג.49) כא, אמור
בדידי'50) ש"אפילו בזה היא איוב על אברהם של מעלתו כי

סותר  זה אין ולכן, כנ"ל. הנשמה, מצד הוא זה וענין אסתכל", לא
כו'". באיוב הנאמר "גדול שאמרו למה

ג.51) ב, ח. א, איוב
ב.52) טו, ב"ב
א.53) טז, שם
בראשית54) בחיי ואילך . ב קכב, זח"א כא.ראה  ג,
מנחם 55) (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא בד"ה בארוכה ראה

ד, נ, (בהוספות) ויקרא ובלקו"ת - .(332 ע' ח"ד התוועדויות -

לתניא  קיצורים בס' (נדפס התניא שבתחלת הקושיא להבין סד"ה
קונטרסים ע' (סה "מ  תרצ "ו  אשרנו ד "ה  ואילך), ב מו  שסד, ח"ב

ואילך) 49 ע' תרצ"ו סה"מ אחר.ואילך. באופן נתבאר
ב.56) כח, ברכות
א.57) כח, סוכה
בראשית 58) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ראה

הרד"ק). (בשם
ואילך.59) פי"ח תניא
שם.60) תניא יד. ל, נצבים
הגיע61) לא - הקפות (לפני שמח"ת לע"ע.ליל לידינו
l"end.(

נח 62) ש"פ בשיחת (נעתק רפ"ו דיעות הל' רמב"ם גם ראה
.((193 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב

(63mihxtd הנשמה ירידת בענין שהם כמו מצרים דגלות
ב  קה, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ קרוב בד"ה נתבארו - בגוף

ואילך).
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להצר ולא בהרחבה, לחיות ש"צריכים" - הוא זו במדינה ולשנות ה"סדר" לשבור לא וגם לעצמו,
לעצמו; מיצר הוא הרי עלֿידיֿזה כי ורגילותו, טבעו

של  בביתה שהרי מעט, עדיין זה הרי - לו שיש כמה אדרבה: ל"מותרות". שנחשב דבר אין כאן
יותר... יש השכנה

הגמרא  דברי כו'64את בשוקא נבילתא niz`"פשוט `le לא) מנצלים - אנא" רבא וגברא אנא כהנא
בשוק, נבילה פושט הוא שהרי שבמותרות; מותרות עניני בשביל אלא) המוכרחת, פרנסה exn`aבשביל

אנא", רבא וגברא אנא נביל gxkene"כהנא עוד לחפש מוכרחני ולכן הכל, לי וכו'.שיהיה לפושטה כדי ה

תפלה  (להבדיל) עבור זמן נשאר שלא עד בשוק, הנבילה עם בעבודה ("פאריאגט") טרודים ַָוכלֿכך
על לדבר שלא - וכו'.`zekixבציבור ובחסידות בנגלה שיעור ולימוד - התפלה

רק  ולא באריכות. התפללו - עלֿכלֿפנים בשבת - וגם למדו, עסקים בעלי גם הנה שעברו, בימים
שלא  אנגעשטאנען") ניט איז ("אים לו התאים" "לא הבהמית: נפש מצד (גם) אלא האלקית, נפש ַָמצד
הרי  בשבת אבל כך), לו שנדמה (או זמן לו ואין הוא עסוק השבוע, באמצע באריכות. בשבת להתפלל

הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו בתפלה מאריך לו65הוא התאים" "לא בשעה ; ברבים. חסידות לחזור שלא
צריך - חסידות חזרת אודות או שמדובר תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה מכולם, יותר טוב לחזור הוא

("ער  יברר וכדומה, בעסק השבוע כל עסוק שהוא שאף יראה, והוא אצלו, לשאול צריך תער"ב, ַבהמשך
השאלה. על ויענה הענין את דורכטאן") ָוועט

רואים  לא כבר המנין, לאחרי דקות חמש בשבת, הנה - ובאמריקא כיום, אבל פעם. היה זה כל
השבוע!66אותו  כל עסוק הוא הרי אצלו: שישאלו שייך איך - וכדומה תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה ;

באמונה, לעבוד צריך הוא הרי - אחר מישהו אצל עובד הוא אם

בזה,- עסוק להיות שצריך בודאי הרי שוחט, או משגיח הקודש, מלאכת היא עבודתו אם ובפרט
וכו' הדין לידע החלף, על -להשגיח

חרדי  יהודי שגם שיראה עלֿידיֿזה ברבים", שמים שם ב"קידוש עסוק הוא הרי - סוחר הוא ואם
וכו'. וכו' במסחר להתחכם ויכול "בטלן" אינו איד") פרומער ַ("א

שעליו  חושב, הוא מצרימה". לבוא הקריב "כאשר בזהירות מהחסרון - הנ"ל כל מתחיל מניין
של בענינים יכשל שלא ובפרט "גסים", בענינים אבל דדקות, שבדקות בענינים רק בזה -lretלהישמר

בטוח. הוא

יומיים  יום ש"תעזבני לו (ונדמה שבסביבתו אנ"ש כל מנהיג "עובד", "משכיל", היה שבעבר כיון
-67אעזבך" ולכשירצה אליו, שייך שייך לא מה ואםֿכן, כו'), "משכיל" להיות יחזור לילה" "בין הנה

יצטרך כאלו?!שהוא מענינים להישמר

אבינו, באברהם אפילו ירידה פעלה שמצרים ההוראה, באה זה הנה על ולכן, נשמתו. מצד ואפילו
" רק אלא למצרים, שהגיע קודם להישמר aixwdעוד כיצד כבר חיפש - מצרימה" השעה 68לבוא "הגיע ,

לדאוג". שיש

"מצרים" יכולה אדם, כל אצל ואילו כנ"ל. קדושה, בעניני היתה הירידה גם הנה אברהם, שאצל אלא
יותר. למטה ועוד והיתר, רשות בעניני ירידה לפעול
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א.64) קיג, פסחים
ס"א.65)
שאז 66) - ויוהכ"פ בר"ה ורק הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

תפלתו  מתארכת - גשמיים לענינים בנוגע ומשפט הדין לו נוגע
שעה... רבע עוד

הש"ץ, הנהגת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כמו"כ
בה  ה"עניבה"... את שמיישר לאחרי אלא ל"עמוד", נגש שאינו

(מהנחה  כלל לזה שייך הי' לא בליובאוויטש שבהיותו בשעה
מוגה). בלתי

וש"נ.67) קלח. ע' ח"א אג"ק ראה
הוא 68) את" אחותי נא "אמרי יבֿיג) יב, (בפרשתנו דמ"ש

אלאבכדי כפשוטו, גו'" אותי  מ"והרגו  רק (לא מהנפילה להנצל  גם)
עינים במאור כדאי' מצרים, שם.שע"י
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וסלקת" ש"נחתת בלבד זו ולא מזיקה, אינה ש"מצרים" בלבד זו לא הנה - הזהירות כשישנה 69אבל

" אלא זה), לפני שהיה כפי מדריגה באותה ממצרים "מצרים"mixvnn"10אברםlrie(שיוצא שעלֿידי ,
החושך" מן האור "כיתרון עליה, - "ויעל" .70נעשה

***

.„È.'גו לךֿלך גו' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ו" - הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר הענינים בשלום בין אבותיך אל תבוא אתה
טובה" בשיבה .71תקבר

גם  ששייכת ה', בעבודת מדריגה גם זוהי אלא כפשוטו, רק אינו טובה" בשיבה ש"תקבר לפרש ויש
בדוגמת  ומסתירים, מעלימים אינם והעולם שהגוף במצב עומד הוא בגוף: מלובשת שהנשמה בזמן

מהגוף. הנשמה הסתלקות לאחרי

גם - כי בגשמיות, ד"תקבר" בענין צורך אין הרי זה, לעילוי להגיע יכולה בגוף נשמה שגם וכיון
תשוב" עפר ב"ואל שישנה ברוחניות 72המעלה עבודה עלֿידי להיעשות שאז 73יכולה התחיה, קודם (לבד

- כפשוטו - עפר "ואל שעלֿידי הגילוי לשלימות לזכות כדי אחת, שעה לעפרן חוזרין להיות יצטרכו
-)74תשוב"

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא ועבר75ועלֿדרךֿזה מת כאילו מאה שבהיותו "בן - העולם" מן ובטל
ועד כחותיו עשר כל את שבירר מאה", שבחכמה "בן חכמה כחות: מעשר כח כל כלול (שאז פרטיהם בכל

עליו. פועל אינו העולם שהעלם העולם ", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי וכו'),

אפילו  הרי - מאה" "בן אינו שעדיין כך לפרטיהם, כוחותיו כל לברר עבודתו סיים לא שעדיין זמן כל
לזהירות זקוק היה אבינו משפיעים אברהם העולם עניני כי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר מיוחדת

לפעול (כנ"ל); יכול אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי עבודתו, גמר לאחרי אבל
שיש כיון - "כאילו" רק אבל שפ dlrnעליו. בגוף, הנשמה פועל בירידת שהעולם לא (אבל בעולם ועל

עליו).

טובה", בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבוא "ואתה אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזהו
זו. למדריגה שיבוא לו שהבטיח

.ÊË ורש"י אליו"? שיבוא מבשרו והוא עובדֿכוכבים, "אביו רש"י: שואל אבותיך", "אל התיבות על
תשובה". תרח שעשה "ללמדך מתרץ:

עתיד  לשון "שיעשה" ולא עבר, לשון "שעשה", רש"י בשיבה 76מדברי "תקבר על להלן שאומר כפי -
"בשרו לפני dyriyטובה", קודם, תשובה עשה שתרח סובר שרש"י מובן, - בימיו" תשובה ישמעאל

תבוא" "ואתה .77אמירת

הניח  אבינו שאברהם לכך שהסיבה רש"י מבאר - נח פרשת - הקודמת הפרשה בסוף להבין: וצריך
היא  לו", והלך "זקן אביו תרח ומזה 78את מתים". קרויים בחייהם אף ו"הרשעים רשע, היה שתרח מפני
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ב.69) קכב, זח"א
יג.70) ב, קהלת
טו.71) טו, פרשתנו
יט.72) ג, בראשית
בגשמיות,73) תשוב" עפר ב"ואל מעלה יש שמ"מ אלא

תפלות  ובדוגמת: כדלהלן. לעפרן, חוזרין תחה"מ לפני שלכן,
אביא  ביהמ"ק "לכשיבנה ובכ"ז אֿב), כו, (ברכות קרבנות במקום

"במקום". רק לא בשלימותו, הענין - ב) יב, (שבת כו'"
ב.74) קח, זח"ב ג"כ וראה ב. קנב, שם

מנחם 75) (תורת 53 הערה נח ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות
נח. פרשת מלכות" "דבר (199 ע' חמ"א התוועדויות -

שבעת76) יח), (שמות, בתנחומא גם "ואתה וכ"ה אמירת
חייך הקב"ה "בשרו גו '" תשובה".dyryתבוא אביך עבר) (לשון

שרש"י לימודאלא רק שהוא "בשרו", ולא "למדך" ,`epilכתב
התנחומא. על מחולק ובזה מזה. ידע אברהם כי

לפי 77) הוא עבר", לשון - "שעשה רש"י שמ"ש לומר ואין
הלימוד ורק לאברם הקב"ה של מאמרו את מבאר ep`yשאינו

ובנוגע - "בשרו" ולא "למדך" - מזה המעשה לומדים גם לזמנינו,
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הרמב"ן  נשארת 79מכריח זה, לפני תשובה עשה תרח אם (שהרי ימיו סוף עד תשובה עשה לא שתרח ,
ואיך  תשובה). עשה שתרח מאז השנים כל במשך אב כיבוד מצות אבינו אברהם קיים לא למה הקושיא :

לךֿלך) (בפרשת כאן רש"י שכתב  מה עם זה כן?"dyryמתאים לפני תשובה" תרח

.ÊÈ:הנ"ל רש"י בפירוש הביאור בהקדים יובן בזה הביאור

מיתתו  הכתוב הקדים "ולמה ושואל: מחרן", אברם שיצא "לאחר רש"י: מפרש - בחרן" תרח "וימת
שכשאברם  החשבון, מבאר שרש"י (כפי הרבה" משנותיו נשארו "עדיין הרי אברם", של ליציאתו תרח של

שנה)? 205 בן מת ותרח שנה, 145 בן תרח היה מחרן, יצא

אביו  כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא (א) תירוצים: שני רש"י ומביא
"ועוד  (ב) מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן (שזהו 80שהניחו מתים" קרויים בחייהם אף שהרשעים

"ועוד"). רש"י: כלשון - מת" הכתוב ש"קראו זה לפני רש"י שכתב למה טעם ולא - נוסף תירוץ

מבארים, אינם אבל כו'", הכתוב הקדים "ולמה הקושיא את מתרצים ברש"י התירוצים ב' בפשטות,
כו'"? אביו כבוד את אברם קיים ש"לא היתכן

מובן: אינו גם

מיתתו ב) הקדימה שהתורה שעלֿידיֿזה - הוא לכל" מפורסם הדבר יהא ד"שלא הפשט זה, לפירוש
שעושים  שבשעה כיון מובן: ואינו אברם. יציאת לאחרי היה תרח" ש"וימת מפורסם יהיה לא תרח, של
מחרן  יצא שאברם שבשעה בבירור, יודעים מחרן, בצאתו אברם של ושנותיו תרח של שנותיו לפי חשבון
מפורסם? שהדבר בשעה בה כו'", הכתוב ש"הקדים בזה התועלת ומהי לכל, מפורסם זה הרי חי תרח עדיין

אברם" את ויולד שנה שבעים תרח ש"ויחי שנה"81ובפרט ומאתיים שנים חמש תרח ימי "ויהיו ,82

מחרן" בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ובפרט 83ו"ואברם שבכתב, בתורה מפורשים פסוקים הם
אברם  ויציאת תרח אודות התורה מספרת שבו במקום אלא צדדי, במקום כתובים אינם אלו שפסוקים

חוזר" משנה בדבר "טעה (שלכן מפורסם דבר היא משנה אפילו לכל. מפורסם  בודאי זה הרי - ,84מחרן
שבכתב. תורה ומכלֿשכן טעות), בגדר זה אין מפורסם, דבר שזהו דכיון

"ג) רק אלא "מת", היה שלא מובן, מת", הכתוב "קראו רש"י aezkdמלשון e`xw:מובן ואינו מת".
"מת"? אינו שבאמת בשעה בה "מת", אמת תורת אותו קוראת איך

תירוץ "ועוד", זהו שהרי מתים", קרויים בחייהם אף ש"הרשעים לפי שזהו לומר אפשר ipyואי
הראשון.le`(כנ"ל), התירוץ

מאמר ד) מביא ואינו טעם, בלי סתם, מת" הכתוב "קראו רש"י אומר הראשון בתירוץ באמת למה
מתים"?85רז"ל  קרויים בחייהם אף "רשעים

גם  הם אלא כו'", הכתוב הקדים "למה השאלה על תירוצים רק אינם הפירושים ששני לפרש, ויש
כדלהלן. הנזכרות, הקושיות כל יתורצו ועלֿפיֿזה כו'", אביו כבוד את אברם קיים ש"לא הטעם מבארים

.ÈÁ הרמב"ם רשע: הוא כשהאב אב בכיבוד מחוייבים האם הפוסקים, מחלוקת שמחוייב 86יש סובר
(חוץ רשע" אביו היה "אפילו אביו "לא בכבוד הציווי ישנו שאז ומדיח, תכסה 87ממסית ולא תחמול

וה'טור'88עליו" בכבודו.89). חייב אינו תשובה, עשה שלא זמן כל רשע, שבאביו סובר,
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הבתרים בין ברית מה שאחרי על (נוסף כי - עבר לשון הוא
zehytyעצמו מזה בפנים), כמ"ש משמע דרש"י ששינה הלשון

(כמ"ש  "בשרו " ולא "למדך " וכתב וכהלשון רש"י ישמעאל. גבי
בשורה, הי' לא שבזה דס"ל מוכח נח) ס"פ בב"ר תרח) גבי (גם

מזה ידע ואברהם מקודם תשובה עשה (המובא כי (ובתנחומא
שהרי  מקודם, תשובה שעשה לפרש מוכרח זה) שלפני בהערה

שם בשורתמדבר "שעשה"d"awdבנוגע ואומר לשון לאברהם 
עבר).

סי"ט.78) להלן ראה
שם.79)

שם.80) הרמב"ן כגירסת
כו.81) יא, נח
לב.82) שם,
ד.83) יב, פרשתנו
ס"א.84) סכ"ה חו"מ שו"ע א. לג, סנהדרין
ב.85) יח, ברכות - מחלוקת בו שאין
הי"א.86) פ"ו ממרים הל'
ט.87) יג, ראה פ'
שם.88) כס"מ ראה
ר"מ.89) סי' יו"ד
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על  גם תירוץ זה הרי מתים", קרויים בחייהם אף "שהרשעים רש"י שכתב שמה לבאר, יש ועלֿפיֿזה
בכבודו. מחוייב אברם היה לא רשע , היה שתרח שכיון ה'טור', שיטת  עלֿפי - כו'" זקן ש"הניחו כך

" נאמר לכן (א) מתים": קרויים בחייהם אף "שהרשעים שכתוב במה רש"י כוונת (ב)znieוזוהי תרח".
עמך" מעשה "עושה שאינו שכיון כו'", זקן "הניחו מתים".90ולכן ש"קרויים כיון בכבודם, מחוייבים אין ,

חיים  קרויים במיתתן אף "והצדיקים בפירושו מסיים נח) (ס"פ רש"י נוספת: קושיא מתורצת ובזה
לקושיא: מענה רש"י מבהיר בכך יובן: הנ"ל ועלֿפי - כאן? המדובר לענין נוגע זה מה ולכאורה כו'".

הוא  הדין  הרי - מתים" ש"קרויים כיון לכבדו, מחוייב אינו רשע" שב"אביו אומרים שחייבים 91איך
עמך") מעשה (ב"עושה הוא במותו, גם אב בכיבוד שהחיוב רש"י, מתרץ זה ועל במותו? גם אב בכיבוד

חיים" קרויים במיתתן אף ש"צדיקים לכבדו.92מפני מחוייבים אין "מת", באמת שהוא רשע אבל ,

.ËÈהרמב"ם לשיטת אבל ה'טור'. לשיטת הוא זה תירוץ לעיל, "אביו כאמור של בכבודו גם שחייבים
מתים" קרויים כו' ש "הרשעים זה הרי  תירוץ,רשע ", אינו

רבה'- ב'בראשית שכתוב ממה הרמב"ם, לדעת ראיה שם, חדש' ה'בית שכתב לא 93וכמו שיאמרו
בכבודו  חייב ענין דבכל ובעלֿכרחך היה, רשע תרח והרי כו', אביו כיבוד את אברם -קיים

להלן). (שיתבאר הראשון התירוץ את רש"י מביא זו לדיעה

(בפרשת  שם כי תשובה", תרח עבר) (לשון "שעשה רש"י אומר לךֿלך שבפרשת מה יתיישב ועלֿפיֿזה
קיימת  לא הראשון התירוץ ולפי נח), פרשת סוף רש"י (שבפירוש הראשון התירוץ לפי רש"י מפרש לךֿלך)
עשה  מתי הוכחה אין הראשון התירוץ שלפי וכיון ימיו. סוף עד תשובה עשה לא שתרח הרמב"ן הוכחת

מפני  התנחומא, כדעת עבר, לשון "שעשה" רש"י אומר תשובה, לומר 94תרח ("גלאטער") יותר ַשנוח
תבוא  "ואתה אמירת לפני תשובה בשלום".שעשה אבותיך אל

שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל רז"ל שאמרו מה לפי קאמר"95[ובפרט לא ורשע "צדיק הרי 96, ,
) יאמר שהקב"ה לומר שייך תשובה.xeaica97לא יעשה שתרח זה, לפני (

" הקב"ה אומר ישמעאל שעל מוכרח dyriyואףֿעלֿפי שם (א) הרי - תשובה" כו' עתיד) (לשון
אין  תשובה", "יעשה שישמעאל זה על (ב) הבתרים. בין ברית לאחר רק נולד ישמעאל כי כך, לפרש

. ורשע "צדיק ישמעאל אצל כי קאמר", לא ורשע ש"צדיק מזה שהרי סתירה - מלכתחילה קאמר" .
בכל"98נאמר  ידו אדם פרא יהיה ].99"והוא

.Î בגמרא האיבעיא בהקדים יובן - נח) פרשת שבסוף רש"י (בפירוש הראשון התירוץ של :100הביאור
מחלוקת  בזה יש להלכה, בנוגע איפשיטא". דלא "בעייא וזוהי אביו", מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו

הרמב"ם  אביו"101הפוסקים: מפני עומד הבן אבל הבן, מפני עומד האב ש"אין והרא"ש 102סובר .103

הקביל  לא לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג , ר"מ על עליו "אמרו ומביא: זה", מפני זה "ויעמדו סובר
אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני
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ב.90) כב, יבמות
ס"ט.91) שם יו"ד שו"ע ב. לא, קידושין
פ"י.ראה92) אגה"ת תניא מ"ז. ומעין קונטרס
ז.93) פל"ט,
שעשה94) רש"י שהוכחת לומר לפיואין כי  קודם , תשובה 

הטעם לך , שבפ ' זה שהי'פירוש לפי הוא כו'" זקן ש"הניחו
תלמידו  הי' תשובה שעשה לפני גם כי - ס"כ) (כדלהלן תלמידו

רבו). בקול שומע שאינו - קטן יותר תלמיד (ואדרבה,
ב.95) לג, ברכות
ב.96) טז, נדה

ואילך.97) ג יד, תולדות תו"ח ראה
יב.98) טז, פרשתנו
ב.99) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא ראה

ב.100) לג, קידושין
שם.101) בטור הובא - ה"ד שם
כשהוא 102) גם אביו בכבוד (שחייב דס"ל לשיטתי' ואזיל

[ויומתק  וכו'. והדרגות המעלות נפק"מ אין או"א בכיבוד כי רשע)
עם  עצם שייכות זוהי - ובן אב דשייכות בחסידות, המבואר עפ"י

וכו']. הגילויים שינוי ע"י תשתנה ולא עצם,
שם.103) בטור הובא - (סנ"ז) שם קידושין
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חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י
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חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dcp(iyily meil)

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä,dcedi ax ok dyr cvik -,àéðúäå ¥¦¨¦¨¦§¨©§¨
ìeaî àéáî eléàk ïézLîe Búnàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¨¥§©¨©§¦§¦¥¦©

.íìBòì̈¨
:`xnbd zvxznBàNò ,ééaà øîàdf dyrn l`eny dnic -koic ¨©©©¥£¨§

ìBaúL,jqp oii oiprl xen`dïðúc(:r f"r)ìBa ,úLly qiib - ¤¤¦§©¤¤
mixkp miliig,øéòì ñðëpLqpkp m`,íBìL úòLaoi`y ,xnelk ¤¦§©¨¦¦§©¨

md oi`e ,ef dpicn zekln ly `l` ,zxg` zekln ly qiib df
lk ,dngln cgtaúBiáçe`vnpy oiiúBøeñà úBçeút,d`pda ¨¦§£

ze`vnpd la` ,dxf dcearl miliigd mekqipy miyyegy
,úBøzeî ,úBîeúñaeyl migxeh eid `l mekqipe megzt eli`y §¨

xirl qiibd qpkp m` mpn` .mnzqle,äîçìî úòLalig epiide ¦§©¦§¨¨
,mgldl mi`ad zxg` zeklnelàå elàoiae zegezt zeiag oia - ¥¨¥

zenezqCqðì éàðt ïäì ïéàL éôì ,úBøzeîzlda zngn ,oiid ¨§¦¤¥¨¤§©§©¥
:`xnbd zniiqn .dnglndéëeqðì éúà àì éúéòác ïåéëc àîìà- ©§¨§¥¨¦§¦¦Ÿ¨¥§©¥

,oiid jqpl iept mal oi` mzlda zngny my gkenïåék énð àëä̈¨©¦¥¨
éøeäøäì éúà àì éúéòáceal oi` `ed leday oeik ,o`k ok enk - ¦§¦¦Ÿ¨¥§©§¥

.ezn` zfig` zngn xedxdl `al iept
:`xnbd zl`eyàkéà àúeúòéa éàî àëäåel dzid dlda efi` - §¨¨©¦£¨¦¨

.dcedi axl

:mikxc dnka zx`an `xnbdàîéà úéòaéàdzidyàúeúòéa ¦¨¥¥¨¦£¨
àøbéàãe àéìéìc.dlild zkyg zngn bbdn dlitp yyg zlda - §¥§¨§¦¨¨

déaøc àúeúòéa àîéà úéòaéàå[l`eny] eax z`xin cgte dlda - §¦¨¥¥¨¦£¨§©¥
.eiab lr cnerdäðéëLc àúeúòéa ,àîéà úéòaéàåziaa dxeyd §¦¨¥¥¨¦£¨¦§¦¨

.zqpkddéìò déøîc àúîéà ,àîéà úéòaéàåepec` zni` - §¦¨¥¥¨¥§¨§¨¥£¥
,eilr [d"awd]déìò ìàeîL éø÷c,dcedi ax lr l`eny `xwy - §¨¥§¥£¥

,äMà ãeìé äæ ïéà`ed j`lnky ,eilr miny z`xi jk lk ,xnelk ¥¤§¦¨
.dy`n clepd mc`k `le

:sqep uexizäåä éeNð ,àîéà úéòaéàå,dcedi ax did -áø øîàc §¦¨¥¥¨¨£¨§¨©©
øzeî éeNð äéä íà ,ïîçðzty oeiky ,oizynyk ezn`a feg`l ©§¨¦¨¨¨¨

.xedxd icil `a oi` [ezy` leral lekiy] elqa
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåfeg`l dcedi axl dxed `l l`eny §¦¨¥¥¨
`l` ,ezn`adéì éøBà àä ék,el dxed ef d`xedk -àaà éðúc ¦¨¥¥§¨¥©¨

,àéiç øa ïéîéða éaøc déøa,oizydle dn`a feg`l xeq`y s`ìáà §¥§©¦¦§¨¦©¦¨£¨
òéiñî[dn`d diabdl]íéöéaamiviad zdabd ici lr -.ähîlî §©¥©©¥¦¦§©¨

:sqep uexizdéì éøBà àä ék ,àîéà úéòaéàå,dcedi axl l`eny §¦¨¥¥¨¦¨¥¥
Bì Lé ìeáb ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc,dn`a dfig` xeqi`l §¨©©¦£¨¨©©¦¨¨§¥

äøèòî[zvwna epnn ddeabe cibd y`x z` dtiwnd dty-] ¥£¨¨
ähîìe,ux`d cvløzeî,menig icil jka `a oi`y ,feg`l §©¨¨
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צמשך ביאור למס' נדצ ליום שלישי עמ' א



כי

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י

.a"pyz'd oeygÎxn 'g ,jl jl 't 'c mei i`ven zgiy .c"qa
- ziaxr zltz ixg`l -

מוגה  בלתי

בברכה".‡ ד"פותחין הכלל ישנו זמן שבכל לכך הברכה 1נוסף ענין על מיוחדת הדגשה ישנה –
בתורה: היום בפרשת

ה  חלק וחותם נאמר בסיום זה דיום לאֿל 2פרשה כהן והוא ויין לחם הוציא שלם מלך צדק "ומלכי
ליגיעי  ש"עושים כפי ויין" "לחם לאברם שנתן זה שמלבד – וגו'" אברם ברוך ויאמר ויברכהו עליון

גם3מלחמה" לו נתן גו'").ברכה , אברם ברוך ויאמר ("ויברכהו

של ברכתו היתה זו שברכה מזה, שגם כהן ויתירה היינו, עליון", לאֿל כהן "והוא לפנ"ז (כמ"ש
מעשר  לו ש"ויתן הענין בסיום וכמודגש מ"ת, שלאחרי הכהונה ענין ודוגמת מעין הי' מתןֿתורה לפני

כהן" שהי' לפי לו אשר מכל מעשר אברם לו "ויתן ממקור 4מכל", שנמשכת ביותר נעלית ברכה – (
.5הברכות 

בתחילתו).· עתה שעומדים היום שלאחרי דהיום הפרשה (בחלק הברכה גם באה לזה ובהמשך
"ביום  – הבתרים בין ברית הזאת 6בכריתת הארץ את נתתי לזרעך לאמר אברם את ברית ה' כרת ההוא

וגו'": הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני את וגו'

ש" – הבתרים בין ברית בכריתת נתן עשר החידוש "לא הזה) היום (עד שבינתיים אע"פ כאן", יש אומות
. והשלשה גוים, שבעה אלא לעתיד"להם ירושה להיות עתידים וקדמוני קניזי קיני הציווי 7. כשיקויים –

"ואם  מקלט בערי קניזי 8שנאמר קיני ארץ לך (לתת לאבותיך נשבע כאשר גבולך את אלקיך ה' ירחיב
. לתוהו"וקדמוני) הקב"ה צוה ולא זה דבר הי' לא [ש"מעולם וגו'" ערים שלש עוד לך ויספת "בימי 9. – [

. השש אלו על אחרות שלש מוסיפין המשיח אבי המלך לאברהם שנכרת והקדמוני הקניזי הקיני בערי נו .
גבולך" את אלקיך ה' ירחיב ואם בתורה נאמר ועליהן נכבשו, לא ועדיין עליהן מצות 10ברית תתקיים שאז ,

שיהיו בשלימותה, מקלט מקלט.תשעה ערי ערי

עם הקשורה גדולה הכי הברכה מודגשת דהפרשה זה שבחלק והשלימה ונמצא, האמיתית הגאולה
אומות". "עשר הזאת", הארץ את נתתי  "לזרעך – ממש ומיד תיכף

לך":.‚ "לך – הפרשה (שם) בכללות גם מודגש זה וענין

לזה  בהמשך אשר, ישראל, לארץ לילך לאברהם הקב"ה ציווי הוא הארץ" אל גו' לך ד"לך התוכן
כל  בהליכת היא לך" ד"לך שהשלימות מובן ומזה ולזרעו. לו ישראל דארץ והנתינה ההבטחה גם באה

עלי'" יושבי' "כל יהיו שאז והשלימה, האמיתית בהגאולה – ישראל לארץ יתיישבו 11בנ"י בנ"י שכל ,
הבתרים. בין בברית וניתנו שהובטחו הארצות עשר בכל ישראל, ארץ בכל

יובל  דין נוהג הי' שלכן אדמתם על ישבו בנ"י שכל ומצב המעמד בעבר הי' שכבר אע"פ כלומר:
עלי'") יושבי' ד"כל בהתנאי בהגאולה 11(שתלוי תהי' עלי'" יושבי' ד"כל האמיתית השלימות מ"מ, ,

השבטים  עשרת גם כולל תבל, קצוי מכל בנ"י כל ישראל לארץ שיבואו לכך נוסף כי, והשלימה, האמיתית
סמבטיון  לנהר מעבר ארץ12שגלו השלימה, ישראל בארץ דבנ"י ההתיישבות תהי' שעי"ז עשר , אומות,

עלי'". יושבי' ד"כל בהשלימות יותר ניתוסף
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פותחין 1) ד"ה בהערה 641 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
בברכה.

יחֿיט.2) יד, לך לך
עה"פ.3) פרש"י
ובפרש"י.4) כ שם,
(5.38 ע' ח"י בלקו"ש הנסמן ראה
יחֿיט.6) טו,

עה"פ.7) פרש"י
ובפרש"י.8) חֿט יט, שופטים
ה"ב.9) פי"א מלכים הל' רמב"ם

ה"ד.10) פ"ח נפש ושמירת רוצח הל' שם
ה"ח.11) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ו.12) פע"ג, ב"ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dcp(iyily meil)

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéä,dcedi ax ok dyr cvik -,àéðúäå ¥¦¨¦¨¦§¨©§¨
ìeaî àéáî eléàk ïézLîe Búnàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¨¥§©¨©§¦§¦¥¦©

.íìBòì̈¨
:`xnbd zvxznBàNò ,ééaà øîàdf dyrn l`eny dnic -koic ¨©©©¥£¨§

ìBaúL,jqp oii oiprl xen`dïðúc(:r f"r)ìBa ,úLly qiib - ¤¤¦§©¤¤
mixkp miliig,øéòì ñðëpLqpkp m`,íBìL úòLaoi`y ,xnelk ¤¦§©¨¦¦§©¨

md oi`e ,ef dpicn zekln ly `l` ,zxg` zekln ly qiib df
lk ,dngln cgtaúBiáçe`vnpy oiiúBøeñà úBçeút,d`pda ¨¦§£

ze`vnpd la` ,dxf dcearl miliigd mekqipy miyyegy
,úBøzeî ,úBîeúñaeyl migxeh eid `l mekqipe megzt eli`y §¨

xirl qiibd qpkp m` mpn` .mnzqle,äîçìî úòLalig epiide ¦§©¦§¨¨
,mgldl mi`ad zxg` zeklnelàå elàoiae zegezt zeiag oia - ¥¨¥

zenezqCqðì éàðt ïäì ïéàL éôì ,úBøzeîzlda zngn ,oiid ¨§¦¤¥¨¤§©§©¥
:`xnbd zniiqn .dnglndéëeqðì éúà àì éúéòác ïåéëc àîìà- ©§¨§¥¨¦§¦¦Ÿ¨¥§©¥

,oiid jqpl iept mal oi` mzlda zngny my gkenïåék énð àëä̈¨©¦¥¨
éøeäøäì éúà àì éúéòáceal oi` `ed leday oeik ,o`k ok enk - ¦§¦¦Ÿ¨¥§©§¥

.ezn` zfig` zngn xedxdl `al iept
:`xnbd zl`eyàkéà àúeúòéa éàî àëäåel dzid dlda efi` - §¨¨©¦£¨¦¨

.dcedi axl

:mikxc dnka zx`an `xnbdàîéà úéòaéàdzidyàúeúòéa ¦¨¥¥¨¦£¨
àøbéàãe àéìéìc.dlild zkyg zngn bbdn dlitp yyg zlda - §¥§¨§¦¨¨

déaøc àúeúòéa àîéà úéòaéàå[l`eny] eax z`xin cgte dlda - §¦¨¥¥¨¦£¨§©¥
.eiab lr cnerdäðéëLc àúeúòéa ,àîéà úéòaéàåziaa dxeyd §¦¨¥¥¨¦£¨¦§¦¨

.zqpkddéìò déøîc àúîéà ,àîéà úéòaéàåepec` zni` - §¦¨¥¥¨¥§¨§¨¥£¥
,eilr [d"awd]déìò ìàeîL éø÷c,dcedi ax lr l`eny `xwy - §¨¥§¥£¥
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:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåfeg`l dcedi axl dxed `l l`eny §¦¨¥¥¨
`l` ,ezn`adéì éøBà àä ék,el dxed ef d`xedk -àaà éðúc ¦¨¥¥§¨¥©¨

,àéiç øa ïéîéða éaøc déøa,oizydle dn`a feg`l xeq`y s`ìáà §¥§©¦¦§¨¦©¦¨£¨
òéiñî[dn`d diabdl]íéöéaamiviad zdabd ici lr -.ähîlî §©¥©©¥¦¦§©¨

:sqep uexizdéì éøBà àä ék ,àîéà úéòaéàå,dcedi axl l`eny §¦¨¥¥¨¦¨¥¥
Bì Lé ìeáb ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc,dn`a dfig` xeqi`l §¨©©¦£¨¨©©¦¨¨§¥

äøèòî[zvwna epnn ddeabe cibd y`x z` dtiwnd dty-] ¥£¨¨
ähîìe,ux`d cvløzeî,menig icil jka `a oi`y ,feg`l §©¨¨
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כדאיתא  – לך" ד"לך בכפל גם מרומז והשלימה האמיתית להגאולה והשייכות שהקשר ולהוסיף,
חז"ל  כשדים 13במדרשי מאור אבינו אברהם נגאל שבו ך"ך גאולה, לשון וכולן נכפלו אותיות "חמש

מהר"ש  אדמו"ר של הידוע במאמרו בארוכה שנתבאר כפי לך", לך "לכתחילה 14שנאמר (שענינו
האמיתית 15אריבער" שהגאולה (כשם אחת בבת ולכולם וטף, נשים לאנשים והשגה להבנה שניתן בסגנון (

אחת). בבת וטף נשים לאנשים היא והשלימה

החודש:.„ בימי הזמן של תוכנו עם השבוע פרשת בענין לעיל האמור לקשר ויש

מרחשון, בחודש – השנה שבהתחלת הראשון החודש תשרי, חודש של סיומו לאחרי אנו עומדים
ועניניו אתמול, שהי' מרחשון ז' לאחרי – עצמו מרחשון גם ובחודש נמשכת) דפעולה (באופן נמשכים

קודש" יהי' "העשירי – ליו"ד מרחשון ומט' מרחשון, לט' באים מרחשון ומח' מרחשון, ח' –16היום,
דמרחשון.

בזה: והענין

מטר  לשאול מתחילים שבו – הגלות) בזמן (גם ישראל לארץ בשייכות מיוחד יום הוא מרחשון ז'
לברכה" ומטר טל "ותן השנים: .17בברכת

יותר  בנוגע18ובפרטיות הוא מרחשון דז' שהחידוש אף בעניןלמטר : גם ניתוסף מ"מ, ,הטל ,
מיעצר" לא ש"טל אע"פ למטר), טל שמקדימים אלא עוד (ולא הטל על גם מרומזת 19שמבקשים שבזה –

יותר  נעלית בדרגא שהיא דלעילא, אתערותא מלמעלה, ההמשכה של באופן שבאה בהברכה גם ההוספה
דאתערותא  והגבלה להמדידה ושייכות ערך לה שיש דלעילא מאתערותא ואפילו דלתתא, מאתערותא

ידה  על שבאה כיון .20דלתתא

ישראל, בארץ ומטר טל שאלת להתחלת הסמוכים הימים שבהמשך לומר, ל ז'ויש עד י'מרחשון
והשלימה  האמיתית בהגאולה ישראל  ארץ בעניני הברכה שלימות מרומזת קודש ", יהי' "העשירי מרחשון,

ארץ על שנוסף ארץשבעה – בנ"י מקבלים גו'עשר אומות לך ד"לך הענין שלימות נעשה שאז אומות,
עלי'". יושבי' "כל הארץ", אל

והשלימה:.‰ האמיתית להגאולה בההכנה – האדם בעבודת וההוראה הלימוד לבאר ויש

חטאינו  "מפני אומרים ישראל ארץ בני שגם ועד הגלות, ומצב בזמן עדיין נמצאים שלעתֿעתה אע"פ
בתשובה" אלא תלוי הדבר ש"אין ההבטחה שישנה כיון מ"מ, מארצנו", תשובה,,21גלינו עשו וכבר

ב"מזומן", כבר ישנו אלא "תלוי" הדבר אין ובמילא, הכפתורים, את צחצחו וכבר

חסרון  מלשון ("חטא" חסרון אלא אינו עתה ד"חטאינו" בהשלימות 22[והפירוש חסרון ח"ו ולא ,
בן  מישראל כאו"א היות מצד  הראוי' בהשלימות חסרון) אלא הדין, משורת לפנים אפילו המצוות דקיום

להקב"ה  חד"23יחיד כולא וקוב"ה "ישראל ומהות, דעצמות כהשלימות היא האמיתית ששלימותו גם 24,
השלימות], בענין

האמיתית  בהגאולה שתהי' לעבודה והכנה ודוגמא מעין העבודה תהי' עכשיו שכבר להשתדל יש
והשלימה.

התורה: ללימוד בנוגע – ולדוגמא

בהענינים  עיקרו גרמא שהזמן בענינים בפועל למעשה בנוגע לפסקֿדין עד דתורה נגלה שלימוד אע"פ
והוספה  השתדלות צ"ל מ"מ, גרמא), שהזמן הענינים הם אלו (שענינים הגלות זמן הזה, בזמן השייכים
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סד).13) (רמז לך לך ר"פ יל"ש פמ"ח. פרדר"א
תר"ל.14) תרכ"ז. לך לך ד"ה
תריז.15) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
לב.16) כז, בחוקותי
רסקי"ז.17) או"ח ואדה"ז טושו"ע
(18.427 ע' ח"א תש"נ התוועדויות גם ראה – לקמן בהבא

סע"א.19) ג, תענית
ובכ"מ.20) ואילך. סע"א כד, שה"ש לקו"ת ראה
ב.21) צז, סנהדרין
לט.22) לא, ויצא פרש"י
סקל"ג.23) הוספות כש"ט
א.24) עג, זח"ג ראה
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ששייך התורה בלימוד ובעיקר גם הגאולה יתירה משיח לזמן אודות שמדברים התורה עניני לימוד –
והשלימה. האמיתית והגאולה צדקנו

ועיקר: ועוד

בלימוד עוז וביתר שאת ביתר התורה להוסיף שהלימוד פנימיות [ובאופן והשגה הבנה של באופן
הנגלית  "תורה אחת", "תורה שנעשים עד דתורה, נגלה עם ומתאחד ומתקשר שמתפשט התורה דפנימיות

תמימה" החסידות תמימים"25ותורת ב"תומכי העבודה שהתחילה כפי ומצב 26, המעמד ודוגמת מעין – [
הרמב"ם  כמ"ש המשיח, .27דימות הזמן .ש"באותו בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' לא ..

ה'".28שנאמר  את דעה הארץ מלאה כי

" הפסוק סיום את גם מוסיף שהרמב"ם כפי – מזה מכסים ויתירה לים תשובה כמים כבהלכות (דלא "29

על שקאי ה'"), את דעה הארץ מלאה "כי  הפסוק, של הראשון חציו רק השני'שמביא דימות התקופה
הראשונה 30המשיח  לתקופה השייכים התורה ופנימיות התורה עניני לימוד על שנוסף מודגש שבזה –

כבר  צריכים המשיח, דימות דימות השני' לתקופה השייכים התורה ופנימיות התורה עניני גם ללמוד
המשיח.

Â.. ל"השלשה ובשייכות בקשר – יותר וקדמוניובפרטיות קניזי קיני ירושה . להיות (ש)עתידים
כבר: שניתנו גוים" ה"שבעה על בהוספה לעתיד",

חסידות  בדרושי וקדמוני 31מבואר קניזי קיני אומות השלשה וירושת אומות שבעה דירושת הענין תוכן
המדות עבודת על קאי אומות ששבעה – האדם עבודת בעבודת על קאי אומות והשלשה מדות), (ז'

עיקרה  המוחין ועבודת הזה, בזמן עיקרה המדות שעבודת שביניהם, ומהחילוקים מוחין), (ג' המוחין
לבוא. לעתיד

כמ"ש  המדות, עבודת היא העבודה עיקר הזה בזמן פולחנא 32כלומר: ("לית אלקיך ה' את "ואהבת
דרחימותא" שבלב 33כפולחנא מדות לבבך", בכל כפי 34) אלא אינה המוחין עבודת שגם אלא עוד ולא ,

לצורך המדות הדרוש דעבודת המוחיןהשלימות עבודת תהי' לבוא ולעתיד עצמם ; .בפני

והתחלה  ודוגמא מעין כבר להיות צריך והשלימה האמיתית להגאולה ממש בסמיכות שנמצאים וכיון
ע"י – עצמם בפני המוחין בפועל וההשתדלותהלימוד דעבודת עבודת לקיים עם הקשורים הענינים

עצמם. בפני להמוחין אם כי המדות, בענין בנ"י שאר לעבודת או לעבודתו נוגע זה כשאין אפילו המוחין,

Ê.:לפועל ובנוגע

הקשורים  התורה בפנימיות עמוקים ענינים דוקא נתבארו שבהם החסידות בתורת דרושים כמה ישנם
לאחרונה  דוקא נדפסו מהם שכמה – האמצעי אדמו"ר בדרושי ובפרט עצמם, בפני המוחין עבודת עם

החסידות  דתורת הנהר" "רחובות שענינו האמיתית 35– בהגאולה הנהר" ד"רחובות השלימות עם וקשור ,
השלימות. בתכלית הענינים בכל אמיתיים ועומק וגבהות אמיתית רחבות תהי' שאז והשלימה,

הענינים בלימוד עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש לכך באופן העמוקים ובהתאם החסידות דתורת
כמה  עד השתדלותו (ע"י ומצליח עוזר והקב"ה וההשגה, וההבנה הביאור בהרחבת הנהר", "רחובות של
הקב"ה  לו נותן אחת באצבע קלה טירחא שע"י בגשמיות, רחבות מתוך יהי' שהלימוד בו) תלוי שהדבר

המדות). רחבות (ועאכו"כ המוחין רחבות גם ועי"ז בהרחבה, הגשמית פרנסתו
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ל"תומכי 26) שניתוספו המחלקות בכל אח"כ ונמשכה

כמ"פ. כמדובר וכיו"ב, תמימים", "אחי שמות, בכמה תמימים"
בסופן.27) מלכים הל'
ט.28) יא, ישעי'
ה"ב.29) פ"ט
הדרנים 30) – מנחם (תורת תנש"א הרמב"ם על הדרן ראה

ואילך). רג ע' וש"ס הרמב"ם על
בתחלתו.31) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ראה
ה.32) ו, ואתחנן
א.33) רסז ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה
מאדך",34) ובכל (ועאכו"כ) נפשך "ובכל נאמר שלאח"ז אף

בפנים). לקמן (וראה כולם העבודות כל שכולל
וש"נ.35) .319 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
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הענינים  אודות ידברו שבהן חסידותיות, בהתוועדויות לבב וטוב שמחה מתוך להוסיף יש וכן
והשגה הבנה של באופן התורה ופלפול בהרחבה דפנימיות חברים "דיבוק ע"י ובמיוחד כולל ,

וההשגה.36התלמידים" ההבנה בהרחבת יותר עוד ניתוסף שעי"ז ,

Á.:"לך ד"לך באופן – הפרשה דכללות כההוראה – זה וכל

מובן 37ידוע  ומזה הקודם. ומצב המעמד לגבי כלל בערך שלא בעילוי היא אמיתית לך) (לך שהליכה
שלא  אמיתית, הליכה של באופן לעבודה והנתינתֿכח הציווי מודגש לך, לך פרשת בתורה שכשקורין

הקודם. ומצב המעמד לגבי בערך

ועוד: זאת

לך" ד"לך קורין השבוע שבמשך פעמים כיון חמישי כמה וביום שני ביום נח, פרשת שבת במנחת –
בפעם  לך" ד"לך שהקריאה מובן, – כולה) הפרשה כל קורין (שבו לך לך פרשת הש"ק וביום בשבוע,
הראשונה, בפעם לך" "לך בקריאת להליכה ביחס גם שבאיןֿערוך להליכה ונתינתֿכח ציווי היא השני'

הלאה. וכן

כל  גם קורין שבו – לטובה ישראל כל ועל עלינו הבא הש"ק ביום לך" ד"לך הקריאה לשלימות ועד
וגו'", הקדמוני ואת הקניזי את הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי "לזרעך הארץ, דירושת הענינים פרטי

מודגשתעשר " שבזה – כאן" יש ההליכה אומות אומות,שלימות שבע (ארץ הזה דזמן ומצב מהמעמד
עבודת  וקדמוני, קניזי קיני אומות השלשה גם (שיתוספו לבוא דלעתיד ומצב למעמד המדות) עבודת
וביתר  שאת ביתר ההוספה ע"י ממש, ומיד תיכף בהוה, עתה כבר ונעשית מתחילה זו שהליכה המוחין),

כנ"ל. הנהר", ד"רחובות באופן התורה פנימיות בלימוד עוז

Ë.את תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים שעי"ז – העיקר והוא יחדההליכה ועוד בנ"י לארצנו דכל
הנה"הקדושה  ישובו יחיד) (לשון גדול "קהל לשון 38, אלא הנה "אין לבב, וטוב שמחה שמתוך ,
שהיא39שמחה" כפי הקדושה לארצנו בנ"י כל באים רק בשלימותה , לא גבולך", את אלקיך ה' "ירחיב ,

ארץ אלא אומות, שבעה אומות.עשר ארץ

יותר: ובפרטיות

מפורשת  הבטחה היא וגו'" הקדמוני ואת הקניזי את הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי ש"לזרעך כיון
זו ה' ד"דבר התוקף בזה שיש הקדושה, התורה40"הלכה בתורתנו ע"פ כבר נעשית (הקשורה ההליכה –

הלכה  אלה 41עם דארצות שהשטח הזה בזמן שגם היינו, וקדמוני, קניזי קיני דירושת ומצב להמעמד (
בנ"י. של לבעלותם הוא שייך אינםֿיהודים, בשליטת הוא בחומריות) ואפילו בגשמיות בקיומו (שישנו

הידוע  ע"פ אמה 42ובפרט בארץ, חלק מישראל לכאו"א יש מארצנו") (כש"גלינו הגלות בזמן שגם
על  סומכין הזה בזמן שגם הקרקע, על פרוזבול לכתיבת בנוגע לדינא שמצינו כפי אמות, ד' או אחת

וקדמוני. קניזי קיני לארץ בנוגע גם הוא שכן לומר ויש מישראל, לכאו"א שיש בארץ החלק

די  ("אויסשטעקן ידו יושיט שכאו"א רק וצריך ב"מזומן", היא אומות עשר ארץ שירושת מובן ומזה
ולא  רעב לא שם תהי' לא הזמן "באותו שהרי שלום, ובדרכי נועם בדרכי – בארץ חלקו ויטול ַהאנט")

הכלליים. בחיים ועאכו"כ והן הפרטיים בחיים הן אמיתי, שלום אם כי  כו'", מלחמה

È. בסיום מודגש הצדקה שענין ובפרט לצדקה, שליחותֿמצוה וקבלת בנתינת – כרגיל – לסיים ויש
ס"א). (כנ"ל מכל" מעשר לו "ויתן בתורה: היום פרשת
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כה a"pyz'd oeygxn c"ei

תהי' לבו שנדבת ובאופן לבו, נדבת כפי כאו"א ויתן יוסיף בזירוז בהרחבה ובודאי יתוסף שעי"ז –
ובהר  התורה, פנימיות בלימוד והשגה בהבנה ועאכו"כ ההרחבה דתורה, בנגלה והשגה בהבנה חבה
בפועל. במעשה המצוות ד)קיום והשגה ב(הבנה בהרחבה

– צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית דגאולה בפועל המעשה את יותר עוד ויזרז ימהר זה וכל
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו (בתי 43ש"בנערינו ובתיֿמדרשות תורה) (בתי הבתיֿכנסיות עם ביחד ,

ותורה  תפלה בית זה, בית ועאכו"כ כולו, העולם שבכל טובים ומעשים חסדים גמילות ובתי תפלה)
עפר" שוכני ורננו ("הקיצו בראשנו והוא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק טובים באים 44ומעשים – (

גופא  ושם הקודש, ולהר הקודש עיר לירושלים – גופא ושם הקדושה, לארצנו לבב וטוב שמחה מתוך
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, לבית –45.

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד

•
.a"pyz'd oeygxn c"ei ,jl jl 't w"yre mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ימי  מצד והן החודש ימי מצד הן כולה הבריאה שלימות מודגשת שבו מיוחד ביום אנו עומדים
השבוע:

יום – החודש ימי כולה העשירי מצד הבריאה שלימות על מורה עשרה שמספר .1בחודש,

העשירי  דיום ההקדמה לאחרי שבא (מרחשון), בשנה השני בחודש העשירי ביום יתירה ובהדגשה
בשנה" "אחת בתשרי, עשירי בשנה, הראשון השלישי 2בחודש בחודש העשירי ליום הקדמה גם ומהוה ,

העשירי דיום השלימות מודגשת שבזה – בכסלו) (עשירי חזקה"שלש בשנה הוי זימני "בתלת ,3פעמים,
דעשירי.שנעשית בהשלימות "חזקה"

טוב" "כי נאמר שבו בשבוע, הששי יום – השבוע ימי מאד"4ומצד המעלה 5ו"טוב על שנוסף היינו, ,
הטוב  טוב דכפל כי בו שהוכפל השלישי ביום  גם ישנה זו ד"טוב6(שמעלה הענין גם ישנו ",מאד ),

נאמר לזה לעשות"ובהמשך וגו' צבאם וכל והארץ השמים בנ"י 7"ויכולו ועשיית עבודת שע"י היינו, ,
צבאם. וכל וארץ שמים כולה, הבריאה בכל מאד והטוב דטוב הכפל את ממשיכים

השלימות  לתכלית ממש וסמוכה קרובה והקדמה הכנה תהי' זה ביום המודגשת שהשלימות ויה"ר
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה שתהי' כולה הבריאה דכל האמיתית

יחד שעמידתנו כך ממש, ומיד תיכף – זה שלעתה וכל ומצב במעמד האמיתית נמשכת הגאולה
ובבנותינו"והשלימה  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל כאשר "עם 8, שבאים כיון – מיד נמצאים ,

שמיא" ממש.9ענני ומיד תיכף המקדש, ובבית הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו –

לצדקה]. לתת – דולר של שטר שיחיו מהנאספים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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כו

       
          

       
. הרב עם  קצרים  ברכה  דברי חילופי (לאחרי

אדמו"ר  כ "ק  אמר  – ומלוויו שליט "א  אליהו
שליט "א :)

עשרה  במעמד  השכינה  להשראת  בנוגע 
כמארז"ל  כאן), שנמצאים  (כפי ביחד  מישראל 

התניא  בעל  כותב  – שריא " שכינתא  עשרה  בי' "כל 
הקודש  עומד באגרת  אחד  מלאך  נמצא  ש "אילו

מדברים  שאינם  אף  ביחד  מישראל  עשרה  במעמד 
גבול  בלי ופחד  אימתה  עליו תפול  תורה , בדברי
מתבטל  שהי' עד  עלייהו דשריא  משכינתא  ותכלית 

לגמרי". ממציאותו

" היא  השכינה  שהשראת  – בזה  והחידוש 
   ,כמובן המותר , (באופן "

במצוה  שעוסקים  כיון התורה , מלימוד  שפטורים 
ש "עשרה  לכך  נוסף  כלומר , וכיו"ב ), אחרת ,

שיושבין " ביניהם שרוי' ,שכינה 
שיושבים " "עשרה  בין השכינה  השראת  ישנה 

מצד  . מישראל עשרה  של 

   בבחינת הוא  זה  ענין
ביתך " יושבי בלבד ,"אשרי שיושבים  שאף  –

בפסוק  יותר  גדול  וחידוש  אתם אשריהם . "השוכן
במצב  גם  היא  ביניהם  שהשכינה  – טומאתם " בתוך 

הטהרה . היפך  בגלל  כ "כ  ראויים  שאינם 

  , לומר אפשר 
במעמד  שרוי' שהשכינה  הזקן רבינו שבהדגשת 

ש  אף  מישראל  יש עשרה  תורה  דברי מדברים  אינם 
   בתוך אתם  "השוכן בפסוק  מאשר 
כי: טומאתם ",

לומר , יש  טומאתם ", בתוך  אתם  "השוכן בפסוק 
שהטומאה   שצריכה השכינה  השראת 

מצד  ביניהם  להיות   כמארז"ל ,

מובן  ומזה  טומאה ", מקבלין אינם  תורה  ש "דברי
השכינה  השראת  מעלת  שוללת  אינה  שהטומאה 
החידוש  ואילו התורה ; לימוד  ע "י שנעשית 
השכינה  להשראת  בנוגע  הוא  הזקן רבינו שבדברי
השראת  שממשיך  בענין ההתעסקות  מצד  (לא 

מצד  אלא ) השכינה ,  עשרה של 
מישראל .

"שכינתא  הלשון בדיוק  להוסיף  "ויש 
–("שכינה  הו"ע ביניהם ") השכינה 

מאשר  יותר  בלבד נעלה  זו שלא  השכינה ,
השכינה שהשכינה  שקדושת  אלא  ביניהם ,

 . בהסביבה הנמצאים  כל  על 

   לומר אפשר  עפ "ז
אתם ש "שכינתא  מ "השוכן יותר  נעלה  הו"ע  "

טמאים  שהם  "אע "פ  שפירושו טומאתם ", בתוך 
."שכינה 

   השראת וכאמור ,
שאינם  "אף  היא  מישראל  עשרה  במעמד  השכינה 
גודל  לשער  אפשר  ומזה  תורה ", בדברי מדברים 
מישראל  עשרה  שבמעמד  והתוקף  העילוי

דידן. כבנדון בתורה , ועוסקים  כשמדברים 

.   היא עשרה  של  המעלה 
אברהם  של  בתפלתו שמצינו כפי בישראל , רק  לא 

ביקש  לא  (מעשרה ) פחות  ש "על  סדום  דור על  אמר , ,
על  הצילו ולא  ונשיהם  ובניו נח  ח ', היו המבול 

גם דורם " היא  עשרה  של  שהמעלה  מובן שמזה  ,
העולם . באומות 

   אבינו מאברהם  הראי'
לזמן בנוגע  רק  משא "כ היא  ֿ תורה , מתן

בחר  שהקב "ה  ֿ תורה  (כהפס "ד מתן דוקא 
ולשון" עם  מכל  בחרת  "ובנו שבאמירת  בהלכה 

סיני  הר  מעמד  על  לכוין היתה צריך  שאז כיון ,
עד  הדורות  כל  במשך  ומאז, בישראל ), הבחירה 
ומאוחדים  קשורים  הדורות , כל  סוף  ועד  הזה , היום 
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כז        

כולא  וקוב "ה  אורייתא  "ישראל  הקב "ה , עם  ישראל 
שריא ".חד " שכינתא  עשרה  בי' "אכל  ולכן, ,

   חלה מצינו בירושלמי
וסלתות  קמחים  ומצאו לארץ  ישראל  שכשנכנסו

היא  הקדושה  שחלות  כיון בחלה , ,חייבים 
את  נתתי ("לזרעך  אבינו אברהם  של  מזמנו

,(הארץ " .

  – דחלה  לחיוב  בנוגע 
ה "ז  שקיום הוא  בירושלמי והחידוש  ,

חלות  פועל  לארץ ) הכניסה  (לאחרי בעתיד  התומ "צ 
אבינו), אברהם  של  (מזמנו מלמפרע  הקדושה 

קיום  ע "י שתומשך  הקדושה  גם  .שישנה 

   מהני הקדושה  חלות 
בתרא  בבבא  כדאיתא  התומ "צ , "התקינו לקיום 

מאי  בירושלים , תינוקות  מלמדי מושיבין שיהיו
כי  התוספות דרוש , ופירשו תורה ", תצא  מציון

לבו  מכוון הי' כו' גדולה  קדושה  רואה  שהי' "לפי
בספרי  כדדרשי' תורה , וללמוד  שמים  ליראת  יותר 

וגו' ליראה  תלמד  שמביא למען שני מעשר  גדול  ,
רואה  והי' בירושלים  עומד  שהי' לפי תלמוד , לידי
גם  הי' ובעבודה  שמים  במלאכת  עוסקים  שכולם 
מצינו  וכן בתורה ". ועוסק  שמים  ליראת  מכוון הוא 
הוא  הארץ , בקדושת  הקודש , בארץ  התורה  שלימוד 

יותר  נעלה  .באופן

   שגם לאידך , וכן
התומ "צ ) קיום  (לפני כשלעצמה  הארץ  קדושת 
הארץ  קדושת  מהפלאת  כמובן בישראל , פועלת 
ישראל  לארץ  והביאה  שהעלי' חז"ל  בדברי

 וקיום ישראל  ארץ  תורת  לימוד  לפני –
– הקרבנות  להקרבת  ועד  בארץ , התלויות  המצוות 

בנ"י. על  השכינה  המשכת  פועלת 

.   בדברי ההסברה 
גם  היא  בנ"י על  השכינה  שהשראת  הזקן רבינו
היא , ס "א ), (כנ"ל  תורה  בדברי מדברים  כשאינם 

הם  שישראל  מפני :

אליהו  דבי בתנא  קדמו איתא  דברים  "שני
קודם , מהם  איזה  יודע  ואיני וישראל , תורה  לעולם ,
בני  אל  דבר  ישראל  בני את  צו אומר  כשהוא 
מחשבתן  כלומר , קדמו", ישראל  אני אומר  ישראל ,
והראי' לתורה , אפילו דבר , לכל  קדמה  ישראל  של 

היא  זה  על   היא התורה  מציאות  שכל  ,
שהיא  התורה  גדלות  וזוהי לבנ"י, והדיבור  הציווי

דבר  שיש  ומודיעה  מגלה  בעצמה  –
 גם אלא  בזמן, רק  לא  קדימה  לתורה , קדמו

במעלה . (ובעיקר )

   נתפרש – לתורה  בנוגע 
לך בגמרא  ש "גנוזה    

," העולם שנברא  קודם   ואילו ,
בפירוש  (כמובא  לעולם  דישראל  להקדימה  בנוגע 
בשביל  היא  העולם  שבריאת  התורה  בהתחלת  רש "י
לה ' ישראל  "קודש  ראשית , שנקראו וישראל  תורה 

תבואתה "ראשי  ויש ת  זמן, הגבלת  מצינו לא  (
הם  שישראל  – אומר  שהרבי כמו – הטעם  לומר 

 .

   ישראל של  ומעלתם 
ודבר  בנ"י את  צו בתורה , (כמודגש  לתורה  שקדמו

עדן, בגן שנמצאים  כפי לא  – היא  בנ"י) אל 
הזה , בעולם  שנמצאים  כפי אלא  גופים , בלא 

להם נשמות  ניתנו זה  ומצב  במעמד  שדוקא  ,
התורה . ציוויי

בי' "אכל  הלשון בדיוק  גם  מודגש  זה  וענין
באלקות עשרה  דייקא : שכינה  שריא ",

למעלה  שהם  דרגות  גם  כולל  דרגות , כמה  ישנם 
הכתוב  ובלשון למטה , השכינה  מהשראת 

יכלכלוך " לא  השמים  ושמי והדיוק "השמים  ,
ומתלבשת  ששוכנת  "ע "ש  הוא  "שכינה " בתואר 

עלמין" כל  ניתנה תוך  שבו התחתון, בעוה "ז ,
כמ "ש  היא ".התורה , בשמים  "לא 
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ד . פ"א, ב"ר ופל "א. פי "ד  תדבא"ר

ב.18) פח , שבת
ג .19) ב, ירמי '
כז.20) ח , מ "א
שנמצא "לא21) אף השראה), של  (באופן דייקא "

שם.
ב).22) (נז, פמ "א תניא
ב.23) נט , ב"מ  וראה יב. ל , נצבים



כח       

להם  ניתנה  שבו התחתון, בעוה "ז בנ"י ובהיות 
שלכן, התורה , ממעלת  מעלתם  גדלה  – התורה 
שאינם  "אף  שריא ", שכינתא  עשרה  בי' "אכל 

תורה ". בדברי מדברים 

כל  ולאחרי ֿ תורה , מתן לאחרי גם  כלומר :
תורה  לומדים  שבנ"י זה  לדורנו עד  הדורות 

בתורה  דור ומחדשים  בכל  ועיקרי נחוץ  דבר  –
שנבראת  כולה  הבריאה  של  לקיומה  יום  ובכל 

ישנה  – ראשית " שנקראת  התורה  "בשביל 
  לפני עוד  ולכן, לתורה ), (שקודמים 

אמירת  ולפני התורה , בלימוד  מתחיל  שיהודי
ישן), (כשעדיין היום  בהתחלת  לפניך " אני "מודה 
ברכת  אמר  שלא  כיון בתורה  לעסוק  יכול  אינו שאז
איש  של  המציאות  עצם  העיקר , ישנו – התורה 

ישראל , .

.   מודגשת זה  בענין
חשיבות  גודל  גוף גם  להיות  שצריך  דוקא ,

שהוא  מציאותו עצם  מצד  – ושלם  בריא  
 מדרכי ושלם  בריא  הגוף  ש "היות  לכך  נוסף  ,

הוא " ה ' התורה עבודת  לימוד  נעשה  שעי"ז ,
עצמותי  ש "כל  באופן בשלימות , המצוות  וקיום 

אברים "תאמרנה " רמ "ח  בכל  "ערוכה  , ברמ "ח ,
ושלמים . בריאים  גידים  ושס "ה  אברים 

   במדרש שכשהלל מצינו
עם  חסד  לגמול  שהולך  אומר  הי' לרחוץ  הולך  הי'
טהרה  של  הו"ע  שרחיצה  אף  כלומר , הגוף ,

הגוף . הנאת  גם  ה "ז הנשמה , עם  הקשורה 

   אני" שם : במדרש 
שהלל  כלומר , עאכ "ו", ובדמות  בצלם  שנבראתי

זה  אמר    לה שיש  , לגמול
עם  חז"ל חסד  (כלשון הקב "ה  ע "י שנברא 

ונראה  נגלה  שבו שעשאני"), לאומן ואמור  "לך 
 להיותה הנשמה  כי, , בה רואים  לא 

בבריאת  ודוקא  הבורא , כח  של  גדול  חידוש 

 גדול חידוש  רואים  ועצמות , וגידים  בשר  ,
הבורא . דכח 

   כל ובריאות  שלימות 
אבר  שלכל  כיון המצוות , כל  בקיום  תלוי' הגוף 

זה  לאבר  השייכת  עשה  מצות  יש  [מסופר ואבר 
האריז"ל  לו ואמר  הכתף , על  פעם  סבל  שהרח "ו
לאבר  השייך  העשה  בקיום  ולהשלים  לתקן שצריך 
בלי  שלם , האבר  נעשה  בשלימות  קיומו וע "י זה ],
שהובאו  האברים  דשלימות  הדינים  פרטי ככל  מום ,

הרמב "ם  של  בספרו .להלכה 

  – בזה  החידוש 
בנוגע  רק  (לא  הוא  האברים  דשלימות  שהפירוט 

אלא  לבהמה לאדם , בנוגע  הבהמה גם ) גם  כי, ,
ישראל  "בשביל  הישראלי, איש  בשביל  היא 
כח  ומוסיפה  מזינה  שהיא  ראשית ", שנקראו

דם ובריאות  שנעשית  עי"ז ישראל  איש  של 
כבשרו. ובשר 

   החיד "א את מפרש 
וגו'",הפסוק  בעליו אבוס  וחמור  קונהו שור  "ידע 

שלא  ישראל  של  שורו הוא  קונהו" שור  ש "ידע 
שלחש  עד  לגוי, שנמכר  לאחרי בשבת  לעבוד  רצה 
לעבוד  צריך  לגוי שנמכר  שכיון לשור  היהודי
לו  וקראו ונתגייר , הלך  הגוי, זאת  (וכשראה  בשבת 

תורתא ) של בן חמורו זה  בעליו" אבוס  ו"חמור  ,
מאבוס  אצלם  לאכול  רצה  שלא  יאיר  בן פינחס  רבי

מעושר  הי' שישראל שלא  הנביא  אומר  זה  ועל  .
כמ "ש  מוסר , מהם  ללמוד  "מלפנו צריכים 

ארץ ". מבהמות 

   גדול הכי העילוי וזהו
למדים  שמהם  – והחמור  השור  אצל  לפעול  שיכולים 
שמציאות  כאמור , שלהם , להנהגה  בנוגע  ישראל 

ישראל ". "בשביל  היא  והחמור  השור 
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ובפרש"י .24) ב לט , (יבמות בתמי ' דרי " ש"אכשור דאף
יט , מגילה (ראה לחדש" עתיד  ותיק ד "תלמיד  הענין הרי , וש"נ),

זה. דורנו על  גם נאמר ועוד ) ב.
רפ"ד .25) דיעות הל ' רמב"ם
יו"ד .26) לה, תהלים
ה"ט .27) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' רע"א. נד , עירובין
ג .28) פל "ד , ויק"ר
רע"ב.29) כ , תענית

הרמב"ם 30) הקדמת ב. תצא תנחומא סע"ב. כג , מכות ראה
בסופה. לסהמ "צ

ֿ ח .31) פ"ז המקדש ביאת הל '
פ"ז.32) שם
ג .33) א, בישעי ' עה"פ אנך  חומת
שם.34) ישעי '
פי "ד .35) פס"ר
ואילך .36) סע"א ז, חולין
סע"ב.37) ק, עירובין וראה יא. לה, איוב



כט        

.   העולם לבריאת  בנוגע 
ֿ החיים  האור  כותב  ישראל , ובשביל  התורה  בשביל 

ומי הקדוש  עולם , בכל  זכה  בתורה  שזכה  "מי
עד  העולם  מן ליהנות  לו אין בתורה  זכה  שלא 

עמלי'". הכשר  ישמש  אם  זולת  רגל  כף  מדרך 

   פס "ד הוא  זה  ענין
–ברמב "ם  שבתורה  הגשמיים  ליעודים  בנוגע 

יגיע  תשמעו אם  כולה  התורה  בכל  שכתוב  זה  "מהו
. כך  שובע לכם  כגון הזה , בעולם  הדברים  אותן כל  .

לדבר . התורה  של  ענינה  זהו וכי וכו'", ושלום  .
כל  הכרע  הוא  כך  "אלא  גשמיים ?! יעודים  אודות 

. .הדברים  בתורה  הבטיחנו כל . ממנו שיסיר  .
. מלעשותה  אותנו המונעים  לנו הדברים  וישפיע  .

כגון  התורה , לעשות  ידינו את  המחזיקות  הטובות  כל 
כלומר , כו'", וזהב  כסף  וריבוי ושלום  שובע 
בתורה . שיעסקו כדי היא  בנ"י של  הגשמית  שטובתם 

הגשמית  טובתם  להיות  צריכה  זה  מלבד  אבל ,
ישראל של  של  מעלתם  בגלל  (ובעיקר ) גם  בנ"י

לתורה . שקודמים  עצמם , מצד 

של  בטובתם  להתעסק  בחב "ד  משתדלים  ולכן
גשמיים  צרכים  גם  צרכיהם , כל  לספק  בנ"י,

דוקא  לאו אלא כפשוטם , תורה , שילמדו
אנשים  ישראל , ובנות  בני אודות  שמדובר  מפני

וטף  כולו,נשים  העולם  לכל  קדמה  שמציאותם  ,
לתורה . גם 

   רק לא  הם  כבודו דברי
שידוע  כפי למעשה , גם  אלא  והוראה , הלכה  פסק 

חב "ד " "כולל  של  מהפעילות  בירושלים , ,לי
התורה , לימוד  לפני גם  לאנשים  ומסייעים  שעוזרים 

תורה . לפני ישראל 

   לאנשים הן היא  העזרה 
יוסף  "ויכלכל  ביוסף  כמ "ש  לטף , וגם  לנשים  והן
לפי  לחם  אביו בית  כל  ואת  אחיו ואת  אביו את 

ביתם "הטף " בני לכל  הצריך  "לפי , ובאופן ,

שנקראים  – ישראל  של  הנהגתם  להיות  צריכה  כזה 
כמ "ש  יוסף , שם  "לפי על  יוסף ", כצאן "נוהג 

כו'" וכלכלם  פירנסם  לחם שהוא  גו' "ויכלכל  –
הטף ". לפי

במדרש  המבואר  ע "פ  בזה  להוסיף  בפי'ויש 
אוכל  שהתינוק  ממה  ש "יותר  הטף ", לפי "לחם 
טף  גם  הטף , בדרך  במוחש  שרואים  (כפי מפרר "
המוכרח  רק  לא  היא  שהנתינה  היינו, דאוה "ע ),
גם  אלא  ללבוש , ובגד  לאכול  לחם  לצרכיהם ,
ממה  יותר  (שהוא  בהפירור  שמאבדים  מה  בשביל 
הצרכים  שנתינת  מרומז שבזה  – שאוכלים )

עבור  רק  לא  היא  לבנ"י הגשמיים   ע "ד ,
תועלת  בו שיש  לגדולים  שניתן הלחם  ובדוגמת 

הם  ֿ עתה  שלעת  בנ"י עבור  גם  אלא  האכילה ,
תורה ), שילמדו כדי תנאי בתור  (ולא  התורה  לימוד 
לפרר  כדי לקטנים  שניתן הלחם  ובדוגמת  ע "ד 

האכילה . תועלת  בו שאין

.   האמור על  נוסף 
שגם  לתורה  דישראל  הקדימה  ע "ד  לעיל  

 של מעלתם  מודגשת  עליהם , השכינה  שורה 
גם  לתורה  שקודמים  ישראל  .

לזה : ומהדוגמאות 

– דוקא  ישראל  ע "י נעשית  תורה  ספר  קדושת 
ועד  תורה , ספר  קדושת  לשם  העורות  מעיבוד  החל 

תורה  ספר  קדושת  לשם  תורה  הספר  .לכתיבת 

דוקא  ישראל  ע "י נעשה  התורה  דיני פסקי בירור 
מבררים  כו' בשקו"ט  ועיונם  לימודם  שע "י –

התורה  דיני מבנ"י ופוסקים  אלו ובמיוחד  ,
שנתמנו   נעשה שלהם  שהפס "ד 

דתורה . פס "ד 

   אומרים פסח  של  בהגדה 
התורה  את  לנו נתן ולא  סיני הר  לפני קרבנו "אילו

סיני הר  לפני שקרבנו הפירושים , וא ' דיינו",
לא  אבל  התורה , את   במתנה התורה  את 

שתהי' מוחלטת   שלנו שהפס "ד  באופן
שמחים  כן ועל  למעלה , הפס "ד  יהי' שכך  מחייב 
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70 בראשית.38) ר"פ
רפ"ט .39) תשובה הל '
בהלכות 40) רק הוא התורה בלימוד  שחיובן נשים גם

התורה. בלימוד  חייבים שאינם טף ועאכו"כ  להן, הצריכות
של 41) מלכה במלוה הכבוד  אורח  הי ' שליט "א אליהו הרב

(המו"ל ). חב"ד " "כולל 
יב.42) מז, ויגש
עה"פ.43) פרש"י 

ב.44) פ, תהלים
עה"פ.45) פרש"י 
שם.46) ויגש עה"פ טוב לקח 
ואילך .47) הי "א פ"א תפלין הל ' רמב"ם ראה
א).48) (קמה, סכ "ו אגה"ק תניא גם ראה



ל       

העמים  מכל  בנו ש "בחר  מיוחדת  שמחה  אנו
 גם יתנהגו שלנו הפס "ד  שע "פ  תורתו", את 

במדרש  כדאיתא  מלאכי למעלה , "כשמתכנסין
. ר "ה  אימתי לומר  הקב "ה  לפני הקב "ה השרת  .

. להם  מטה ".אומר  של  ב "ד  אצל  נלך  ואתם  אני .

   זו שאלה  (בחיוך ):
אצל  בית שואלים  רבנים , שלשה  ודוקא  ,

דין.

   יכול אחד  רב  שגם  מצינו
בגמרא  כמסופר  – הפלוגתא לפסוק  אודות 

לבן  לשער  קודמת  בהרת  אם  דרקיעא  במתיבתא 
נחמני. בר  רבה  אצל  לשאול  שיש  שאמרו, כו',

  – היא  לכך  הסיבה 
אני נחמני בר  רבה  "דאמר  – בגמרא  כההמשך 

אני באהלות ".בנגעים 

צ "ל  בתורה  שהפס "ד  יותר  מודגש  זה  ובענין
ע "י  פלוגתת כי, ס "ג ), (כנ"ל  דוקא 

יש  אם  תלוי' נחמני בר  כרבה  הלכה  אם  הפוסקים 
דבשעת  "דכיון לאו, אם  בגוף  נשמה  של  דין לו
בשמים  לא  בכלל  הוי הכי דאמר  הוא  נשמה  יציאת 

בגוף .היא " נשמה  עדיין שחשיב  או ,

]   נחמני בר  רבה  אודות 
סוגיא  באותה  מישראל מסופר  רבים  אוסף  שהי'

תורה , ללמדם  כלה ) (ירחי בשנה  חדשים  שתי
מובן  ומזה  המלכות . אותו רדפה  זה  ובגלל 
כדי  לעולם  ירדה  נחמני בר  רבה  של  שנשמתו

בנ"י. של  בגופות  התורה  קדושת  להכניס 

   באופן גם  כולל 
שהם  ועד  התורה , מקדושת  למעלה  היא  שקדושתם 

כנ"ל ]. תורה , הספר  קדושת  פועלים 

ועוד : זאת 

בענין  (גם  התורה  דיני פוסקים  שב "ד  בלבד  זו לא 
יתירה  אלא  דרקיעא ), במתיבתא  פלוגתא  בו שיש 

לעשות  דין בית  של  שבכחו מזה ,  בתור
שעה  שהקריב הוראת  הכרמל  בהר  אליהו בדוגמת  ,

את  ולהחזיר  הבעל  נביאי את  להכחיש  כדי בחוץ 

הוי' האלקים  הוא  "הוי' שאמרו עד  למוטב  ישראל 
האלקים " מודגשת הוא  שבזה  , ישראל של 

אמנם  – התורה  היפך  לעשות  שבכחם  התורה , על 
היא  שהתורה  כיון בלבד , שעה  הוראת  בתור 

יהודינצחית  נעשה  זו בשעה  אבל , , על
הגבלות . כל  ללא  התורה 

. בתורה ציווי שמצינו – גדול  הכי וחידוש 

    לעשות בשביל  סוטה ) (מגילת 
לאשתו. איש  בין שלום 

התורה  מן פרשה  למחוק  שהציווי אלא  עוד  ולא 
באשה  (לא  הוא  לאשתו איש  בין שלום  לעשות  כדי

התורה ,כש  דיני על  בתכלית  שמקפידה  וצנועה  רה 
באשה  אלא ) הכל , את  לעשות  צריכים  שבשבילה 

   שבעלה לאחרי שגם  ועד  ,
התראתו  על  עברה  אשתו), את  (קנא  בה  התרה 
לבעל , בנוגע  (ועד "ז שנסתרה  עדים  ויש  ונסתרה ,
הקפדתו  על  הוא  מוותר  שביניהם  השלום  שבשביל 
שתמחק  תורה  אמרה  ואעפ "כ , – צניעות ) בעניני
איש  בין שלום  לעשות  בשביל  התורה  מן פרשה 

לאשתו.

אחד  כל  של  מעלתו גדולה  כמה  עד  רואים  ומזה 
בלתיֿ ומצב  במעמד  כשנמצא  גם  מישראל , ואחת 
למחוק  בתורה  ציווי יש  טובתו שבשביל  רצוי,

התורה ! מן פרשה 

]   דבר מצינו סוטה  בענין
הרמב "ם  שתמות מעניין: שעה  ש "באותה  פוסק 

ידו  על  שהשקה  הנואף  ימות  כו'), נטמאה  (אם  היא 
העולם ), בקצה  הוא  אם  (גם  שהוא  מקום  בכל 
ולנפיל  בטן לצבות  לה  שאירעו מאורעות  לו ויארעו

ובמוחש  בגלוי רואים  שבזה  ירך ", .

   לא) הוא  החידוש  עיקר 
אלא ) כשלעצמו, העונש  כפי רק  – העונש 

ש " כבודו שמדגיש     – "
הוא  העיקר  אבל , דהחטא . הענינים  לפרטי בהתאם 
התורה , ע "פ  המותר , באופן הם  אלו ענינים  שכל 
בעשיית  להשתדל  הקב "ה  מצוה  בדבר , ספק  וכשיש 
ו)עפר  (מים  לקיחת  ע "י לאשתו, איש  בין שלום 
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ב.49) פט "ו, שמו"ר וראה יד . פ"ב, דב"ר
א.50) פו, ב"מ 
ספ"ב.51) צרעת טומאת הל ' כס"מ 
ה"ד .52) פ"ב ממרים הל ' רמב"ם

לט .53) יח , מ "א
ובכ "מ .54) רפי "ז. תניא רפ"ט . יסוה"ת הל ' רמב"ם ראה
בסופן.55) חנוכה הל ' רמב"ם וש"נ. א. קטז, שבת ראה
הי "ז.56) פ"ג  סוטה הל '



לי        

המשכן  ועד ,מקרקע  וביהמ "ק , המשכן של 
מצד  הוא  זה  שכל  התורה , מן פרשה  למחיקת 

מהתורה ]. שלמעלה  ישראל  של  מעלתן

הרמז: ע "ד  בזה  להוסיף  ויש 

על  קאי ואשתו איש   הגלות ובזמן ,
שאסורה  דסוטה  ומצב  המעמד  ובדוגמת  ע "ד  ה "ז

לבעלה ,

טומאותם " בתוך  אתם  "השוכן שנאמר  [ואף 
מעמד  סו"ס  ה "ז ס "א )), (לעיל  כבודו שהזכיר  (כפי
(הבעל ) הקב "ה  של  ורצונו הטהרה , דהיפך  ומצב 
ונקתה  היא  "טהורה  טהרה , של  ומצב  מעמד  שיהי'

זרע " תלד ונזרעה  בצער  יולדת  היתה  "אם  ,
לבנים " יולדת  שחורים  יולדת  היתה  אם  ],בריוח ,

מן  פרשה  שמוחקים  בתורה  ציווי ישנו זה  ועל 
היינו, לאשתו, איש  בין שלום  לעשות  כדי התורה 
קיום  בשלימות  החסרון על  כביכול  מוותר  שהקב "ה 
שיהי' כדי מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני התומ "צ 
האמיתית  בגאולה  ישראל , כנסת  ובין בינו שלום 

והשלימה .

.   יש – לזה  ובהמשך 
כמ "פ ) שאמרתי (כפי עוה "פ  לעורר 

ש " ֿ דין הפסק  לפרסם  צריכים   ",
הדבר  "ואין הגמרא  דברי (כהמשך  לתשובה  ובנוגע 
(כפי  תשובה  עשו כבר  – בתשובה ") אלא  תלוי
עשו  שכבר  כמ "פ  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שאמר 
ועתה  העבודה ), עניני כל  השלימו וכבר  תשובה ,

הענין רק  נשאר    
.

אתם  ד "השוכן בהענין צורך  יהי' לא  – ואז
דהיפך  המצב  שיבטל  כיון טומאותם ", בתוך 
טמאי  שכולנו בזמן גם  – לראש  לכל  הטהרה :

מצד מתים  הרי, הפרה ), אפר  לנו שאין (כיון
אומרים  ויש  הטומאה , נדחית  הציבור  מעלת 

הותרה ) או (דחוי' מעיקרא  ועיקר ,שבטלה  ועוד  ,

ולא  דטומאה , המציאות  תהי' לא  לבוא  שלעתיד 
נצחיים  חיים  אלא  החיים , דהיפך  המציאות  תהי'

הטהרה . בשלימות 

  'תהי לבוא  לעתיד 
המשיח , המלך  שיעשה  הפרה  אפר  ע "י הטהרה 
גם  תהי' בעבר , שהיו הפרות  תשע  על  נוסף  שהרי,

המשיח  מלך  שיעשה  העשירית  יהי'פרה  שבה  ,
רבינו  משה  שעשה  הראשונה  הפרה  מאפר  .גם 

   הפרה אפר  על  נוסף 
כל  מאפר  גם  בה  יהי' רבינו, משה  שעשה  הראשונה 

הדורות  כל  במשך  שנעשו מודגש הפרות  שבזה  ,
הדורות שבגאולה  כל  של  הגאולה  גם  תלוי' שלנו
שלפנ"ז.

.   אפר להזאת  בנוגע 
נאמר  – לבוא  לעתיד  מים הפרה  עליכם  "וזרקתי

הקב "ה . ע "י תהי' שהזריקה  וטהרתם ", טהורים 

   גודל מודגשת  זה  בענין
   יוהכ "פ (פרק  בסוף  המשנה  כלשון ,

" יומא : ב )מסכת   אתם מי לפני
אתכם , מטהר  מי מטהרין  שנאמר ,

מקוה  ואומר  וטהרתם , טהורים  מים  עליכם  וזרקתי
ה ' אף ישראל  הטמאים  את  מטהר  המקוה  מה  ,

ישראל ". את  מטהר  הקב "ה 

" הלשון בדיוק  להוסיף  אתם ויש  מי
מ "ש  ע "ד  – תטהרו","מטהרין" הוי'

הזקן  רבינו שמבאר  (כפי משם (שפירושו
שלמעלה  מדרגא  היא  ישראל  שטהרת  היינו, הוי',
עם  ומאוחדים  קשורים  שישראל  כיון הוי', משם 

שהוא  כפי דהקב "ה  העצם   ועד ,
כלל " וקוצא  אות  בשום  אתרמיז .ש "לא 

החסידות  בתורת  מבואר  שמחרת ועפ "ז הטעם 
הוא  שיוהכ "פ  דכיון – השם " "בשם  נקרא  יוהכ "פ 
היום  לכן, הוי', משם  למעלה  הוי'", "לפני

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

יז.57) ה, נשא
כח .58) ה, שם
עה"פ.59) פרש"י 
ב.60) צז, סנהדרין
ב"ח 61) ה"ט . פ"ה בכורים הל ' רדב"ז סשכ "ה. היראים ל '

137 ע' חכ "ח  בלקו"ש הנסמן סק"ב. סתקס"א מג "א סשכ "ב. יו"ד 
.43 הערה

וש"נ.62) סע"א. פ, פסחים

ספ"ג .63) אדומה פרה הל ' רמב"ם
שם.64) שלמה ובמלאכת מ "ה פ"ג  פרה ראה
שם.65) בהערות ובהנסמן 347 ע' ח "א תשמ "ט  סה"ש ראה
כה.66) לו, יחזקאל 
יג .67) יז, ירמי '
ל .68) טז, אחרי 
ואילך .69) סע"ג  כו, אחרי  לקו"ת
ב.70) רנז, א. יא, זח "ג  וראה ב. פ, פינחס לקו"ת
וש"נ.71) סק"י . הוספות כש"ט 



לב       

"בשם  רק  ונקרא  פרטי, שם  לו אין שלמחרתו
השם ".

עבודת  ע "י גם  הוא  זה  שמעין לומר , ויש 
יוהכ "פ ) של  (ענינו התשובה   כפס "ד]

הרהור הגמרא  צדיק שע "י נעשה  ,תשובה 
בזהר  .וכדאיתא  ויומא  יומא  בכל  חסידי ."זכאי

היא  שהתשובה  דכיון – שלימתא "] תיובתא  עבדין
כאו"א  מגיע  יום  שבכל  נמצא , הוי'", "לפני

לדרגא  מישראל  ." השם "בשם  ,

זה  הוא  מישראל  כאו"א  מזה : ויתירה 
  יהודי קורא  שבה  בתפלה  כמודגש  –

הבקשה  לתוכן ומתאים  המכוון בשם  להקב "ה 
למטה  וההשפעות  ההמשכות  שכל  כידוע  בתפלה ,

הקב "ה  של  בשמותיו שיהודיתלויות  ועי"ז ,
   אלו בשמות  ומתלבש  נמשך 

בכל  למטה  וההשפעה  ההמשכה  תהי' ידם  שעל 
"בעל  – אלקים  בשם  הקריאה  ולדוגמא : המצטרך ,

כולם " הכחות  ובעל  השפעת היכולת  ע "ש  ,
מלשון  – הוי' בשם  הקריאה  או כו', הכחות 

בשאר מהוה  וכן כולה , הבריאה  שמהוה  ע "ש  ,
כמו  בהם , שנקרא  לתוארים  בנוגע  ועד "ז השמות ,
"מגן  בברכת  שאומרים  והנורא " הגבור  "הגדול 
חולים " "רופא  הברכות , בשאר  וכן אברהם ",
הדרגא  – מזה  ולמעלה  וכיו"ב . השנים ", ו"מברך 
כל  מושרשים  זו שבדרגא  השמות , מכל  שלמעלה 

בנ"י.

.   מגן" לברכת  בנוגע 
בתוספות  איתא  – כבודו שהזכיר  אברהם "

אבינו  דאברהם  מלכות , כמו הוי אברהם  ש "אלקי
מלכותו". שהודיע  העולם  כל  על  הקב "ה  המליך 

   את להמליך  – זה  כח 
השנה , בהתחלת  מישראל  לכאו"א  ניתן – הקב "ה 

.כמארז"ל  הקב "ה  בר "ה "אמר  לפני אמרו .

. ושופרות  זכרונות  כדימלכיות  . 
בשופר ".. ובמה  .

ישראל  של  מעלתן גודל  מודגשת  זה  בענין וגם 
שהקב "ה  –   ש "תמליכוני

נעשית  הקב "ה  של  שמלכותו היינו, עליכם ",
 למעלה הם  שבנ"י לעיל  האמור  (ע "ד  דוקא 

כו'). השמות  שנותנים  אלו והם  השמות , מכל 

" המאמר  בהמשך  גם  ומודגש  – "
(לא  היא  הקב "ה  את  להמליך  יהודי של  שפעולתו

ע "י אלא ) בתורה , עמוק  חידוש  אמירת  ע "י
 אלא פשוט , מעשה  סתם  ולא  שופר , דתקיעת 

עם  שקשור  פשוט  מעשה    ממש בהמה  ,
כפשוטה  בהמה  אלא  שבאדם , הבהמית  נפש  (לא 
בלבד , הקרן לוקח  עצמה  הבהמה  ומן ממש ),
הבשר  מחשיבות  רק  (לא  פחותה  שחשיבותו
העור  מחשיבות  גם ) אלא  אדם , מאכל  שנעשה 

טומאה  מקבל  אינו שלכן לבוש , ממנו שעושים 

שגם  יהודי, של  מעלתו מודגשת  שבזה  – 
 ידו שעל  "שופר " עושה  ביותר ) פחות  (דבר 

  !

.   לאמירת בנוגע 
הראשונים  רוב  דעת  – ושופרות  זכרונות  מלכיות 

(אלא  מדרבנן אלא  דאורייתא , חיוב  זה  שאין
המאור  בעל  מדברי אבל  אקראי), שאסמכינהו

מדאורייתא . הוא  שהחיוב  משמע 

   הדעות לרוב  גם 
"דברי  של  המעלה  בזה  יש  – מדרבנן הוא  שהחיוב 
אלא  תורה , מדברי "חמורים " רק  לא  שהם  סופרים "

תורה  מדברי (מתוקים ) "ערבים " .גם 

   לכוונת בנוגע  הוא  החילוק 
כונה " צריכות  "מצות  הפוסקים המצוה , כדברי ,

חובתו, ידי יצא  לא  כיוון לא  אם  מדאורייתא  שבמצוה 
אבל , חובתו. ידי יצא  כיוון לא  אם  גם  דרבנן ובמצוה 
דאורייתא  בין חילוק  שאין משמע  השו"ע  מדברי
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ב.72) מט , קידושין
גמור".73) "צדיק – (סקי "ב) זרוע האור גירסת וע"פ
סע"א.74) רכ , ח "א
וראה 75) ו. פ"ג , (שמו"ר נקרא" אני  מעשי  "לפי  כמארז"ל 

ואילך ). פ"ה התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ "צ בארוכה
שם.76) אדה"ז ושו"ע טור וראה ס"ה. או"ח  שו"ע
פ"ט .77) ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
סע"א.78) מט , שם וראה סע"ב. מ , ברכות
וש"נ.79) סע"א. טז, ר"ה

ה"ח .80) פ"ה כלים הל ' רמב"ם
ועוד .81) א. טז, ר"ה הריטב"א חי ' א. לב, ר"ה הר"ן חידושי 
ר"ה.82) סוף
ה"ד .83) פי "א שם ירושלמי  במשנה. – ב פח , סנהדרין ראה

ועוד .
וש"נ.84) א. יג , ברכות
הבאה.85) בהערה ובהנסמן ס"ה. ס"ס או"ח  אדה"ז שו"ע



לג        

תזהרו לדרבנן  רבותי, תמיד : אומר  אני ולכן .
של  החיוב  מקיימים  שעי"ז יחוד ", "לשם  באמירת 

כונה . צריכות  מצוות 

   שאומרים חב "ד  מנהג 
יחוד " "לשם   אמירת לפני היום , בהתחלת 

כל  לפני יחוד " "לשם  אומרים  ואין שאמר ", "ברוך 
יחוד " ה "לשם  שאמירת  כיון בפ "ע , מצוה 

היא  היום  שבהתחלת    ופועל שנמשך 
שמקיימים  המצוות  לכל  בנוגע  כולו, היום  כל  על 

היום  כרימון"במשך  מצוות  "מלאים  –תרי"ג ,
גרעינים  תרי"ג  בו שיש  הרימון בדוגמת  מצוות ,

נכללים  מצוות  דתרי"ג  הענינים  פרטי שכל  –
"ברוך  לפני היום , בהתחלת  יחוד " "לשם  באמירת 
כולו  העולם  עניני כל  שכולל  העולם ", והי' שאמר 

מצוות . תרי"ג  מקיימים  שבהם 

  מנהג ידעתי לא  אני
לכוונת  בנוגע  לדעתכם  כיוונתי אבל  חב "ד ,
אדון  שהוא  באדנות  קריאתו פירוש  "יכוין השמות ,
ויהי', והוה  שהי' ה "א  ביו"ד  בכתיבתו ויכוין הכל ,
היכולת  בעל  תקיף  שהוא  יכוין אלקים  ובהזכירו

כולם " הכחות  לכוין ובעל  לאדם  שקשה  שכיון –
היום  בהתחלת  אחת  פעם  יכוין וברכה , ברכה  בכל 
במשך  שיאמר  הברכות  בכל  כוונתו שזוהי ויאמר 

יחוד ". "לשם  באמירת  חב "ד  שיטת  מעין היום ,

   ללימוד בנוגע  גם  הוא  כן
אחת התורה  פעם  התורה  ברכת  שמברכים  –

להלימוד  ומהני השחר ), (בברכות  היום  בהתחלת 
דעתו  והסיח  שהפסיק  לאחרי גם  היום , כל  במשך 

שע "י הדעת  והיסח  להפסק  ועד  התורה , מלימוד 
ידיו  ולקדש  לחזור  צריך  במקדש  לעבודה  (שבנוגע 

היא ורגליו  היום  שבהתחלת  שהברכה  כיון ,(
ביותר . גדול  בתוקף 

.   הדעת להיסח  בנוגע 
להרהר  שאסור  למקום  כשנכנסים  התורה  מלימוד 

ֿ יוסף  הבית  מביא  – הכסא  בית  כמו תורה , בדברי

דעתו  מסיח  אינו הכסא  לבית  לצאת  כשמפסיק  שגם 
צריך  נפנה  כשהוא  ש "אף  נוסף , וטעם  מללמוד .

יקנח ". וכיצד  טפח  בגילוי כמו בדינים  ליזהר 

   המ שבמקום גם  חשבה 
להרהר  מותר  שזה  – תורה  בדברי להרהר  אסור  זה 
מלימוד  הדעת  ההיסח  מבטלת  – טומאה  במקום  גם 

התורה .

בפועל  למעשה  שנוגע  שכיון להוסיף , ויש 
מאיסורא , לאפרושי כמו ה "ז בד "ת ), יהרהר  (שלא 

רק  זה  אין יש שאז, אלא  בדבר בלבד ,
לעצמו, בנוגע  רק  ולא  מאיסורא , לאפרושי כדי

כמוך " לרעך  ("ואהבת  להזולת  בנוגע  גם  ),אלא 
שבמקום  שידעו בסביבתו הנמצאים  להזהיר  שצריך 

תורה  בדברי להרהר  אסור  .זה 

   כוונות המכוונים  ישנם 
לפחות  עמוק  שהמקוה  כיון במקוה . הטבילה  בעת 
להרהר  ומותר  בפ "ע , רשות  ה "ז טפחים , עשרה 

גלוי'. ערוה  אין אם  תורה , בדברי

   גם מהני דין ע "פ 
בזרועותיו  גופו מחבק  האדם  "אם  – בידו ההפסק 
אינה  שהיד  שאף  כו', לבו בין הפסקה  חשובה  ה "ז
הגוף  ואין הן א ' גוף  והיד  (שהלב  כיסוי חשובה 
אין  שמ "מ  כיון הפסקה , חשובה  א "ע ), לכסות  יכול 

כו'" רואה  .לבו

   הראש לכיסוי בנוגע  גם 
והראש  שהיד  לפי בידו, ראשו שמכסה  מהני לא 

עצמו  את  לכסות  יכול  הגוף  ואין א ' .גוף 

   חמור אינו הראש  כיסוי
הש "ס  בזמן שהרי, התחתון, החלק  כיסוי כמו כ "כ 
היו  העם  "שרוב  הראש , בכיסוי כ "כ  נזהרים  היו לא 

הראש " בגילוי הרבה  לפעמים  לילך  ,רגילים 
והרמ "א ) הב "י (בזמן האחרונים  בדורות  ודוקא 
מדת  מצד  הראש , דכיסוי הענין חומר  נתחדש 

.חסידות 

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

סק"ח ,86) סתפ"ט  או"ח  מג "א סק"י . שם משנ"ב ראה
שם. ובמחצה"ש

וש"נ.87) פב. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
וש"נ.88) א. נז, ברכות
ועוד .89) ג . ד , שה"ש עה"פ מלבי "ם ראה
ס"ז.90) שם אדה"ז שו"ע סי "א. סמ "ז או"ח  שו"ע ראה
ה"ג .91) פ"ה המקדש ביאת הל ' רמב"ם

בהגהות).92) וכתוב (ד "ה שם לטואו"ח 
יח .93) יט , קדושים
פה.94) סו"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
ס"ד .95) סע"ד  או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ד .96) סצ"א או"ח  (ואדה"ז) שו"ע
ס"ו.97) ס"ב (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע
בתחלתו.98) להצ"צ פס"ד  בארוכה ראה



לד       

הראש  כיסוי הי' ההם  שבימים  לומר , ויש 
בה , לעמוד  יכול  הציבור  רוב  שאין גזירה  בבחינת 

האחרונים . בדורות  משא "כ 

של  מעלתם  את  רואים  זה  בענין שגם  ולהעיר ,
ב "ד  שכאשר  – ס "ו) (כנ"ל  התורה  לגבי ישראל 
שלא  רואים  ואח "כ  בתורה , דין ונעשה  גזירה  גוזר 
היינו, הגזירה , בטלה  ישראל , בכל  הגזירה  נתקבלה 

הב "ד ! את  מנצח  הציבור  שרוב 

   הגבלה זאת  בכל  יש 
בגמרא  כדאיתא  שני בדבר , שהתירו שלאחרי

יקראו  שלא  כדי שלישי, דבר  להתיר  רצו לא  דברים 
שאומר  כפי – הוא  הפשט  אבל  שריא ". דינא  "בית 
הגזירה , את  קיבל  לא  הציבור  שאם  – הרב  כבוד 

מעיקרא . ותקנה  גזירה  כאן אין

   ממש שבקרוב  ויה "ר 
הקב "ה  יתחשב   יכולים שאינם 

גם  הוא  שכן ובפרט  הגלות , גזירת  את  לסבול 
 שפוסקים כפי , שכבר ס "ח ) (כנ"ל 

הגאולה  של  הזמן הגיע  וכבר  הקיצין", כל  "כלו
"ואשיבה  היעוד  שיקויים  וכיון והשלימה , האמיתית 

כבראשונה " הגדול שופטיך  ב "ד  ויעמוד  שיחזור  ,
הענינים  כל  אצלם  ויבררו ישאלו הגזית , בלשכת 

ומיד . תיכף  הפס "ד  ויקבלו בספק , שנשארו

.   לספקות בנוגע 
שישאלו  בגמרא  מצינו המשיח , בזמן שיתעוררו
לבוא  לעתיד  "מתים  ולדוגמא : – ואהרן משה  אצל 
צריכין  אין או ושביעי שלישי הזאה  צריכים 
רבי  את  אלכסנדריא  אנשי ששאלו (מהשאלות 

. להן אמר  חנניא ), בן רבינו יהושע  משה  לכשיבוא  .
לשאול עמהם " לטרוח  יצטרכו שלא  משמע  ומזה  ,

מיד אצל  שילכו כיון , ?

]   משתדל אני (בחיוך ):
לשאול  שיצטרכו הרבנים ... כבוד  את  להגדיל 

.   ללכת כדאי יותר  אבל 
לסנהדרין]. ללכת  מאשר  ואהרן למשה  ישר 

   ישאלו רבינו משה  אצל 
"דברי  השמועה ", מפי שלמדו ל "דברים  בנוגע 
עד  איש  מפי איש  המסורה  ע "פ  שקיבלו – קבלה "

מסיני  קיבל  אם  – מסיני" למשה  "הלכה  רבינו, משה 
הדין", מן שלמדים  ב "דברים  אבל  כך ; או כך 
כיון  – בהן" נדרשת  שהתורה  המדות  מן "באחת 
רבים  "אחרי הגדול , ב "ד  של  הרוב  בדעת  שתלוי

או הטות "ל  רבינו, משה  אצל  הבירור  יועיל  לא  ,
בהכרעת  צורך  יש  אלא  שנים , רק  שהם  ואהרן, משה 

ואחד . שבעים  של  הגדול  דב "ד  הרוב 

מעלת  מהני לא  ֿ דא  רבינו,[ובכגון דמשה 
"לא  שהתורה  כיון דבר , לחדש  רשאי נביא  אין שהרי

היא " .בשמים 

התורה , קבלת  בשלשלת  "נביאים " שמצינו וזה 
ליהושע כמ "ש  ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה 

וזקנים  לזקנים  בתור ויהושע  זה  אין – "
להם  שנמסרה  אלא  והם נבואה , רבינו, ממשה 

מסרו מסרו כנסת ("ונביאים  לאנשי ("
הגדולה ].

התורה  בדיני לשינויים  מקום  יש  זה  ומטעם 
הגדול  בב "ד  הרוב  דעת  ע "פ  ההלכה  בהם  שנקבעה 

הגדול  ב "ד  של  הרוב  דעת  ע "פ  – ,
ההם ",כמ "ש  בימים  יהי' אשר  השופט  "אל 

שבדורך " דין בית  אחד  אלא  ללכת  חייב  ,"אינך 
תהי' המשיח  שבימות  הגדול  בב "ד  הרוב  דעת  ואם 
שלפנ"ז, שבדורות  הגדול  בב "ד  הרוב  מדעת  שונה 
שבימות  הגדול  דב "ד  הרוב  כדעת  ההלכה  תקבע 

המשיח .

האריז"ל  בכתבי מ "ש  לבאר  יש  שלעתיד ועפ "ז
שבימות  הגדול  שב "ד  כיון – כב "ש  הלכה  תהי' לבוא 

כב "ש  תהי' הרוב  ודעת  למנין, יעמוד  .המשיח 

  "טפי "מחדדי ,ב "ש 
הרוב , שהם  כב "ה  שהלכה  קול  לבת  הוצרכו ולכן
אחר  הולכים  טפי מחדדי שהמיעוט  אף  כלומר ,

היו"הרוב  ועלובין שנוחין "מפני וגם  ,.
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ה"ח .99) פ"ב ממרים הל ' רמב"ם א. לז, ע"ז
כו.100) א, ישעי '
ב.101) ה, יומא וראה ב. ע, נדה

רפ"ח .102) סנהדרין הל ' רמב"ם ב. כג , משפטים
רפ"ט .103) יסוה"ת הל ' רמב"ם
רפ 104) "א.אבות
ט .105) יז, שופטים
רפ"ב.106) ממרים הל ' רמב"ם
ועוד .107) ב. יז, לזח "א מק"מ 
תצא 108) מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס בארוכה ראה

ס"ז. ואילך ) 282 ע' ח "ג  תנש"א (התוועדויות
א.109) יד , יבמות
יהושע 110) רבי  תוד "ה סע"ב. ו, עירובין – כאן תוד "ה ראה

ב. נט , ב"מ  – בשמים לא תוד "ה שם. יבמות –
ב.111) יג , עירובין



לה        

   שה הפס "ד  לכה אבל ,
אלא  ֿ קול ), הבת  (ע "פ  נבואה  של  בגדר  אינו כב "ה 
ודעתם , שכלם  ע "פ  שלמדו כפי הרוב  הכרעת  ע "פ 
הכללים  ע "פ  כו', ופלפול  שקו"ט  של  באופן
נדרשת  שהתורה  מדות  (י"ג  רבינו ממשה  שקיבלו
להיותם  הרוב , בדעת  תלויים  שאינם  כללים  בהם ),
והפלפול  השקו"ט  כל  מיוסדת  ועליהם  הקבלה , מפי

הרוב . דעת  ע "פ  להכרעה  עד 

.   בנוגע חקירה  יש 
בזמן  שנעשו דברים  על  לבוא  לעתיד  קרבנות  לחיוב 

ע "י הזה  הזה  בזמן הכפרה  נעשית  – גיסא  מחד  :
במסכת  הגמרא  כדברי קרבנות , סדר  לימוד 

שמא מגילה  רבש "ע  הקב "ה  לפני אברהם  "אמר 
. לפניך  חוטאים  ישראל  לי ח "ו קחה  לו אמר  .

וגו' משולשת  קיים .עגלה  ביהמ "ק  שאין בזמן .
סדר  להם  תקנתי כבר  לו, אמר  עליהם , תהא  מה 
עליהן  אני מעלה  בהן שקוראין זמן כל  קרבנות ,
בתורת  העוסק  ("כל  קרבן לפני מקריבין כאילו

חטאת " הקריב  כאילו כל חטאת  על  אני ומוחל  (
שרבי  מצינו – גיסא  לאידך  אבל  עוונותיהם ",
המקדש  בית  לכשיבנה  פנקסו על  "כתב  ישמעאל 

שמינה " חטאת  שהעסק אביא  משמע  שמזה  ,
רק  הוא  קרבנות  אבל בתורת  קרבן, הקריב 

ביהמ "ק . כשיבנה  הקרבן חיוב  פוטר  זה  אין

   הוא הקרבן חיוב 
התשובה  שלפנ"ז, ברגע  אבל  ביהמ "ק , כשיבנה 
בתורת  והעסק  הקריאה  ע "י בשלימותה  היא 

שפתינו" פרים  ד "ונשלמה  באופן ,הקרבנות 
מלשון (גם ) שגם "נשלמה " כך , ,

כל  את  לו שיש  היינו, בשלימות , היא  התשובה 
המעלה  גם  כולל  גמור , ֿ תשובה  בעל  של  המעלות 

הגאולה  באה  ידה  אתא שעל  ש "משיח  ועד  ,

בתיובתא " צדיקייא  צדיקים לאתבא  אצל  שגם  ,
התשובה . מעלת  תהי'

לגיור : בנוגע  – זה  בענין מיוחד  וחידוש 

מילה  ע "י נעשה  קיים  הי' שביהמ "ק  בזמן גיור 
קרבן וטבילה  שם  שאין הזה  "בזמן ואילו ,

יביא  ביהמ "ק  וכשיבנה  וטבילה , מילה  צריך 
דבר .קרבן" לכל  גמור " "גר  ה "ה  ואעפ "כ , ,

   ממ "ש למדים  זה  דין

גו' גר  אתכם  יגור  דליכא "וכי "אע "ג  ,"
.מקדש "

   בזה –והחידוש 
בלבד  זו שלא  , דבר לכל  גמור " כ "גר  דינו

גם  אלא  , דבר לכל  גמור " "גר  ה "ה 
להנשא  יכולה  (ובתו קדשים  באכילת  שמותר  ועד 
בתחלת  ביהמ "ק  כשיבנה  בכהונה  שישמש  לכהן

המקדש " ש "בונה  המשיח , עוד ימות  ,(
הוא  הזה  בזמן שהתגייר  הגיור  כי, קרבן, שהביא 

בפ "ע . חיוב  הוא  והקרבן גמור , גיור 

.   לשיעורים בנוגע  גם 
במסכת  שמצינו כפי – לבוא  לעתיד  שינוי יתכן

יכתוב יומא  הזה  בזמן מכזית  פחות  שהאוכל 
בימיו  המקדש  בית  יבנה  שמא  אכלתי, הזה  כשיעור 
שחייב  ויאמרו הלכה  ותתחדש  דין בית  ויתחדש 

קטן. כזית  על  קרבן

  , בפ "ע הו"ע  שיעורים 
פחות  שאכל  מפני קרבן, חייב  כשאינו גם  כי,
רק  הוא  שהשיעור  כיון איסור , דבר  ה "ז מכשיעור ,
בפחות  גם  בתקפו הוא  האיסור  אבל  עונש , לגבי

התורה  מן אסור  שיעור  חצי שהרי .מכשיעור ,

   שהכה באדם  נסתפקתי
שלוקה  פרוטה  שוה  בה  שאין הכאה  חבירו את 
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צו.112) פ' קדומים ונחל  דוד  ראש ויקרא. פ' דוד  פני  ראה
(לר"ח  חיים לב שו"ת בארוכה וראה ס"ג . סס"ה אומץ יוסף שו"ת

סכ "ט . או"ח  פלג 'י )
וש"נ.113) ב. לא,
ט .114) טו, לך  לך 
בסופה.115) מנחות
ב.116) יב, שבת
סוס"א.117) (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה ג . יד , הושע
ובכ "מ .118) רע"ג . ל , ראה פ' לקו"ת ראה
ה"ה.119) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. צז, סנהדרין ראה

ובכ "מ .120) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה
ה"ה.ר 121) פי "ג  ביאה איסורי  הל ' מב"ם
א.122) ט , כריתות יד . טו, שלח 
שם.123) כריתות פרש"י 
ואילך .124) 160 ע' חכ "ו לקו"ש בארוכה .ראה
רפי "א.125) מלכים הל ' רמב"ם
א.126) פ,
א.127) עד , שם



לו       

שמשלם  פרוטה , שוה  בה  שיש  בהכאה  (משא "כ 
לוקה ) הכאה ואינו ולהכותו לחזור  יכול  אם  ,

ההכאות  ששתי באופן פרוטה , שוה  בה  שאין
ויפטר  פרוטה  שוה  וישלם  פרוטה , לשוה  יצטרפו
מלקות . חיוב  גורמת  בפ "ע  הכאה  שכל  או ממלקות ,

   פרוטה דשוה  השיעור 
בפחות  גם  אבל  תשלומין, לחיוב  בנוגע  הוא 
כאמור , איסור , ישנו תשלומין חיוב  שאין מכשיעור 

התורה . מן אסור  שיעור  חצי שגם 

   אם דעות  חילוקי יש 
בכל  הוא  שיעור  חצי של  באכילה האיסור  או דבר 

.בלבד 

   הזקן רבינו מדברי

במידי  רק  לא  הוא  שיעור  דחצי שהאיסור  משמע 
איסורים , בשאר  גם  אלא  בקרא ), (שמפורש  דאכילה 

בנוגע  אלא  אינו שהשיעור  טעמא , בתר  וזיל 
אבל  בפחות האיסור , גם  בתקפו הוא  האיסור 

מכשיעור .

   מדברי גם  משמע  כך 
שבת  במסכת  פחות רש "י לאפות  מותר  "וכי –

מיהא  איסורא  ליכא  חטאת  דחיוב  "נהי מכשיעור ",
התורה ". מן אסור  שיעור  חצי דקיי"ל  איכא ,

   במהר "ם פלא  דבר  יש 
אינו חלאווה  שיעור  מחצי שפחות  שס "ל  –

התורה  מן רוב אסור  ודעת  יחיד , דעת  זוהי אבל  .
פחות  גם  אלא  דוקא , לאו שיעור  שחצי הפוסקים 

התורה  מן אסור  שהוא , כל  אפילו שיעור , .מחצי

   אהלים יושב  בעל 

המדרש  דברי את  בביאור  הפסוק מאריך  על 

כתיב  אין "ואכלתי ואוכל ", העץ  מן לי נתנה  "היא 

תמוה , דלכאורה  ואוכל ", אכלתי ואוכל , אלא  כאן
פחות  ש "אכלתי" – זה " דבר  יאמר  קדוש  "פה 
כדי  (בהפסק  משיעור  פחות  "ואוכל " משיעור ,
אשר  העץ  "המן לו נאמר  זה  ועל  פרס ), אכילת 

אכלת " ממנו אכל  לבלתי שהציווי צויתיך  לרמז ,
אכילה , משמעות  כל  משיעור , פחות  על  גם  הי'

שהוא . כל  אפילו

   מצינו מזה  יתירה 
הוא  ויכול  שיעור  לו אין ש "משהו – בפוסקים 

משהויין" אלפים  לאלפי ולהתחלק  .להתפשט 

   במיוחד נוגע  זה  דין
משהו  גם  שהוא , בכל  שאיסורו בפסח  לחמץ 

דמשהו.

.   הרדב "ז כותב
כל  משאר  יותר  בחמץ  תורה  שהחמירה  שהטעם 

בפסח  שחמץ  מפני הוא , ליצה "ר .איסורים , רומז
מ "ש  גם  לבאר  יש  לא ועפ "ז גו' שאור  כל  "כי

שקרבן  – שהוא  כל  אפילו דייקא , "כל " תקטירו",
גם  אלא ) בפסח , רק  (לא  ממנו להקריב  אסור  לה '

השנה . בכל 

  , השבועות בחג  מלבד 
הלחם  שתי מקריבים  שבו  שאינם (אף 
ועליה  המזבח , על  נאמר קריבים  ראשית ם  "קרבן

יעלו" לא  המזבח  ואל  לה ' אותם  ).תקריבו

האדם  בעבודת  הוא וענינו חמץ  שאיסור  –
בעניני אבל  גאוה , ואדרבה :משום  שאני, קדושה 

שגאוה  בלבד  זו עוד לא  אלא  קדושה , בעניני
הו"ע  קדושה  בעניני שהגאוה  זאת , ,

ה '".כמ "ש  בדרכי לבו "ויגבה 

(שבו  השבועות  בחג  במיוחד  מודגש  זה  וענין
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וש"נ. ואילך ).
בקו"א.130) סש"ב ס"ד . סש"מ  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
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א.131) עד ,
לר"ע).132) (ד "ה ב מד , פסחים
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יב.137) ג , בראשית
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חכ "ט 139) לקו"ש וראה סט "ז. סתמ "ז או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .156 ע'
להחיד "א 140) הרגל  בשמחת הובא סתתקע"ז. ח "ג  שו"ת

א'". "לימוד 
(ח "ב 141) בזהר שמחלק כפי  השנה, ימות בשאר משא"כ 

השנה. ימות לשאר הפסח  דימי  התקופה בין ואילך ) סע"א קפג ,
יא.142) ב, ויקרא
ב.143) נב, מנחות יז. כג , אמור
יב.ויק 144) ב, רא
ה"ג .145) פי "ב הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם
וש"נ.146) ואילך . 31 ס"ע חכ "ב לקו"ש ראה
ו.147) יז, דה"ב



לז        

מתן  "זמן החמץ ), מן הלחם  שתי מקריבים 
לקבל  שזכה  התוקף  בכל  גאה  שיהודי – תורתנו"
ולא  בתורה , דינים  ולפסוק  לברר  וזכה  התורה , את 
להיות  הכח  לו ניתן שעה  הוראת  שבתור  אלא  עוד 

ס "ו). (כנ"ל  הגבלות  כל  ללא  התורה  על  בעה "ב 

יתבטל  ממש  שבקרוב  – העיקר  והוא  – ויה "ר 
ליצה "ר , שרומז שבחמץ  ֿ רצוי הבלתי הענין לגמרי

הארץ ",כמ "ש  מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 
"רוח " אפילו אלא ) "משהו", רק  (לא  ישאר  שלא 

בלבד .

   הקדושה רוח  תתגלה  ואז
ה '" משיח  אפינו "רוח  –.

   כבר נאמר  זה  על 
פני  על  מרחפת  אלקים  "ורוח  הבריאה  בהתחלת 

במדרש המים " כדאיתא  , מלך של  רוחו "זה 
המשיח ".

יהי  אלקים  "ויאמר  נאמר  לאח "ז שרק  ולהעיר ,
אור " ויהי אור אור  שנברא  לפני שעוד  היינו, ,

המשיח "! מלך  של  "רוחו כבר  היתה  בעולם 

  , התורה על  רומז "מים "
תורה " אלא  מים  משיח ""אין של  ש "רוחו וכיון ,

כפי  – מהתורה  למעלה  ה "ז המים ", פני "על  היא 
הוא  (שמשיח  שישראל  ס "ג ) (לעיל  כבודו שאמר 

מהתורה . למעלה  הם  ישראל ) של  גואלן

   בדיוק להוסיף  ויש 
"על  שישראל הלשון פנימיות , מלשון – המים "

למ  גם הם  דהמים .עלה 

.   להחליט צריכים 
מיד ! לבוא  צריך  שהמשיח  ולפסוק 

  . ממש מיד 

   לפי לא  דידן, מיד 
שלנו. הפס "ד  לפי אלא  מבינים , שאחרים 

  , יותר לחכות  מה  אין

עשו  וכבר  העבודה , עניני כל  סיימו שכבר  כיון
תשובה ,      – .

אלא  תלוי הדבר  זמן,"אין משך  לפני הי' "
הדבר  אין תשובה ) עשו שכבר  (לאחרי עכשיו אבל 

אלא  תלוי   זה שצריך  מה  כל  .
ואומר  באצבעו "מראה  ממש , בפועל  משיח  שיבוא 

צדקנו!זה " משיח  זה  ,

(יום  קודש  שבת  ממוצאי בבואנו ובפרט 
משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  היינו,ראשון), ,

סעודה  עם  משיחא  מלכא  דוד  ביאת  את  שמקשרים 
גם  מודגשת  שבזה  הגשמי, הגוף  בשביל  גשמית 

הגאולה  של  שייכותה   בנוגע ועאכו"כ  ,
להנשמה .

   מצינו ֿ תורה  במתן גם 
לכם " נמי דבעינן בעצרת  מודים  ומפרש ש "הכל  ,

אע "פ  כלומר , ומשתה ", במאכל  בו "שישמח  רש "י
שמחת  גם  בו צ "ל  מ "מ , רוחני, הו"ע  ֿ תורה  שמתן

הגוף .

   כמבואר – מזה  ויתירה 
הנשמה  תהי' לבוא  שלעתיד  חב "ד  חסידות  בתורת 

הגוף  מן שהגוף ניזונית  הוא  הזה  בזמן הסדר  .
לבוא , לעתיד  אבל  הנשמה , מן חיותו מקבל 
ומקורם , לשרשם  ויתעלו הענינים  כל  כשיתבררו
תהי' שהנשמה  הנשמה , על  הגוף  מעלת  תתגלה 
גודל  יותר  עוד  מודגשת  (ובזה  הגוף  מן ניזונית 

ס "ד ). כנ"ל  הגוף , דבריאות  החשיבות 

באופן  ממש , בפועל  כן שיהי' – והעיקר 
ממש , ומיד  ותיכף  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה 
שסוף  בלבד  זו שלא  כמ "פ  ומדגיש  חוזר  שהנני כפי

אלא  לבוא , הגאולה     
 את שיפתח  מישראל  ואחת  אחד  לכל  ומחכה  ,

החדר !!ה  לתוך  הגאולה  את  ויסחוב  דלת 

    פלוגתא יש  לגאולה  בנוגע 
אלי  "שובו אומר  הקב "ה  וכנס "י: הקב "ה  בין

אליכם " ה 'ואשובה  "השיבנו אומרת  וכנס "י ,
ונשובה " הלכה אלקיך  ורבים  שיחיד  וכיון .
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לח       

ה ' "השיבנו שצ "ל  כנס "י כמו ההלכה  כרבים ,
ונשובה ". אלקיך 

   רבים "אחרי הכלל 
דרקיעא , במתיבתא  בפלוגתא  גם  הוא  להטות "
דרקיעא , ומתיבתא  הקב "ה  בין בפלוגתא  ואפילו
מטה , של  בב "ד  בנ"י של  פס "ד  כשישנו ועאכו"כ 

כמותם . שהלכה  בודאי

   בין לפלוגתא  בנוגע 
כותב  ה '", "השיבנו או אלי" "שובו וכנס "י, הקב "ה 
שהלכתא  הוא  הכלל  מאד : יפה  דבר  חי איש  הבן

בדיני  וכשמואל  באיסורי בפלוגתת כרב  ואעפ "כ , ,
ההלכה  גבר , תתאה  או גבר  עילאה  אם  ושמואל  רב 
כשמואל  אלא ) גבר , עילאה  שס "ל  כרב  (לא  היא 

להקב "ה :גבר "ש " אומרים  זה  ועל  .
כאן  אבל  גבר ), (עילאה  כמותך  הלכה  תמיד  רבש "ע ,

ש " היא  ה '",ההלכה  "השיבנו ולכן גבר ",
.כדברי

   שיקויים – והעיקר 
לארץ  שנבוא  עד  לחכות  ולא  ממש , ומיד  תיכף  בפועל 
אע "פ  ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  ישראל ,
על  יקפיד  לא  ובודאי לארץ , בחוץ  כעת  נמצא  שכבודו
בחוץ  כשנמצא  ומיד , תיכף  תבוא  שהגאולה  כך 
ישראל . לארץ  ולעלות  להטלטל  אח "כ  ויצטרך  לארץ ,

.   בלילה מחר 
ומטר ", טל  "ותן ישראל  בארץ  לומר  מתחילים 
ומטר " טל  "ותן לומר  מתחילים  בחו"ל  משא "כ 

תשרי  תקופת  לאחר  יום  איך ששים  שאלה  ויש  .
עתה , כמוני בחו"ל , שנמצא  ישראל  ארץ  בן נוהג 

חו"ל . כמנהג  או א "י כמנהג 

   חילוקי יש  זה  בענין
בפוסקים  ע דעות  כת "ר  נוהג  איך  – בהיותו . תה 

לארץ ? בחוץ 

   הרדב "ז כדעת  אנהג  אני

שהחיד "א  זה (אף  על  שנמצא חולק  א "י שבן (

בברכת  שכוונתו כיון א "י, כמנהג  נוהג  בחו"ל 
מקומו  ישראל , בארץ  פרנסתו על  היא  השנים 

זמני. באופן בו שנמצא  למקום  בנוגע  ולא  הקבוע ,

ציבור  שליח  שמשמש  א "י בן אודות  גם  [דובר 
לחזרת  לחש  תפלת  בין לחלק  מקום  יש  אם  –
הש "ץ  ובחזרת  כבא "י, יאמר  לחש  שבתפלת  הש "ץ ,

כבחו"ל  כוונות יאמר  שיש  הקבלה  ע "פ  (ובפרט 
בחזרת  מיוחדות  וכוונות  לחש  בתפלת  מיוחדות 
הוא  בלחש  מתפלל  שהש "ץ  שהטעם  אע "פ  הש "ץ ),
עצמו  את  שיכין בפיו, סדורה  תפלתו שתהא  כדי

בציבור ]. להתפלל 

   העכט הרב  של  בקהילה 
הספרדים  כמנהג  שנוהג  ענינים  יש  כאן), (שנמצא 

הקודש . בארץ 

   נוהגים ֿ כנסיות  הבתי בא '
יום . בכל  כהנים  ברכת  לברך  גם 

לדוכן  לעלות  הספרדים  מנהג  אודות  גם  [דובר 
התענית  ימי בשאר  וכן ביוה "כ , נעילה  בתפלת  גם 
גם  ונזכר  החמה . לשקיעת  סמוך  מנחה  כשמתפללים 
לפני  במקוה  יטבלו שהכהנים  המקפידים  שיש 

נזכר  הדברים  ובהמשך  כפיהם . ע "ד שנושאים  גם 
בנוגע  לאשכנזים  ספרדים  בין המנהגים  חילוקי
מלבדו, כהנים  עוד  כשיש  דהש "ץ  כפים  לנשיאת 
"והכהנים " באמירת  הש "ץ  לכריעת  בנוגע  וכן

ליוה "כ ]. עבודה  בסדר 

   של חלקם  אשרי
רק  (לא  יום  בכל  כפים  לנשיאת  שזכו הספרדים 

בחו"ל ביו"ט ) שגם  להנהיג  רצה  הזקן רבינו – .
ולאחרי  יום , בכל  כפים  נשיאת  מצות  יקיימו
תקנה  יקבל  שהציבור  בידו עלה  לא  ההשתדלות 

.זו 

האמיתית  הגאולה  שתבוא  – לזה  והעצה 
בבית  כהנים  ברכת  תהי' ואז ומיד , תיכף  והשלימה 

המפורש  ובשם  את המקדש , שילמדו (לאחרי
המפורש ). שם  לבטא  איך  הכהנים 
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וש"נ.160) רע"ב. מט , בכורות
ובפרש"י .161) רע"א עו, פסחים
רסקי "ז.162) או"ח  ואדה"ז טושו"ע
סקי "א.163) שם החיים כף וראה סק"ב. שם או"ח  פר"ח 

וש"נ.
שם.164) בפר"ח  הובא סנ"ח .
סק"ה.165) שם ברכ "י 
טל 166) ותן לומר שהתחיל  לאחרי  מא"י  יצא אם משא"כ 

סק"ו). (שם א"י  כמנהג  לומר שממשיך  החיד "א גם מודה ומטר,
סק"ח .167) שם ברכ "י  ראה
תשמ "ו 168) .3107 ע' ח "ה תשמ "ה התוועדויות גם ראה

.841 ע' ח "ב
(169.448 ע' חי "ח  לקו"ש גם ראה
פי "ד 170) כפים נשיאת הל ' רמב"ם א. לח , הי "א.סוטה



לט        

.  – לביהמ "ק  בנוגע 
הרמב "ם  (כדעת  שיבנוהו עד  לחכות  צריכים  לא 

העתיד  ש "מקדש  כיון המקדש "), "בונה  שמשיח 
השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  בנוי מצפין שאנו

ותוספות  רש "י ).(כדעת 

   להתגלות יכול  ולכן
גם  ממש .ולבוא  עתה  ,

   היעוד יקויים  ואז

ביצי"מ  שהי' כפי יאיר ", כיום  צריכים "לילה  – .
ממש . הגאולה  שתבוא  לפסוק 

   ברגע ממש , ומיד  תיכף 
מקום  אין שאין ממש , בפועל  ובמעשה  כמימרא ,
כדעת  להכריע  שצריך  ומחלוקת  ושקו"ט  לפלפול 

מארז"ל  ע "ד  עד הרוב , כו' הלכה  למדין "אין
הלכה  לו ".שיאמרו

   ברכה לקבל  רצוני
שמעתא  "לאסוקי אותנו יזכה  שהקב "ה  מכבודו

דהלכתא " הלכה "אליבא  בדבר  נכשל  "שלא  ,,
לגאולה  בנוגע  הלכה  נפסוק  כזו, ברכה  וכשאקבל 
לבוא  צריך  שמשיח  ֿ טבעי) על  ענין היותה  (עם 

מיד . ויבוא  מיד ,

  . ממש בפועל 

(הרב  כהן גם  בו שיש  ֿ דין בית  לכם  שיש  ובפרט 
הרמב "ם  כפס "ד  שליט "א ), ש "מצוה שפירא 

(אע "פ  ולוים " כהנים  גדולה  בסנהדרין להיות 
זה  הרי ישראלים  כולם  היו אפילו מצאו לא  ש "אם 
של  באופן יהיו דלעת "ל  הענינים  כל  והרי מותר "),
אצלנו: שאומרים  (כפי המובחר  מן מצוה 
הקשורים  בהלכות  ועאכו"כ  אריבער "), "לכתחילה 
מסיים  שבהם  לגאולה , וההכנה  הגאולה  בעניני
הזמן  "ובאותו ההלכות : ספר  את  הרמב "ם  וחותם 
כל  עסק  יהי' ולא  כעפר , מצויין המעדנים  כל  כו'

שנאמר  וכו', בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  כי העולם 
מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה 

תשובה  בהלכות  גם  מובא  זה  שענין ,ולהעיר ,
שמוסיפו  מכסים ", לים  "כמים  הפסוק  סיום  ללא 
מרומז  שבזה  לומר , ויש  דוקא , חיבורו בסיום 
צריך  החיבור ) לסיום  (מתאים  הגלות  שבסיום 

מכסים ". לים  "כמים  גם  להיות 

תורה ", אלא  מים  "אין תורה , על  רומז – "מים "
ששייך  התורה , מקור  זה  מכסים " לים  ו"כמים 
ישראל , בארץ  ובפרט  דין, שבבית  לרבנים  במיוחד 
מירושלים " ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי כמ "ש 

תלוי ה "ז –.

   גם לפסוק  מוכנים  אנחנו
כדעת  פוסקים  אנו שהרי בגולה , עדיין כשנמצאים 
כמו  ה "ז בחו"ל  כשנמצאים  שגם  הרדב "ז,
נפסוק  ואנחנו סי"ח ), (כנ"ל  בא "י שנמצאים 

ממש . מיד  יבוא  שמשיח 

   מובא החסידות  בתורת 
נמצא  הוא  שם  אדם  של  שרצונו .שבמקום 

" – עירובין מהלכות  הראי' של וידועה 
שמזונותיו  וכיון הוא , מזונותיו במקום  ודירתו אדם 

כאילו ה "ז ביה "ש , שם  מונחים  , שם שבת 
לכל  אמה  אלפי עירובו ממקום  למחר  להלך  ויכול 

בבית " ולן ששבת  אע "פ  .רוח 

כאן, נמצא  כשכבודו שגם  בידי ספק  אין
ובמקום  וירושלים , בציון ישראל , בארץ  מחשבתו
שימשיך  ויה "ר  נמצא . הוא  שם  אדם  של  שמחשבתו
באנשי  וק "ו וכ "ש  בחו"ל , גם  ישראל  ארץ  מקדושת 

חו"ל .

. שליט "א אליהו הרב  של  לבקשתו במענה 
צדקה  יהודה  הרב  עבור  שלימה  רפואה  לברכת 

זכותו שליט "א  את  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  ,
המשנה  כהוראת  הרבה , תלמידים  שהעמיד 

במשך  בפועל  שקיימה  הרבה ", תלמידים  "והעמידו
אמר : ואח "כ  רבות . שנים 

לעולם  רפואה  מביאה  שתהי'תורה  ויה "ר  .
בנ"י  לכל  ממש  בקרוב  שלימה  וגם  קרובה  רפואה 
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69 ועוד .171) סע"א. מא, סוכה
שם.172) ותוס' פרש"י 
יב.173) קלט , תהלים
שם.174) בנצו"ז בהנסמן וראה א. לח , זח "ב
ב.175) קל , ב"ב
א.176) כו, יומא
ב.177) כח , ברכות
ה"ב.178) פ"ב סנהדרין הל '
ט .179) יא, ישעי '

ה"ב.180) פ"ט 
וש"נ.181) סל "ח . הוספות כש"ט 
סת"ח .182) או"ח  אדה"ז שו"ע
א'183) ביום נלב"ע זצ"ל  צדקה יהודה הרב המו"ל : הערת

מרחשון. י "ב
ועוד .184) א. נד , עירובין ראה



מ       

עיקרית  הכי להרפואה  ועד  שהם , מקום  בכל 
– הגלות  רפואת  – כפשוטה ) רפואה  על  (בהוספה 
שרומזת  אל "ף , אות  ב "גלות " שמוסיפים  עי"ז

"גאולת " מ "גלות " ונעשה  עולם , של  ,לאלופו
תיכף  והשלימה  האמיתית  בגאולה  בנ"י כל  גאולת 
ואז  הקודש , לארץ  חוזר  שכבודו לפני ממש , ומיד 
ובזקנינו  "בנערינו ישראל , לארץ  יחדיו כולנו ניסע 

ובבנותינו" בבנינו .גו'

  .אמן

   ותודה והצלחה  ברכה 
רבה .

  . הרב כבוד  רבה  תודה 

   ממש שבקרוב  יה "ר 
קדשו  בהיכל  כבודו את  אבקר  אזי הגאולה , תהי'

הקודש . בארץ 

  ! הבא ברוך  (בהתלהבות ):
השם ". בשם  הבא  "ברוך  רבה : בשמחה  יגיד  אני

בנו  את  הציג  שליט "א  אליהו שיש הרב  באמרו ,
תורה  ללמוד  שימשיך  אותו לחזק  וצריך  כולל , לו
בתורה . גדול  להיות  ויגדל  מעלה  מעלה  ויעלה 

שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  ואמר 

הרבים  כל  את  שכולל  – פירושו "כולל " אמן.
בלשון  "כולל " אחד , ענין מהם  ועושה  הלומדים 
עם  שקשור  רבים ), בלשון "כוללים " (ולא  יחיד 
יהי' עולם  של  שיחידו ויה "ר  עולם ". של  "יחידו
וטוב  שמחה  מתוך  תורה  וילמדו ביניהם , שרוי

והצלחה . ברכה  לבב .

הרב  את  ללוות  יצא  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
ר "ת  – אש "ל  (בחיוך ): לו ואמר  שליט "א , אליהו

 כילה'תי'וי'לווי קיימתי, לא  ושתי' אכילה  .
אקיים .

   שנזכה מהשי"ת  יה "ר 
ממש . היום  מיד , הגואל  לביאת 

   ובזכות הלילה . עוד 
השכינה  פני גם  נקבל  אורחים  .קבלת 

אליהו  הרב  את  ליווה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
בידו  עודד  המכונית , לנסיעת  ובהמתינו שליט "א ,
תצאו  בשמחה  "כי שניגנו שיחיו הנאספים  את  הק '

תובלון" ].ובשלום 
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ובכ "מ .185) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ט .186) יו"ד , בא

חט "ו 187) בלקו"ש הנסמן קי . מזמור תהלים מדרש ראה
.501 ס"ע
פני188) מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה א: קכז, שבת ראה
שכינה".
יב.189) נה, ישעי '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dcp(iying meil)

,yinyz mcew dnvr wecal dkixv dpi`e `id dxedh zwfga
àúîa déúéìc àëéä ìáà,xira dlra oi`y ote`a la` -àìc £¨¥¨§¥¥§¨¨§Ÿ

dLôpà àéîø,dyibxnyk wecal ler dilr lhen oi`y -àì- ¨§¨©©§¨Ÿ
dpi` okle ,dnvr dwca `le dyibxd `ny ,dxdh zwfga dpi`

,`id d`nhy zrceiïì òîLî à÷epzpyna `pzd eprinyn - ¨©§©¨
dpi`e ,dxdh zwfga ezy` jxcd on `ad s` `l` ,ok xacd oi`y

.yinyz mcew dwica dkixv
:epzpyna dxen`d dwfgd z` dliabn `xnbdLé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àaL àeäå ,äàéNð äãeäé éaø íeMîjxcd on dlraCBúa dàöîe ¦©¦§¨§¦¨§¤¨§¨¨§
dúðBò éîédzii`xl mei miyely jeza epiide ,miyp aex zper - §¥¨¨

.dxdh zwfga dpi` ,mei miyly exar xak m` la` ,zncewd
:ztqep dlabd siqen `ped axeðL àì ,àðeä áø øîàdy` lky ¨©©¨Ÿ¨

,dzper ini jeza dlra d`vny lk ,dxdh zwfgaàlàdy`a ¤¨
úñå dì ïéàL,mc zii`xl reawúñå dì Lé ìáà,reawøeñàdlra ¤¥¨¤¤£¨¤¨¤¤¨

ìLnL.dwica `la dnr §©¥
:`xnbd ddnzàéiì étìkdf xac dpet okidl -`lde ,,äaøcà §©¥©¨©§©¨
àøazñî àëtéàm`y ,xazqnd `ed jtidd -úñå dì ïéàdpi` ¦§¨¦§©§¨¥¨¤¤

c meyn ,dxdh zwfgaéàæç àîéà`ny xnel yi onf lkay - ¥¨£©
la` ,d`nhpe mc dz`xdì òéá÷ úñå ,úñå dì Léonfd reaw - ¤¨¤¤¤¤§¦©¨

zwfgae ,dz`x `ny yeygl oi` df onf ribd `ly lke ,d`exy
.`id dxdh

:`ped ax ixac z` zpwzn `xnbdøîzéà éëä øîzéà éà àlà- ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jky jgxk lra ,`ped ax mya xn`py dn `l`áø øîà̈©©
eðL àì ,àðeäjeza d`vny lk dlral dxdh zwfga dy` lky ¨Ÿ¨
,dzper inidzñå úòL òébä àlL àlà[ea ze`xl dlibxy onfd-] ¤¨¤Ÿ¦¦©§©¦§¨

,jxca dlra didy dryaìáàm`dzñå úòL òébädidyk £¨¦¦©§©¦§¨
`id ixd jxcd on `ayk if` ,jxcaäøeñàzqedy dwfgy ,el £¨

.reawd dpnfa d`a
:`xnbd zx`anøáñ÷xaq `ped ax -àúééøBàc úBúñådze` - ¨¨©§¨§©§¨

`id dzqe zrya dnvr wecal dy`l dekixvdy dwica
`idy ipiqn dynl dkld dnvr dwca `l m`e ,`ziixe`cn

.wtqn d`nh
:zwleg drc d`ian `xnbdòébä eléôà ,øîà äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨©£¦¦¦©

dzñå úòL,jxca dlra didy dryaúøzeî énðdf ote`a mb - §©¦§¨©¦¤¤
.`id dxdh zwfgay ,dwica `la dlral zxzen

:`xnbd zx`anøáñ÷,dpg xa xa daxïðaøc úBúñåaeig - ¨¨©§¨§©¨¨
dxezd on la` ,minkg zpwz `l` dpi` dzqe zrya dwica
wx `ed dwicad aeigy oeike ,dz`x `ny yeygl dkixv dpi`
dwca m` rcei oi`e dzqe meia xira dlra did `ly lk ,opaxcn
miwifgn `l` ,dzxdh lr miwtzqn oi` ,`l e` dzqe meia dnvr

.dxdh zwfga dze`
:mi`xen`d zwelgna zxg` `qxib d`ian `xnbdéðúî éMà áø©©¦©§¥

éëä,mi`xen`d ixac z` jk dpy -,àðeä áø øîà ¨¦¨©©¨
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צמשך ביאור למס' נדצ ליום חמישי עמ' א



מי

       
מאידית  תרגום

.: ועיקרית כללית  פרשה  היא  לך  לך  פרשת 
– אבינו אברהם  של  תקופתו מתחילה  זו בפרשה 
של  הראשון בציווי ראשיתה , הראשון. היהודי
לך  לך  אברם  אל  ה ' "ויאמר  – לאברהם  הקב "ה 
אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 

הפרשה אראך " בהמשך  מכן, לאחר  , בדבר ,
וכן, ֿ ישראל , בארץ  אברהם  של  ונסיעתו הליכתו
את  ולבניו לאברהם  לתת  הקב "ה  של  הבטחתו

הזאת " הארץ  את  אתן "לזרעך  – ֿ ישראל  ;ארץ 
עולם " עד  ולזרעך  אתננה  בין "לך  בברית  – וכן ,

ברית  אברם  את  ה ' כרת  ההוא  "ביום  – הבתרים 
גו'" הזאת  הארץ  את  נתתי לזרעך  .לאמר 

הציווי  אודות  מסופר  בה  – הפרשה  לסיום  עד 
ע "י  המילה  מצות  של  וקיומה  מילה , מצות  של 
בין  ברית  נכרתת  באמצעותה  אשר  אבינו, אברהם 
ביני  גו' בריתי "זאת  – הקב "ה  ובין ֿ ישראל  בני

אחריך " זרעך  ובין בבשרכם וביניכם  "בריתי ;
עולם " .לברית 

מארצך  לך  "לך  – שבפרשה  אלו שענינים  מכיון
מילה  ומצות  ֿ ישראל  ארץ  על  הקב "ה  הבטחת  גו'",
בתורה ) (המוזכרים  הראשונים  הענינים  הם  –
אשר  הראשון, היהודי אבינו, אברהם  של  בעבודתו
מכך , מובן – כולו ישראל  עם  של  מקורו ממנו
כללות  של  הכללי תוכנם  ביטוי לידי בא  שבהם 

בכלל . יהדות  ושל  התורה 

. של התקופה  החלה  אבינו אברהם  שעם  ידוע 
תורה " אלפים  לקראת "שני בהכנות  פתח  אברהם  .

(היחוד  התחיל  ממנו החל  מכך , יתירה  תורה . מתן
האריז"ל  בכתבי המובא  (וכפי תורה  מתן ).של )

ה ' של  ציוויו מאז התקופה , החלה  במיוחד 
אשר  הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  אבינו לאברהם 
אלא  – בתורה  מתוארים  לא  גם  (שלכן אראך "
אבינו  אברהם  של  ממעשיו – בלבד  מעטים  פרטים 
מעשיו  תיאור  עיקר  ישראל . לארץ  בואו בטרם 
שבא  וכפי גו'", מארצך  לך  "לך  בציווי מתחיל 

שנים  ע "ה  בן כבר  הי' (שאז ישראל  )לארץ 
החסידות  בדרושי בארוכה  ).כמבואר 

להבין: ויש 

הוראה  מלשון – בתורה  ענין הוא כל  –
נצ  של הוראה  בעבודתם  מקום  ובכל  זמן בכל  חית 

ש  לבנ"י ההוראה  ֿ כן אם  היא  מה  מתן בנ"י.
אירוע  שהי' – גו'" מארצך  לך  מ "לך  חד תורה 

תורה  למתן בלבד  הכנה  היווה  אשר  לכאורה פעמי –
הוה " דהוה  כדי"מאי שזהו הביאור , !?,

ֿ כח  ונתינת  הכנה  היא  לך " ד "לך  אברהם  שעבודת 
משום  מספיק , אינו – תורה  מתן שלאחר  לעבודה 

הוראה  כאן לאחרי שאין ֿ ישראל  בני בעבודת 
תורה  .מתן

הפרשה  קריאת  מדי שנה , בכל  כן: על  יתר 
מחדש  עימה  לחיות  יש  אם בתורה , – (במכ "ש 

חדשים " בעיניך  יהיו יום  הוא "בכל  שכך  עאכו"כ  ,
כולה  הפרשה  את  קוראים  שבו בשנה  המיוחד  בזמן
ולאחרי') לפני' ברכות  בתוספת  וברבים , בתורה ,
המדוברים  הענינים  ומתעוררים  שבים  שאז כיון

הראשונה  בפעם  התרחשותם  בדוגמת  – ,בפרשה 
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א).1) (יב, פרשתנו ריש
ואילך .2) ד  שם,
ז.3) שם,
טו.4) יג , שם
יח .5) טו, שם
יו"ד .6) יז, שם
יג .7) שם,
א.8) ט , ע"ז
ונת'9) הובא פרשתנו. ריש להאריז"ל  תורה לקוטי  ראה

ואילך . א קכו, שרה חיי  באוה"ת

ד .10) יב, פרשתנו
ואילך .11) סע"ד  פג , שם תו"ח  סע"ג . יא, פרשתנו תו"א ראה

ואילך . 83 ע' חט "ו לקו"ש ואילך . ב תתרעה, ו) (כרך  שם אוה"ת
ערך  ֿ חב"ד  הערכים ספר ואילך . 97 ע ' ח "א תש"נ השיחות ספר

וש"נ. ואילך ). עא (ע' ס"ד  אברהם
ירה.12) ערך  שלו השרשים ס' ח . יט , לתהלים רד "ק ראה

ב. נג , זח "ג  וראה הרד "ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א
ועוד .13) ב. ה, יומא ע"ד 
(14.76 ע' חט "ו לקו"ש עד "ז ראה
(ספר 15) תרנ"א לך  לך  דמוצש"ק אדנ"ע כ "ק שיחת ראה

ב  יום" ב"היום בקיצור הועתק ואילך . 29 ע' תש"ב השיחות
בנוגע הוא ושם חשון).  .

טז.16) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , יתרו פרש"י 
ונעשים"17) נזכרים האלה ב"הימים הידוע הפירוש וע"ד 



מב     

עוז וביתר  שאת  ביתר  אפילו בהוספה  (ע "פ ואדרבה :
בקודש  שמעלין ).הכלל 

לך , לך  פרשת  בשבת  שנה , שמדי נמצא , עפ "ז
כהכנה  גו'" לך  "לך  של  הענין ומתעורר  שב 

תורה , למתן כל והתחלה  לגבי (בהכנה )
זה . שלפני ב )שנים  ה (הוספות 

(ההכנה  הדבר  משמעות  מהי ביאור : ודרוש 
אלינו תורה ), כבר למתן בעמדנו – מתן

מתן  של  וההתחלה  ההכנה  לאחר  רק  ולא  תורה .
לאחר  אלא , תורה , !? תורה מתן

הרי  קיים  תורה  מתן  של  הענין מזאת : יתירה 
התורה " "נותן – יום  וכמאחז"ל לשוןבכל  ,

(כחדשים  בעיניך  יהיו יום  יותר )"בכל  ועוד  ,
–חדשים " לעיל  שהוזכר  לציווי ובהתאם  .

החידוש "מע  צריך  יום  שבכל  מובן בקודש ", לין
לכן. קודם  שהי' מכפי יותר  נעלית  בדרגא  להיות 
של  בענין ֿ יומיות  היום  העליות  כל  לאחר  ֿ כן, אם 
שנה  מדי – מיוחד  באופן לכך  ובנוסף  תורה , מתן
בפרשת  בתורה  זה  בענין קוראים  (כאשר  בשנה 
מתן  ב "זמן ועאכו"כ  ואתחנן, ובפרשת  יתרו
הכי  ריבוי במשך  עליות  אחר  עליות  – תורתנו")
ענינו  איפא  מהו – ודורות  שנים  ימים , של  גדול 

כ  לך ", "לך  תורה ?!של  למתן

כהכנה  לך " "לך  של  העבודה  כי לומר , ֿ אפשר  אי
שחסרה  אלה  אותם  עבור  רק  מיועדת  תורה , למתן
משום  – תורה  במתן הקשורה  העבודה  אצלם 
תורה  במתן הדברות  עשרת  של  ופעולתם  שגילוים 
לא  ושנה ) שנה  בכל  מובן ועד "ז הראשונה , (בפעם 
הגילוי  בנ"י; של  עבודתם  בדרגת  תלויים  (היו)
כולו  העולם  בכל  פעל  עצמו מצד  תורה  שבמתן

כו'" פרח  לא  עוף  צווח , לא  ועאכו"כ ("צפור  ,(
ודיבור  דיבור  כל  על  אשר  עד  יהודי, בכל 

עד נשמתן""פרחה  שהגיעו כך  על  המעיד  דבר  ,
"פרחה  לכן (אשר  בגוף  כנשמה  העבודה  לשלימות 

).נשמתן"

. שהיא בזה , הביאור  נקודת  לומר  ויש 
שנה , ובכל  יום  בכל  קיים  תורה  שמתן כיון הנותנת :
"מתן  לגבי ממש  ל "חדשים " עד  יותר , נעלה  באופן
במיוחד  מודגש  שזה  [וכפי אליו שקדם  תורה "
שצריכה  תורה ) למתן (ההכנה  לך " "לך  של  בענין
למצבו  בערך  שלא  היינו אמיתית , הליכה  להיות 
להיות  אכן צריכה  לפיכך  – כדלקמן] הקודם ,
תורה  למתן והקדמה  כהכנה  לך " "לך  של  העבודה 

זו. שנה  ושל  זה  יום  של 

כל  שעל  הנ"ל , במאחז"ל  מודגש  שגם  [כפי
דיבור  כל  ולאחרי נשמתן, פרחה  ודיבור  דיבור 

טל  והחי'"הוריד  מתים  בו להחיות 
תורה "אותם " טל  "והוא  , לאחר ש "פרחה :

לשלימות  שהגיעו כיון הראשון, בדיבור  נשמתן"
שבאמצעות העבודה  הרי – כנ"ל  בגוף ), (כנשמה 

שליחות  הנשמה  על  הוטלה  (תורה ), תחי' של  הטל 
שוב  אותם " "החי' לכן יותר . ועליונה  חדשה 
וכן  השני הדיבור  אחרי גם  עד "ז בגוף . כנשמה 
ולהוסיף , מדרגא . למעלה  דרגא  – הלאה 

) תחי' של  טל  ע "י דווקא  הי' ש "החזירן"
חדשה " "תורה  של  הדרגא  מתים ), בו להחיות 

כדלקמן]. לבוא , לעתיד 

הצורך  של  קיומו סיבת  יותר . בעומק  לומר  ויש 
"לך  של  בעבודה  – תורה  מתן לאחר  גם  – התמידי

(כ  ההכרח לך " בשל  רק  אינה  תורה ) למתן
(כנ"ל ), תורה " ב "מתן יותר  נעלית  לדרגא  בהכנה 
השלימות  ענין לעצם  נוגע  לך " ש "לך  משום  אלא 

שבזה ). דרגא  (ובכל  תורה  מתן של 
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שנה  שבכל  כח ), ט , ונמשכים (מג "א נעשים אלו ימים כשנזכרים
תיקון  בס' רמ "ז (וראה הראשונה בפעם שנמשכו המשכות אותן
ולהעיר  פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת' הובא שובבי "ם.
פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י  שו"ת דגיטין. ספ"ג  ממשנה
הפרשה  קריאת בזמן יותר עוד  הוא שכן לומר, ויש בארוכה). ס"ה
רמז  איכה יל "ש פי "ח . תדא"ר (ראה מאחז"ל  ע"פ ובפרט  בתורה,
ועי "ז  כנגדו, ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא דכל  תתרלד )
עלמא" וברא באורייתא "אסתכל  שהרי  בפועל , גם הענין מתחדש

א). קעח , ח "ג  ע"ב. ריש קסא, ח "ב סע"א. קלד , (זח "א
בהערה.18) 250 ע' חי "ג  לקו"ש וראה וש"נ. א. כח , ברכות
התורה.19) ברכת נוסח 
אדהאמ "צ 20) מאמרי  א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה

וש"נ. קעה. ע' ח "א שמות
ו.21) ו, ואתחנן ופרש"י  ספרי 

ספכ "ט .22) שמו"ר
(23.56 הערה 520 ע' ח "ב תש"נ סה"ש ראה
(ג ).24) טז פ"ה, שהש"ר ד . פכ "ט , שמו"ר ב. פח , שבת ראה
ראה 25) – שם) (שבת תחי ' טל  ע"י  נשמתן שהחזיר ומה

ס"ג . לקמן
שם.26) שבת
שבשמו"ר 27) מה מובן ועפ"ז – ב). (מו, פל "ו תניא

התורה. ע"י  נשמתן שחזרה מבואר, שם ובשהש"ר
ג .28) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '



מג      

. המסופר על  שאלות  מספר  בהקדים  ויובן
לארץ  וכניסתו אברהם  של  הליכתו אודות  בפרשתנו
ארץ  והבטחת  אראך "), אשר  ("הארץ  ישראל 

ולזרעו. לאברהם  הקב "ה  ע "י ונתינתה  ישראל 

הליכת  בדבר  בפרשתנו המוזכר  שהענין כיון
ולזרעו, לו ונתינתה  ישראל , לארץ  אברהם  וכניסת 
את  קוראים  כאשר  שנה  מדי ובהוספה  וחוזר  שב 

השאלה : נשאלת  – הפרשה 

בפועל  כבר  מסר  (בפרשתנו) שהקב "ה  לאחר 
את  נתתי "לזרעך  – בנ"י לידי ישראל  ארץ  את 
נתתי" "כבר  עבר , לשון "נתתי" גו'", הזאת  הארץ 

שלהם ") היא  לכם ("והרי היא  "ירושה  ,
"ארץ מאבותינו" – נוגע  הדבר  להלכה  שגם  עד  ,

היא " מוחזקת  בנ"י),ישראל  כבשוה  בטרם  (עוד 
המפרשים  לפי את ובפרט  קיים  שאברהם  שע "י

ולרחבה " לארכה  בארץ  והתהלך  בה "קום  ("עבד 
עולם חזקתא " עד  לזרעו ישראל  ארץ  את  קנה  (;

כבר  כבש  אכן ישראל  שעם  לאחר  ועאכו"כ 
(כיבוש  ראשון בכיבוש  ישראל  ארץ  את  בפועל 

– עזרא ) (כיבוש  שני בכיבוש  כן ואחרי יהושע )

משמעותו מהי  הסיפור של 
אברהם  של  יציאתו על  והליכתו בפרשה  "מארצך "

את  לו העניק  ושהקב "ה  אראך ", אשר  הארץ  "אל 
העבר  מאורעות  לכאורה  הם  אלה  – ישראל  ארץ 

עצמם ? על  עוד  יותר  שבים  שאינם 

האחרונים  בדורות  יותר  עוד  מתחזקת  זו [קושי'
הי' ניתן הגלות  של  הראשונים  בדורות  הגלות : של 
הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  של  הענין כי להסביר 
כאן  "עשה  של  הרוחנית  לעבודה  נוגע  אראך " אשר 

ישראל " ולהופכה ארץ  ֿ לארץ  חוץ  את  (לברר 
של  העבודה  ריבוי לאחר  אבל  ישראל "); ל "ארץ 
בגלות  הדורות  במשך  ישראל " ארץ  כאן וב "עשה 
העבודה  לגמרי נסתיימה  לא  אמנם  אם  שאף  הרי –

זאת כולה  בכל  בא ), לא  עדיין שמשיח  (והראי'
מהתחלת  יותר  הרבה  מתקדם  בשלב  כבר  נמצאים 
ל "ארץ  והפיכתה  לארץ  חוץ  כיבוש  של  עבודה 
מעבר  הרבה  כבר  שנמצאים  ועאכו"כ  ישראל ".
לצאת  הצורך  מכדי העבודה , של  לראשיתה 
(דהיינו  אל  ללכת  מכן לאחר  ורק  מ "ארצך "
ישראל ]. ארץ  כאן") "עשה  של  בעבודה  להתעסק 

.: בזה הביאור  וי"ל 

לאברהם  ישראל  ארץ  את  הקב "ה  נתן כאשר 
הזאת " הארץ  את  נתתי ("לזרעך  הבתרים  בין בברית 

בפועל  לו נתן כבר  הוא  בפועל ), נתתי" "כבר 

הארצות  עשר  כל  את  ברית ) את (באותה  רק  לא  .
ג ' את  גם  אלא  וגו'", החתי "את  – הארצות  שבע 
הקדמוני". ואת  הקניזי ואת  הקיני "את  – הארצות 

ש  גוים רק  שבעה  אלא  להם  נתן "לא  ובפועל 
לעתיד " ירושה  להיות  עתידים  כו' –והשלשה 

המשיח " המלך  מיד "בימי הכל  נתן הקב "ה  אבל  .
  ישנם בפועל  הענין שבקיום  (אלא 

כאן  גם  הארצות , ז' בכיבוש  הדבר  בדוגמת  שלבים .
בבת  לא  זמן, לאחר  אלא  אברהם , בזמן הכל  הי' לא 

וכו'). שלבים  בכמה  אלא  אחת 

זו  היתה  הארצות , לג ' שבנוגע  נלמד  אם  [אפילו
להם רק  נתן "לא  מעשה  ובשעת  העתיד ), (על 

עתידי  כו' והשלשה  גוים  שבעה  ירושה אלא  להיות  ם 
נוגעת  הארצות  ג ' שירושת  מובן הרי – לעתיד "
ז' של  (גם  ישראל  ארץ  כל  של  הכיבוש  לשלימות 
הארצות  בז' גם  שלימות  תופעל  אז הארצות );

רובא  הם  כאשר  העשר )].(בפרט  מתוך 
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פמ "ד ,29) ב"ר וראה שם). (ובפ"מ  ה"א פ"ב חלה ירושלמי 
הקב"ה של  מאמרו כו'.כב: נתתי  לזרעך  שנאמר

ד "ה 30) שם פרש"י  וראה ב. (נג , ובע"ז ע"ב. ריש קיט , ב"ב
שאינו  דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם להם "ירושה ואשריהם):

שלו".
ואילך .31) ע"א שם, ב"ב
הילוכו 32) מקום רק לדעתו שגם (אלא א ק, בב"ב ר"א דעת

ט . דרוש דרכים פרשת יח . טו, שם יז. יג , פרשתנו אוה"ח  קנה).
ועוד .

יז.33) יג , פרשתנו
עה"פ.34) יונתן תרגום
(35.(53 הערה 207 ע' שם (וראה 104 ע' חט "ו לקו"ש וראה

ע' ישראל  ארץ ערך  תלמודית אנציקלופדי ' ואילך . 308 ע' ח "כ 
וש  "נ.ר.

וראה 36) תפה. ע' ח "א מהוריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות
תנש"א. פינחס ש"פ שיחת בארוכה

בפרש"י37) ומ "ש הברית. לשון פשטות לפי  הוא כן לכאורה
להם  נתן ולא כאן יש אומות "עשר כב) פמ "ד , (מב"ר יט  שם,

. והשלשה גוים שבעה להיות אלא עתידים וקדמוני  קניזי  קיני  .
ישראל  ארץ שתיעשנה לנתינתן בנוגע דזהו י "ל  – לעתיד " ירושה
וראה  האיכות. שינוי  גם אלא הבעלות שינוי  רק לא (וקדושתה),

.59 הע' 53 ע' חכ "ה בלקו"ש הנסמן
ֿ כא.38) יח  טו, פרשתנו
יט .39) שם, פרש"י 
ה"ד .40) פ"ח  נפש ושמירת רוצח  הל ' הרמב"ם ל '
רמב"ם 41) א. מח , (ברכות בזה כההלכה ששה משא"כ 

ס"ב). סקצ"ז או"ח  ודאדה"ז טושו"ע ה"ח . פ"ה ברכות הלכות



מד     

ואפילו  – הזה  שבזמן שמכיון מובן, זה  מכל 
– עזרא  בזמן או ראשון בית  ובזמן יהושע  בזמן
בג ' ולא  ארצות  בשבעה  רק  היותר ) (לכל  החזיקו
נוגע  שהדבר  [כפי וקדמוני), קניזי (קיני הארצות 

הרמב "ם  כפס "ד  – מקלט  ערי בדין –להלכה 
בעבר  רבנו משה  הבדיל  שלש  היו, ערים  "שש 
ו"בימי  כנען". בארץ  יהושע  הבדיל  ושלש  הירדן,
. השש  על  אחרות  שלש  מוסיפין המשיח  .המלך 

וקדמוני" קניזי הקיני בערי אותן, מוסיפין ]היכן
(גם  ישראל  ארץ  של  הקנין בשלימות  חסר  ממילא 

הארצות ) ז' .של 

הוא  כן עצמה , ישראל  לארץ  נוגע  שהדבר  כשם 
לאחר  אפילו ישראל . שבארץ  ליהודים  בנוגע 
של  מצב  הזמנים  בכל  הי' לא  עדיין הארץ , כיבוש 
קיום  תלוי בה  אשר  (מציאות  עלי'" יושבי' "כל 

היובל ) יושבי'דיני ב "כל  אפילו מכך : יתירה  .
דרגות  מספר  קיימות  – גופא  מובן עלי'" .

שכל  הרי יובל ) (בדיני שלהלכה  שאע "פ  בפשטות ,
[כפי  הדור  שבאותו בנ"י כל  פירושו עלי' יושבי'
הראשון], הבית  זמן ורוב  וכו', יהושע  בזמן שהי'
– עלי'" יושבי' "כל  יהי' כאשר  לבוא , לעתיד  אבל 
מנהר  לפנים  (שגלו השבטים  לעשרת  בנוסף 

אז סמבטיון  תהי' וכן הדורות , מכל  בנ"י כל  גם  ,(
תהי' אזי – הארצות ) עשר  (כל  ב "עלי'" שלימות 

ממש . "כל " עלי'", יושבי' ב "כל  שלימות  יותר 

. לך" – שבפרשתנו הענין כיצד  מובן זה  לפי
ענין  וכן אראך ", אשר  הארץ  אל  וגו' מארצך  לך 
– ולרחבה ") "לארכה  ההליכה  (ע "י הארץ  קנין

שאין נוגע  זמן שכל  מכיון הזה , בזמן גם 
וקדמוני  קניזי קיני, – הארצות  ג ' את  בפועל  עדיין

עלי'" יושבי' "כל  של  השלימות  תכלית  זה  (ובכלל 
האמיתית  בגאולה  הדורות ), מכל  בנ"י כל  –
הארץ  קנין של  בעיצומו אוחזים  עדיין – והשלימה 
בתכלית  אינו עדיין הארצות  ז' קנין גם  שאז (כיון
מארצך  לך  "לך  שיהי' נדרש  ועדיין השלימות ),

(ושל  המקומות  מכל  שבנ"י ילכו גו'", הדורות ) כל 
ארץ  את  ויקנו אראך ", אשר  הארץ  "אל  לארץ  מחוץ 

הארצות . עשר  כל  – בשלימותה  ישראל 

שיבוא " יום  בכל  לו ש "אחכה  (אחכה ומכיון
בכל  בנ"י השתוקקו לפיכך  – יום ) בכל  שיבוא 
הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  כבר  שיקוים  הדורות 

הארצות . עשר  כל  של  ולקנינן אראך ", אשר 

בדורנו  מיוחד  באופן נוגע  זה  שענין ולהוסיף ,
"כלו  שכבר  פעמים  כמה  כמדובר  – זה  ובזמננו זה 

הקצין" שכבר כל  הודיע  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  ,
לפי  ציחצחו. כבר  הכפתורים  את  וגם  בתשובה  שבו
לגלות  האחרון הדור  הוא  שדורנו הרי הסימנים  כל 
שזהו  מובן עפ "ז לגאולה . הראשון הדור  ובמילא 

ההכנות  את  כבר  לערוך  – גרמא  שהזמן ענין
תיכף  אראך ", אשר  הארץ  אל  גו' מארצך  לך  ל "לך 
כל  – בשלימותה  ישראל  ארץ  את  ויקנו ממש , ומיד 

ירושה עשר  בנ"י, של  עולם  נחלת  שהן – הארצות 
כעת  החידוש  הבתרים ; בין ברית  מאז מאבותינו לנו
ובדרכי  נועם  בדרכי הארצות  ג ' את  שיקבלו יהי'

הזמן שבאותו כיון יהי'שלום , לא  המשיח ) (בימות 
כו' מלחמה  כו' אותן שם  ימסרו העולם  אומות  .
הטוב . ברצונם  לבנ"י

. לך" של  הענין בביאור  גם  לומר  יש  עד "ז
מכיון  תורה . למתן והתחלה  כהכנה  לך "
האמיתית  בגאולה  תהי' תורה  מתן של  שהשלימות 

–והשלימה  ישראל  ארץ  שלימות  תהי' (כאשר 
של  הגילוי יהי' שאז כדלקמן), הארצות , עשר  כל 

תצא " מאתי חדשה  ערך "תורה  שלפי הרי –
(שהרי  לבוא  לעתיד  תורה  מתן של  השלימות 
תורתו  לפני היא  הבל  בעוה "ז לומד  שאדם  "תורה 

משיח " שמאתי של  חדשה  התורה  לגבי עאכו"כ  .
"לך  של  הכנה  לזה , בהכנה  עדיין אוחזים  תצא ),

זה . לקראת  לך "
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ה"ב.42) שם רוצח  הל '
קניזי43) "קיני  בתיבות דוקא מרומז הקנין שענין ולהעיר

ישנן  (ובכולן קנין ר"ת – קו"ף באות מתחילות שכולן וקדמוני ",
סי "ג . לקמן וראה "קנין"). של  הראשונות אותיות ג '

ה"ח .44) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ואילך )45) א לו, גיטין – בזמן (תוד "ה ר"ת מדעת ולהעיר

יושבי ', כל  חשיב כולם עלו שלא דאע"ג  יובל , נהג  שני  דבבית
הראשונים  רוב לדעת וגם ושבט . שבט  מכל  שם  דהי ' כיון
לקדש  יובלות "מנו שני  דבבית שם, בערכין הגמ ' כוונת (כפשטות

רק ישנו כאשר גם הוא עלי '" יושבי ' ד "כל  הגדר שמיטין"),
היו  שאם נמצא דאלתה"כ , כולו), (ולא בא"י  ושבט  שבט  כל  של 
– עלי ' יושבי ' כל  שם שהיו בזמן למדה"י  מבנ"י  כמה הולכים
רמב"ן, (ראה עלי '" יושבי ' ד "כל  הענין כל  אז מתבטל  הי '

שם). לגיטין ועוד  ריטב"א רשב"א,
ועוד .46) טו. פט "ז, במדב"ר ראה

(47.394 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה מאמין". "אני  נוסח 
ב.48) צז, סנהדרין
ה"ה.49) פי "ב מלכים הל ' רמב"ם
א).50) (מו, פל "ו תניא ראה
רפ"ב.51) שם ועד "ז ח . פי "א, קה"ר



מה      

רק  לא  נוגעת  לך " "לך  של  ההכנה  אומרת , זאת 
בדרגה  יום  בכל  ישנו אשר  תורה " "מתן לענין
– גם  אלא  לעיל , כאמור  קודמו, ליום  יותר  נעלית 
חדשה  התורה  לקבלת  כהכנה  נוגעת  היא  – ובעיקר 
במתן  לעליות  לגמרי בערך  שלא  יהי' שזה  לעת "ל ,

קו  שהיו לכן.תורה  דם 

. מתן עם  הארצות  עשר  קנין של  שייכותו
בהקדים  תובן לך ") "לך  ע "י לזה  (ולהכנה  תורה 
תחילתה  זוהי גו'", מארצך  לך  ש "לך  בכך  הביאור 

תורה  למתן ההכנה  עבודת  :של 

את  שפעל  בכך  היא  תורה  מתן של  יחודיותו
והתחתונים  העליונים  של  הגזירה חיבורם  (ביטול 

יעלו  לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו לא  שעליונים 
למעלה לעליונים  לגמרי שהן האלוקות  שדרגות  .(

ונבראים  ה "תחתונים ", תוך  אל  יומשכו העולם  מן
עם  להתאחד  באפשרותם  יהא  תחתונים 
גשמיים , בדברים  המצוות  קיום  ע "י ה "עליונים ".

קדושה  של  חפצא  ויהי' הגשמי החפץ  עד יהפך  ,
יתברך  לו דירה  תתהוה  לו אשר  דירה  ,

ית ' לעצמותו –.

ופעולתו  אברהם  של  ציוויו עם  החל  זה  ענין
אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  בענין

אראך " אשר  קיום הארץ  ע "י מיוחד  ובאופן ,
מילה  (כדלקמן).מצות 

(כאשר גם  גו'" מארצך  לך  "לך  הציווי קודם 
בן אברהם  עבודתו הי' את  אברהם  עבד  שנים )

הוא  נעלה . באופן – אביו ובית  מולדתו בארצו, –

בבוראו  בפירסום הכיר  ועסק  השם ; את  עבד  ;
גם  שבא  (כפי נפש  מסירות  מתוך  – בעולם  אלוקות 

האש  כבשן של  בנסיון ביטוי לידי .(
מאריך  שהרמב "ם  מעלתו וכפי גודל  (בענין

לך "): "לך  הציווי קודם  עוד  אברהם  של  ועבודתו
כו' בדעתו לשוטט  התחיל  זה , איתן שנגמל  "כיון
לעמוד  והתחיל  כו' האמת  דרך  את  שהשיג  עד 
שם  שיש  ולהודיעם  העולם  לכל  גדול  בקול  ולקרוא 
כו'". לעבוד  ראוי ולו העולם  לכל  אחד  אלוקה 
חוזק  מלשון – "איתן" הלשון בדיוק  ולהוסיף 

עולם ותוקף  כנגד  התוקף  בכל  ניצב  שאברהם  ,
מעבר  כולו העולם  כל  – העברי (אברהם  שלם 

אחד  מעבר  והוא  מהם אחד , נתפעל  לא  וכלל  (
עדיין הי' שאז –(אע "פ  "אברהם " ולא  "אברם ",

גויים " המון כדלקמן),"אב  ,

ע  פעל  אברהם  אשר  שהי'עד  אף  מקומו, ל 
מקום " של  אף  "חרון מלשון הפכו "חרן", ,

עשו אשר  "הנפש  (ע "י אשר "ושינהו עד  ,(
אמת ) בתורת  שנקרא  (וכפי שמו על  המקום  נקרא 

"ארצ  – ו"מולדת " אבי ו"בית  " פעולתו ע "י ."
(כמ "ש  אביו" ו"בית  "אביו" אל על  תבוא  "ואתה 

תשובה " עשה  שתרח  "ללמדך  בשלום ", ).אבותיך 

הנוגע  שבכל  אנו, רואים  זאת , כל  למרות 
מסופר  לא  לך , לך  לפרשת  עד  אברהם  של  לעבודתו
מסופר  כן שכבר  מה  ואפילו (שבכתב ), בתורה  כלל 
ועוד  (לידתו, נמרץ  בקיצור  נעשה  נח ) פרשת  (בסוף 

אחדים ) פסוקים  כמבואר כמה  לכך , הסיבה  .
מקומות  כזה בכמה  באופן עבודתו היתה  אז עד  –

נפרדות  מציאויות  שתי היו סביבו והעולם  שהוא 
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56 (52.11 שבהערה הדרושים ראה לקמן, בהבא
ג .53) פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(54212 ע' חט "ז ואילך . 887 ע' ח "ג  לקו"ש בארוכה ראה
.ואילך .
ו.55) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
מלוקט 56) בסה"מ  נסמנו – ובכ "מ  ג . ס"ע תרס"ו המשך 

.32 הערה רמא ע' ח "ב
אוה"ת 57) גם (וראה ֿ ב א עז, פרשיות לג ' לקו"ת ראה

לך  אברם אל  ה' ש"ויאמר ב), תרפז, ב. תרפד , ד ) (כרך  פרשתנו
תו"ח  בארוכה וראה דמ "ת. הגזירה ביטול  כענין הוא גו'" לך 

ואילך . ספכ "ה לך  גו' ויאמר ד "ה פרשתנו
תתרעב,58) ו) (כרך  שם אוה"ת ואילך . ג  פ, שם תו"ח  ראה

המילה  ענין על  הציווי  (התחלת) הוא גו'" לך  ש"לך  – ואילך  ב
אל  מההעלם היציאה – הוא שענינו העתיד "), על  עתה ("נצטוה

ב. יא, פרשתנו תו"א וראה עיי "ש. הגילוי ,
ס'59) ואילך . 47 ע' חכ "ה לקו"ש גם ראה להלן, בהבא

אדה"ז  מאמרי  גם וראה ואילך . 40 ע' ח "א תשמ "ט  השיחות
ואילך . פ ע' ח "א פרשיות

(וראה 60) 22 הערה שם בסה"ש נסמנו – הדיעות לכל 
ואילך ). 14 ע' ח "כ  לקו"ש

כח .61) יא, נח  בפרש"י  הובא יג . פל "ח , ב"ר א. קיח , פסחים
הבאה. שבהערה רמב"ם וראה

ה"ג .62) פ"א ע"ז הל '
ובכ "מ .63) א. יח , ראה פ' לקו"ת
ח .64) פמ "ב, פרשתנו ב"ר
ה.65) יז, פרשתנו
נח .66) ס"פ פרש"י 
ה.67) יב, פרשתנו
טו.68) טו, שם
יב.69) פל "ח , ב"ר וראה עה"פ. פרש"י 
בקיצור 70) (הועתק 30 ע' תש"ב השיחות מספר ולהעיר

. איז וואך  פריילעכע אמת די  חשון): ג  יום" לך ב"היום פרשת .
אבינו  אברהם מיט  מען לעבט  וואך  דער פון טעג  אלע וואס לך 

ואילך ). 83 ע' חט "ו בלקו"ש (נתבאר כו'



מו     

בנפרד ), – וגשמיות  רוחניות  ותחתונים , (עליונים 
ע "י  או – האופנים  משני באחד  נעשתה  ועבודתו
שכל  – רם  אב  (אברם , העולם  מעל  התנשאות 

רעיון  מכל  שכן הנעלם  הענינים  באותם  – או ,(
נשארו פעל  שהתחתונים  באופן זה  הי' – עולם 

העליונים ); עם  קשר  (ללא  בדרגתם 

לך  "לך  ה ' ציווי את  קיים  שאברהם  ֿ ידי על 
אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 
המדידות  כל  מתוך  ויצא  השתחרר  הוא  – אראך "
גם  כולל  אז. עד  בעבודתו ורגילותו וההגבלות 
"ארצך  שיהי' (כדי העולם  בתוך  לפעול  העבודה 
של  וההגבלות  המדידות  מתוך  ואפילו גו'"),
– וההגבלה  המדידה  את  גם  ביטל  הוא  – קדושה 
והתחתונים , העליונים  בין – והגזירה  המחיצה  את 

ותחתון  עליון של  החיבור  את והחל  עשותו ע "י ,
ומבית  וממולדתך  "מארצך  בצאתו הקב "ה , ציווי

אר  אשר  הארץ  "אל  ובהליכתו –אביך ", אך "
בעצמך " אותך  ואגלה  ("במהותך "אראה 

אמיתית ועצמותך " (תחתונים ), בארץ  נתגלה  – (
ומהותו עצמותו (עליונים ).מציאותו

. הארץ אל  גו' מארצך  לך  ד "לך  החידוש  וזהו
בעבודתו  הסתפק  לא  שאברהם  – אראך " אשר 
למרות  הקודמות , שנה  וחמש  שנה  שבעים  במשך 
ה ', ציווי לפי אלא  ביותר , נעלית  עבודה  זאת  שהיתה 
ואז  לדרך . ויצא  כו', ומרגילותו ממקומו יצא 
("לך "), הליכה  של  באופן העבודה  נתחדשה 
בערך , שלא  הליכה  – פירושה  אמיתית  שהליכה 

שגם שעוזב  (למרות  הקודם  ומצבו מעמדו את 
בהליכה  והולך  קדושה ), של  ומצב  מעמד  זה 
אצלו  הי' – גופא  ובזה  והגבלה , ממדידה  שלמעלה 
"ויסע  דרגא , אחר  דרגא  ונסיעות  הליכות  של  המשך 

גו'" ונסוע  הלוך  .אברם 

הכיוונים  שמארץ ובשני למעלה , מלמטה  הן –
ישראל , ארץ  אראך ", אשר  הארץ  "אל  עלה  הוא  חרן
והן  (כנ"ל ); בעצמך " "אותך  בפירושו ו"אראך "

למטה  העבודה מלמעלה  את  לעשות  התחיל  שהוא  –
בתוך  אלקות  להמשיך  ותחתונים , עליונים  חיבור  של 
תחתון  שאין תחתון והחומרי, הגשמי הזה  העולם 
ממה  בערך ) (שלא  יותר  נעלה  באופן הימנו, למטה 
(לאחר  מכן לאחר  גם  שמודגש  וכפי כן. לפני שהי'
מ "אברם " השם  בשינוי מילה ) מצות  קיום 

נתתיך " גוים  המון אב  "כי כן ל "אברהם ", לפני :
לארם ", אלא  אב  הי' "שלא  "אברם ", הי ' הוא 

העולם " לכל  אב  אצלו "ועכשיו שנהייתה  היינו .
את  פועל  שהוא  בכך  בעולם , בעבודתו "הליכה "
"כל  של  אלא  ארם ) מקומו, של  רק  (לא  הבירור 

נהי' שהוא  ובאופן בעל "העולם ", גוים ", המון
הם  ואילו אחד  אלא  אינו שהוא  (למרות  עליהם  הבית 
(בהיותו  "איתן" של  מהתוקף  יותר  עוד  – "המון")

כנ"ל ). "אברם ",

הליכה  אצלו שהיתה  מכיון תליא : בהא  והא 
("כל  יותר  מטה  למטה  הבירור  בפעולת  בערך  שלא 
מעלה  למעלה  הליכה  הדבר  הביא  לפיכך  העולם "),
וכן  בעצמך ". אותך  "אגלה  "אראך ", – יותר 
יותר , מעלה  למעלה  ההליכה  בכח  דוקא  לאידך :
ועד  ביותר . תחתון התחתון את  גם  לברר  הוא  יכול 

– מתאחדים  והעליונים  שזה שהתחתונים  כפי
היא  לך  לך  (שפרשת  תורה  במתן בשלימות  נעשה 

לכך ). ההכנה 

לך  לך  שפרשת  במה  הביאור  גם  שזהו לומר  ויש 
ב "אוריאן  (שלישית  בתורה  השלישית  הפרשה  היא 

הוא תליתאי" לך " "לך  של  התוכן שכן – עצמה )
הקו  עם  הקשורה  תורה , מתן של  וההתחלה  ההכנה 
ו"תחתונים ": "עליונים " המחבר  (האמצעי) השלישי

הפרשה  – בראשית  פרשת  של  תוכנה 
בשמה  הוא (וכמרומז – בריאת "בראשית ") אודות 

תוכנה  "עליונים "; – הקב "ה  ידי על  שנברא  העולם 
הפרשה  – נח  פרשת  בהתחלתה של  (וכמרומז

נח " "נח  – המטה זיכוך  עם  קשור  (על פעמים )
ידי  על  ובפרט  צדיק , איש  נח  של  עבודתו ידי

הפרשה המבול  – לך  לך  ופרשת  "תחתונים "; – (
 ותחתונים עליונים  חיבור  הוא  ענינה  –

תורה ) למתן והתחלה  .(כהכנה 
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מז      

. ב "לך והתחתונים  העליונים  חיבור  זה , ענין
בגלוי  ביטוי לידי בא  תורה ), למתן (כהכנה  לך "

אבינו: אברהם  של  מילה  מצות  בקיום  ובפשטות 

רבות  פעמים  לישראל כמדובר  שיש  הכח 
יחדור  שזה  תורה , מתן לאחרי המצוות  לקיום 
בהם  הגשמיים  בדברים  הקדושה  את  ויקבע 
מהמצוות  הוא  הזה  הכח  המצוות , את  מקיימים 
אבות  ("מעשה  תורה  מתן לפני האבות  שקיימו

לבנים " של סימן מילה  מצות  ידי על  ובמיוחד  ,(
מתן  לפני (גם  המצוה  שקדושת  אבינו, אברהם 
אחרי  גם  הגשמי ו)בדבר  ב (אבר  נשארה  תורה )
שקיימו  המצוות  שאר  כמו [לא  המצוה  קיום 

היו" ש "ריחות  "שים האבות , אברהם  אמר  ולכן .
ירכי" תחת  ידך  בנקיטת נא  שבועה  זו שתהי' כדי ,

מצוה חפץ  שום  היתה  לא  תורה  מתן לפני כי ,
קיום  אחרי גם  הקדושה  נשארה  בה  אחרת 

].המצוה 

היא  מילה  שמצות  המצוות ומכיון
כל  את  המקשרת  היא  לפיכך  תורה , מתן שאחרי
מתן  שאחרי המצוות  עם  האבות  של  המצוות  שאר 

לבנים ". "סימן יהיו אבות " שה "מעשה  תורה ,

במצות  דוקא  הקב "ה  בחר  מדוע  הטעמים  אחד 
לאחרי  המצוות  לקיום  הכח  נתינת  תהי' שהיא  מילה ,
יש  זו במצוה  כי – דוגמתם ) (בהיותה  תורה  מתן
זו  מצוה  קיום  ידי שעל  המצוות , שאר  לגבי חידוש 
אות  יהודי של  והחומרי הגשמי בגוף  בגלוי נקבע 

"בריתי – הקב "ה  עם  עולם "וברית  .לברית 

זו  למצוה  הטעמים  אחד  כן: על  כדי יתר  –
דרושה  שלכן זה , אבר  של  החומריות  את  להחליש 
החידוש  ישנו זאת  ולמרות  מיוחדת ; זהירות  בו
ב "סור  מתבטאת  זו שמצוה  בלבד  זו שלא  בזה ,
גשמי  באבר  מהפך  פועלת  המצוה  אלא  מרע ",

של  לחפצא  שיהפך  זה  שזה וחומרי ועד 
"ברית  לומר נהי' ויש  לעולם , נצחי באופן ,"

אומות  לכל  בגלוי שזה  – בפירושו "עולם " גם 
העולם .

של  והנצחיות  שהקדושה  שמכיון לומר , ויש 
גשמי בדבר  אפילו נמשכת  השם  זה מצות  –

של  הנצחי הכח  את  ביטוי לידי יותר  עוד  מביא 
ולכן  זה . במקום  אפילו וחודר  נמשך  שהוא  אלקות ,
שיהיו  האבות , של  המצוות  (בכל  הכח  את  נותן זה 
המצוות  כל  לקיום  לבנים ") סימן אבות  "מעשה 
ובפנימיות  בגלוי תיקבע  ידם  שעל  תורה  מתן אחרי

הגשמיים . בדברים  הקדושה 

שינה  מילה  מצות  קיום  ידי על  דוקא  ולפיכך 
"אברם " שבמקום  אברהם , של  שמו את  הקב "ה 
שכן  – נתתיך " גוים  המון אב  "כי "אברהם ", ייקרא 
אומות  כל  את  לברר  הכח  את  נותנת  מילה  מצות 
בתחתון  עד  ובחומריותם , בגשמיותם  גם  העולם ,
גילוי  יאיר  שם  שגם  הימנו, למטה  תחתון שאין
בזה  השלימות  – ועד  בנפעל , הפועל  כח  אלקות ,

המלוכה " לה ' "והיתה  האמיתית כאשר  בגאולה 
והשלימה .

. אפשר זה  בין לפי השייכות  את  להבין גם 
לזה  (וההכנה  תורה  במתן ותחתונים  עליונים  חיבור 
שלאחר  הענין, להמשך  מילה ) ומצות  לך " ב "לך 
הקב "ה  הבטיח  אראך ", אשר  הארץ  אל  גו' לך  "לך 
עולם ", "עד  וזרעו לאברהם  ישראל  ארץ  את  ונתן
"לזרעך  – הבתרים  בין בברית  שנאמר  כפי ועד ,

גו'": הזאת  הארץ  את  נתתי

כדי  היא  אבינו לאברהם  ישראל  ארץ  נתינת 
הארץ  את  ויכשירו יהפכו אחריו וזרעו שאברהם 
לו  דירה  ישראל ", "ארץ  ממנה  ויעשו הגשמית 

בתחתונים . יתברך 

בה  והעבודה  ישראל  ידי על  ישראל  ארץ  בכיבוש 
חיבור  של  השלימה  העבודה  ביטוי לידי באה 
שמבררים  תורה ), מתן של  (ענינו ותחתונים  עליונים 
גשמיות  התחתונה , הלזו הארץ  את  ומעלים 
ולכן  לה '. דירה  מזה  ועושים  העולם , וחומריות 
דוקא  היא  תורה  במתן שניתנו המצוות  קיום  שלימות 

ישראל . בארץ 
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מח     

בפרשתנו  ישראל  ארץ  שנתינת  מובן זה  פי על 
קיום  לשלימות  כח  נותנת  – לעולם " "לזרעך 
יפעלו  שהם  תורה , מתן אחרי המעשיות  המצוות 

הגשמיים . הדברים  וזיכוך  בירור  את 

אשר  הארץ  אל  גו' לך  "לך  בין השייכות  שזוהי
הליכת  לבין מילה ) במצות  – (ושלימותה  אראך "
לאברהם  ישראל  ארץ  ונתינת  ישראל  בארץ  אברהם 
הכח  נתינת  אחד : וענין אחד  המשך  מהוים  שניהם  –
שנפעלה  והתחתונים  העליונים  חיבור  והתחלת 
מילה  שמצות  כשם  שע "ד  לומר , [ויש  תורה . במתן
בגוף  בתחתונים  דירה  של  השלימות  את  מבטאת 
את  מבטאת  ישראל  שארץ  לומר  יש  עד "ז כך  האדם ,

בעולם  בחלקו בתחתונים  דירה  של  ].השלימות 

. לפועל והלימוד  הביאור  גם  יובן זה  פי על 
תורה : למתן הכנה  המהוה  לך " "לך  מפרשת 

של  באופן תמיד  להיות  צריכה  שהעבודה  מכיון
גם  שמודגש  (כפי בערך  שלא  הליכה  ועד  הליכה ,
של  בענין – גם  כולל  עצמו), לך " "לך  של  בענין
ב "לך  צורך  יש  שתמיד  כן אם  מובן תורה ", "מתן

תורה . דמתן לגילוי והקדמה  כהכנה  לך "

הגילוי  על  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
האמיתית  הגאולה  של  בערך  ושלא  הנעלה 
ארץ  וקנין גו'" לך  ש "לך  מכיון הרי – והשלימה 
ובזה  תורה , דמתן וההתחלה  ההכנה  זו ישראל 
עליונים  (חיבור  תורה  דמתן השלימות  תלוי'

בשלימות ות  שחסר  זמן שכל  מובן הרי – חתונים )
לנו  אין כאשר  הזה , בזמן שזה  (וכפי הארץ  קנין
של  בשלימותה  גם  חסר  הארצות ), עשר  כל  את 
ומצוות ); התורה  קיום  (שלימות  תורה  מתן פעולת 
לך  ד "לך  השלימות  תהי' וכאשר  ידי על  דוקא 
ארץ  וקנין אראך " אשר  הארץ  אל  גו' מארצך 
תהי' אז הארצות ), עשר  (כל  בשלימותה  ישראל 

רצונך " "כמצות  ומצוות  התורה  דקיום  ,השלימות 
והשלימה . האמיתית  בגאולה  יהי' שזה  וכפי

– הגאולה  לפני עדיין שנמצאים  זמן כל  ולכן:
גו' מארצך  לך  ד "לך  הציווי ממש  בפועל  נוגע  הרי

ישראל  בארץ  והקנין אראך " אשר  הארץ  אל 
לשלימות  כהכנה  גם  הארצות ), עשר  (כל  השלימה 
[נוסף  תצא " מאתי חדשה  "תורה  והמצוות , התורה 
באופן  יום  בכל  תורה " ל "מתן נוגע  שהדבר  למה 
אחרי  גם  יהי' שזה  הווה ), לשון התורה  (נותן חדש 
ד "לך  העבודה  אז גם  נוגע  יהי' כן ואם  הגאולה ,

גו'" ].לך 

. פנימיות לפי מתאים  וגם  – בזה  הביאור 
הענינים :

הארצות משמעותו  שבע  כיבוש  של  הפנימית 
קיני  הארצות  וג ' המדות , שבע  דבירור  העבודה  –
(חכמה  המוחין ג ' עם  העבודה  – וקדמוני קניזי

דעת ). בינה 

הארצות , שבע  רק  לישראל  ניתנו הזה  בזמן
המדות ; בבירור  היא  העבודה  (עיקר ) שעתה  משום 
לפעול  כדי בעיקר  היא  עתה  המוחין דג ' העבודה 
ענין  כל  כאשר  לבוא , לעתיד  אבל  המדות . על 
תהי' מלאה , הכי בשלימותו יהי' ה ' בעבודת 
בפני  עבודה  (ובעיקר ) גם  המוחין דג ' העבודה 
המלא  היחוד  ידי על  אלקות  עם  להתאחד  – עצמה 

נפלא  (חכמתו (יחוד  התורה  עם  שכלו של  (
אחד  וחכמתו שהוא  זה יתברך , ידי שעל  ,(
חד  כולא  וקוב "ה  שישראל (שאורייתא  נתגלה  (

חד  כולא  וקוב "ה  .אורייתא 

ז' של  (גם  העבודה  ששלימות  מובן מזה 
כל  ישנם  כאשר  דוקא  היא  (ג 'המדות ) הכוחות 

ובלשון  כשלעצמם ) שהם  כפי גם  מדות , וז' מוחין
(ז'הכתוב  לבבך  בכל  אלקיך  ה ' את  "ואהבת  –

הכוחות ) עשר  (כל  נפשך  ובכל  מאדך "מדות ) ובכל 
והגבלה  ממדידה  למעלה  עבודה  – לך" (ע "ד 

האדם  כוחות  עשר  של  גם  שזה לך "), כפי ועד  ,
האמיתי" ה "מאד  עם  .קשור 
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נתינת 89) על  ברית לו "נכרת המילה שבזכות זה יומתק עפ"ז
ט . פמ "ו, ב"ר וראה שם. וב"ח  ב"י  וראה רס. סי ' יו"ד  (טור הארץ"

ב). יז, פרשתנו פרש"י 
תו"ח 90) ואילך . ד  מו, ויחי  תו"א וראה מוסף. תפלת לשון

המשך  ואילך . ב תתשכח , ו) (כרך  שם אוה"ת ואילך . א צה, שם
ועוד . ואילך . פי "ז תרל "ז וככה

סוסכ "ו.91) אגה"ק תניא וראה
מואב 92) את תצר אל  ד "ה בארוכה ראה – להלן בהבא

בתחלתו. דברים האמצעי  אדמו"ר במאמרי 
פ"ה.93) תניא ראה
פ"ד .94) פ"ב. שם
ס,95) ח "ב א. כד , זח "א וראה הזהר. בשם ורפכ "ג  פ"ד  שם

ועוד . א.
א.96) עג , זח "ג  ראה
ה.97) ו, ואתחנן
ובכ "מ .98) ג . לט , מקץ תו"א ראה
המשך 99) (ראה מאד  מצירוף למטה שהוא אדם בצירוף

פ"כ ). תרל "ז וככה



מט      

היא  בזה  וההתחלה  לזה  כח  והנתינת  וההכנה 
הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  בפרשתנו מהציווי
הארצות  עשר  כל  ישראל , ארץ  ונתינת  אראך " אשר 
את  וגם  העבודה , שלימות  את  כולל  שזה  –
המוחין  לגילוי שנוסף  – התורה  (מתן) של  השלימות 
שערי  מ "ט  של  (הגילוי למדות  שבערך  שבתורה 

הזה  בזמן שניתנו תורה בינה  במתן הי' שזה  כפי ,(
המוחין  ג ' של  הגילוי גם  יהי' הראשונה ), (בפעם 

הנו"ן בעצם  שער  נעלה (גילוי שהוא  כפי – ועד  ,
השערים  ממ "ט  בערך  חדשה שלא  ב "תורה  ,(

והשלימה . האמיתית  בגאולה  תצא ", מאתי

בעצם ), (מוחין ביותר  הנעלה  הגילוי עם  וביחד 
בארץ  גם  – ועד  כולו, העולם  בכל  גם  הדבר  יומשך 
קניזי  ד "קיני ק ' באות  (כמרומז התחתונה  הלזו
ק ' פעמים  וג ' השורה , מן למטה  היורדת  וקדמוני",

"ומלאה  שיהי' חזקה ), של  באופן – דיעה
מכסים " לים  כמים  ה ' "ים "את  לפרש : ויש  .

לשון  "מים " הנו"ן, שער  גילוי כנגד  נ', בגימטריא 
(עלמא  דארץ  הרבים  רשות  על  הוראה  – רבים 
יהי' – רבים  לשון "מכסים " יהיו והם  דפרודא ),
ל "ים " – הטפל  כיסוי אלא  אינו העולם  שכל  בגילוי

סוף " להם  שאין "מים  הנו"ן), (שער  –התורה 
והגבלה . ממדידה  למעלה 

.: לעיל מהאמור  לפועל  מההוראות  אחת 

בלימוד  "לך " של  החיוב  מוטל  יהודי כל  על 
לה " "לאפשא  – ל התורה  בתורה ., חדש 

שכבר  וכמה  תורה , הרבה  למד  יהודי אם  אפילו
של  באופן עד  בזה , להוסיף  שייך  תמיד  למד ,
"ארוכה  גבול , בלי הינה  התורה  שכן – חידוש 

ים " מני ורחבה  מידה  בהיות מארץ  כן: על  ויתר  .
בתורה  ענין כל  הרי הקב "ה , של  חכמתו התורה 
סוף . אין עד  חדשים , ענינים  עוד  "להוליד " כח  נותן

אופנים : כמה  ייתכנו עצמו זה  וחידוש  בהליכה 
דרגות . כמה  – גופא  ובזה  שבערך , וחידוש  הליכה 

– אראך " אשר  הארץ  אל  גו' לך  מ "לך  הלימוד 
אמיתית , הליכה  אלא  וחידוש , הליכה  רק  לא  שתהי'

שהיא   מצבו את  לגמרי שיעזוב  ,
החידושים  כולל  דקדושה , רגילות  אפילו ורגילותו,
כפי  המחשבה  מהלך  את  – וכן קודם , שחידש 
אשר  הארץ  "אל  שמגיע  עד  וכיו"ב , קודם  שחשב 
("במהותך  בעצמך ", "אותך  מגלה  הוא  אראך ",
כוחותיו  של  גם  שלו, היכולת  כל  את  – ועצמותך ")

'ז גילוי רק  לא  – עצמם  בכוחות  ועד "ז ,
מוחין  גם  אלא  למדות , השייכים  והמוחין המדות 
גו' לך  ד "לך  החידוש  מתבטא  בזה  שדוקא  בעצם ,

אראך ":

ניצול  ידי על  היא  הרגיל  ע "ד  האדם  עבודת 
שהרי  – חידוש  שום  אין בכך  הגלויים . כוחותיו
קיומם , על  יודע  והוא  לו שיש  הכוחות  הם  אלו
במילואם . אותם  לנצל  שעליו ופשוט  מובן וממילא 
וקרוב  השייך  בהעלם  אך  הנעלמים , הכוחות  עד "ז
החידוש  חידוש ; כך  כל  זה  אין – הגילוי אל 
("אותך  בתוכו מגלה  הוא  כאשר  – הוא  האמיתי
הוא  – (כולל  אחד  שאף  נעלמים , כוחות  בעצמך ")
ועד  כוחות , כאלו לו שיש  חשב  ולא  ידע  לא  עצמו)
וכאשר  – שכאלו דברים  לו מנין פלא : הוא  שהדבר 
באמת  זהו בתורה , לחדש  אלו כוחות  מנצל  הוא 

אראך ". אשר  הארץ  אל  גו' לך  "לך 

התורה  ללימוד  בקשר  להיות  צריך  שזה  וכשם 
של  לעבודה  בנוגע  גם  להיות  צריך  כך  עצמו, שלו

הרבה " תלמידים  להקהיל "והעמידו – כולל  ,
תורה  בהם  ללמוד  בשבת  צריך קהילות  שזה  –

של  באופן אמיתית , הליכה  של  באופן להיות 
אמיתי. חידוש 

תמיד  שעליו ופשוט , המובן על  נוסף  כלומר :
להסתפק  ולא  התלמידים , ובכמות  במספר  להוסיף 
העמיד  כבר  אם  אפילו עתה , עד  שעשה  מה  בכל 
את  לו שיש  זמן כל  הרי – הרבה  תלמידים 
לכל  עד  יהודי, ועוד  יהודי לעוד  להגיע  האפשרות 
עליו  – תורה  בשיעור  שישתתפו בישראל , החוגים 

קמ "ל , ומאי כפשוט , זאת , לעשות 
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לפירושו 100) הרמב"ן פתיחת וראה וש"נ. ב. כא, ר"ה ראה
עה"ת.

וש"נ.101) ֿ ז. תצו ע' נ"ך  אוה"ת ראה
ב.102) יב, במדבר לקו"ת ראה
ספרו.103) וחותם בסיום רמב"ם ט . יא, ישעי '
ה"כ .104) הט "ז. פ"ג  גירושין הל ' רמב"ם א. קכא, יבמות
תניא 105) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. יב, זח "א

א). (קמה, סכ "ו אגה"ק
ט .106) יא, איוב

מ "א.107) פ"א אבות
וראה 108) ס"ג . סר"צ או"ח  אדה"ז שו"ע ויקהל . ר"פ יל "ש

ה). (אות עה"פ תו"ש



נ     

ובנות ֿ ֿ מצוה  ברי עוד  נוספים  שתמיד  ובפרט 
שישתתפו  עליהם  להשפיע  שאפשר  חדשים , מצוה 

תורה ; בשיעור 

להוסיף  בנוגע  ביותר ועד "ז הלימוד , באיכות 
חדשה , בדרך  לימוד  ועד  עומק , ויותר  והשגה  הבנה 

ותיק " "תלמיד  יהי' שהתלמיד  ולפעול 
כל בתורה  על  שהרי חידוש , לא  זה  גם  הרי –

הליכה  כנ"ל ; לה " ד "לאפשא  החיוב  מוטל  אחד 
 הוא התלמיד  של  החידוש  כאשר  – היא 

ידע  לא  זה  רגע  שעד  כוחות  הנעלמים , מכוחותיו
בו. קיימים  שהם 

לא  הוא  אלו ענינים  בכל  הבוחן שאבן וכמובן
בגלל  או מצוה , בעוד  הטירדה  בגלל  (שכן עצמו הוא 
אלא  בחשבון), טעות  לעשות  עלול  עצמו, אהבת 

בדבר . נוגע  שאינו אחר  מישהו דוקא 

זה : בדורנו מיוחדת  הדגשה  נוספת  – זה  ובכל 

במיוחד  זה  שבדורנו לעיל , המדובר  פי על 
הגאולה ) של  הראשון והדור  בגלות  האחרון (הדור 
מארצך  לך  ד "לך  העבודה  על  יתירה  הדגשה  ישנה 
הארצות  עשר  כל  וקנין אראך ", אשר  הארץ  אל  גו'
לראש  לכל  להשתקף  צריך  שהדבר  מובן הרי –
מוסיף  שהוא  ידי על  יהודי, של  זה  מעין בעבודה 
שלו  המוחין ג ' לפי רק  לא  התורה , בלימוד 
שזה  בעצם . מוחין ג ' גם  אלא  למדות , השייכים 
התורה  פנימיות  בלימוד  שיוסיף  ידי על  – במיוחד 

המוחין  דעבודת  אלו ענינים  ביאור  כולל (כולל  ,(
צדקנו. ומשיח  הגאולה  בעניני – עיקר  זה  וגם 

. ד "לך בעבודה  הוספה  ידי שעל  רצון, ויהי
ומיד  תיכף  יקויים  – גו'" ד "לך לך  הענין

מא  כנפות לך  מארבע  נדחנו "קבץ  גו'", רצך 

אראך ",הארץ " אשר  הארץ  "אל  כולם  והולכים  ,
קניזי  קיני בארץ  – כולל  ולרחבה ", "לארכה 
מאומות  שלום  בדרכי מקבלים  (אותה  וקדמוני

כנ"ל ). העולם ,

כל  של  השלימות  את  לנו יש  – זה  עם  וביחד 
ויחד  המוחין, וג ' המדות  ז' – הנפש  כוחות  עשר 
מאתי  חדשה  דתורה  הגילוי – עיקר  זה  וגם  זה  עם 

תצא ,

כולו, העולם  בכל  מתפשט  שזה  באופן עד 
וגם  מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דיעה  הארץ  "מלאה 

עסק  יהי' "לא  – העולם  באומות   אלא
בלבד " ה ' את  המלוכה ",לדעת  לה ' "והיתה  ,

– חי צומח  דומם  – העולם  חלקי בכל  ועד "ז
מקיר  ש "אבן עד  בנפעל , הפועל  כח  מתגלה 

תאנה תזעק " ועד "ז ,,חי ועד "ז (צומח ),
פעלתו  אתה  כי פעול  כל  "וידע  – מדבר  ועאכו"כ 
נשמה  אשר  כל  ויאמר  יצרתו אתה  כי יצור  כל  ויבין

יתברך באפו" לו דירה  יהי' העולם  שכל  ,
של  הגילוי יהי' בי"ע  עולמות  בכל  וגם  בתחתונים ,
לעצמות  וסמוך  אצלו מלשון האצילות , עולם 

ב "ה  .המאציל 

ה '", אליו ל "וירא  מיד  באים  לך " ומ "לך 
"והיו  – והשלימה  האמיתית  בגאולה  ושלימותה 

מוריך " את  רואות  בתכלית עיניך  בגופים  נשמות  ,
והשלימות , הבריאות 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
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שמו"ר 109) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה
ועוד . רפמ "ז.

ואילך ).110) 246 ע' (לעיל  זו שנה חשון ח ' שיחת גם ראה

החודש.111) ברכת נוסח 
ספרו.112) וחותם בסיום רמב"ם
א.113) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק 
שטו 114) רמז ירמי ' יל "ש בסופו. עג  תהלים מדרש ראה

בסופו.
ר"ה.115) תפלת נוסח 
פ"א.116) טז שער פרדס ראה
כ .117) ל , ישעי '

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

,ïéìëBà úàîeè ànhîayg m`e .[mc` lk lv` ezrc dlhay ¦©¥§©¨¦
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m` :sqep oic .dwyn zeidl xzei,Búö÷î àîèðd`nehd drbpy ¦§¨¦§¨
,ezvwna,Blek àîèð àìla` .envr ipta aygp eay hxew lky Ÿ¦§¨

m`,Búö÷î øäèð,dewna rbp ilkd itay blyd wxyBlek øäèð ¦§©¦§¨¦§©
.[dewnd inl wyep eleky aygpy

:`xnbd ddnzàîèð àì Búö÷î àîèð úøîà ,àéL÷ àôeb àä̈¨©§¨¨§©¦§¨¦§¨Ÿ¦§¨

Blek àîèðc àøîéîì ,Blek øäèð Búö÷î øäèð ,éðz øãäå ,Blek- §¨©¨¥¦§©¦§¨¦§©§¥§¨§¦§¨
ixde ,elek `nhpy zexyt` yiy gken dxdh jixv eleky dnn

:`xnbd zvxzn .elek `nhp epi`y zxn`,ééaà øîàote` yi ¨©©©¥
e ,blyd lk `nhpyøepz øéåà ìò BøéáòäL ïBâkekezay qxg ly §¤¤¡¦©£¦©
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÚ ˙ÂÁË·‰‰

הקדוש ֿ הבטחת  פעמים  מספר אמורה לך ֿלך בפרשת 
ישראל, ארץ  את  ולבניו לו לתת  לאברהם  ברוך ֿהוא 

להלן: כמפורט

הפרשה ויאמר1בתחילת  אברם  אל ה' "וירא  נאמר :
ממצרים , בלכתו מכן, לאחר  הזאת ". הארץ  את אתן  לזרעך
את "כי הקדוש ֿברוךֿהוא: לו אמר  ממנו, נפרד לוט כאשר

עולם " עד ולזרעך אתננה  לך רואה אתה אשר הארץ  .2כל
אתננה " לך כי ולרחבה  לארכה  בארץ  התהלך  .3"קום 

אברם את  ה ' כרת  ההוא "ביום  – הבתרים  בין ובברית
עד מצרים  מנהר הזאת  הארץ  את  נתתי לזרעך לאמר  ברית

פרת " נהר הגדול כל4הנהר  מפורטים הפסוקים  ובהמשך ,
האומות ". "עשר

הוא : הקדוש ֿברוךֿהוא  הבטחות  בין הכללי ההבדל
הזאת ", הארץ  את אתן ("לזרעך הראשונות ההבטחות  שתי
או לדיבור  בקשר  נאמרו לא  עתיד) בלשון אתננה ", "לך
נתתי" "לזרעך ההבטחה ואילו אברהם, של  לפעולה 

עבר לארכה5(בלשון אברהם שהתהלך לאחר נאמרה  (
הארץ של הקדוש ֿברוךֿהוא6ולרחבה  על ֿידי ונאמרה  ,

הזאת הארץ  את  לך  "לתת  הקודמת לאמירה  כהמשך 
כי אדע  "במה  אברהם  לשאלת  וכתשובה לרשתה ",

.7אירשנה "

הרוגוצ 'ובי הלשון,8הגאון להבדלי הסיבה  את  מסביר 
הביטוי את  הקדוש ֿברוךֿהוא  אמר  השלישית  שבהבטחה
כי "במה... זו בלשון  שאל אברהם  (וגם  "לרשתה"

dpyxi`לזרעך" הוא הקודמים בפסוקים  הביטוי ואילו ,("
oz` לך" ,"...dppz`ארץ במסירת  דרכים  שתי הם  שאלה ,"

"בגדר הקדוש ֿברוךֿהוא: עלֿידי ישראל לבני ישראל

ירושה " ו"בגדר בין9מתנה " כללי  באופן ההבדל וזהו  .
הוא הראשון הכיבוש  – השני לכיבוש  הראשון  הכיבוש 
לא "ומקצת  ישראל" ארץ כל נקודה , ("גדר  מתנה בגדר

השני והכיבוש  מקצת )".10כלום "), (וגם  ירושה  גדר "הוי

לבין ההבטחות שתי בין הנ"ל ההבדל מוסבר  זה  לפי
הבתרים : בין בברית  השלישית  ההבטחה

של המצב  לאחר שהיתה  השניה, הכניסה של הכיבוש 
שבכריתת בהבטחה  רמוז מארצנו", גלינו חטאינו "ומפני
לכניסה (בדומה באה  אשר נתתי ", "לזרעך הברית 

כי11השניה) אדע ... "במה אברהם  שאלת  לאחר 
dpyxi`"12חז"ל כדברי יחסית13, "חטא " היה  שזה  לדרגת,

על לו נאמר הברית  שבכריתת  מזה  שרואים (כפי אברהם,
מצרים גלות  – זרעך..." יהיה  גר כי תדע  "ידוע  ,14הגלות :

האחרות הגלויות ועל בבל גלות  על  לו נרמז  ).15ואף 

שהיה יהושע , עלֿידי הראשון הכיבוש  זאת , לעומת 
ההבטחות בשתי  רמוז ישראל, לארץ  הראשונה  הכניסה 
לשאלת בהמשך לא – הקדוש ֿברוךֿהוא של הראשונות 

עצמו. מצד הקדוש ֿברוךֿהוא  הבטחת  אלא  אברהם ,

נתתי" "לזרעך שההבטחה  השני, הענין לגבי גם  וכך 
מפורש ולרחבה , לארכה התהלך  שאברהם  לאחר  באה

יונתן חזקתא "3בתרגום  בה  "עבד היא  שהכוונה  וכך16, ,
שמסביר כמו עזרא , על ֿידי השניה  בקדושה היה 

שהוא17הרמב"ם מפני אלא "אינו הראשונה שהקדושה  ,
הכיבוש בטל מידיהם , הארץ  שנלקחה  וכיון רבים , כיבוש 
מן אינה  שהרי  ומשביעית  ממעשרות התורה מן ונפטרה 
קדשה לא  וקדשה, עזרא  שעלה  וכיון ישראל. ארץ 

אלא  מקוםdwfgaבכיבוש , כל ולפיכך בה, שהחזיקו
הוא השניה עזרא  בקדושת  ונתקדש  בבל עולי בה  שהחזיקו
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ז.1) יב,
טו.2) יג,
יז.3) שם,
יח.4) טו,
נתתי".5) "כבר בפנים לקמן הובא ה"א) פ"ב (חלה ירושלמי ראה

שם. פרש"י כב. פמ"ד, ב"ר וראה
עה"פ.6) אוה"ח וראה
זֿח.7) טו,
שם.8) עה"ת צפע"נ
מאחר 9) אלא כו' ירושה למה מתנה אם ה"ב: פ"ח ב"ב ירושלמי

ירושה. לשום להן ונתנה חזר מתנה לשום להן שנתנה
בפנים.10) לקמן וראה שני"). ("כבוש שם הצפע"נ לשון כ"ה

יגרום 11) שלא עליהן ברית לו לכרות והוסיף שם: מרמב"ן להעיר
יגלו  שאם לאמר עולם לאחוזת לו אמר המילה על צוהו וכאשר החטא

כו'. וינחלוה ישובו עוד ממנה
ו.12) טו, פרש"י ראה
ועוד.13) כאן. אברבנאל רפמ"ח. פדר"א וראה א. לב, נדרים
יג.14) טו,
יד.15) יב. שם פרש"י וראה וש"נ. יז. טו. פמ"ד, ב"ר
דרכים 16) פרשת יז. יג, אוה"ח א. ק, ב"ב הנ"ל. אוה"ח גם וראה

סק"א  קו"א הפקר הל' חו"מ חלק אדה"ז משו"ע ולהעיר ט. דרוש
דף  בב"ב אמרי' וה"נ כו' המועלת בחזקה אלא להם נקנית "לא בתחלתו
.53 הערה 221 ע' לקמן ועוד. ד. ג, תרומות הל' צפע"נ וראה ע"ש. ק'",

הבחירה 17) בית מהל' ה"ה.ספ"ו פ"א תרומות הל' .
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בשביעית וחייב  ממנו, הארץ  שנלקח ואע "פ  היום , מקודש 
ובמעשרות ".

הראשון, הכיבוש  של  הקשר  מהו להבין: צריך אך
של לענין "כיבוש ", עלֿידי  נתהוותה  ושלdpznשקדושתו  ,

של לענין חזקה , עלֿידי היא  שקדושתו השני, הכיבוש 
dyexi?

.·
"‰˘Ó ÛÒÎ"‰ ˙ÂÏ‡˘

תחילה להסביר יש  זאת להבין  דברי18כדי את 
משנה " ה "כסף  שואל שעליהם לעיל, שהובאו 19הרמב "ם 

מכח  גדול  חזקה  כח מה  יודע  "איני  א) שאלות: שתי
הארץ משנלקחה  ג "כ בחזקה נאמר לא  ולמה  כיבוש ,
בכיבוש , שנתקדשה  בראשונה  ותו ב ) חזקה. בטלה  מידינו
כיבוש בלא  חזקה עדיפא  מי אטו חזקה ? שם  היה  לא וכי 

כיבוש ". עם מחזקה 

הרמב "ם : לדברי הסברים  מספר שישנם וידוע ,

קדשוה20הרדב "ז שלא  לפי לדעתו "ונראה  אומר:
בפה ". קדשוה עזרא  בימי  אלא  בפה ,

קדשוה21אך עזרא  ש "בימי מוצאים שאין זאת  מלבד
זה . להסבר רמז שום  הרמב "ם בדברי  גם  אין  בפה ",
לא השניה  שהקדושה  במפורש  מסביר הרמב "ם  אדרבה ,
קדשוה ש "לא מפני כיֿאם  בפה , שקדשוה  מפני לא  בטלה,
הקדושה לעומת  בה", שהחזיקו בחזקה  אלא  בכיבוש 

כיבוש . על ֿידי שהיתה  הראשונה ,

יו"ט " ה "תוספות ה"כסף22ב ) קושיית  את מתרץ
כיבוש ומבטל אתא נכרים דכיבוש  ליה  "דסבירא  משנה":
שנתן פרס  מלך מיד שהחזיקו בחזקה  שאיןֿכן מה  ישראל,

לחזקה ומבטל כיבוש  אתא  לא  בה, להחזיק  רשיון להם 
הנותן". מדעת  שהיתה 

משנה": ה "כסף  שאלות תורצו לא  עדיין אך

נכרים כיבוש  אם – הראשונה השאלה לגבי

קנין23במלחמה ישראל,24הוא של קודמת  בעלות  המבטל

עלֿידי נקבעה  לא  הקודמת  שהבעלות  העובדה  תוסיף מה
קנין שהיה כיון הנותן"? מדעת  "חזקה עלֿידי אלא  כיבוש 

השאלה , נשארת  הנכרים, עלֿידי במלחמה כיבוש  של
ג "כ בחזקה  נאמר  לא  "למה  משנה ", ה"כסף  כלשון

החזקה " בטלה מידינו הארץ  ?*24משנלקחה

בכיבוש גם השניה: השאלה  בעינה  עדיין נשארת  כך

שהגבעונים כנאמר – הנותן" "מדעת  חזקה  היתה 25יהושע 

לישראל עריהם  את  הרמב"ם26מסרו אין ואף ֿעלֿפיֿכן –
לגבי אומר והוא  למקום , מקום בין ישראלlkמבחין ארץ 

מן ונפטרה הכיבוש  בטל מידיהם  הארץ  שנלקחה  "וכיון

ומשביעית " ממעשרות  .27התורה 

.‚
?‰Ê ÏÚ ‰‡Â· ‰¯Ó‡˘ ÍÎ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰

מנתינת להשיב  "ואין ואומר : ממשיך יו"ט" ה "תוספות 

שכמו להשיב  שיש  בראשונה, לישראל שנתנה  יתברך ה '

שיעלו נביאיו נבאו כך הארץ , לישראל נתן יתברך  שה '
פרס מלך כורש  על נבאו  וכן מהם, ויטלו המחריבים

מצינו לא  מידינו הזאת  האומה  לקיחת  על  אבל שיחזירה.
ואין מידינו  נטלוה כדין שלא  ולפיכך בפירוש , נבואה  בה 

נגזלת ". קרקע 

כיבוש אם נפשך, ממה להבין: קשה  עדיין  לכאורה  אך
גמור" "קנין שהוא  מפקיע , קנין של  צורה הוא 28במלחמה 
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ואילך).18) ריז (ע' א"י ע' תלמודית אנציקלופדיא ראה לקמן בהבא
וש"נ.

שם.19) הבחירה בית הל'
שם. תרומות הל' (20

ח"ב 21) (להחיד"א) שאל חיים שו"ת ראה – במפרשים שהקשו כמו
וחזה. ד"ה סל"ט

אות 22) ראשונה קדושה ע' הרועים במלא ועד"ז מ"ו. פ"ח עדויות
ט.

ג"כ23) – כיבושz`xiכולל כמו גבעון.`iypמלחמה,
אדה"ז 24) שו"ע שם. וריטב"א רשב"א שם. ובתוס' א. לח, גיטין

שם  אברהם דבר שו"ת בארוכה וראה ס"י. סתרמ"ט חאו"ח ס"ג. שם
סי"א.

ס"ז.*24) ס"י ח"א אברהם דבר בשו"ת שהקשה מה על נוסף
ט.25) קאפיטל יהושע ראה

טו,ולהעיר יהושע (ראה יהושע ע"י נכבשה שלא היבוסי מעיר ג"כ
ובמפרשים), ו ה, ש"ב ובמפרשים. כא א, שופטים שם. ובמפרשים סג

ואילך); כב כא, דה"א בסופו. (ש"ב מלא בכסף מארוונה אותו קנה ודוד
בחזקה ובמנ"ח רק נקנה הזה שמקום דמכיון ו'), (אות רפד מצוה

לענין  גם dlgeנתקדש n"exz באופן`ly נ"נ בגלות קדושתו נתבטלה
.45 להערה הא' שוה"ג לקמן וראה הארץ). כל קדושת שבטלה (כמו

נכלל  שג"ז לכאורה צ"ל וא"כ מות, פחד מחמת הי' שזה ואף (26
וראה  פ"ה. גיטין (מרדכי מצינו הרי אנוסים, שהיו כיון כיבוש בגדר
שבאנסוהו  הטור) כתב ד"ה רפ"י מכירה הל' מל"מ סע"ג. הדשן תרומת

והקנה. גמר מיתה באיום האונס הי' אם מתנה ליתן
חלק 27) על רק שישאר ואא"פ היא אחת הארץ שקדושת לומר ואין

שם) תרומות והל' ביהב"ח (הל' הרמב"ם מלשון כדמוכח הארץ,
לומר  דוחק ולכאורה שהחזיקו". מקום "כל רק קדשו שני' שבקדושה
תרומות  מהל' כדמוכח הארץ, כל על רק שחל שאני (ראשון) שבכבוש
מנ"ח  וראה נתקדש). – בפועל שנכבש מקום כל דרק (את"ל ה"ב שם
בפנים  לקמן מצפע"נ, בפנים לעיל רפ"ו. שביעית ירושלמי ראה אבל שם.

ס"ו.
שם.28) או"ח אדה"ז שו"ע
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נאמ  אם  ההבדל מהו  ההלכה , זהלפי כיבוש  על נבואה  רה 
קנין מעשה זה היה  הרי לא, ?29או

היא בכך  הכוונה  כיבוש30אם  על ֿידי קונה  אינו שנכרי 
הכיבוש (שלאחר זה  נכרים  כיבוש  שעל וכיון במלחמה ,

כלל ואין נטלוה " כדין "שלא הרי נבואה , היתה  לא השני)

זאת , ולעומת  במלחמה . כיבוש  לענין אלו  דברים  בין קשר
שעה "הוראת  ולכן כבשו" ה ' "עלֿפי וכורש , נבוכדנצר 

בכיבוש " נקנה  ולהם  מתאים31היתה אינו  זה הרי  –

הרמב "ם : להסבר

שהקדושה בכך להבדל הסיבה  את  מסביר הרמב "ם 

חזקה , ע"י השניה  והקדושה כיבוש  ע"י היתה  הראשונה 
אלא ישראל, של בקנין תלוי הדבר אין לעיל האמור ולפי

הקדושה יכלה  בבל בגלות  – האומות  של הכיבוש  באופן

כיבוש כי חזקה ), עלֿידי נתהוותה אילו (גם להתבטל,
הקדושה אין השניה  בגלות  ואילו כדין, היה  נבוכדנצר 

האומות כי כיבוש ), עלֿידי נתהוותה אילו (גם  בטלה
כדין. שלא  כבשו

.„
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לענות לכאורה , היה , ניתן דלעיל, השניה  השאלה על

אחרים שמפרשים  הרמב "ם ):32(כפי  דברי את  מסבירים 
קנו לא  בפועל  אבל חזקה, היתה  יהושע  בכיבוש  גם  אמנם ,

כוונתם כי חזקה , של באופן ישראל ארץ  את  היהודים 

חזקתם קבעה  לא  ולכן כיבוש, עלֿידי דוקא  לקנותה  היתה
ההלכה מן בק "ו שרואים  כפי הארץ , על  הבעלות  33את 

קנה ". לא  שלו, שהן וכסבור הגר בנכסי "העודר

לעניננו, מתאימה  זו סברא  אם  לברר, צריך ראשית  אך

אםֿכי הארץ , את  לקנות  הכוונה  קיימת בעניננו שהרי

אחר כוונה34באופן ללא אפילו לקנות  אפשר  ולכן ,35,
דאורייתא " "קנין שזהו קשה36ובמיוחד לכך ונוסף  .

כלל היה  לא  הגבעונים בערי לעיל: כמוסבר כך, להסביר
את לישראל נתנו הגבעונים  כי כיבוש , של באופן  קנין
קנין אלו ערים על גם חל לא  ומדוע  מרצונם , עריהם 

ישראל ? של החזקה

.‰
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הוא : לזה שההסבר  לומר , ויש 

קנין א ) ענינים: שני  נתחדשו לישראל הארץ  בנתינת 
ישראל. לידי עברה  ישראל  ארץ  על הבעלות  כלומר  ממון,

הארץ . קדושת  של הענין ב )

נבעה הארץ , על ישראל בעלות  הראשון, הענין
לאברהם הקדוש ֿברוךֿהוא עלֿידי ישראל ארץ  ממסירת

בירושלמי שלומדים כפי  "לזרעך*36אבינו, הפסוק  מן
izzp" אלא  בלבד הבטחה  זאת  שאין עבר), (בלשון "xak
izzpהארץ את  ישראל שכבשו לפני אף  שמאז, כלומר , ."

ישראל לעם ישראל ארץ  שייכת  .38(לתמיד)37בפועל,
בגמרא כנאמר  להלכה, אף  קובעת  זו שבנות39עובדה

שניים , פי בכור, שהיה  אביהן , של החלק  את  ירשו צלפחד
כבמוחזק ", בראוי  שניים) (פי נוטל הבכור  ש "אין  עלֿאף

ישראל  "ארץ  .40היא "zwfgenכי

לחיוב (ובמיוחד  ישראל ארץ  קדושת השני, הענין אבל
לארץ בכניסתם ישראל, בני על ֿידי רק  חל המצוות ),

.*40ישראל

.Â
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הכניסות שתי בין הבדל יש  לארץ , הכניסה  באופן
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עשיר  הון וראה שם. הרועים במלא (ועד"ז לומר צריך ולשיטתו (29
להפקיע  וביכלתו גמור", "קנין אינו מלחמה שכבוש שס"ל שם) לעדיות
ע"י  שנעשית גמורה בעלות ולא כבוש, ע"י) שנעשית קלושה (בעלות רק
קשה  גמור קנין שהוי להדיעות אבל הנותן. מדעת (כחזקה) גמור קנין

כנ"ל. שם שבדב"א הקושיא על נוסף – כנ"ל
התויו"ט.30) הביא שלא אלא סרל"ג. יו"ד חת"ס בשו"ת כמ"ש
שם.31) חת"ס שו"ת
ועוד.32) א. ד, ברכות בצל"ח ועד"ז שם. שאל חיים שו"ת
הי"ג.33) פ"ב ומתנה זכי' הל' רמב"ם ב. נב, יבמות
לחזקה 34) מקום אין כבוש ע"י קנו שכבר כיון שכאן לחלק, יש אבל

שאל  חיים שו"ת וראה במפרשים. כמ"ש שלהם הי' שכבר כיון לאח"ז
שם. (בשו"ת) שהקשה ומה יצחק, בירך מס' בתחלתו שם

בשו"ת 35) ועד"ז ס"א. סקנ"ט אה"ע סר"ל. יו"ד צ"צ שו"ת ראה
וש"נ). ,45 הערה 145 ע' חי"א לקו"ש (ראה ורעק"א חת"ס

שלפנ"ז.36) בהערה ובהנסמן א. י, ב"מ נמוק"י ראה
.5 הערה לעיל נסמן (36*

יאמרו37) "שאם בראשית) (ר"פ רש"י פירוש אתם mihqlומלשון
mzyaky רק נעשה ממון הקנין שגם לכאורה, משמע אומות" ז' ארצות

– האוה"ע לדעת רק שזהו שי"ל אף – לפנ"ז) (ולא הכבוש לאחרי
וראה  טז. טו, ז. יג, לך כז. ט, כו. ט, (נח במק"א מפרש"י גם כדמשמע
4 ע' ח"ה  [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה .(24 הערה 158 ע' לקמן

.(67 הערה לקמן (הובא ואילך 7 ע' ואילך,
כדאמרינן 38) המועלת בחזקה אלא להם נקנית לא "שאעפ"כ אלא

(שו"ע  ק'" דף בב"ב אמרי' וה"נ בישיבה ירשתם במה דכ"ו בקדושין
דהחזקה  שם, קדושין ובהמקנה בתחלתו). הפקר להל' קו"א אדה"ז
ולא  חלקו, כאו"א לקנות שביניהם חלוקה היינו ישמעאל) רבי דבי (לדעת

ו'. אות שם אברהם דבר שו"ת וראה הכנענים. מן לקנות
ואשריהם)39) ד"ה שם פרש"י וראה ב. (נג, ובע"ז אֿב. קיט, ב"ב

שלו". שאינו דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם להם "ירושה
ועוד.40) שם. דרכים פרשת בארוכה וראה

ואילך.*40) 220 ע' לקמן בארוכה ראה
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רצון היה הראשונה  בכניסה  "חלוצים41ieeiveלארץ : :
גבורי42תעברו" כל אחיכם  לפני חמושים  תעברו "ואתם  ,

לפניכם "43החיל" הארץ  ו"נכבשה שהכניסה44, כלומר, ,

גם ולכן מלחמה, באמצעות כיבוש  של באופן תהיה
כיבוש . באמצעות  חלה  הארץ  קדושת

אפילו החזקה, קנין אז הועיל לא מדוע  מובן זה  לפי
כי הנותן, מדעת החזקה  היתה  שבהם  הגבעונים ערי לגבי

לגרום יכולה אינה  והחזקה  ה', ציווי על ֿפי חלה הקדושה 

דוקא לארץ  להיכנס חייב  ה ' ציווי כי הקדושה, לחלות 
מלחמה כיבוש  ,45באמצעות 

"ונכבשה  נאמר לארץ  בכניסתם  ux`dיתרֿעלֿכן:
עם שמיד  לומר, יש  ולכן – סתם  "הארץ " – לפניכם"

(ולכן ישראל" ארץ  של "נגרא שהיתה  יריחו, כיבוש 

ז לתוכה  כל"נתכנסו מיד יריחו נכבשה "אם  כי אומות " '
נכבשת ") הארץ*45הארץ  קדושת  של החלות  נשלמה  כבר ,

כיבוש . של באופן ישראל לארץ  ישראל כניסת  באמצעות  –

מצוות מספר  לגבי כיבוש46(רק  של  נוסף  תנאי היה 

– וכו' יובל,i`pzkוחילוק  למצות  בדומה  המצוות, לחיוב

עליה " יושביה "כל כאשר  ענין47שחלה  זה אין  אך  .
הארץ48הקשור עם49לקדושת מיד בשלימותה  שחלה  ,

יריחו ).50כיבוש 

גרמה לא שהחזקה  נוסף  באופן להסביר יש  זה  לפי

קדושתה כי  וכדו'), הגבעונים  בערי (אפילו הארץ  לקדושת 

יריחו, כיבוש  עם  מיד חלה  כבר  ישראל ארץ  כל  של
.51כדלעיל

הקדוש ֿברוךֿהוא אמר עזרא כניסת  לגבי  זאת לעומת 
הזה " המקום  אל  אתכם להשיב אתכם ... רצון52"אפקוד ,

ארץ את  לכבוש  היה  לא  בפקידתו הקדוש ֿברוךֿהוא

בה ולהתיישב לעלות  אלא  אז53ישראל, חלה ולכן ,
בה ". שהחזיקו "חזקה  באמצעות הקדושה 

.Ê
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‰ÏË·
ה"כסף של הראשונה השאלה  גם מתורצת  זה לפי

כיון באמצעותdyecwdyמשנה ": חלה  יהושע  עלֿידי 

באופן שהכיבושdeehvpyכניסה  כיבוש , עלֿידי – עליו

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

בב"ר 41) ועד"ז בתחלתו. עה"ת רש"י* ביאור ע"פ (תנחומא כמחז"ל
לנו. נתנה כו' ברצונו כו' אתם לסטים יאמרו שאם ב): פ"א,

ואילך).42) כ (לב, מטות דס"פ בהכתובים וכן יח. ג, דברים
יד.43) א, יהושע
כט.44) לב, מטות
גם45) (דהרי הגבעונים** ערי נקנו במה דא"כ להקשות z`xiאין

אנשי  דכבשו דכיון – וכו') ברית שכרתו כיון בזה הייתה לא מלחמה
(נתינים) עבד שקנה דמה וכו'***, ארצם נקנית במילא (לעבדים) גבעון
עניני  קנינו על (ו"נמשך" רבו קנה – כו' יראה מפני ע"ע שקבלו –

מסרוdyecwdeהעבדות שמעצמם אף לעבדות.epzpeשלו), עצמם
יו"ד.*45) בהעלותך תנחומא טו. פט"ו, במדב"ר

וש"נ.46) ואילך. ריט ע' שם תלמודית אנציקלופדיא ראה
סע"א.47) לב, ערכין
כמה 48) שם) באנציקלופדיא (הובא שמצינו מזה גם וכדמוכח

אחר  עד (ועוד) וביכורים ומעשרות בתרומות נתחייבו שלא ע"ז טעמים
הארץ. קדושת נגמרה לא שאז כפשוטו מפרשים ואין וישיבה, ירושה

הבחירה 49) בית והל' תרומות (הל' הרמב"ם ממ"ש גם וכדמוכח
מפני  הייתה ראשונה שקדושה בהחיוב yeaikdשם) שם שמדבר אף

כי  ו)חילוק, (כיבוש אחר רק הוא שחיובם ושביעית ומעשרות דתרומות

ומעשרות. לתרומות בנוגע גם א"י קדושת כבר נעשה כיבוש ע"י
שלח 50) ורש"י (ספרי הארץ אל בבואם תיכף שנתחייבו לחלה בנוגע

הפסח  ממחרת הארץ מתבואת אכלו דהרי יריחו, כיבוש לפני יח) טו,
דוד  שאילת שו"ת ראה הארץ. בקדושת תלוי דאינו י"ל יאֿיב) ה, (יהושע
בכתובות  מחלוקת שהוי שר"ל (ועיי"ש בתחלתו שביעית בעניני חידושים
שגם  שר"ל (שם) ממנ"ח ולהעיר שם). חלה ובירושלמי סע"א) (כה,
ואכ"מ. ארצם. שהוא מפני אלא קדושה בגדר אינו וכו' ומעשרות תרומות

יהושע 51) חלק זה "ומפני ה"ב) פ"א תרומות (הל' הרמב"ם ומש"כ
יחיד  כיבוש יהי' שלא כדי נכבשה שלא אע"פ לשבטים א"י כל דינו ובית

א"י "נקרא להיות היינו – חלקו" ויכבוש ושבט שבט כל ickכשיעלה
zevnd lk ea ebdpiy בכל נעשה המצות שחיוב שם), הרמב"ם (לשון "

שנכבש לאחר עד mewndמקום בכהנ"ל נתחייבו לא (דאלת"ה וחלקו
י"ד  דלאחרי מפורש מקומות ובכו"כ דוד ימי בסוף שנכבשה לאחר
יריחו. בכיבוש תיכף נעשה הקדושה ענין אבל נתחייבו), וחלקו שכבשו

הר ובאחרונים דברי ע"פ רפ"ו שביעית דכיון לירושלמי הנ"ל מב"ם
חלקו דינו ובית (בסוף lkשיהושע כולה" "שקנו כבר נק' לשבטים א"י

ואכ"מ. ד). (ג, בסופו שם תרומות הל' לרמב"ם צפע"נ וראה שנה). י"ד
יו"ד.52) כט, ירמי'
תפשתם".53) אשר בעריכם "ושבו יו"ד) מ, (ירמי' הכתוב ובלשון

,(dxrdd miptay x"ad t"r i"yx siqed yexitd meiq ile`e ."mieb zlgp .. eiyrn gk" aezkda miiqn i"x xn`ne) `zil epiptly `negpza (*
:azk my x"al x`ez dtia la``negpz 'x zcb`adcb` jdl 'izi``pyil i`da.dxezd 'it zligza l"f i"yx `iad oeyld dfae :miiqne ,(i"yxtay oeyldk wizrne)

(i"yx zqxibe) ezqxib d"ky rnync`negpza:(e ,`iw) mildzl i"yx d`xe .`negpz yxcneziy`xa dyrn l`xyil azk..miplfb l`xyil xnel zene`d elkei `ly
.mieb 'f ux` mzyaky mz`

.(dngln z`xi iptn) yeaik 'id ,(e ,f"it x"wie .`"d e"t ziriay inlyexi) jlde dpty iybxbd ux`e (**
ezkd oeyl zehytk ,cec i"r k"g` (lreta) yeaik 'idy l"i ± (25 dxrd l"pk) ryedi i"r dyakp `ly iqeaid xir mbel"pd g"pndk `lce) jli`e f ,my a"ya a

d"ke .bk ,ck a"y) w"cxa y"ntr l"i e` .(g"qeq 87 'r h"kg .jli`e 62 'r i"g y"ewl d`x) ixnbl ezekf lelyl ick wx 'id dpeex`n cec dpwy dne ,(25 dxrd
88 'r l"g y"ewl .my l"cxae e"lt `"xct d`xe .(`"d e"t mikln 'ld m"anx d`xe .f"g`ly b"deyak) "eyakzpy ink" ied k"`e ,caer qnl my eidy (my g"pna

.n"k`e .jli`e g"q
d`xe .my miyxtnae ,"eyakzpy ink oiqn ilrn" .((my miyxtn d`x) 'ib dnkl `"d e"t ziriay inlyexia `ed f"cre .`"d a"t) i`nc inlyexin xirdl (***

.p"ye ,(ax 'r) my zicenlz `ictelwivp`



נה jlÎjl zyxt - zegiyÎihewl

רצונו נגד ממישהו דבר לקיחת  הציווי54הוא  שמצד יוצא , ,
הארץ , על האומות  של בעלות  בתחילה  כאן קיימת 

– בכיבוש  האומות על מתגברים כאשר חלה  והקדושה 

כאשר הכיבוש ", בטל מידיהם  הארץ  שנלקחה  "כיון ולכן 
האומות על ההתגברות  הקדושה55מתבטלת  מתבטלת  ,

ממנה . שנבעה

עזרא שעלה "כיון לארץ , השניה בכניסה  ואילו

בה": שהחזיקו  בחזקה  אלא בכיבוש  קידשה  לא  וקידשה ,

של מלאה בעלות היא  כפשוטה  החזקה  שמשמעות  כשם 
שהדבר שהדברjiiyהמחזיק , ולא  עלֿידיdidpלו, שלו

ezgiwlשחלה הקדושה  לגבי גם  מובן כך – מהזולת
לארץ בכניסתם  כרוכה הקדושה שחלות  החזקה , באמצעות 

בטלה . לא  היא  ולכן יהושע , כיבוש לפני גם להם  השייכת 

(קנין הבעלות  גרמה  עזרא  בעליית אחרות : במילים 
שהעובדה כשם ולכן הארץ , קדושת  את הארץ  על הממון)

וגם לעולם , בטלה  אינה  היא" מוחזקת  ישראל ש "ארץ 
גם בטלה לא כך ו"אדמתנו", "ארצנו" זוהי החורבן לאחר 

בחזקה . הכרוכה  השניה  הקדושה

.Á
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קדושה שבין ההבדל על להסבר  גם  מתאים זה  הסבר
הקדושה שבזמן הענינים , בפנימיות  שניה  לקדושה  ראשונה 

הקדושה ובזמן צדיקים , של בדרגה ישראל היו  הראשונה 

בעליֿתשובה של בדרגה – .56השניה

הוא הדרגות  שתי שבין ההבדלים  עבודת57אחד :

הם – למטה  מלמעלה של בדרך  בעיקר  היא  הצדיקים 
קדושה הורדת  באמצעות  ה "תחתון" להתעלות  גורמים 

תורת  וכיוןd'(בכח מלמעלה. אלקות הורדת  – (

כל ֿכך קשורה  היא  אין מלמעלה , היא  שההשפעה 
– ו"הפסק " שינוי בה להיות  יכול ולכן ל"מטה ",

כיבוש שעלֿידי הראשונה לקדושה  הבאה58בדומה  ,
מציאות נשאר הוא  אבל המנגד, הצד על התגברות  עלֿידי

הכיבוש . להתבטל יכול ולכן עצמו, בפני

עבודת אם  בכלל, האדם  בעבודת  גם  לכך  בדומה 
התנסות בלי בעולם , התעסקות  בלי נעשית  היהודי

שהוא59בנסיון בטחון להיות  יכול לא  המנגד, הצד  של

כך. לידי יבוא אם בנסיון, לעמוד יוכל

של בדרך  היא תשובה' 'בעל של עבודתו זאת , לעומת 

והפיכתו ה "תחתון", וזיכוך "בירור" למעלה , מלמטה 
באופן הוא  למטה  האלקות  גילוי ולכן לקדושה, ל"כלי"

לקונו: עבודתו בכללות גם וכך הפסק . ללא  קיום  לו שיש 

ואל תורתו אל  הקדוש ֿברוךֿהוא , אל מתקרב  שהוא  כיון
לאחר ואפילו העולם , בעניני שקוע שהיה לאחר  מצוותיו

הקדוש ֿברוךֿהוא , מרצון ההפוכים בענינים  ר"ל שנכשל
כלֿכך, בו חדר והמצוות התורה  שענין לכך  הוכחה זוהי

מהקדוש ֿברוךֿהוא . לנתקו יכול אינו כשלון גם  אשר  עד

תמידית , היא  הקדוש ֿברוך ֿהוא  אל התקשרותו כלומר,
ה שום  גבלות .ללא

שגם חזקה , עלֿידי שבאה  השניה, לקדושה  בדומה 
ישראל בני חוזרים  מארצנו", גלינו  חטאינו  ש "מפני  לאחר 

אינה ואשר  לכבוש , שעליהם  ארץ  כאל  לא  ישראל, לארץ 

בתמידות . להם  השייכת ארץ  כאל אלא  להם , שייכת 

.Ë
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ראשונה קדושה  שבין הקשר יובן לעיל האמור  כל לפי

לירושה : שניה קדושה  ובין למתנה,

הפסק .60ידוע לה יש ומתנה  הפסק , לה  אין שירושה  ,

לכך ש "אי61הטעם  למרות  הוא : הפסק , לה  יש  שמתנה

ליה יהיב  הוי  לא  לנפשיה  נייחא ליה  דעביד לאו
לו62מתנתא " נותן היה לא  רוח , נחת לו גרם  לא (=אילו

המקבל, מעלות  בגלל כלֿכך ניתנת  המתנה אין מתנה ),

שייכות של קשר אין ולמקבל הנותן , מצד בעיקר אלא 
נתינתה . לאחר  אפילו הפסק  לה  יש  ולכן למתנה ,

ענין קשור  ישראלdpzndלכן  עם ישראל ארץ  של
שאופן כשם יהושע): (כיבוש  הראשונה בכניסה דוקא 

(מלמעלה "כיבוש " של בדרך היה  ישראל של הכניסה 
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שהכיבוש 54) להסברא שמבאר אלא שם. לעדיות עשיר הון גם ראה
הארץ. ובעלות לקנין נוגע

העובדא 55) עצם רק מלחמה, בכיבוש קונים עכו"ם אם נפק"מ ואין
תרומות  בהלכות מלשונו יותר עוד וכדמוכח מידיהם", הארץ "שנלקחה
לשעתה  קדשה בלבד הכיבוש מפני שהייתה לפי ראשונה "שקדושה שם,

מישראל. שכבשוהו כלל מזכיר ואינו לעת"ל", קדשה ולא
וש"נ.56) ואילך. 68 ע' ואילך. 29 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
ובכ"מ.57) תרס"א. תקעו ד"ה גם ראה
של 58) באופן היא דתורה והמצות, התורה בפעולת מהחילוק להעיר

yeaikשל באופן ומצות ,xexia'ע ח"ט ואילך. 352 ע' ח"ח לקו"ש (ראה
הצדיקים  עבודת בין החילוק תוכן זהו שבכללות שם), 11 ובהערה 348

שם). ובהערות ואילך 66 ע' שם לקו"ש (וראה התשובה ועבודת
פ"ו.59) להרמב"ם ח"פ ראה
א.60) קלג, ב. קכט, ב"ב ראה
לקו"ש 61) ואילך. תשסא ע' ראה א. יא, בראשית אוה"ת גם ראה

.(19 (בהערה וש"נ ואילך 115 ע' חי"ג
קלא.62) ע' תרס"ו המשך פס"ח. תרל"ז וככה (המשך בכ"מ מובא

א. קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ועיין ועוד).
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כך – כדלעיל האדם בעבודת  והן כפשוטו, הן – למטה )
של באופן ליהודים  ישראל ארץ  ניתנה  הבאהdpznגם 

המקבל אל וקשר  תביעה  מצד ולא  "מעלה " הנותן מצד
("מטה ").

זאת הואdyexiלעומת  שהיורש  מפני שלeaexwחלה 
ענין63המוריש אשר עד לירושה , וקשר  תביעה  לו ויש  ,

המוריש " "עצם  הוא  היורש  כאשר הוא  האמיתי הירושה 
כלל) רשות  שינוי כאן אין .64(ואז

היתה ירושה  של באופן מלמעלה  הנתינה  לפיכך
של בדרך היתה  ישראל עם  כניסת  כאשר שניה , בקדושה 
להם שיש  כך האדם, בעבודת  והן כפשוטה  הן "חזקה ",
של הבעלים תמיד  והם  ישראל , לארץ  אמיתית  שייכות

הארץ .

בקשר כאשר  בפסוקים, הרמוז הרמז שזהו  לומר, ויש
"לזרעך הביטויים  כתובים הראשונה  בקדושה  המתנה  לענין 

אתננה " "לך לקדושהאתן" בקשר ואילו עתיד, בלשון –
כדלעיל: עבר , בלשון נתתי", "לזרעך נאמר שניה 

לעם ישראל ארץ  של לשייכות  קשורה  ראשונה קדושה 
מרשות ישראל ארץ כיבוש – בעתיד  רק  שתתקיים ישראל,

קדושה . שאיננה אחרת 

של באופן היתה  השניה  הקדושה  זאת , לעומת 
הארץ על ישראל עם של הבעלות  את  שגילתה "חזקה ",

okl mcewn.( לאבות הנתינה (עקב 

.È
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הוא ישראל, ארץ  לגבי ירושה  לבין  מתנה בין ההבדל
– לארץ  ישראל בכניסת  שחלה הארץ  לקדושת  באשר  רק 

dyecwdy, מתנה של באופן היתה dyecwaeהראשונה 
הפסק . לו שאין הירושה  ענין נוסף  השניה 

מושלמת תמיד היא  הארץ  על  ישראל בעלות  אבל

לאברהם הארץ  את נתן שהקדוש ֿברוךֿהוא מאז בהחלט
ברית ובכריתת  עולם", כ"נחלת  הבתרים  בין  בברית  אבינו

והפסק . שינוי  ייתכן לא 

אפילו ישראל: של  במצבם  תלוי הדבר אין ולפיכך,
"מפני של מעלepi`hgבמצב  ונתרחקנו מארצנו גלינו

ו"אדמתנו" "ארצנו" היא ישראל ארץ  אז גם .65אדמתנו",
מאבותיכם ", לכם היא  ש "ירושה הגמרא שאומרת  וכפי
וחטא העגל חטא  בינתיים  שהיה  למרות  אבינו, מאברהם 

.66המרגלים ...

הרמב "ם , פסק ֿדין על לעיל המוסבר לפי [ובמיוחד
בתוך נקבע הירושה  שגםzyecwשענין באופן  הארץ 

לבוא "]. לעתיד "קדשה  הפסק , לה  אין (השניה) לקדושה 

בו ייתכן שלא  ענין על  כאן שמדובר מובן, מכך
"מנהר לגבולותיה ישראל  ארץ  כל שהרי וכדו'. "מסחר "
ישראל לעם ירושה  היא  פרת", נהר  הגדול הנהר עד מצרים 
חלקו על לוותר  ח"ו יכול  אחד אף  אין  ולפיכך יהודי, ולכל 
ישראל מארץ חלקים  ח "ו למסור והרצון ישראל, בארץ 

" אשר ה ', לרצון לנו"epevxaנוגד עולם .67נתנה  כנחלת ,

מצד לא  הדרוש , בתוקף  עלֿכך עומדים  יהודים  וכאשר
ידי" ועוצם  של68"כחי עולם", "נחלת  שזוהי מפני אלא ,

אזי עולם", ל"עם העולם  אלקי הקדוש ֿברוךֿהוא
– בכך מצליחים 

אומניך מלכים  "והיו הייעוד  מתממש  אשר  עד
מניקותיך" לישראל69ושרותיהם  יעזרו העולם שאומות  ,

בזמן עוד במיוחד , זה  ובענין בכלל ה ' רצון את  לקיים
תשתייך שאז צדקנו , משיח ביאת את מזרז וזה  הגלות.

וקדמוני קניזי קני כולל ישראל, ארץ  כל ו"אז70לישראל ,
ולעבדו ה' בשם  כולם  לקרוא ברורה  שפה עמים אל אהפוך

אחד" ממש .71שכם  בימינו במהרה  ,
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שם.63) וככה המשך ראה
ח"ב 64) (ווארשא) צפע"נ שו"ת א. יט, מהד"ת א. יג, השלמה צפע"נ
סקי"ח.
שאין 65) מי שאפילו לפרוזבול בנוגע דיעות, לכמה לדין, שנוגע ועד

והקני  בשטר לכתוב יכול קרקע ש"אין לו לפי קרקע אמות ארבע לו תי
נטלוהו  תאמר ואם ישראל בארץ אמות ד' לו שאין מישראל אדם כל
ישראל  ובחזקת נגזלת קרקע דאין לרבנן לן קיימא בגלות, ואנן הגוים
סי' ברוך מהר"ם שו"ת – כו'" ישראל ע"ש נקראת ישראל וארץ היא
סי' קדושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני לר"י השטרות ס' וראה תקל.
,69 הערה 309 ע' ח"כ לקו"ש ראה – שחולקין הדיעות וגם קמוֿקנא.

והרשאה. לפרוזבול בנוגע כ"א נחלקו, לא הדבר שבעצם די"ל
ה"ז 66) – תנאי על ניתנה דא"י כז) יח, יתרו (מכילתא שארז"ל וזה

אז  גם אבל בפועל, אדמתם על ישראל שהיית הארץ, לקדושת בנוגע רק
להל' השמטות צפע"נ וראה בשלימות. א"י על ישראל בעלות נשארה

א). (סב, תרומות
ע'67) ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה בראשית. ר"פ פרש"י

ה"ז  בראה", ש"הוא מהקב"ה באה הארץ שנתינת דמכיון ואילך, 8
עצמה  הארץ הארץ), על הבעלות (לא הארץ, של מהותה עצם "נתינת"

"ארץ מארצנו).l`xyiנעשית כשגלינו (גם בזה שינוי שייך ואין ,"
יז.68) ח, עקב
כג.69) מט, ישעי'
הזאת 70) הארץ את "נתתי שם הבתרים בין בברית לאברהם כנאמר

גו'". הקני ואת גו'
ספי"א.71) מלכים הל' רמב"ם ט. ג, צפני'



נז

בעמדו  שנה  שלשים  בן  ויוסף   – מו  מא,  בראשית 
פרעה  מלפני  יוסף  ויצא  מצרים  מלך  פרעה  לפני 

ויעבר בכל ארץ מצרים

סה

רמז, י"ג שנה הי' משנמכר יוסף לעבד עד שעלה לגדולה, 
כנגד י"ג בריתות במילה, דיוסף בחי' "יסוד"

טו"ב1  בן  הי'  לעבד,  יוסף כשירד למצרים, שנמכר 

שנה, וכשנתעלה לגדולה הי' בן ל'.

יוסף הוא בחי'2 יסוד, וטו"ב נק'3 ביסוד, ויש במילה4 

1( בראשית לז, ב “אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה וגו'", 

“שבע עשרה" בגי' טו"ב. ראה הערה 3. לעיל סימן ט. יד. תורת מנחם 

התוועדויות ה'תש"נ חלק ד עמוד 48.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )2

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

3( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך 

צדיק  אמרו  כמ"ש*  טוב  נק'  החסד  שנק'  יסוד  שבחי'  ידוע  וז"ל: 

וגם  כי טוב  וירא אלקי' את האור  נק' טוב כמ"ש  וכן האור  כי טוב 

החסד נק' טוב כמ"ש כי טוב חסדך אך טוב וחסד כו', וכ"ז מטעם 

א' והוא לפי שכל בחי' השפעה וירידת עצמו מגבוה לנמוך נק' טוב 

לזולתו  בטובות  יחפוץ  בעצם  טוב  שהוא  מפני  הטוב  שמטבע  כמו 

שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר מכפי 

המדה... ע"ש.

תרפט  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ראה 

ובהנסמן שם. אור התורה פרשת ויחי עמוד שצג. לקוטי שיחות חלק 

לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה עמוד 51 ואילך.

*( ישעי' ג, י. וראה יומא לח, ב: אפילו בזכות צדיק אחד העולם 

ואין טוב אלא צדיק  וירא אלקים את האור כי טוב  נברא שנאמר 

שנאמר אמרו צדיק כי טוב.

נכרתו  ועל המילה  וז"ל:  ג,  פרק  מילה  סוף הלכות  רמב"ם  ראה   )4

ובינך"  ביני  בריתי  “ואתנה  בריתות עם אברהם אבינו,  שלש עשרה 

את  “והקמתי  ד(,  יז,  )שם  אתך"  בריתי  הנה  “אני  ב(,  יז,  )בראשית 

בריתי  “את  )שם(,  עולם"  “לברית  ז(,  יז,  )שם  ובינך"  ביני  בריתי 

תשמר" )שם יז, ט(, “זאת בריתי" )שם יז, י(, “והי' לאות ברית" )שם 

יז, יא(, “והיתה בריתי" )שם יז, יג(, “לברית עולם" )שם(, “את בריתי 

י"ג בריתות.

שנתוסף  לגדולה,  כשנתעלה  ל'  בן  הי'  שיוסף  וזהו 

מספר5 י"ג על בן טו"ב6 שנה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצא

סו

רמז בגי' ד"יוסף" הי' מושל במצרים פ' שנה כמספר 
"יסוד"

יוסף הי' מושל פ' שנה במצרים, כמספר יסוד7.

הפשוט  בהסר  יסו"ד,  יס"ו  י"ס  י'  בריבוע  ויסוד8 

"יסוד" הוא מספר יוס"ף במכוון.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צד

יט(, “לברית  יז,  יד(, “והקמתי את בריתי אתו" )שם  יז,  הפר" )שם 

עולם" )שם(, “ואת בריתי אקים את יצחק" )שם יז, כא(.

5( טו"ב )בגי' 17( + י"ג )13( = 30, ל'.

6( ולפי המבואר לקמן סימן סו, דיוסף ָמַלך במצרים פ' שנה כמספר 

“יסוד" )80(, נמצא – לפי ביאורי הלקוטי לוי יצחק – “כל" פרטי חיי 

יוסף קשור עם בחינתו "יסוד".

א( טו"ב שנה עם יעקב, טוב קשור עם יסוד )כנ"ל הערה 3(.

ב( ואח"כ י"ג שנה עד שנתעלה לגדולה, כנגד י"ג בריתות )יסוד(.

ג( ואח"כ פ' שנה בגי' "יסוד".

סך הכל: טו"ב )17( + י"ג )13( + פ' )80 – יסוד( = 110, מספר כל 

ימי יוסף. בראשית נ, כב "ויחי יוסף מאה ועשר שנים", וד"ל.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )7

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

בלק  ד' שיחות ש"פ  חלק  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  בתורת  וראה 

עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו 

הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי 

הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 

תורת  ואילך.  א  תתשכ"א  ואילך.  א  תתקצ"א  ויחי  התורה  אור   .)3

מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

י' )10(, + י"ס )60(, + יס"ו )76(, +  פירוש: יסוד ברבוע הוא,   )8

"יסוד"  היינו שמחסרים מספר  הפשוט,  ובהסר   ,236  = )80( יסו"ד 

ברבוע  יסוד  דהגימטריא של  נמצא   ,156  = 80  –  236 והיינו   ,)80(

בתוך  כלול  שיוסף  היינו   .156 "יוסף"  בגימטריא  הפשוט  בהסר 

"יסוד", וזהו דעצם התיבה "הפשוט" הוא "יסוד", וה"ריבוע" הכלול 

עד"ז לקמן סימן קלד.  וראה  יסוד.  "יוסף", דיוסף בחי'  בתוכו בגי' 

ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן פט.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נח

אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך־לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

א. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו' 
המתים  בתחיית  איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה 
מאמרם  בהזכיר  והוא  הארץ.  את  ויירש  אברהם  ישוב 
ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו  )ב"ר מט, כג( על פסוק  ז"ל 
הרגני נמרוד לא הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי 
אפר, הנה שהשוה את זו עם זו. ובזה יאמר הלא את עצמך 
תתמה  אל  התחייה.  אחר  שהוא  הארץ,  את  לתת  נדרתי 
על התחייה מהעפר, כי גדולה היא מניעתי מן האש שלא 
ה' אשר  אני  והנה  יכלך.  ישרפך, ממניעתי מן העפר שלא 
הוצאתיך מאור כשדים כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה 
תבטח לתת לך את הארץ הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך 
אומר  וזהו  עפר.  מהיות  יקימך  בטבע,  שלא  אפר  מהיותך 

לתת לך שהוא לו לעצמו ואין זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
באורך הזמן, ומה גם בין הגוים, באופן שתפסק מציאותם 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
והוא  וכו',  עגלה  לי  קחה  כי  תירא  אל  לו  אמר  כן  על 
בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל  מאמרם 
ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה  שמעמדת 
ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו  משולשת  ועז 
זו הרביעי.  יון כו'. ותור הגוזל  זו  ואחשורוש. ואיל משולש 
והראה לו הוא יתברך שכל הארבע מלכיות יתבתרו. ואת 
הצפור לא בתר כי לא יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי 

אכלה בם חצי כלים והם אינן כלים.
נצטרך  ולא  המלכיות  לבטל  טוב  הלא  תאמר  ושמא 
תפלה ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא 
דוד, על  וכו' הוא  וירד העיט  עו(  )ילקוט רמז  ז"ל  מאמרם 

הפגרים הם המלכיות, וישב אותם אברם. ופירושו כי רצה 
דוד לכלות כל האומות, והשיבו אברהם שהוא במה שבירר 
לבניו את המלכיות במקום גיהנם, ועל כן מנע ה' את דוד 
מלבוא בדמים. ויתכן הוא מאמר דוד באומרו )תהלים יח, 
במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי  ארדוף  לח( 
הם  הפגרים  על  דוד,  הוא  העיט  וירד  הכתוב  ענין  יהי'  וזה 

הרמוזים בפגרים הנזכרים שהם המלכיות.
 – הפגרים  את   – אברם  אותם  וישב  שאמרתי  ומה 
מליפול ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' 
כי שֹם לפניו הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת 
גיהנם הוא תנור וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' 
ישעבדו  יכלם איך  דוד, שאם  ביד  נתנם השם  סיבה שלא 

את ישראל, נמצא בזה כאילו ימנעו בידים.
העתיד,  זמן  טרם  אחד  זמנים,  שני  יש  הנה  כי  והענין 
שהוא זמן הדין הגדול המתייחס לנשף וערב יום. ועד זמן 
היום  יחשך  שטרם  מי  אשרי  והנה  יום.  בעוד  הוא  ההוא 
שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא  הדין,  ברוגז 
מלכיות, ואם אין שעבוד מלכיות, נשארו אשמותם צרורות 
בשמלותם על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. 
וזהו מאמר הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, 
קודם סוף היום של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה 
על אברהם. והנה אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, 
שזה טוב להם, טרם יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – 
שהוא אחר בא השמש. ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז 
ב( על  יד,  )שמו"ר  ז"ל  – כמו שאמרו  גיהנם הנקרא חשך 
חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא תנור עשן כו'– כדי שיברור. 
וכו' כאשר  ידוע  ידי מה שהפיס דעתו באומרו  כן על  ויהי 

יבא ביאורו בס"ד.
הגיהנם  כי  נמשך,  הבירור  ידי  על  כי  כן,  אחרי  ואמר 
ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו  שהעביר 
במשעבדים. וזהו שרמז באומרו )לקמן יז( ויהי השמש באה 
ועלטה הי', רמז כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועלטת 
הדין באה, אז והנה תנור עשן הוא גיהנם העתיד אשר עבר 
עליו, יהי' בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי 

בירר לבניו השעבוד.
תורת משה – להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך־לך

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dcp(oey`x 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 - £¨¦§¨£¤§¨¦§©
jezn enya dxn`p dipyd `xninde ,yexita l`eny xn` zg`

.[yexita xn`y dnn cnlpy dn
yxetn l`eny mya dcedi ax xn`y df weligy d`ian `xnbd

:`ziixaa mbíéøeîà 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©§¨£¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

צמשך ביאור למס' נדצ ליום ראשון עמ' ב



נט jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn 'd oey`x mei ß

áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬
éáà úéaîe EzãìBnîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאתà,ּגדֹול טבעלגֹוי ׁשאֹודיע ועֹוד, לּבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd jlÎjl zyxt zay zgiyn)

הּוא  הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה', את 'מעבירים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל"ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
מארצ ־לל" לאברם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ציּווי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָואילּו
ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּומּמֹולדּת
– ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל נקראת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן,
ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּבאין־ והגּבלה, מּמדידה למעלה אמיּתית, הליכה ,"־לְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּד"ל

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ְְֲֵֶֶַַַָערֹוך
ּדמאי  – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא
קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקא־מׁשמע־לן,

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל העבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנדרׁשת
"ּבכל  ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹזאת
נעׂשה  ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמאֹוד
סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ׁשני, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָטבע
"עֹובד  נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומאחר

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה על־ידי ְֱֲֲֲִֵֶֶַָָָֹֹאלקים"

היינּו אלֹוקים' ּד'עֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
מי  היינּו עבדֹו' ו'לא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמי
"מּׁשּום  ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשֹונה
ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּבימיהם
ׁשהּורגל  הרגילּות על הּיתרה ואחת הּמאה הּפעם זאת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹולכן

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה לֹוקים".מּנעּוריו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָ
" מאה ּבימיהםוהּנה, ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

נקרא  ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפעמים",
ּפעמים  מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר אבל אלֹוקים"; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"עֹובד
אינֹו ׁשּוב ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָואחת
"עֹובד  נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ולא אלֹוקים", "עֹובד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹנקרא

"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא עבדֹואלֹוקים", "!לא ְֱֲֲִִֵֶֶָָָֹ
מסּוים  ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכפי
ּבענין  ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ולכן ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

צרּוף ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלאחרי  הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּומֹוסיפים  הׁשבּוע), (ּפרׁשת "־לו"ל ּבחׁשון) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשבעה
"מֹורׁשה  ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָואֹומרים
ההֹוראה  ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ירּוׁשה יעקב", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקהלת
עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
ׁשּכללּות  היא, ּבזה ׁשההֹוראה ּבפׁשטּות מבין הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ד"ל־ ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה
."ְל

ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּוממׁשיכים
מארצ ־לד"ל אביהענין ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

"מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָהרצֹון,
ועל  המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהם

מארצ ־לל" נאמר אביזה ּומּבית היינּו,ּומּמֹולדּת ," ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
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jlÎjlס zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
אלא  כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשל  רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל לעזֹוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

ַָָהקּב"ה.
ּפׁשּוט  ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְִִִֶַַַָָָָוכאמּור
זה  ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּפׁשּוטים,
אֹודֹות  מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיתקּבל
ׁשהדבר  ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָרצֹון

...!"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב אצל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַמתקּבל
לדבר: ְַָָָדּוגמא

ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכאׁשר
ּבֹו, לעסק ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשהּטילּו
ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ּבאּורים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהׁשלמת
זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעל־ידּה

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו ה"ּיצר" לבֹוא יכל דבעי,- ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹולא
קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא מּפני אּלא ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכיֹוצא
ּתרּוצים  מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָענינים
אּלּו ּבענינים לעסק מכרחים ׁשעכׁשו ׁשֹונֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻואמּתלאֹות
ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּיצר־הרע
לקנֹות  אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתענּוגי
היא  הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
ּתֹורה  קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, מעׂשים ְְְֲִִִִִִִִֶַָָּומצֹותיה,

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻהעּקר
ענין  אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועד
ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה
גרמא  ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] לֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמיחד
ולא  ּפגע 'לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלגּבי

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו עצמֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָנגע',
מׁשני  למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ

היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻחזקה!
ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמתעּסקים
ואף־על־ּפי־כן  ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ְִִֵַַַַַָָָָָָּכּמה
הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹול

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובקצב
זכּות  לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

הראׁשֹון: ִֵָָָמאדם
היתה  ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאדם
הּיצר־טֹוב  ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ"ּכבן
יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ּביחד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּיצר־הרע
ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלכל־לראׁש
נצטּוה  ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. הּנפׁש ּבאה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחר־ּכ
ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע [ּובוּדאי ּבלבד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבמּכל־ׁשּכן  - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות,
עמד  לא מּכל־מקֹום, זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקל־וחמר

ִַָּבנּסיֹון!...
לכללּות  ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוטעם
הּיחידה  המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמציאּותֹו
"קּודׁשא־ּברי־ ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון לֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהיתה
ּכחֹות  הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר מרּוּבים ְְְְְֲִִִֵֵַַָּומאמצים
אדם  ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו יציר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹצאצאיו
ּגם  ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשמים  יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי זאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמזּכירים
לענין  ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָכּו'
ּביֹותר  עּקרי ענין הּוא זה ׁשענין לדעת עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמסּים,
זה  ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודתֹו,

ְַָּדוקא.

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

ּולטֹובת א)להנאת יב, לפרׁש:(רש"י ּתֹוצאה הנאהיׁש - ְְְְֲֲֵֵַָָָָָָָָ
מּיד. הּבאה הּבאֹות טֹובהחּיּובית חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכן  מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר
ּבפעל: מּידיתארע חרֹון הנאה ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, ׁשל זמןאף לאחר -טֹובה ְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
לארץ  והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ְַַּכנען.

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּגֹורמת ׁשהּדר את áלפי ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
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(a)áEdkxA dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¥§¨
x`WA `le ElNd zFkxA WlWA§¨§¨©¨§Ÿ¦§¨

:zFkxAâitl ,xnFl FpFvxW rnWn §¨©§©¤§©§¦
lr Fgihad Kkl 'ek hrnn KxCdW¤©¤¤§©¥§¨¦§¦©

,Ll wiGn Fpi` KxCd Fl xn`e mipAd©¨¦§¨©©¤¤¥©¦§
Ll did KxCA ziid `l m`W FnM `N ¤̀¨§¤¦Ÿ¨¦¨©¤¤¨¨§



סי jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
ּברכֹות  לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את ּוממעטת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּממֹון

הּבנים הּללּו, על הּׁשם.âׁשהבטיחֹו ועל הּממֹון ועל , ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ
)ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: אחרים: עכׁשו ":ספרים ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשמ

יׁשן  רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)ּברׁש"י Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ ְִַָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי  ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות
ּתחּפץ  אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אלהי  זהּואברהם.ãׁשאֹומרים: ,"ואברכ" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשאֹומרים:

ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָֹֹֻׁשאֹומרים:
ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ּבהם äּתלמּוד ולא .חֹותמין ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

Eˆ¯‡Ó∑ עד ּובא אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ≈«¿¿ְֲִִִַַָָָָָָֹ
מּבית  וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחרן?

אבי.j‡¯‡ ¯L‡∑ ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה לא ִָ¬∆«¿∆»ְִִֵֶָָָָֹ
ודּבּור.ּבעיניו åלחּבבּה ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ּבֹו: כב)ּכּיֹוצא אהבּת(בראשית אׁשר ,יחיד את ,ּבנ "את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". אׁשר (שם)את ההרים אחד "על : ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי ג)אמר את (יונה אליה "ּוקרא : ְֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אלי ּדֹובר אנכי אׁשר ."הּקריאה ְֲִִֵֵֶֶַָָֹ
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,dWwe .Ll wiGn Fpi` KxCd KM ,mipÄ¦¨©¤¤¥©¦§§¨¤
dY` i` o`ke' i"Wx WxiR lirl `d̈§¥¥¥©¦§¨¦©¨
itl o`M WxiRX dn oke .'mipal dkFf¤§¨¦§¥©¤¥¥¨§¦
Fgihad Kkl mXd z` hrnn KxCdW¤©¤¤§©¥¤©¥§¨¦§¦
FnM `N` mElM Fl wiGn Fpi` KxCdW¤©¤¤¥©¦§¤¨§
KM mW lrA did KxCA did `l m`W¤¦Ÿ¨¨©¤¤¨¨©©¥¨
WxiRX dn xzFq dfe ,eiWkr didi¦§¤©§¨§¤¥©¤¥¥

lirl(mW)Lrah ricF`W cFre' §¥¨§¤¦©¦§£
Fl oi` ux`l uEgaC rnWn ,'mlFrÄ¨©§©¦§¨¨¤¥
Wxtn dOl ,dWw cFre .llM mW¥§¨§¨¤¨¨§¨¥
KM xg`e 'dkxA dide' zNn dNigYn¦§¦¨¦©¤§¥§¨¨§©©¨
'lFcB iFbl LWr`e xg` xaC' Wxtn§¨¥¨¨©¥§¤¤§§¨
dOl dWw cFr .`xTd xcq lr `NW¤Ÿ©¥¤©§¨¨¤¨¨
iFbl LWr`e' zNn dNigYA Wxtn§¨¥©§¦¨¦©§¤¤§§
Lvx`n' zNn Wxtn KM xg`e 'lFcB̈§©©¨§¨¥¦©¥©§§
:`xTd xcq lr `NW ,'LYclFOnE¦©§§¤Ÿ©¥¤©§¨
dpFxg`A azM i"WxC WxiR m"`xde§¨§¥¥¥§©¦¨©¨©£¨
lr wlFgW dxFn `EdW xnFlM ,'x"a'§©¤¤¤¥©
Wie .'LzaFhlE Lz`pdl' WxiRW dn©¤¥¥©£¨¨§§¨§§¥
,FWExiR ikdC lERlRd KxcA xnFl©§¤¤©¦§§¨¦¥
itl 'ebe lFcB iFbl LWr`e' xn`X dnC§©¤¨©§¤¤§§¨§¦
lr Wxtl `A `l ,'eke 'KxCdW¤©¤¤Ÿ¨§¨¥©
dWwn i"Wx `N` ,'lFcB iFbl LWr`e'§¤¤§§¨¤¨©¦©§¤
o`M' lirl WxiRW FWExiR lr `iWEw§¨©¥¤¥¥§¥¨
ziW`xaA `de ,'mipal dkFf dY` i ¦̀©¨¤§¨¦§¨¦§¥¦
itl lFcB iFbl LWr`e' Exn` dAx©¨¨§§¤¤§§¨§¦
did o`MW rnWn oM m` ,'eke 'KxCdW¤©¤¤¦¥©§©¤¨¨¨
WxcOdC xnFl oi`e ,mipal dkFf iOp©¦¤§¨¦§¥©§©¦§¨
mWe mipAW itl `Ed WAEWn dAx©¨§¨§¦¤¨¦§¥
Fpi` oFnn la` `xTA miWxFtn§¨¦©§¨£¨¨¥
,WxFtn iOp oFnn WxiR okl ,WxFtn§¨¨¥¥¥¨©¦§¨
`de xn`Y m`e .oFnnA 'Lkxa`e'©£¨¤§§¨§¦Ÿ©§¨
`dC WAEWn WxcOdC xnFl Wi oiicr£©¦¥©§©¦§¨§¨§¨
mixEYId lM WFxcl dvFx WxcOd©¦§¨¤¦§¨©¦¦
dide' zNnA WxFC `Ed dnE `xTAW¤©§¨©¥§¦©¤§¥
iOp 'dkxA dide' WxiR df lre ,'dkxA§¨¨§©¤¥¥¤§¥§¨¨©¦

'LciA zFpEzp zFkxAd' ,`z` Wxcnl§¦§©£¨©§¨§§¨§
,WAEWn Fpi`W DPin rnW oM m` ,'eke¦¥§©¦¨¤¥§¨
uxznE .lirlC WExiR lr dWw oM m`e§¦¥¨¤©¥¦§¥§¨¥
df lFcB iFbl LWr`e xg` xaC'¨¨©¥§¤¤§§¨¤
ziW`xaA xnFl dvFx ,'eke 'mixnF`W¤§¦¤©¦§¥¦
LWr`e' lr xg` WExiR cFr Wi dAx©¨¥¥©¥©§¤¤§
lirl WxitC i`n oM m`e ,'lFcB iFbl§¨§¦¥©§¥¥§¥
`AiN` ,'mipal dkFf dY` i` o`ke'§¨¦©¨¤§¨¦©¦¨
,dWw :oiadl lwe ,WxiR xg` xaCC§¨¨©¥¥¥§©§¨¦¨¤
mihErn KiIW `l mdxa` iAB `dC§¨©¥©§¨¨Ÿ©¨¦¦
oFnn mbe ,mipA Fl Eid `l `dC ,ElNd©¨§¨Ÿ¨¨¦§©¨
lMd gwl FzkildA `dC ,Fl did `lŸ¨¨§¨©£¦¨¨©©Ÿ
l`' mFcq Klnl aiWd mbe ,dtTdA§©¨¨§©¥¦§¤¤§©

'iYxWrd ip` xn`Y(bk ci oNdl)`l mbe , Ÿ©£¦¤¡©§¦§©¨§©Ÿ
ikdC d`xpe .aFh mW Fl didW Epivn̈¦¤¨¨¥§¦§¤§¨¦
dWlW hrnn KxCdW itl :xn`ẅ¨©§¦¤©¤¤§©¥§¨
in oMW lMnE ,Fl WIW inl mixaC§¨¦§¦¤¥¦¨¤¥¦
mdA dMfi `NW dPd cr Fl did `NW¤Ÿ¨¨©¥¨¤Ÿ¦§¤¨¤
zFkxA WlWl wwfEd Kkitl ,KxCA©¤¤§¦¨§©§¨§¨
lW bdpn Ktid mdA dMfIW ElNd©¨¤¦§¤¨¤¥¤¦§¨¤

.hrnn KxCdW mlFr(awri zlgp)itlC : ¨¤©¤¤§©¥©£©©£Ÿ¦§¦
'ek zFpEzp zFkxAd oFW`xd WExiR¥¨¦©§¨§
lr i`TW ,'KxFan dide' xnFl Fl did̈¨©¤§¥§¨¤¨¥©
xg` xaC WxiR okl ,Kxand mc`̈¨©§¨¥¨¥¥¥¨¨©¥
df aB`e ,i`w WOn dkxAd lrC ,'eke§©©§¨¨©¨¨¥§©©¤

wEqRd xEAig WxiR(l"Wxdn):ã,WExiR ¥¥¦©¨©©§©¥
mixnF` oi`W itl ,`xwn rnWn ikdC§¨¦©§©¦§¨§¦¤¥§¦
idl`' FnM ,miAx lr `N` 'idl`'¡Ÿ¥¤¨©©¦§¡Ÿ¥

'l`xUi(k bl oNdl)'mixard idl`' , ¦§¨¥§©¨¡Ÿ¥¨¦§¦
(gi 'b zFnW)'miOrd idl`' ,(ci e mixaC), §¡Ÿ¥¨©¦§¨¦

,'idl`' mixnF` oi` cigi lr la £̀¨©¨¦¥§¦¡Ÿ¥
lr aYkPW mFwn mEWA Epivn `NW¤Ÿ¨¦§¨¤¦§©©
WFcTd Fl xn` Kkl ,'idl`' cigï¦¡Ÿ¥§¨¨©©¨
dvFx ,'lFcB iFbl LWr`e' `Ed KExÄ§¤¤§§¨¤
lFcB iFB FnM didY dY`W xnFl©¤©¨¦§¤§¨
lr FnM 'mdxa` idl`' Lilr mixnF`e§§¦¨¤¡Ÿ¥©§¨¨§©

dxFn 'Lkxa`e' zNOW ipRnE ,lFcB iFB¨¦§¥¤¦©©£¨¤§¨
dMfi FpA s`W Exn` ,dkxA ztqFY lr©¤¤§¨¨¨§¤©§¦§¤
idl`' eilr Exn`IW ,dkxA FzF`l§§¨¨¤Ÿ§¨¨¡Ÿ¥
'LnW dlCb`e' zNOW itlE ,'wgvi¦§¨§¦¤¦©©£©§¨§¤
Exn` ,dNEcB ztqFY lr cFr dxFn¨©¤¤§¨¨§
,dlrn FzF`l dMfi FpA oA s`W¤©¤§¦§¤§©£¨
df dlzC `de .'awri idl`' Exn`IW¤Ÿ§¡Ÿ¥©£Ÿ§¨§¨¨¤
dvEgA `le l`xUi ux`l FzkildA©£¦¨§¤¤¦§¨¥§Ÿ§¨

Exn`C mEXn xnFl Wi ,ux`lzFAEzM) ¨¨¤¥©¦§¨§§

(:iwFl oi` EN`M ux`l dvEgA xCd lM'¨©¨§¨¨¨¤§¦¥
'mdxa` idl`' xnFl oi` KklE ,'DFl ¡̀©§¨¥©¡Ÿ¥©§¨¨
lwe ,l`xUi ux`l KlIWM `N ¤̀¨§¤¥¥§¤¤¦§¨¥§©

:oiadlä,'c lW mW `IxhnibA 'dide' §¨¦¤§¥§¦©§¦¨¥¤
mixnF`W dnizgd `di LA xnFlM§©§§¥©£¦¨¤§¦

'mdxa` obn 'd dY` KExA'(l"Wxdn): ¨©¨¨¥©§¨¨©©§©

å'Lia` ziAn' lv` 'Kl' zNOW ipRn¦§¥¤¦©¥¥¤¦¥¨¦
,d`ivi oFWl KiIW mW cnFr didW¤¨¨¥¨©¨§§¦¨
KiIW mXn `vi xaMW 'Lvx`n' lv`e§¥¤¥©§§¤§¨¨¨¦¨©¨
zNn Wxtl gxkEd ,cFr wgxzd oFWl§¦§©¥§©§¨¥¦©
:d`ivi oFWNnE dwgxd oFWNn 'Kl'¥¦§©§¨¨¦§§¦¨
xnFl KM lM Kix`d dOl uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¤¡¦¨¨©

okidn Fz`ivi Flrci `l ike ,didi §¦¨¥¥¨¦§¤§¦Ÿ¥©
ziAn `EdW mW `EdW mFwOn `vIW¤¥¥¦¨¤¨¤¦¥
l` Ll Kl' xnFl Fl did oM m`e ,eia`̈¦§¦¥¨¨©¤§¤
Fl dNiB `l WxiR df lre ,'ebe 'ux`d̈¨¤§©¤¥¥Ÿ¦¨
xnFlM ,'eke eipirA DaAgl icM cIn¦¨§¥§©§¨§¥¨§©
oYil ickE eipirA Fvx` z` aAgl icM§¥§©¥¤©§§¥¨§¥¦¥
lre xEAce xEAC lM lr aFh xkU Fl¨¨©¨¦§¦§©
dAigd iEAixA iM ,driqtE driqR lM̈§¦¨§¦¨¦§¦©¦¨
KlIW Fvx` z` aAgOW mix`Yde§©§¨¦¤§©¥¤©§¤¥¥
mFwOd zaifrA Fxrv dAxi mXn¦¨¦§¤©£©£¦©©¨
`xrv mEtlC ,FxkU didi dkke ,`Edd©§¨¨¦§¤§¨¦§©£¨
Lvx`n' aEzM ikd mEXn ,`xb ©̀§¨¦¨¦¨¥©§§
icM ,'ebe 'Lia` ziAnE LYclFOnE¦©§§¦¥¨¦§¥
oke .mix`Y iEAixA Fvx` eilr aAgl§©¥¨¨©§§¦§¨¦§¥
iEAixA Kix`dW 'ebe 'LpA z`' iAB©¥¤¦§¤¤¡¦§¦



jlÎjlסב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑:ּפׁשּוטֹו וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְֵֶַַָ
"ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָאדם

מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "מח)ב יבר(בראשית ּב" ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
וכמנּׁשה יׂשראל  ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑:הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּומעלה  הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאברם

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: לכ(. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל :ּופׁשּוטֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
לא) קנין "(שם לׁשֹון הּזה", הּכבד  ּכל את כא),æעׂשה (במדבר ְְִֶֶַַָָָָָֹ

וכֹונס  קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

הּנׁשים  את מגּירת וׂשרה האנׁשים, את מגּיר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאברהם
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּום

מצות  - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻמאׁשר
ׁשהם  חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמילה,

היא הּכּונה אּלא עצמם. על ּכנפי קּבלּו ּתחת ׁשהכניסן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּגּיּור.הּׁשכינה  ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑ נכנסçלתֹוכּה.ÌÎL ÌB˜Ó „Ú∑ יעקב ּבני על להּלחם èלהתּפּלל ּכׁשּיבאּו ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

minkg izty

icM eipirA FpA z` aAgl icM mix`Y§¨¦§¥§©¥¤§§¥¨§¥
,xEAce xEAC lM lr aFh xkU Fl oYIW¤¦¥¨¨©¨¦§¦
Fxrv didi oM mix`Y iEAix itM iM¦§¦¦§¨¦¥¦§¤©£
`l iOp dfle .EPOn FcxRde FzgiafA¦§¦¨§¦¨§¦¤§¨¤©¦Ÿ
,dOW FzF` `iai xW` mFwOd Fl dNiB¦¨©¨£¤¨¦¨¨
`OWe `Edd mFwOd z` rci `NW icM§¥¤Ÿ¥©¤©¨©§¤¨
xrhvie mXn `vIW FnFwOn rExB `Ed¨©¦§¤¨¨¦¨§¦§©¥

xzFi FxkU didi dfaE ,xzFi(igxfn `"xd): ¥¨¤¦§¤§¨¥¦§¨¦

.zFiWEw ixY dWwOW WxiR l"WxdnE©©§©¥¥¤©§¤§¥§
mixERQd lkA Kix`dl Fl dOl ,`cg£¨¨¨§©£¦§¨©¦¦
.'Lia` ziAn' cIn xnFl Fl did ,ElNd©¨¨¨©¦¨¦¥¨¦
,uxznE .cIn Fl dNiB `l dOl ,cFre§¨¨Ÿ¦¨¦¨§¨¥
dnE ,'eke DaAgl icM Kix`dX dn©¤¤¡¦§¥§©§¨©
`vFIke ,'eke xkU zzl icM dNiB `NX¤Ÿ¦¨§¥¨¥¨¨§©¥
Fl aAgl icM xERQd Kix`d ,'eke FA¤¡¦©¦§¥§©¥

mFwOd Fl dNiB `le eipirA wgvi z ¤̀¦§¨§¥¨§Ÿ¦¨©¨
o`M cr ,'eke xkU Fl zzl icM cIn¦¨§¥¨¥¨¨©¨
wx ,df WExitM oM mB il d`xpe :FpFWl§§¦§¤¦©¥§¥¤©
lW iEPiMdW dti m"xdn ixFn mr oiCd©¦¦¦©£©¨¤¤©¦¤
,mcFTn xMfPd ux`d lr i`w 'DaAgl'§©§¨¨¥©¨¨¤©¦§¨¦¤
EN`C ,'ux`d Fl dNiB `l' EpiidC§©§Ÿ¦¨¨¨¤§¦
DinW xkC o`n mXn `vIW Fvx ©̀§¤¨¨¦¨¨§©§¥
`p gw' iAB mbe ,'DaAgl' eilr lFRIW¤¦¨¨§©§¨§©©¥©¨
aAgl' zNn ,'ebe 'Lcigi z` LpA z ¤̀¦§¤§¦§¦©§©¥
mW i"Wx xiMfdW 'devOd z` eilr̈¨¤©¦§¨¤¦§¦©¦¨

(a ak oNdl)dciwrd zevn EpiidmB Fl didie) §©¨©§¦§©¨£¥¨§¦§¤©

(zFvOd aEAig xkU oM.(KxCl dcv):b dxez ¥§©¦©¦§¥¨©¤¤

(d)æxW` WtPd' aizkCn FzgkFd¨¨¦¦§¦©¤¤£¤
mdxa` Epiid ,miAx oFWlA 'oxgA EUr̈§¨¨¦§©¦©§©§¨¨
ohwM xiIBzPW xB iM il d`xp :dxUe§¨¨¦§¤¦¦¥¤¦§©¥§¨¨

inC clFPW(.ak zFnai),EN`M ded Kkitl ¤©¨¥§¨§¦¨¨¥§¦
mE`Ur(awri zlgp):e dxez £¨©£©©£Ÿ

(e)ç`xwOAW 'xarIe' lkC mEXn¦§¨©©£Ÿ¤©¦§¨
,mW xC `le ux`d xarC rnWn©§©§¨©¨¨¤§Ÿ¨¨
,KM FWExiR oi` dfC Wxtl KxvEd§©§¨¥§¤¥¥¨
i"Wxl Dil `pnE .DkFzl qpkp `N ¤̀¨¦§©§¨§¨¥§©¦
aizkCn wiicC xnFl Wi ,oM Wxtl§¨¥¥¥©§¨¥¦¦§¦
xnFl Wi F` .'ux`d' aizM `le 'ux`A'¨¨¤§Ÿ§¦¨¨¤¥©
mkWE ,'mkW mFwn cr' aizkCn wiicC§¨¥¦¦§¦©§§¤§¤

:orpM ux`A `Edè,i"Wxl dWwC §¤¤§©©§¨¤§©¦
`AW aEzMd EprinWd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦¨©¨¤¨
ux` lEabA dpFW`x `idW zFMEql§¤¦¦¨¦§¤¤
zWxtA oOwl rnWncM l`xUi¦§¨¥¦§©§©§©¨§¨¨©

glWIe(fi bl).'lNRzdl' WxiR df lre , ©¦§©§©¤¥¥§¦§©¥
mFwn cr' xn`p dOl Fl dWwC iOp i ¦̀©¦§¨¤¨¨¤¡©©§



סג jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
BÓ¯‰.ּבׁשכם  ÔBÏ‡∑ ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ

עיבל  הּתֹורה éוהר ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם ,. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡a Ê‡ ÈÚk‰Â∑וכֹובׁש הֹול ארץ ëהיה את ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלה יׂשראל  ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק "ּומלּכי (בראשית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלם",ìצדק  את מל אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשהם  ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ
ׁשם  ׁשל .מּזרעֹו ְִֵֶַ

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל îעל .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂð∑אהלֹו.Ï‡Œ˙È·Ï Ì„wÓ∑ ּביתֿאל ׁשל ּבמערבֹו,,ñּבמזרחּה ּביתֿאל נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

Ï‡Œ˙È·Ïח  Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡Œ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

minkg izty

aizkcM 'mkW xir' aizM `le ,'mkW§¤§Ÿ§¦¦§¤§¦§¦
awri iAB(mW)df lre .'mkW xir `aIe' ©¥©£Ÿ¨©¨Ÿ¦§¤§©¤

ikd mEXnE ,'eke lNRzdl `AW WxiR¥¥¤¨§¦§©¥¦¨¦
Kixv lNRzOd lkC ,'mFwn' hwp̈©§§¨©¦§©¥¨¦
m"`xdM `lcE ,FzNtzl mFwn rFAwl¦§©¨¦§¦¨§Ÿ§¨§¥
'mkW mFwn cr' ok `l m`C WxiRW¤¥¥§¦Ÿ¥©§§¤
mdxa`W oeiM ,xn`Y m`e :Fl dOl̈¨§¦Ÿ©¥¨¤©§¨¨
xg` xn` dOl oM m` ,d`EapA df rcï©¤¦§¨¦¥¨¨¨©©©

KM(b a eh oNdl)'ebe ixixr KlFd ikp`e' ¨§©¨§¨Ÿ¦¥£¦¦
WWFg didW ,'ebe 'rxf Yzp `l il od¥¦Ÿ¨©¨¨©¤¨¨¥
lMnW xnFl Wie .rxf ilA zEnIW¤¨§¦¤©§¥©¤¦¨
`NW xaCd KWOIW b`FC did mFwn̈¨¨¥¤¦¨¥©¨¨¤Ÿ
z` xfril` gTie dpwGd cr cilFi¦©©¦§¨§¦©¡¦¤¤¤

.FpFnn(ozp x"xdn):mW oiIrédWwC ¨¨¨©¥¨§¨¤
cr mkW mFwn cr' aizM `d i"Wxl§©¦¨§¦©§§¤©
dOl `Ed mkWC oeike ,'dxFn oFl ¥̀¤§¥¨¦§¤¨¨
Ed`xd' ,WxtnE .'dxFn oFl`' F`xw§¨¥¤§¨¥¤§¨
ipFl`' azM mWe ,'lair xde miGixB xd©§¦¦§©¥¨§¨¨©¥¥

d`x zWxtA 'dxFn(l `i mixac)mXW , ¤§¨¨©§¥¤¨
'dl`' oFWl 'oFl`' iM ,'eke ElAwWExiR) ¦§¦¥§¨¨¥

(drEaWEdfe ,'d`xFd' oFWl 'dxFn'E , §¨¤§¨¨§¤
dxFY(l"Wxdn):ë'f`'C ,i"Wxl dWwC ¨©©§©§¨¤§©¦§¨

Eid mdxa` iniaC rnWn ,`Ed hErin¦©§©§¦¥©§¨¨¨
,ux`A Eid `l KM xg` la` ux`Ä¨¤£¨©©¨Ÿ¨¨¨¤
,ux`A did oiicr dWn iniA `de§¨¦¥¤£©¦¨¨¨¨¤
`le f`C Wxtl gxkEd ikd mEXn¦¨¦§©§¨¥§¨§Ÿ

:WaFke KlFd did `N` ,mcFwìEpiide ¤¤¨¨¨¥§¥§©§
oOwl i"Wx WxitcM gp oA mW(gi ci), ¥¤Ÿ©¦§¥¥©¦§©¨

dnE .milWExi Kln df mlW KlnE¤¤¨¥¤¤¤§¨©¦©
lr s` ,dltp mW lW FwlgAW azMX¤¨©¤§¤§¤¥¨§¨©©

i"Wx WxiRX dn xzFq dGW iRxAcOA) ¦¤¤¥©¤¥¥©¦©¦§¨

(ak bi,'dzpap mipW raW oFxage' iAB©¥§¤§¤©¨¦¦§§¨
zFcB` xninl `Mi`C ,`iWEw df oi ¥̀¤§¨§¦¨§¥©©¨
ux` lMW xninl `Mile .od zFwElg£¥§¥¨§¥©¤¨¤¤
uEg ,dltp mg lW FwlgA l`xUi¦§¨¥§¤§¤¨¨§¨
DwlgA dltPW dilEabE milWExin¦¨©¦§¤¨¤¨§¨§¤§¨
z` WaFke KlFd did' oFWNnC ,mW lW¤¥§¦§¨¨¥§¥¤
rnWn 'mW lW FrxGn l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦©§¤¥©§©
l`xUi ux` lMW oFWNd zErnWnA§©§¨©¨¤¨¤¤¦§¨¥

dltp mW lW FwlgA(igxfn `"xd)la` : §¤§¤¥¨§¨¦§¨¦£¨
dilEabE milWExIW xnFl d`xp xzFi¥¦§¤©¤§¨©¦§¤¨
i"Wx hwpC `de ,dltp mW lW FwlgA§¤§¤¥¨§¨§¨§¨©©¦
'l`xUi ux` z` WaFke KlFd did'¨¨¥§¥¤¤¤¦§¨¥
zvwn `N` oFWNd zErnWnA oi` ,'ek¥§©§¨©¨¤¨¦§¨
orpM lW FciA did `NW l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¤Ÿ¨¨§¨¤§©©
zFWxcn mdW WxtPX dOn ,mg oA¤¨¦©¤§¨¥¤¥¦§¨
lW FwlgA i`CeA :oiadl lwe ,zFwElg£§©§¨¦§©©§¤§¤
zErnWnM l`xUi ux` lM ltp mW¥¨©¨¤¤¦§¨¥§©§¨
glW zWxtA azMX dnE ,o`M i"Wx©¦¨©¤¨©§¨¨©§©

(mW xAcOA)m` rEci iM ,FWExiR ikd ©¦§¨¨¨¦¥¦¨©¦
oniq giPdl Wi i`PAd `Ed cg` mc`̈¨¤¨©©¨¥§©¦©¦¨
m`e ,zipXd iptl zg`d xird dpAW¤¨¨¨¦¨©©¦§¥©¥¦§¦
oniq giPdl Wi i`CeA i`PAd mg did̈¨¨©©¨§©©¥§©¦©¦¨
`Ed f`e zxg`d iptl FGd xird dpAW¤¨¨¨¦©¦§¥¨©¤¤§¨
i` df la` ,dnicTd xiRW oniQd©¦¨©¦©§¦¨£¨¤¦
Ff gMn i`PAd mg didIW xWt ¤̀§¨¤¦§¤¨©©¨¦Ÿ©
,'eke 'oFxag dpAW xWt`' `iWETd©§¨¤§¨¤¨¨¤§
,orv dpA mge oFxag dpA mXW `N ¤̀¨¤¥¨¨¤§§¨¨¨Ÿ©
dGW oniq oYil llM xWt` i` oM m ¦̀¥¦¤§¨§¨¦¥¦¨¤¤
mipW raW mXn dpap oFxag xird̈¦¤§¦§¨¦¥¤©¨¦

ipXW xg`n ,mg dpAW orv iptl¦§¥Ÿ©¤¨¨¨¥©©¤§¥
Kixv oi` z`f lre ,mi`PAd miWp £̀¨¦©©¨¦§©Ÿ¥¨¦
FWExiR i`Ce `N` ,dxizq `iadl§¨¦§¦¨¤¨©©¥

[mW i"Wx miIqncM]'eke dPEan dzidW §¦§©¥©¦¨¤¨§¨§¨
(iGpMW` `"xdn):f dxez ©§§©¦

(f)îeiWkr dpA dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¨©§¨
dpikW iENiB mEXn i`C ,gAfn¦§¥©§¦¦¦§¦¨
zFpal Fl did oM m` ,`xTA rnWncM¦§©§©©§¨¦¥¨¨¦§
Fl d`xp mW iM ,oxgA gAfn oM mB©¥¦§¥©§¨¨¦¨¦§¨
,'Ll Kl' Fl Fxn`A oM mB KxAzi mXd©¥¦§¨¥©¥§¨§¤§
,''d `xIe' mW aYkp `NW iR lr s`e§©©¦¤Ÿ¦§©¨©¥¨
okl ,did dpikW iENiB mFwn lMn¦¨¨¦§¦¨¨¨¨¥
lr xnFl dvFx ,rxGd lr i"Wx WxiR¥¥©¦©©¤©¤©©
oY` Lrxfl' xn`W ux`d lre ,mipAd©¨¦§©¨¨¤¤¨©§©§£¤¥
mipAd zxFUA mdipW ixd ,'ux`d z ¤̀¨¨¤£¥§¥¤§©©¨¦
xnFl Wi cFre :ux`d zxFUaE§©¨¨¤§¥©
d`xPd 'dl' aizkCn `id FzgkFdC§¨¨¦¦¦§¦©©¦§¤
'eil` d`xPd' i"Wxl dWwC ,'eil ¥̀¨§¨¤§©¦©¦§¤¥¨
,'eil` d`xPd' azM ikdl `N` ,xYEin§¨¤¨§¨¦¨©©¦§¤¥¨
d`xOd lr did gAfOd oipA iM¦¦§©©¦§¥©¨¨©©©§¤
zxFUA EpiidC ,eiWkr eil` d`xPW¤¦§¨¥¨©§¨§©§§©

mipAdlwe ,ux`d zxFUaE ©¨¦§©¨¨¤§©
:oiadlg dxez §¨¦

(g)ðKiIW `l dwYrdC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¨¨Ÿ©¨
oFWl `N` miIg gEx FA WIW sEbA§¤¥©©¦¤¨§

lirl azMW FnM ,d`ivi(d wEqR)gTIe' §¦¨§¤¨©§¥¨©¦©
FnM driqp oFWl F` ,'ebe 'mxa ©̀§¨§§¦¨§
WxiR df lre ,'ebe 'mxa` rQIe' aEzMW¤¨©¦©©§¨§©¤¥¥

:mXn wiYrn did Fld`ñFpFvx ¨¢¨¨©§¦¦¨§
zNnl `Ed wEaC 'mcTn' zNOW Wxtl§¨¥¤¦©¦¤¤¨§¦©



jlÎjlסד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
מּים" "ּביתֿאל ׁשּנאמר: ּכתיב,∑‡‰Ï‰.הּוא אהלּה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

אהל  את נטה ׁשּלֹוòּבּתחּלה את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
רבה) ÁaÊÓ.(בראשית ÌLŒÔ·iÂ∑ ׁשעתידין ּבניו ôנתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָָָ

עכן, עון על ׁשם עליהם להּכׁשל ׁשם .והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,יֹותר אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֵֶָָֹ

מּסעיו  וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָונֹוסע
לצד öהּנגּבה  והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרׁש(ירּוׁשלים. ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשל )ּביׁשעיה  ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, רבה)ארץ .(בבראשית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

minkg izty

did mFwn dfi`A WxtnE ,'dxdd'¨¨¨§¨¥§¥¤¨¨¨
'mXn wYrIe' lr xfFg Fpi` la` ,xdd̈¨£¨¥¥©©©§¥¦¨
.Fzriqp did mFwn dfi`n WxtlE§¨¥¥¥¤¨¨¨§¦¨
mIn l` ziA' eixg` aizkCn FzgkFde§¨¨¦¦§¦©£¨¥¥¦¨
lr `Ed FWExiR i`e ,'mcTn irde§¨©¦¤¤§¦¥©
l` ziA did dOl ,did okidn Fzriqp§¦¨¥¥¨¨¨¨¨¨¨¥¥
,l` zial mcTn rqPW oeiM mIn¦¨¥¨¤¨©¦¤¤§¥¥
mIn l` ziA did rqPW mcFw dAxC ©̀§©¨¤¤¨©¨¨¥¥¦¨
la` ,l` ziA lW FgxfnA didW oeiM¥¨¤¨¨§¦§¨¤¥¥£¨
did `l zxg` gExl mXn rqPW oeiM¥¨¤¨©¦¨§©©¤¤Ÿ¨¨
zNnl wEaC 'mcTn' KgxM lr `N` ,ok¥¤¨©¨§¨¦¤¤¨§¦©
ziA `vnp' i"Wx hwPW Edfe ,'dxdd'¨¨¨§¤¤¨©©¦¦§¨¥
xiRW iz` eiWkrC xnFlM ,'mIn l ¥̀¦¨§©§©§¨¨¥©¦
oi`e .'mIn l` ziA' aizkC i`n©¦§¦¥¥¦¨§¥
gxfOA FWExiR mcwC oeiM zFWwdl§©§¥¨§¤¤¥©¦§¨
rnWn 'mcTn'C ,'mcwA' xnFl Fl did̈¨©§¤¤§¦¤¤©§©
mcTn cnFr didW xdd lr i`wC§¨¥©¨¨¤¨¨¥¦¤¤
lW FgxfnA i"Wx WxiR okl ,l` zial§¥¥¨¥¥¥©¦§¦§¨¤
m"nM 'mcTn'C m"n didie l` ziA¥¥§¦§¤¥§¦¤¤§¥

'mcTn ocrA'(g a lirl)FWExiRW §¥¤¦¤¤§¥¤¥
:FgxfnAò,Dil `pn xn`Y m`e §¦§¨§¦Ÿ©§¨¥

li`Fd ,xnFl Wie .`kti` `nliC¦§¨¦§¨§¥©¦
`xnBA opixn`e(:aq zFnai)mc` aiIgC §¨§¦©©§¨¨§¨§©¨¨¨

oM m` ,FtEBn xzFi FYW` z` cAkl§©¥¤¦§¥¦¦¥
:dpFW`xA dhp DNW i`CeôFpFvx ©©¤¨¨¨¨¦¨§

xaM `dC gAfn cFr dpA dOl uxzl§¨¥¨¨¨¨¦§¥©§¨§¨

lre rxGd zxFUA lr gAfn dpÄ¨¦§¥©©§©©¤©§©
,iYrC zEIprl d`xp :ux`d zxFUA§©¨¨¤¦§¤©£¦©§¦
Ff dxv Fl d`xd `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¤§¨¨¨
xEIW FnM iedC ,zFxv x`Xn xzFi¥¦§¨¨§¨¥§¦
z` oY` Lrxfl' Fl xn`W FzpYnA§©§¨¤¨©§©§£¤¥¤

'ux`d(f wEqR)m`W i`pY lr `EdW , ¨¨¤¨¤©§©¤¦
mciA ElRIW okr FnM eipA E`hgixESw) ¤¤§¨¨§¨¨¤¦§§¨¨¦

(igxfn:h dxez ¦§¨¦

(h)ö'rFqpe KFld'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¨©
hIe' aizM lirlE ,cinY rqPW rnWn©§©¤¨©¨¦§¥§¦©¥
cFre .miizpiA dpgW rnWn ,'dld`̈¢Ÿ©§©¤¨¨¥§©¦§
rFqpe KFld' aizkC ,i"Wxl dWẅ¤§©¦¦§¦¨§¨©
lW DAbpl rqFp didW rnWn ,'dAbPd©¤§¨©§©¤¨¨¥©§¤§¨¤
`dC Fpi` dfe ,ux`l uEg `EdW mlFr¨¤¨¨¤§¤¥§¨
KklE .l`xUi ux`l oxgn rqFp did̈¨¥©¥¨¨§¤¤¦§¨¥§¨
lke' ,'ek aWFi miwxtl ,i"Wx WxiR¥¥©¦¦§¨¦¥§¨
lW DAbpl ,rqFp didX dn lM ,'eirQn©¨¨¨©¤¨¨¥©§¤§¨¤

:rqFp did l`xUi ux`i dxez ¤¤¦§¨¥¨¨¥©
(`i)÷xdpA mixaFr EidW xnFl dvFx¤©¤¨§¦§¨¨

d`xe ,dicbA DiAbdl dzid dkixvE§¦¨¨§¨§©§¦©§¨¤¨§¨¨
d`x miWxtn Wie .d`xn zti dzidW¤¨§¨§©©§¤§¥§¨§¦¨¨
miOd KxC ExarW ,miOA DNW d`EaÄ¨¤¨©©¦¤¨§¤¤©©¦
.c`n dti dzidW d`EaA d`xe§¨¨¨¨¤¨§¨¨¨§Ÿ
zFpFWNdC dWw oiicrC mEXnE¦©£©¦¨¤§©§
rnWn '`p dPd' ,df z` df mixzFq§¦¤¤¤¦¥¨©§©
Kkl ,xar oFWl 'iYrci'e ,ded oFWl§Ÿ¤§¨©§¦§¨©§¨

'ek xg` xaC WxiR(l"Wxdn),oiWwn Wi : ¥¥¨¨©¥©©§©¥©§¦
l"fg Exn` `lde(.`n oiWECiw)xEq` ©£Ÿ¨§£©¦¦¨

d`xp ile .dP`xIW cr dX` `Vil¦¨¦¨©¤¦§¤¨§¦¦§¤
D`UPW mcFw DzF` d`xW i`CEW¤©©¤¨¨¨¤¤§¨¨
mFwn lMnE ,x`Y zti `idW DA xiMde§¦¦¨¤¦§©Ÿ©¦¨¨
Kxce mipXA dMx dzid onGd FzF`A§©§©¨§¨©¨©¨¦§¤¤
zA dzidW eiWkr la` ,dti zFidl¦§¨¨£¨©§¨¤¨§¨©
lre itId zFPYWdl libxe mipW d"q¨¦§¨¦§¦§©©Ÿ¦§©

.'ek eiWkr crW xn` df(awri zlgp):ø ¤¨©¤©©§¨©£©©£Ÿ

wNgl Kixv df WExitl ,xnFl FpFvx§©§¥¤¨¦§©¥
,'eke drXd riBd '`p dPd' ,aEzMd©¨¦¥¨¦¦©©¨¨
iYrci ,oipr zlgzd `Ed 'iYrci' zNnE¦©¨©§¦©§¨©¦§¨¨©§¦
di`x iziin dfle ,miAx minIn df¤¦¨¦©¦§¨¤©§¦§¨¨
`P dPd' Fl dnFce ,aEzMd oiwNgOW¤§©§¦©¨§¤¦¤¨
oikixSW drXd riBd ,'`p ExEq ipc £̀Ÿ©¨¦¦©©¨¨¤§¦¦

:'eke mirWx lr al zzl mY`ùs`e ©¤¨¥¥©§¨¦§©
miWp` Eid `l Klnia`AW iR lr©¦¤©£¦¤¤Ÿ¨£¨¦

xn` ok iR lr s`e mixFgW`p ixn`) §¦§©©¦¥¨©¦§¦¨

(Y` izFg`[`id izFg`](a k oNdl)uxiY xaM , £¦©§£¦¦§©¨§¨¥¥
oi` wx' Fxn`A df FnvrA mdxa ©̀§¨¨§©§¤§¨§©¥

'dGd mFwOA midl` z`xi(`i wEqR mW) ¦§©¡Ÿ¦©¨©¤¨¨

lr xirl `AW i`pqk` i"Wx WxitE¥¥©¦©§§©¤¨¨¦©
F` FzF` oil`FW dIzWE dlik` iwqr¦§¥£¦¨§¦¨£¦
m"`xdM `lcE .'ek FYW` iwqr lr©¦§¥¦§§Ÿ§¨§¥
`idW lFTd `vi xaMW uxiYW¤¥¥¤§¨¨¨©¤¦

:FzFg`ai dxez £



סה jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִַַַַָָָ

הּכיר  ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹלא
מעׂשה  עלֿידי העֹולם ÷ּבּה מנהג אחר: ּדבר . ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

עמדה  וזאת מתּבּזה, אדם הּדר טרח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשעלֿידי
"הּנה  מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו הּגיעה øּביפיּה. נא" ְְְְִִִִֵֶָָָָָ

רּבים  ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהׁשעה
אּת, מראה יפת אנׁשים ּכי ּבין ּבאים אנּו ועכׁשו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

הרּגלּוùׁשחרים  ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹֹֹֻ
יפה, לֹו:ּבאּׁשה יט)ודֹומה אדֹוני (בראשית נא "הּנה ְְֲִִֶֶַָָָָ

נא" .סּורּו ָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות úיּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אּת אחתי יג)אמרי־נא (יב, ְְֲִִִָָֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻויׁש
אּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָמנא־ליּה
- עריֹות גּלּוי אּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹׁשפיכּות
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאׁשת
את  ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּיעברּו

על  עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׂשרה,
אׁשר  ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ערי ֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּגּלּוי
ּומּטעם  נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוחטין
מה־ּׁשאין־ּכן  וכּזית, ּכזית ּכל על עֹובר ׁשּבנבילה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו בשלחן־ערוך ּבׁשחיטה הובא (ר"ן, ְִִִֵֵֶֶֶָָָ
שכח) סימן אורח־חיים .רבינו

- האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואם

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

minkg izty

(bi)úo`M KiIW oi` `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¥©¨¨
dlSd Ffe ,EdEbxdi `NW wx dahd£¨¨©¤Ÿ©©§§©¨¨
il EpYi' WxiR KklE ,dahd `le§Ÿ£¨¨§¨¥¥¦§¦
mdxa`W rnWnC xn`Y m`e .'zFpYn©¨§¦Ÿ©§©§©¤©§¨¨
Kln iAB oOwl `de ,zFpYnA dvẍ¨§©¨§¨§©¨©¥¤¤

xn` mFcq(bk ci)KFxU cre hEgn m`' §¨©¦¦§©§
did oiCd oOW iR lr s` ,'gT` `l lrp©©Ÿ¤©©©¦¤¦©¦¨¨
ENit` miklOd on Flhp ixdW FNW¤¤£¥§¨¦©§¨¦£¦
oMW lM ,zFpYnA dvx `l ikd̈¦Ÿ¨¨§©¨¨¤¥

aizkC dvFx Fpi`W mPg zFpYnAilWn) §©§¦¨¤¥¤¦§¦¦§¥

(fk ehil d`xpe .'digi zFpYn `pFU'¥©¨¦§¤§¦§¤¦
lM KxC lr ,dvx zhrEn dpYnC§©¨¨¤¤¨¨©¤¤¨

rWil`M dpdi zFpdil dvFxd(:i zFkxA) ¨¤¥¨¥¨¤¤¡¦¨§¨

`de ,wCpEtE dIzWE dlik` EpiidC§©§£¦¨§¦¨§¨§¨
oOwlC di`x(`k ci)gw WEkxde' aizM §¨¨¦§©¨§¦§¨§©

ici izFnixd' mdxa` Fl aiWde ,'Kl̈§¥¦©§¨¨£¦¦¨¦
z` iYxWrd ip` xn`z `le 'ebe§ŸŸ©£¦¤¡©§¦¤
miWPdC ,xnFl Wi cFre :'mxa ©̀§¨§¥©§©¨¦
ixn`' Dl xn` KklE ,oFnn zFcnFg§¨§¨¨©¨¦§¦
did `l la` ,DqiItl icM 'ebe '`p̈§¥§©§¨£¨Ÿ¨¨
xnFl Wi cFre .EPOn gTil FYrcA§©§¦©¦¤§¥©
did Kkl xWFr Fl did `l eiWkrC§©§¨Ÿ¨¨¤§¨¨¨

oOwl i"Wx WxiRW FnM zFpYn lhFpbi) ¥©¨§¤¥¥©¦§©¨
(brFxtl ,'eirQnl KlIe' wEqRA©¨©¥¤§©¨¨¦§©

Fl did mFcq Kln iAB la` ,eizFtTd©¨¨£¨©¥¤¤§¨¨
on didX dn ENit` ikd mEXn ,xWFr¤¦¨¦£¦©¤¨¨¦
`pFU mEXn lhp `l lFHil oiCd©¦¦Ÿ¨©¦¥
,miWwn Wi :oiadl lwe digi zFpYn©¨¦§¤§©§¨¦¥©§¦
mliWkdl dvFx mdxa` did Ki`de§¨¥¨¨©§¨¨¤§©§¦¨
mdl xn`IX dnA Wi` zW` xEQi`A§¦¥¤¦§©¤Ÿ©¨¤
mdl xn`IW xnFl Wie .FzFg` `idW¤¦£§¥©¤Ÿ©¨¤
`id mFwn lMn la` ,FzFg` `idW¤¦££¨¦¨¨¦
dfaE .mId zpicnA DlraE Wi` zW ¥̀¤¦©§¨¦§¦©©¨¨¤
iWtp dzige' xn`X dn iOp uxFzi§©©¦©¤¨©§¨§¨©§¦
dzige' `N` xnFl Fl did `l ,'KllbA¦§¨¥Ÿ¨¨©¤¨§¨§¨
mdxa` xnF` did ikd `N` ,'iWtp©§¦¤¨¨¦¨¨¥©§¨¨
zW`e izFg` Y`W xAc` ip` :dxUl§¨¨£¦£©¥¤©§£¦§¥¤
xGgn ip`e ,KOn Kld KlraE Y` Wi ¦̀©§©£¥¨©¦¥©£¦§©¥
oYie FzF` `vn` ilE` FzF` WTanE§©¥©¤§¨§¦¥
i`UPze `Ed zn `OW F` ,hB Kl̈¥¤¨¥§¦¨§¦
izF` EIgi ikd mEXnE ,xg` Wi`l§¦©¥¦¨¦§©¦
,Wi` zW` xEQi`A ElWMi `NW¤Ÿ¦¨§§¦¥¤¦
oeiM ,dfl iOp ziSxzp ikd mEXnE¦¨¦¦§©¥©¦¨¤¥¨
Wi` zW` wtq `idW mdl xn`IW¤Ÿ©¨¤¤¦§¥¥¤¦

oiIr .il d`xp ,Dlv` EaMWi `l i`CeA§©©Ÿ¦§§¤§¨¦§¤¦©¥
wWg mxa` ike ,midnY miAx :ipEwfgA§¦§¦©¦§¥¦§¦©§¨¨©
dn ENit` dAxC`e ,zFpYnl§©¨§©§©¨£¦©
aEzMW FnM ,xifgd gwl dnglOAX¤©¦§¨¨¨©¤¡¦§¤¨

(bk ci oNdl)oMW lke ,'ek 'hEgn gT` m`' §©¨¦¤©¦§¨¤¥
`N` .oFnn gTi zEpf qE`n xacA§¨¨¨§¦©¨¤¨
dxU xn`YW dvx mdxa`W oiprdC§¨¦§¨¤©§¨¨¨¨¤Ÿ©¨¨
`N` KiIW Fpi` df xace ,'`Ed ig`'¨¦§¨¨¤¥©¨¤¨
aiWY `Ed KilrA m` dEl`Wi m ¦̀¦§£¨¦©£¥¨¦
`l m` la` ,'`Ed ig`' dixn £̀¨¤¨¨¦£¨¦Ÿ
ig`' xn`ze ligzY m`e dEl`Wi¦§£¨§¦©§¦§Ÿ©¨¦
inC ,xaCA dnxr WIW EWiBxi '`Ed©§¦¤¥¨§¨©¨¨§¦

KM lre ,dPOn z`f WTiA,`xi did ¦¥Ÿ¦¤¨§©¨¨¨¨¥
ligzY miWp` E`Fai m` Dl xn` okl̈¥¨©¨¦¨£¨¦©§¦
zWTan ip`e ipr g` il Wi' xn`ze§Ÿ©¥¦¨¨¦©£¦§©¤¤

lkEY dfA ,'zFpYn il EpYYW[i]xiRW ¤¦§¦©¨¨¤§¦©¦
,dfA iWtp lvPze Kig` ip`W ricFdl§¦©¤£¦¨¦§¦¨¥©§¦¨¤
Edfe ,zFpYn lAwl FzpEM `l la £̀¨Ÿ©¨¨§©¥©¨§¤
,'ahii ornl `p ixn`' ,aEzMd WExiR¥©¨¦§¦¨§©©¦©
dzige' dfaE ,KNW xEACd didi df¤¦§¤©¦¤¨¨¤§¨§¨

'KllbA iWtp(ceC ixaC):ci dxez ©§¦¦§¨¥¦§¥¨¦



jlÎjlסו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy
ּדבׁשניהם  ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻׁשפיכּות
מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. אּסּור ְִִִִִֶַַָָָהּוא
לאוין  ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָואּלּו

מיתה? אּסּור ִִֶָּדֹוחה
ללא  עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹויׁש
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי מיתה, אּסּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹחמר
אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנהרג

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבאּומֹות
אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעֹוד

יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחזקה,
לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מתּגרׁשת (בבא ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבזה,
ּכי־אם  איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹמּזה,

מכער. ְָָָֹּדבר
- ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּומּזה
קּלים  אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, ְֲִִִִִִֶַַָָֹאּסּור
ואין  מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים מּכאן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו ְֲִִִִֵַָָמאכילין

ß oeygxn 'e ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם" לֹומר לֹו ּבתבה,àהיה אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה", «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ועלֿידי ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם 'הגּונה הּללּוה לּמלà'*לֹומר: .זֹו «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑ לקה ראתן ׁשהּתׁשמיׁשáּבמּכת , «¿««¿ְְִֶַַַַָָָָ
לֹו רבה)קׁשה B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: ֶָ¿∆≈ְְְֱַַַ

יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות c·¯.)ּומדרׁשֹו: ÏÚ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«
È¯N∑ּדּבּורּה .אֹומרתלּמלא:ה!והּואמּכה .âעלּֿפי »«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

minkg izty

(ci)àdf i"Wx WxiR `l dOl dWwe§¨¤¨¨Ÿ¥¥©¦¤
'dnixvn mxa` cxIe' lr ,lirl(i wEqR) §¥©©¥¤©§¨¦§©§¨¨

'`al aixwd xW`M idie' lre(`i wEqR) §©©§¦©£¤¦§¦¨Ÿ¨

,'Ecxie' aizM `l dOl zFWwdl Fl did̈¨§©§¨¨Ÿ§¦§¨§
(eaxwie)['Eaixwd']`hiWtC mEXn `N` , ¦§¦¤¨¦¦§¦¨

lke dxU mB mdxa` xiMfOW oeiM Dil¥¥¨¤©§¦©§¨¨©¨¨§¨
xTir `EdW oeiM ,llkA FziA iWp ©̀§¥¥¦§¨¥¨¤¦©
Wie .ikd `nip iOp `kd oM m` ,ziAd©©¦¦¥¨¨©¦¥¨¨¦§¥
mEXn ,icin dWw `l lirlC xnFl©¦§¥Ÿ¨¤¦¦¦
lMd dlY okle xTir did mdxa`W¤©§¨¨¨¨¦¨§¨¥¨¨©Ÿ
dxU dzid `kd la` ,mdxa`A§©§¨¨£¨¨¨¨§¨¨¨

WTan did mdxa` ixdW ,zxTir¦¤¤¤£¥©§¨¨¨¨§©¥
oM m` ,'Y` izFg` `p ixn`' dPOn¦¤¨¦§¦¨£¦©§¦¥
dide ,ziAd zxTir eiWkr dzid `id¦¨§¨©§¨¦¤¤©©¦§¨¨
zFgRd lkl xnFlM ,'m`FaM' xnFl Fl©§¨§©§¨©¨
:oiadl lwe ,mdxa`l dxU zFeWdl§©§¨¨§©§¨¨§©§¨¦
KiIW `kd `weC ,WxiR `"ixdnE¥¥©§¨¨¨©¨
ixiin `xw i`dC mEXn ikd wcinl§¥©¨¦¦§©§¨©§¥
z` mixvOd E`xIe' aizkC ,dxUA§¨¨¦§¦©¦§©¦§¦¤
,icin mdxa`A ixiin `lC ,'dX`d̈¦¨§¨©§¥§©§¨¨¦¦
cFre ,mdxa`A ixiin `Ow `xw la £̀¨§¨©¨©§¥§©§¨¨§

:ith aEWg Edi`Ceh dxez §¦¨§¥

(eh)*àiptl' xnFl Fl did ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨©¦§¥
,dfl gxkEd :'drxtl' F` ,'drxt©§Ÿ§©§Ÿ§©¨¤
,`Ed xYEin 'drxt ixU DzF` E`xIe'C§©¦§¨¨¥©§Ÿ§¨
dE`x i`Ce drxR iptl dElldnC§¥¦§¨¦§¥©§Ÿ©©¨¨
cnrn FzF`A dElld `N` ,dNigY§¦¨¤¨¦§¨§©£¨

.skiY(ceC ixaC):fh dxez ¥¤¦§¥¨¦

(fi)á,od oigW ipin drAx`e mixUr¤§¦§©§¨¨¦¥§¦¥
`N` WinWzl mNEMn rx Ll oi`e§¥§©¦¨§©§¦¤¨
ok `l m`C ,drxR dwl FaE ,oz`ẍ¨¨¨©§Ÿ§¦Ÿ¥
`xw cIOW FYW` `idW rci `pn§¨¨©¤¦¦§¤¦¨¨¨

:mdxa`lâ'dxU zFcF`' ok `l m`C §©§¨¨§¦Ÿ¥¨¨



סז jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּמצריים  ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלפני

ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי סּוסים (יחזקאל "וזרמת ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ
."זרמתם  ְִָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑ אֹודֹותיו ּולׁשמרֹו,ãעל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשּלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑ ׁשל לדרֹומּה לבא ««««¿»¿«∆¿»ְִֶָָֹ
יׂשראל  ונסֹוע ,äארץ הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, להר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנגּבה",

,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּמצרים
ׁשּמֹוכיח  ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשארץ

הארץ  ּובגבּולי .ּבמּסעֹות ְִֵֶַַָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,ּכנען לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלּמד

אחר: הּקפֹותיו åּבחזרתֹו(ב"ר)ּדבר ּפרע ,.·‚pÓ∑ ֲֵַַַַָָָָָָָƒ∆∆
מצרים  ּכנען æארץ ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָ

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡Œ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡Œ˙Èa≈≈≈»

minkg izty

df dUr `Ed KExA WFcTd :Dil irAin¦¨¥¥©¨¨¨¨¤
dxU liaWA drxR rcIW icM qPd©¥§¥¤¥©©§Ÿ¦§¦¨¨

dwlp `Ed(awri zlgp):gi dxez ¦§¨©£©©£Ÿ

(k)ãmEW FzF` dEv i` ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦¦¨
dEv dn lr xnFl Fl did oM m` xaC̈¨¦¥¨¨©©¨¦¨
,eizFcF` lr' i"Wx WxiR Kkl ,FzF`§¨¥¥©¦©¨
,dWw iYM` la` .'FxnWlE FgNWl§©§§¨§£¨©©¦¨¤

dEv dGW Dil `pn(FzF`)dEv `nlC , §¨¥¤¤¦¨¦§¨¦¨
,EdEaMri `le mFlWl Klil EdEgiPIW¤©¦¥¥§¨§Ÿ§©§
i"Wx WxiR KklE ,FxnWl Dil `pnE§¨¥§¨§§¨¥¥©¦

WExiR ,'E`iel`e FnEBxzM EgNWie'©§©§§©§§©§¦¥
Dil `pn ,dWw iYM`e .FxnWl§¨§§©©¦¨¤§¨¥
i"Wx WxiR KklE ,oM Wxtl mEBxYl©©§§¨¥¥§¨¥¥©¦

(a wEqR oNdl),'zF`Vn oErh ,c`n caM' §©¨¨¨¥§Ÿ¨©¨
KlFde xRqn aEzMde li`Fd oM m ¦̀¥¦§©¨§©¥§¥
KxC oM mB did Fz`ivi i`Ce FgaWA§¦§©©§¦¨¨¨©¥¤¤
caM' zNn i"Wx WxtOW dfe ,cFaM̈§¤¤§¨¥©¦¦©¨¥
`NW ,'mxa` lrIe' zNn mcFw 'c`n§Ÿ¤¦©©©©©§¨¤Ÿ

:`xTd xcq lr` dxez ©¥¤©§¨
bi(`)ämdxa` `dC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨©§¨¨

lW FnFxcA mixvn ux`C ,did mFxCA©¨¨¨§¤¤¦§©¦¦§¤
,mlFr lW DnFxcaE ,`id l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦¦§¨¤¨
mdxa` lrIe' xnFl Fl did oM m`e§¦¥¨¨©©©©©§¨¨
,rqFp did oFtvl mFxCn `dC ,'dpFtv̈¨§¨¦¨§¨¨¨¥©
ux` lW mFxCl `al' WxiR df lre§©¤¥¥¨Ÿ©¨¤¤¤

:oiadl lwe ,'eke 'l`xUia dxez ¦§¨¥§©§¨¦
(b)ådid oM m` dWw df WExiR itlE§¦¥¤¨¤¦¥¨¨

xg` xaC' xn` okl ,'eirQnA' xnFl Fl©§©¨¨¨¥¨©¨¨©¥
Fl did ,dWw xg` xaclE ,'ek 'FzxfgA©£¨¨§¨¨©¥¨¤¨¨
okl ,'KlIe' dnE ,'eirQnl xFfgIe' xnFl©©©£§©¨¨©©¥¤¨¥



jlÎjlסח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם קרא ׁשם çואׁשר וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'f iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑זאת מי לֹו ׁשהיתה עם èּגרם הליכתֹו - .אברם ? «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְִַָָָֹ
להֹוסיף  וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָמרעה

הארץ" מרעה אֹותם נׂשא "ולא ּכמֹו לפיכé,עליו, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֹ
זכר  ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא .ּכתב ְְִַָָָָָֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְִִֶֶָָָ
אברם  ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומרעים
הארץ  נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוכיחים

ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ול ֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָלאברם
אֹומר  ּבארץ",ëוהּכתּוב יׁשב אז והּפרּזי "והּכנעני : ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבּה זכה עדין ìולא .(ב"ר)אברם ְְֲִַַָָָָֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

minkg izty

oFW`xd WExiRl oM mB Kixv(l"Wxdn): ¨¦©¥©¥¨¦©©§©

Fci dbiVdW cIOW ,ux` KxC LcOl¦¤§¤¤¤¤¤¦¨¤¦¦¨¨
.rFxtNn Fnvr z` hinWd `le rxR̈©§Ÿ¦§¦¤©§¦¦§©
ricFdl `A aEzMdW xnFl Wi cFr¥©¤©¨¨§¦©
:'oFnnA Lkxa`e' dghadd dniIwzPW¤¦§©§¨©©§¨¨©£¨¤§§¨

(:awri zlgp),xcQd KRdn wEqtC dWwC ©£©©£Ÿ§¨¤§¨§©¥©¥¤
,'ebe 'mxa` lrIe' xn` dNigYnC§¦§¦¨¨©©©©©§¨
xiMfde ,FrQn xcq miIqNn wiqtde§¦§¦¦§©¥¥¤©¨§¦§¦
ciBdl xfg KM xg`e ,FadfE FRqM©§§¨§©©¨¨©§©¦

miIQW cFre ,FMxC(d wEqR oNdl)mbe ©§§¤¦¥§©¨¨§©
hFll['ebe]WxiRW[i"Wx]did mxa` gMn §¤¥¥©¦¦Ÿ©©§¨¨¨

,xWFr oM mB FlxiMfdl iE`x dide ©¥¤§¨¨¨§©§¦
KxvEd o`M ,fnx `N` ,cgi mWEkx§¨©©¤¨¨©¨§©
rFxtl eirQnl Klil lkEIW zFrnl§¨¤©¥¥§©¨¨¦§©

eizFtTd(Wieeixh awri ,il d`xp):ædWwC ©¨¨¦§¤¦©£Ÿ§¦¦§¨¤
lre ,'dAbPd' aizM lirl `de i"Wxl§©¦§¨§¥§¦©¤§¨§©

xnFlM ,'eke 'mixvn ux`' WxiR df¤¥¥¤¤¦§©¦§©
lwe ,mixvn lr i`w 'abPn'¦¤¤¨¥©¦§©¦§©

:oiadlc dxez §¨¦
(c)çoeiM dWwY `NW uxzl FpFvx§§¨¥¤Ÿ©§¤¥¨

oM m` ,mW `xwe gAfn dUr xakC¦§¨¨¨¦§¥©§¨¨¨¦¥
okl ,'ebe 'mW `xwIe' oM mB xn`p dOl̈¨¤¡©©¥©¦§¨¨¨¥
xnFl FpFvx 'eke 'mW `xw xW`e' WxiR¥¥©£¤¨¨¨§©
mFwn dfi`l LricFdl dvFx `xwC¦§¨¤§¦£§¥¤¨
mWA xaM mW `xwC mFwOl ,KlFd¥©¨§¨¨¨§¨§¥

:'dd dxez

(d)èaizM xaM `dC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨§¨§¦
(` wEqR)hFle 'ebe mxa` lrIe' ¨©©©©§¨§
:'FOre dxez ¦
(e)élr ux`d ixdC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£¥¨¨¤©

Fl did `l oM m`e ,dawp oFWlA aFxd̈¦§§¥¨§¦¥Ÿ¨¨
ike dWw cFre ,xkf oFWl '`Up' xnFl©¨¨§¨¨§¨¤§¦

lFAql dlFki Dpi` ux`dW df xWt ¤̀§¨¤¤¨¨¤¥¨§¨¦§
wiRqdl' WxiR Kkl ,mc` ipA `Vile§¦¨§¥¨¨§¨¥¥§©§¦
i`w '`Up'C xnFl dvFx ,'drxn¦§¤¤©§¨¨¨¥

:xkf oFWl drxnE ,drxO`f dxez ©¦§¤¦§¤§¨¨
(f)ëaixd did dOl Wxtl dvFx¤§¨¥¨¨¨¨¨¦

f` iGxRde iprpMde' dYr xn`p dOle§¨¨¤¡©©¨§©§©£¦§©§¦¦¨
,'eke 'EidW' WxiR okl ,'ux`A aWFi¥¨¨¤¨¥¥¥¤¨
WExiR ,'iprpMde' xnF` aEzMde§©¨¥§©§©£¦¥
oi`e .df aiWn did `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¨¥¦¤§¥
oiicr xnFl mdl did zFWwdl§©§¨¨¨¤©£©¦
xnFl WiC ,WxFi cilFn mdxa ©̀§¨¨¦¥§¥©
Edcicl ENit`C ,xn`w DiPin `ticrC©£¦¨¦¥¨¨©©£¦§¦§
mFwn lMn cilFdl FtFQW Erci `NW¤Ÿ¨§¤§¦¦¨¨

:'eke iprpMd ixdìoYi ok `l m`C £¥©§©£¦§¦Ÿ¥¦¥
mFwn lkA zFrxl zEWx mxa` mdl̈¤©§¨§¦§§¨¨

.EvxIW(dix` xEB):g dxez ¤¦§©§¥



סט jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡î∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ ּתׁשב אׁשר ּבכל ƒ«¿…¿≈ƒ»ְֲֵֵֶָ
אתרחק ,)ואׁשב ( ּולעזר,מּמð,לא למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, הצר ּדבר יד)וסֹוף אברם (לקמן "וּיׁשמע ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָֻ
וגֹו'" אחיו נׁשּבה עצמי,∑ÈÓÈ‡Â‰.ּכי את אימין ְְִִִָָ¿≈ƒ»ְִִֵֶַ

ואם  עצמי. את אׂשמאיל "ואׂשמאילה", ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּכמֹו:
ּבמקֹום  מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹּתאמר:

יד)אחר: ב נקּוד (שמואל ואין להימין" אׁש "אם ְְִִֵֵֵֵַָ
.להיימין  ְְִַ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ ארץñ מים ÁL˙.נחלי ÈÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ אֹותֹו∑‰' Ô‚k.מיׁשֹור òהיה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

¯Úˆ∑ על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמּסכת  ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

.הֹוריֹות  ָ

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברםôנסע ∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, נֹוסע )מּמזרחה (מאצל נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

minkg izty

(g)îmig` e`l `de i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨©©¦
Kixv WxcOd itlE .miaFxw `N` Eed̈¤¨§¦§¦©¦§¨¨¦
okle :'mig`M' FnM 'mig`'C Wxtl§¨¥§©¦§§©¦§¨¥
LNW zFndAd mr KlY dY`WM§¤©¨¥¥¦©§¥¤§
xFAqi drFxd ,zFxg` zFcUA zFrxl¦§§¨£¥¨¤¦§

.`Ed ip`W(awri zlgp):h dxez ¤£¦©£©©£Ÿ

(h)ðxn` mdxa`C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¨¨¨©
m`' xn` eiWkre ,'mig` miWp`'£¨¦©¦§©§¨¨©¦
dvxW rnWnC ,'dpini`e l`nVd©§Ÿ§¥¦¨§©§©¤¨¨
,mdipiA d`pU dfi` Wi iM wgxzdl§¦§©¥¦¥¥¤¦§¨¥¥¤
did `l `lde d`pVd cilFn in dWwe§¨¤¦¦©¦§¨©£ŸŸ¨¨
wgxz` `l WxiR okl ,mdipiA aix¦¥¥¤¨¥¥¥Ÿ¤§©¥
EN`W d`xPW itl df xn` :'eke¨©¤§¦¤¦§¤¤¥

zFNOd['ebe l`nVd m`]iCW ,zFxYEin ©¦¦©§Ÿ§¨¤©
WxiR okl ,'ilrn `p cxRd' xn`IW¤Ÿ©¦¨¤¨¥¨©¨¥¥¥
did dn xn`Y `OWe ,'eke wgxz` `lŸ¤§©¥§¤¨Ÿ©¤¨¨
xn` dfl ,df lr Fgihadl Kixv̈¦§©§¦©¤¨¤¨©

'eke obnl cFnrl(lfipw awri 'x):i dxez ©£§¨¥©£Ÿ§¦§

(i)ñoFWl 'dwWn'C i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©§¤§
,`kd KiIW lirtn i`nE ,`Ed lirtn©§¦©©§¦©¨¨¨
wx d`wWdd lr dR dpEMd oi`W cFre§¤¥©©¨¨Ÿ©©©§¨¨©
ux`' WxiR df lre ,FAW milgPd lr©©§¨¦¤§©¤¥¥¤¤

ipRn 'dwWn' oFWlA m`xwE ,'min ilgp©£¥©¦§¨¨¦§©§¤¦§¥
:d`wWdd didY mdOWòFpFvx ¤¥¤¦§¤©©§¨¨§

`Ed 'ebe ''d zgW iptl' i`dC Wxtl§¨¥§©¦§¥©¥
oi`C ,'mixvn ux`M 'd obM' mr wEaC̈¦§©§¤¤¦§©¦§¥
DNM' mr wEaC 'zgW iptl'C Wxtl§¨¥§¦§¥©¥¨¦ª¨
xaM `dC EpricFdl `A dnC ,'dwWn©§¤§©¨§¦¥§¨§¨
did dfe 'eipir z` hFl `VIe' aizM§¦©¦¨¤¥¨§¤¨¨
wEaC KgxM lr `N` ,'d zgW iptl¦§¥©¥¤¨©¨§¨¨
aizkCn wiIC i"Wx :dHnl `Ed§©¨©¦¦¥¦¦§¦

ziW`xA zWxtA(g a)midl` 'd rHIe' §¨¨©§¥¦©¦©¡Ÿ¦
on midl` 'd gnvIe 'ebe ocrA oB©§¥¤©©§©¡Ÿ¦¦
DPin rnW oM m` ,'ebe 'ur lM dnc`d̈£¨¨¨¥¦¥§©¦¨

.zFpli`l oB ixiin 'oB' aizkC ikiddnE] ¥¦¦§¦¨©§¥¨§¦¨©

[i"Wx azMXwiIC ,'mirxfl mixvn ux`kE' ¤¨©©¦§¤¤¦§©¦¦§¨¦¦¥
awr zWxtA aizkCn(i `i mixaC)`l' ¦¦§¦§¨¨©¥¤§¨¦Ÿ

mXn mz`vi xW` `ed mixvn ux`k§¤¤¦§©¦¦£¤§¨¤¦¨
rnW oM m` ,'Lrxf z` rxfY xW £̀¤¦§©¤©§£¦¥§©
did mirxf ux` mixvn ux`W DPin¦¨¤¤¤¦§©¦¤¤§¨¦¨¨

(igxfn `"xd)EN`W d`xPW itl : ¦§¨¦§¦¤¦§¤¤¥
iC oM m`e ,cg` xacl md zFpFinCd©¦§¥§¨¨¤¨§¦¥©
dvxi m`e ,mNEkAW aFHd xn`IW¤Ÿ©©¤§¨§¦¦§¤
dtId xninl Dil ded mdipW xnFl©§¥¤£¨¥§¥©©¨¤

m`W ,'d obM mixvn ux`M ,dpFxg`Ä©£¨§¤¤¦§©¦§©¤¦
ux`M `idW `hiWR 'd obM `id¦§©§¦¨¤¦§¤¤
ipWA `Ed oFinCdW xn` dfl ,mixvn¦§©¦¨¤¨©¤©¦§¦§¥

.'eke mixaC(lfipw awri 'x)Dil dWwC : §¨¦©£Ÿ§¦§§¨¤¥
,md l`xUi ux`n zFxiir EN` `dC§¨¥£¨¥¤¤¦§¨¥¥
xaMW xn`W ohTA lFcBd dlY Ki`de§¨¥¨¨©¨©¨¨¤¨©¤§¨
ux` `lde ,mixvn ux`M `Ed oCxId©©§¥§¤¤¦§©¦©£Ÿ¤¤

lre .`ticr l`xUi,mirxfl uxiY df ¦§¨¥£¦¨§©¤¥¥¦§¨¦
dNErn mixvn ux` dfaCzlgp) §¨¤¤¤¦§©¦§¨©£©

(awri:`i dxez ©£Ÿ

(`i)ôoFtSA l` ziA iM i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦¥¥©¨
lirl aizkcM ,ded(h ai)mxa` rQIe' £¨§¦§¦§¥©¦©©§¨

ziaC DPin rnW ,'dAbPd rFqpe KFld̈§¨©©¤§¨§©¦¨§¥
Dil ded oM m`e ,did oFtSA l ¥̀©¨¨¨§¦¥£¨¥
WxiR okl ,'oFtSn hFl rQIe' xninl§¥©©¦©¦¨¨¥¥¥
ilEaBOW `nize ,m"`xd azM :'eke¨©¨§¥§¥¨¤¦§¥
DgxfnA oCxId xMMW d`xp ux`d̈¨¤¦§¤¤¦©©©§¥§¦§¨¨
ux` KFY l` ziaE l`xUi ux` lW¤¤¤¦§¨¥¥¥¤¤
,l` ziAn KlFddW `vnp ,l`xUi¦§¨¥¦§¨¤©¥¦¥¥
,oCxId xMM l` ,mW xC mdxa` didW¤¨¨©§¨¨¨¨¤¦©©©§¥
:oEIr Kixve ,`Ed Fgxfnl Flv`n KlFd¥¥¤§§¦§¨§¨¦¦
xFWin did oCxId xMM iM xnFl Wie§¥©¦¦©©©§¥¨¨¦



jlÎjlע zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. ּבאלהיו öמּמזרח ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, .ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ אהלים סדֹום ÷נטה עד ּולמקנהּו .לרֹועיו «∆¡«ְְְְִִֵַָָָָֹ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ נמנע לא ואףֿעלּֿפיֿכן ¿«¿≈¿…»ƒְְִִֵַַַֹ
ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לח)לֹוט מּכאן:øלמדּו(יומא ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ט) ירקב"(משלי רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם (סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒ

Ó‡„.ּבממֹונם ∑ù.ÌÈ‡hÁÂּבגּופם  '‰Ï∑ יֹודעים ְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְִ
ּבֹור  למרד ּומתּכּונים .ּבֹונם ְְְִִִִַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקב רׁשעים ׁשם מּכאן, למדּו יג)ורּבֹותינּו יג, (רש"י ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי (י,וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדהּנה ז) לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

(רּקבֹון  רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּב'מׁשלי'
מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעֹולה

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשעה  ּבאֹותּה להבין úאברם", וקל היה, .)ּכׁשר ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

minkg izty

ux` KFzl hXRznE KlFde ,lFcB̈§¥¦§©¥§¤¤
milWExil KEnq didW cr l`xUi¦§¨¥©¤¨¨¨¦¨©¦
ux` KFY `Ede l` ziAn wFgx `EdW¤¨¦¥¥§¤¤
KEnq did oCxId xMM iM ,l`xUi¦§¨¥¦¦©©©§¥¨¨¨
milWExin KM lM wFgx Fpi`W mFcql¦§¤¥¨¨¨¦¨©¦
mB uxzl il d`xpe :il d`xp ,w"Fce§¦§¤¦§¦§¤¦§¨¥©
,'eig` lrn Wi` EcxRIe' xn`X dn©¤¨©©¦¨§¦¥©¨¦
hFl rQIe' xn`p xaMW ,Kixv oi`W¤¥¨¦¤§¨¤¡©©¦©
Fl xgA hFlC `N` ,'mdxa` on mcTn¦¤¤¦©§¨¨¤¨§¨©
,dOf itEhW EidW itl mFcq zpEkWA¦§©§§¦¤¨§¥¦¨
mWl Klil mdxa`n zWFA Fl dide§¨¨¤¥©§¨¨¥¥§¨
WgiM oM lr ,mdxa` ipRn `xiznE¦§¨¥¦§¥©§¨¨©¥¦¥
Wi` EcxRIe' dfaE ,axrn cvl Klde§¨©§©©£¨¨¤©¦¨§¦
mXn Kld KxCA FzFidaE ,'eig` lrn¥©¨¦¦§©¤¤¨©¦¨
lv` didi `NW xg` KxC gxfn cvl§©¦§¨¤¤©¥¤Ÿ¦§¤¥¤

mdxa`(ceC ixaC):örQIe' ok `l m`C ©§¨¨¦§¥¨¦§¦Ÿ¥©¦©
Eid ixdW ,Dil irAin 'mxa`n hFl¥©§¨¦¨¥¥¤£¥¨

EPOn hFl rqpe cgi oiaWFixESw) §¦©©§¨©¦¤¦

(igxfn:ai dxez ¦§¨¦

(ai)÷Fl Eid mild` dAxdC ,xnFlM§©§©§¥Ÿ¨¦¨

:mFcq cr xMMd on dhpebi dxez §¨¨¦©¦¨©§
(bi)øiWp`e' aizkCn ,xnFl FpFvx§©¦¦§¦§©§¥

Kixv `le ,'mi`Hge mirx mFcq§¨¦§©¨¦§Ÿ¨¦
KixvC mEXn `N` ,llM aYkinl§¦§©§¨¤¨¦§¨¦
ld`Ie' aizkcM mFcq iWp` xiMfdl§©§¦©§¥§§¦§¦©¤¡©
mirx mFcq iWp`e' iOp azM ,'mFcq cr©§¨©©¦§©§¥§¨¦
mWC d"r dnlW cnl dGnE ,'mi`Hge§©¨¦¦¤¨©§ŸŸ§¥
mzF` xFMfl KixvC ,awxi mirWx§¨¦¦§¨§¨¦¦§¨
ilWnA `Ed wEqRW iR lr s` :drxl§¨¨©©¦¤¨§¦§¥
icin `Mi` in mFwn lMn ,`icdA§¤§¨¦¨¨¦¦¨¦¦
`finx `lC miaEzMA iaizkC¦§¦¦©§¦§¨§¦¨
il d`xpe .fnxp `Ed o`kaE ,`ziixF`A§©§¨§¨¦§¨§¦§¤¦
,'o`Mn EcnNW' xn`W oFWNd wiIcl§©¥©¨¤¨©¤¨§¦¨
`l `xw i`d ilENi` :FWExiR ikdC§¨¦¥¦¥©§¨¨
,'awxi mirWx mW'C WExiR opirci ded£¨¨§¦©¥§¥§¨¦¦§¨
opiwQn `lC Epiid xninl `Mi`C§¦¨§¥©©§§¨©§¦©
xTirC Ecnl o`Mn la` ,EdiinWA¦§©§£¨¦¨¨§§¦©
FnM ozEpB xiMfdl KixSW FWExiR¥¤¨¦§©§¦§¨§
'ebe 'mirx mFcq iWp`e' xiMfOW `kd̈¨¤©§¦§©§¥§¨¦

(awri zlgp):ùwxtA `xnBA Dil opitlie ©£©©£Ÿ§¨§¦©¥©§¨¨§¤¤

'wlg'(.hw oixcdpq)aizM sqFi iAbCoNdl) ¥¤©§¤§¦§©¥¥§¦§©¨

(` hldlFcBd drxd dUr` Ki`e'§¥¤¡¤¨¨¨©§¨
aizkE .sEbA ixiin mzde ,'z`Gd©Ÿ§¨¨©§¥§§¦

`vY zWxtA(eh ck mixaC)xikU iAB §¨¨©¥¥§¨¦©¥¨¦
,'`hg La dide 'd l` Lilr `xwi `le'§Ÿ¦§¨¨¤¤§¨¨§¥§
qFlwpE` mEBxYde .oFnnA ixiin mzde§¨¨©§¥§¨§©©§§§

`ziixA iR lr Ktidl mBxiY(mW) ¦§¥§¥¤©¦¨©§¨¨

'Lig`A Lpir drxe'n Dil opitliCmW) §¨§¦©¥¦§¨¨¥§§¨¦¨

(h ehaizM sqFi iAbe .oFnnA Epiide ,§©§§¨§©¥¥§¦
(` hl oNdl)Epiide ,'midl`l iz`hge' §©¨§¨¨¦¥Ÿ¦§©§

:sEbA(e)WxitcM WxiR `lC `d §§¨§Ÿ¥¥¦§¥¥
,mBxznd(p"le)[il d`xp]KWnp axdC ©§©§¥¦§¤¦§¨©¦§¨

lirl WxiRX dn xg`(i wEqR)Wxcn ©©©¤¥¥§¥¨¦§©
dcB`[lr]Fl xgA dOfA mitEhW EidW ©¨¨©¤¨§¦§¦¨¨©

miCwdl `xAYqn okl ,mzpEkWA hFl¦§¨¨¨¥¦§©§¨§©§¦
oFnOd `hgl dOf itEhW lW `hg¥§¤§¥¦¨§¥§©¨

(awri zlgp):ci dxez ©£©©£Ÿ

(ci)úi"Wx WExiR KFYn gkEOW FnM§¤¨¦¥©¦
lirl WxiRW(mW)dOf itEhW EidW lr ¤¥¥§¥¨©¤¨§¥¦¨

ipRn Fl `A dfe ,mzpEkWA hFl Fl xgÄ©¦§¨¨§¤¨¦§¥



עי jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓà∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

ּבחברֹון  אׁשר ממרא ּבאלני וּיׁשב וּיבא אברם ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ"וּיאהל
לה'" מזּבח ׁשם יח)וּיבן (יג, ְִִֵֶַַַָ

אברם  ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעיל
ז־ח) אּלה.(יב, מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבׂשֹורת  "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
(ׁשּבנה  הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע

ּכת  ל'עי') ׁשם ּבסמיכּות להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
עליהם". ׁשם והתּפּלל עכן עֹון ְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל

הּׁשליׁשי  הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומעּתה
לבנּית  טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבנה

זה? ְִֵֶַמזּבח
אל  הּקל מן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות לבאר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש

ֵַָהּכבד:
ועל  הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

זה  ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׂשֹורת
ּבמּטרה  נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיהיה
עכן  עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ּכּפרת יֹותר, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנׂשּגבה
יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו עליהם"; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוהתּפּלל
ּתֹועלת  ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים לׁשם נבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ָָָלאדם.
ּכי  זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאברהם

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
מּלׁשֹון  'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַויּומּתק

ועוד)חיּבּור א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, הּקׁשר (זח"א ואמיּתית ; ֲִִִֶֶַַ
על  חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה עם ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהחיּבּור

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתֹועלת

ß oeygxn 'g iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

minkg izty

cnl dOif itEhW EidW mixvnA didW¤¨¨§¦§©¦¤¨§¥¦¨¨©
i"Wx WxiR cFre ,mdn(`i wEqtA)riQd' ¥¤§¥¥©¦§¨¦¦©

rnWn ,'mlFr lW FpFncTn Fnvr©§¦©§¤¨©§©
:did wiCv okl mcFwCeh dxez §¤¨¥©¦¨¨

(gi)àaizkcM mFwn mW `le xnFlM§©§Ÿ¥¨§¦§¦
(ck wEqR oNdl):'`xnnE lFMW`xpr'`dxez §©¨¨¨¥¤§©§¥



jlÎjlעב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑ לאברהם ׁשאמר נמרד 'ּפל áהּוא : «¿»∆ְְְִֶַַָָָֹֹ

האׁש' ּכבׁשן (ב"ר)לתֹו.ÌÈBb CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום ְְִֵַָ∆∆ƒְֵֶָ
ּומקֹומֹות  אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ְְְִִִֵֶַַַָָָֻּגֹוים,

ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש רבה)והמליכּו .(בראשית ְְְְֲִִִִֵֶָ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ∑ÚL¯a.רע ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«

ּברׁשעֹו ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו .ׂשֹונא ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ
¯·‡ÓL∑ ׂשםâ לעּוף ּבהּקדֹוׁשֿאבר ולמרד ולקּפֹוץ ∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.העיר ãׁשם ∑ÚÏa.ּברּוֿהּוא  ָ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, ּכ ≈∆«ƒƒְֵֶַָָ
הרּבה äהרּבה ׂשדֹות  יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ,.ÌÈ ‡e‰ ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ»
ÁÏn‰∑ הּים נמׁש זמן ים לתֹוכֹוåלאחר ונעׂשה «∆«ְְְְְֲִַַַַַַָָָ

הּצּורים  ׁשּנתּבּקעּו אֹומר, אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלח.
ונמׁשכּו לתֹוכֹוæסביבֹותיו .יאֹורים ְְְְְְִִִָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדןç.‡a ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»

¯ÓÚÏ¯„Î∑ ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא לפי ¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָ
B‚Â'.הּקֹורה  ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .אּלה ַָ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ

ÌÈÊef‰∑ זמזּוּמים הם. «ƒְִֵַ

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

minkg izty

ci(`)ácFxnp `de ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¨¦§
aizkcM ,did xrpW Kln(i i lirl)idYe' ¤¤¦§¨¨¨§¦§¦§¥©§¦

`Ede ,'laA FYklnn ziW`x¥¦©§©§¨¤§
:xrpWa dxez ¦§¨

(a)âmitpM Fl dUrC xnFl FpFvx§©§¨¨§¨©¦
a`pW lr mrh ozpC `d :stFrl§¥¨§¨©©©©¦§¨
,'z`e' aizM mNEkaC mEXn ,xa`nWe§¤§¥¤¦¦§¨§¦§¤
`wC `N` ,mElM aizM `l mlv`e§¤§¨Ÿ§¦§¤¨§¨
zErWxA dfl df oinFCW ol rnWn©§©¨¤¦¤¨¤§¦§

(ceC ixaC):ãrlA' aizkCn i"Wx wiIC ¦§¥¨¦¦¥©¦¦¦§¦¤©
KiIW `l mc` mW `Ed m`C ,'xrv `id¦Ÿ©§¦¥¨¨Ÿ©¨
`pn zFWwdl oi`e .'xrv `id' xninl§¥©¦Ÿ©§¥§©§§¨
mzFnW xiMfd aEzMdW i"Wxl Dil¥§©¦¤©¨¦§¦§¨

mzrWx ricFdl EN` mikln lWWxcC] ¤§¨¦¥§¦©¦§¨¨§¨©

['eke eia` `pFU a`pWxiMfd `lCn xnFl Wi . ¦§¨¥¨¦¥©¦§Ÿ¦§¦
`N` ,xrv Kln lW FnW oM mB `xwA¦§¨©¥§¤¤¤Ÿ©¤¨

lW zFnW aEzMd xiMfdX dn i`Ce©©©¤¦§¦©¨¥¤
,mzrWx lr zFxFdl EN` mikln§¨¦¥§©¦§¨¨
FnWE rWx did `l xrv KlOW xWt`e§¤§¨¤¤¤Ÿ©Ÿ¨¨¨¨§
xn`PW FnM FzrWx lr gikFn did `lŸ¨¨¦©©¦§¨§¤¤¡©

hFlA(k hi oNdl),'ebe '`P dhlO`' §§©¨¦¨§¨¨
:mW i"Wx WxitcMb dxez ¦§¥©©¦¨

(b)ä'miCVd' aYkPW itl xnFl FpFvx§©§¦¤¦§©©¦¦
aEzMd WxiR `le ,dricid `"dA§¥©§¦¨§Ÿ¥¥©¨
okl ,miCVd wnr df did mFwn dfi`A§¥¤¨¨¨¤¥¤©¦¦¨¥

'eke WxiR(FpipUEnl` l`EnW 'x)il d`xpe : ¥¥§¥©§§¦§¦§¤¦
mW lr FNW mvrd mW WxiR axdC§¨©¥¥¥¨¤¤¤©¥
wnr :FWExiR ikde ,FAW x`FYd©©¤§¨¦¥¥¤
xg` mvr mW Fl oi`e ,FnW KM micXd©¥¦¨§§¥¥¤¤©¥

(:awri zlgp)åwnr didIW okYi `l iM ©£©©£Ÿ¦Ÿ¦¨¥¤¦§¤¥¤
:cg` onfA mieæ'`Ed' zNn iM ,WExiR §¨¦§©¤¨¥¦¦©

KWnPW `l ,mi did Fnvr `EdW dxFn¨¤©§¨¨¨Ÿ¤¦§©

irAin 'mi FA' oM m`C ,FkFzl mï§§¦¥¨¦¨¥
:Dilc dxez ¥
(d)ç,'ocxnl' zNnA xnFl FpFvx§©§¦©§¦§¨

dxUr miYW ,oM `xwOd WxtY `NW¤Ÿ§¨¥©¦§¨¥§¥¤§¥
ocarl dpW dxUr WlWaE ,Ecar dpẄ¨¨§¦§¤§¥¨¨§¨§¨
`A ocarl dpW dxUr rAx`aE ,Ecxn̈§§©§©¤§¥¨¨§¨§¨¨
Dil ded oM m`C .'ebe xnFrlxcM§¨§¨¤§¦¥£¨¥
aEzMW FnM dxUr WlWaE xninl§¥©¦§¤§¥§¤¨
Kkl ,dpW dxUr rAx`aE KM xg ©̀©¨§©§©¤§¥¨¨§¨
dnC xnFl dvFx ,'ocxnl' Wxtn§¨¥§¦§¨¤©§©
`l 'Ecxn dpW dxUr ylWE' aEzMX¤¨§Ÿ¤§¥¨¨¨¨Ÿ
,lirlC dpW dxUr miYW ozF`` i`ẅ¥©¨§¥¤§¥¨¨¦§¥
onvr iptA dpW dxUr WlW `N ¤̀¨§¤§¥¨¨¦§¥©§¨

lre ,EcxndpW dxUr WlW ozF` ¨§§©¨§¤§¥¨¨
dxUr rAx`aE' KM xg` xn`̈©©©¨§©§©¤§¥

:'dpWe dxez ¨¨



עג jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ
ואֹומר  מיׁשֹור è'מיׁשר'. לׁשֹון 'איל' ׁשאין אּלא éאני , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמֹו,

וכּלם  ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ְְְִִֵֵַַַַַָָָֻ"אבל
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' ∑a„n‰ŒÏÚ¯.מתרּגמין ְְְְִֵֶַָָָָָֻ««ƒ¿»

ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה". "מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו .מקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

È˜ÏÓÚ‰ ‰„N∑ על ונקרא עמלק, נֹולד לא עדין ¿≈»¬»≈ƒְְֲֲִִֵַַַָָֹ
העתיד  Óz¯.ׁשם ÔˆˆÁa∑ מקרא ּגדי, עין היא ִֵֶָ¿«¬…»»ְִִִֵֶָ

כ)מלא הימים .ּביהֹוׁשפט (בדברי ִֵָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ ואףֿעלּֿפיֿכןëואףֿעלּֿפ היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, לא נּצחּו יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑ ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ
אדמה  מּׁשם ּבנין.ìׁשּנֹוטלין ׁשל אּגדה,לטיט ּומדרׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיצא  סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה

מאמינין îמּׁשם  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי , ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֻ
וכיון  האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה .(ב"ר)ׁשּיצא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

minkg izty

(e)è'mi`tx' `kd aizkCn wiIC¦¥¦¦§¦¨¨§¨¦
,'mifEGd' EdiiAB aizkE ,'mini`'e§¥¦§¦©©§©¦

mixaC zWxtaE(`i a)'mi`tx' aizM §¨¨©§¨¦§¦§¨¦
Epiid mifEGd i`Ce ,'minEfnf'e 'mini`'e§¥¦§©§¦©©©¦©§

:minEfnfélr `lde i"Wxl dWwC ©§¦§¨¤§©¦©£Ÿ©
mBxzn iOp '`xnn ipFl`' zNn¦©¥¥©§¥©¦§©§¥

'xFWin'(bi wEqR lirl)cg m` oM m`e , ¦§¥¨§¦¥¦©
e`l ipXd i`Ce 'xFWin' FWExiR EdiiPn¦©§¥¦©©©¥¦©

'ip` xnF`e' WxiR okl ,'xFWin' FWExiR¥¦¨¥¥¥§¥£¦
:'ekef dxez

(h)ëxninl Kixv dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨¦§¥©
,md rAx`C Epi`x `l ike ,'drAx`'©§¨¨§¦Ÿ¨¦§©§©¥

:'eke iR lr s` WxiR okli dxez ¨¥¥¥©©¦
(i)ìzFx`A' oFWl ltM i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¤¤§¤¡

lW zFx`aC oeiM dWw cFre ,'zFx`A¤¡§¨¤¥¨¦§¥¤
ElRIe' aizM dOl oM m` mW did xng¥¨¨¨¨¦¥¨¨§¦©¦§

,'dOW ErAhIe' aFYkl Fl did ,'dOẄ¨¨¨¦§©¦§§¨¨
aEzMW FnM(e gl Edinxi)Edinxi rAhIe' §¤¨¦§§¨©¦§©¦§§¨

dOl did xngC oeiM dWw cFre ,'hiHA©¦§¨¤¥¨§¥¨¨¨¨¨
EpiidC xngA EraHWM mW Ezn `lŸ¥¨§¤¨§©¥¨§©§
oilhFPW dAxd zFx`A WxiR okl ,hih¦¨¥¥¥§¥©§¥¤§¦

:xng zFUrl dnc` mXnîWExitlC ¦¨£¨¨©£¥¨¦§¥
rnWn 'xng zFx`a'C dWw oFW`x¦¨¤§¤¡¥¨©§©
xn` okl ,hih mi`ln Eid cinYW¤¨¦¨§¥¦¦¨¥¨©



jlÎjlעד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
eÒp ׁשּצריכה ∑‰¯‰ ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

חּלּוק  ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָלמ"ד
ּבמקֹום  עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין

אבל ׁשּבראׁשּה, זֹו(למ"ד אחרים: עֹומדת )ספרים  אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּונקּודה למ"ד לנקד (ּבמקֹום אחרים: ּתחּתיה,)ספרים ּפּת"ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאיזה
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּוכׁשהּוא

לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּומׁשמע )להר (ּפתרֹונֹו , ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ּבּפרׁשה  ּומפרׁש הּידּוע הר .לאֹותֹו ְְַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להר ּכמֹו הרה, נסּו. י)להר יד, (רש"י ְְְֶַַָָ
ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא
(אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר,
נערכה  ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ּבהר) ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנׁשארּו

ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמלחמה,
ּבדּבּור־הּמתחיל  ׁשּמעּתיק מה ימּתק זה ּולפי נמלטּו. - ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻּבהר

"נסּו". ּתבת ֵַַָּגם

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑ עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: מן ðלפי ׁשּפלט «»…«»ƒְְִִֶֶַָ

ׁשּכתּוב: והּוא ג)הּמלחמה, מל(דברים עֹוג רק "ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָ
'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר נׁשאר ׁשּלא הּבׁשן ר', ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבעׁשּתרֹות  הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרגּוהּו
ׁשּפלט  עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּתנחּומא. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָקרנים,

ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, ו)מּדֹור (לעיל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אברם ñ"הּנפילים  ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ òהיּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׂשרה  את הּנהר∑‰È¯·Ú.ויּׂשא מעבר (בראשית ׁשּבא ְִֶָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ
·¯Ì¯·‡Œ˙È.רבה) ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ספרים (ׁשּכרתּו «¬≈¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׁשיאּו אחר: ּדבר .)אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑ּכתרּגּומֹוô והריקתי" וכן: 'וזריז', «»∆ְְְְֲִִֵֵַַָֹ
וכן: עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", טו)אחריכם (שמות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

וכן: חרּבי", לה)"אריק ּוסגר"(תהלים חנית ."והרק ְְְְֲִִִֵֵַָָֹ
ÂÈÎÈÁ∑ ּכתיב קרי (חנכֹו ׁשחנכֹו)ס"א אליעזר זה ¬ƒ»ְֱֲֲִִִֶֶֶֶָ

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

minkg izty

'eke dcB` WxcnE(l"Wxdn):k dxez ¦§©©¨¨©©§©

(bi)ð`dC ,lEAOd xFCn hlRW `lŸ¤¨©¦©©§¨
aizM(bk f lirl)xW`e gp K` x`XIe' §¦§¥©¦¨¤©Ÿ©©£¤

:mzlEf `l rnWn ,'daYA FY`ñ ¦©¥¨©§©Ÿ¨¨
miwpr Epiid 'mi`tx'C xnFl FpFvx§©¦§¨¦©§£¨¦
xFcA EidW miwpr oM mB md 'militp'E§¦¦¥©¥£¨¦¤¨§
miwpr ozF`n x`Wp `Ede ,lEAOd©©§¦§©¥¨£¨¦
'gp K` x`XIe' WExitE .lEAOd xFCAW¤©©©¥©¦¨¤©Ÿ©

gpFB didW(mW i"Wx WxitcM)'FY` xW`e' , ¤¨¨¥©¦§¥¥©¦¨©£¤¦
gxHn ,mW FY` xW`n FWExiR¥¥£¤¦¨¦Ÿ©

:daYA FY` xW` zFndAdòdWwC ©§¥£¤¦©¥¨§¨¤
did mrH dn WxcOd itl ,i"Wxl§©¦§¦©¦§¨©©©¨¨
dAWPW Fl xn`e mdxa`l `AW bFrl§¤¨§©§¨¨§¨©¤¦§¨
hlRW oFW`x WExitl `nlWA ,hFl¦§¨¨§¥¦¤¨©
mdxa`l ciBde `A ,dnglOdn¥©¦§¨¨¨§¦¦§©§¨¨
ltxn`A dnwp dUrIW liaWA¦§¦¤©£¤§¨¨§©§¨¤

itl la` ,eizFa` EbxdW eixiage©£¥¨¤¨§£¨£¨§¦
mikixv `N` ,Fl xn` dOl WxcOd©¦§¨¨¨¨©¤¨§¦¦

:'eke oeEMzn xnFlci dxez ©¦§©¥
(ci)ôzWxtA i"Wx WxitC `dC§¨§¥¥©¦§¨¨©

gNWA(h eh zFnW)WxtlE wFgcl oi`e §©©§§¥¦§§¨¥
,'eikipg z` wxIe' oFWNn 'iAxg wix`'¨¦©§¦¦§©¨¤¤£¦¨

,i"Wx zpEM d`xp .iAxgA oiICf`[oeiM] ¤§©¥§©§¦¦§¤©¨©©¦¥¨

,oEIf oFWl `N` Wxtl xWt` i` `kdC§¨¨¦¤§¨§¨¥¤¨§¦



עה jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת לׁשֹון והּוא ְְְְְְְִִִַַַָָָָֹלמצות,

וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא כב)לאּמנּות "חנֹו(משלי ְֲֲִֵֶַָָָָֹֻ
ז)לּנער", הּמזּבח",(במדבר ל)"חנּכת הּבית",(תהלים "חנּכת ְֲֲִִֵַַַַַַַַַֻֻ

אינצניי"ר  לֹו קֹורין B‚Â'.ּובלע"ז ¯NÚ ‰ÓL∑ ְִִַַ¿…»»»¿

לב) היה (נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: והּוא ,öרּבֹותינּו ְְְֱִֵֶֶַַָָָ
ׁשמֹו ׁשל ּגמטרּיא Ôc.מנין „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ׁשם ְְְִִִֶַַָ«»ַָָֹ

עגל ÷ׁשראה  ׁשם להעמיד ּבניו צו)ׁשעתידין .(סנהדרין ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑,הּמקרא סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְִִֵַָָ
הרֹודפים  ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'וּיחלק

הּנרּדפים  אחר וזה øׁשּמתּפּלגים לכאן זה ּכׁשּבֹורחים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
נמנע ∑ÏÈÏ‰.לכאן  לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְָ«¿»ְְְִֶַַַַָָֹ

ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּלרדפם.

נס, לֹו נעׂשה לֹוהראׁשֹון ּובא נׁשמר הּׁשני וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מצרים ùלחצֹות  ׁשל מקֹום ∑BÁŒ„Ú·‰.לילה אין ְְֲִִֶַַַָ«»ֵָ

עבֹודת  ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, 'חֹובה'. ְְֲֵֵֶַַָָָׁשּׁשמֹו
ׁשם  להיֹות ׁשעתידה .גילּולים ְֲִִִִֶָָ

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑,'מפנא 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְְֵַַַָָ

מכׁשֹול  ּומּכל מאילנֹות ‰CÏn.ּפנּוי ˜ÓÚ∑' ּבית ְִִִֵָָָ≈∆«∆∆ֵ
קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא', ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹריסא

עמק  אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם  אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהׁשוּו

ּולקצין  אלהים .לנׂשיא ְְֱִִִִָֹ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ הּוא אּגדה: נח úמדרׁש ּבן לב)ׁשם ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

minkg izty

wFgcl iOp FpFvx ,'eikipg z`' aizkCn¦¦§¦¤£¦¨§©¦¦§
icM ,oEIf oFWlA 'wix`' lM WxtlE§¨¥¨¨¦¦§¦§¥
lr daWgOd zNgzA dWwY `NW¤Ÿ©§¤¦§¦©©©§¨¨©
zn`A la` ,zF`xwOd ozF`n FWExiR¥¥¨©¦§¨£¨¤¡¤
,dwxd oFWl `Ed mFwn lkA FhEWR§§¨¨§£¨¨
zWxtA i"Wx hwpC Edfe ,`kdn cal§©¥¨¨§¤§¨©©¦§¨¨©
.w"Fce ,'eke 'WxtlE wFgcl oi`e' gNWA§©©§¥¦§§¨¥§

(xg` WExiR m"`xdA oiIre):ö,o"xdn dWwd §©¥§¨§¥¥©¥¦§¨
FhEWR icin `vFi `xwn oi` `de§¨¥¦§¨¥¦¥§
.'zF`n WlWE xUr dpnW' xn`PW¤¤¡©§Ÿ¨¨¨§¥
xRqn lM iM ,iIgA EpiAx mWA uxize§¥¥§¥©¥§©¥¦¨¦§¨
EfxCfPW xg`lE ,Fzia ipA Eid dGd©¤¨§¥¥§©©¤¦§¨§
ExfgIW dEve opwixe ohrin dnglOl©¦§¨¨¦£¨§¦§¨§¦¨¤©§§

aizkC dxFY oicM ,mi`hFgd lMmixaC) ¨©§¦§¦¨¦§¦§¨¦

(g k`Ed x`Wpe ,'ebe '`xId Wi`d in'¦¨¦©¨¥§¦§©
.FCal xfril`e(igxfn xESw)lM i`Ce : ¤¡¦¤¤§©¦¦§¨¦©©¨

FOr Ekld zF`n WlWE xUr dpFnXd©§¨¨¨§¥¨§¦
EwGgzi `NW miklOd lidadl icM§¥§©§¦©§¨¦¤Ÿ¦§©§
mB did FCal `EdC aB lr s`e ,FcbpM§¤§§©©©§§©¨¨©
,'dl xFvrn oi` iM mzF` gSpn oM¥§©¥©¨¦¥©£©
,qPd xiYqdl icM mEgwl mFwn lMn¦¨¨§¨§¥§©§¦©¥
oiprM ,raHd on zEwGgzd Fl `dIW¤§¥¦§©§¦©¤©§¦§©

'ebe 'axF` Ll miU'(a g rWFdi)KklE , ¦§¥§ª©§¨
did lMdW fOxl ,'xfril`' oipnM gwl̈©§¦§©¡¦¤¤§©¥¤©Ÿ¨¨

xfril` liaWA(dix` xEB):÷oM m`C ¦§¦¡¦¤¤©§¥§¦¥
aizM `d ,il dOl 'oC cr sCxIe'©¦§Ÿ©¨¨¨¦¨§¦

WxtncM oC `EdW ,'daFg cr mtCxIe'©¦§§¥©¨¤¨§¦§¨¥
oOwl(igxfn xESw):eh dxez §©¨¦¦§¨¦

(eh)øqExq iYlA la`wENgd didi £¨¦§¦¥¦§¤©¦
'eicare `Ed'l mrh oi` aEWe ,'dliN'l©©§¨§¥©©§©£¨¨

eixg` `Ad(igxfn xESw):ù'eicare `Ed'e ©¨©£¨¦¦§¨¦§©£¨¨
mMIe eicare `Ed' ,dHn lX` i`ẅ¥©¤©¨©£¨¨©©¥

:'ebe 'mtCxIefh dxez ©¦§§¥
(gi)úiW`x 'mlW Kln'C xnFl FpFvx§©§¤¤¨¥¨¥

mEXn xnFl oi`C :'mW' rxtnl zFaiY¥§©§¥©¥§¥©¦
,`nlrA cFaM[C]Fqipkdl Fl did ¨§¨§¨§¨¨§©§¦

,'`ivFd' aizkC `YWd ,FcrqlE Fzial§¥§¨§©§¨¦§¦¦
lr' FnM ,dngln zribi mEXn rnWn©§©¦§¦©¦§¨¨§©
mgNA mkz` EnCw `l xW` xaC§©£¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤



jlÎjlעו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
על  עליו ּבלּבֹו ׁשאין ׁשם àלֹו ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.ּבניו  ָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברםá.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'h iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑ לׁשֹוןâ ידי את אני מרים ׁשבּועה, ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִִֵֶָָ
וכן: עליֹון, כב)לאל אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ

כג)וכן: נֹותן (בראשית מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף "נתּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּמני  וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל .אני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

minkg izty

'miOaE(d bk mixaC)(awri zlgp):àaizkC ©©¦§¨¦©£©©£Ÿ¦§¦
,'xnrlxcM z` zFMdn FaEW ixg`'©£¥¥©¤§¨§¨Ÿ¤
mlire ,mlir Kln did xnrlxckE§¨§¨Ÿ¤¨¨¤¤¥¨§¥¨
FOre `Ed mB `nzQnE mW ipAn `Ed¦§¥¥¦§¨¨©§©
KM' i"Wx WxitC `de .Eid mW ipAn¦§¥¥¨§¨§¥¥©¦¨
m`W WExiR ,'dngln iribil oiUFr¦¦¥¥¦§¨¨¥¤¦
,migxF`d KxcM Flik`dl icM xn`YŸ©§¥§©£¦§¤¤¨§¦
o`ve xwA mdl `ivFd `l dOl oM m ¦̀¥¨¨Ÿ¦¨¤¨¨¨Ÿ
WxiR m"`xde :mlik`dl mdl hFgWl¦§¨¤§©£¦¨§¨§¥¥¥
,oiie mgl `ivFdW xiMfd dOl oM m`C§¦¥¨¨¦§¦¤¦¤¤¨©¦
`NW mFwn lkA `xTd KxC `dC§¨¤¤©§¨§¨¨¤Ÿ
dgw`e' FnM ,cal mgl `N` xiMfdl§©§¦¤¨¤¤§¨§§¤§¨

'mgl zt(d gi oNdl)lke oxd` `aIe' , ©¤¤§©¨©¨Ÿ©£Ÿ§Ÿ
'mgl lk`l l`xUi ipwf(ai gi zFnW), ¦§¥¦§¨¥¤¡¨¤¤§

oikixv odW `N` ,'oiie' xnFl Fl dOle§¨¨©¨©¦¤¨¤¥§¦¦
iribi mEXn i`C :dngln iribil¦¥¥¦§¨¨§¦¦§¥¥
iOp `ivFdl Fl did cEgl dngln¦§¨¨§¨¨§¦©¦
EidW xrpW iaWFie mFcq Kln z`xwl¦§©¤¤§§§¥¦§¨¤¨

mW rxGn(awri zlgp)dOl miWwn Wi : ¦¤©¥©£©©£Ÿ¥©§¦¨¨
Fl `ivFd `l[mB]mW lr fOxl xUA Ÿ¦©¨¨§©¥©¥

il d`xp `N` ,zFpAxw EaixwIW¤©§¦¨§¨¤¨¦§¤¦
mikqpA EaiIgzp `NW ixtqA `zi`C§¦¨§¦§¥¤Ÿ¦§©§¦§¨¦
oiCd `Ed `liOn ,ux`l oz`iAn `N ¤̀¨¦¦¨¨¨¨¤¦¥¨©¦
mr Edl zi` `piC cgW zFgpnA¦§¨¤©¦¨¦§¦
oM mB Eaixwd zFpAxw la` ,mikqp§¨¦£¨¨§¨¦§¦©¥
'mW' EaixwIW axd wCwC dfl ,xAcOA©¦§¨¨¤¦§¥¨©¤©§¦¨

:ux`A xnFl dvFx ,eipAhi dxez ¨¨¤©¨¨¤
(k)ádWwCWxtnE ,inl ozp in Fl §¨¤¦¨©§¦§¨¥

,Fl ozp mrH dnE ,'ek Fl ozp mdxa ©̀§¨¨¨©©©©¨©
odM didW itl WxiR KklE§¨¥¥§¦¤¨¨Ÿ¥

:'eke`k dxez

(ak)âxkf o`M oi`W iR lr s`e§©©¦¤¥¨¥¤
minW l` `V` iM' iAB FnM drEaW§¨§©¥¦¤¨¤¨©¦
ikp` ig iYxn`e' DixzA aizkC 'icï¦¦§¦©§¥§¨©§¦©¨Ÿ¦

'mlFrl(n al mixaC)dR aEzMd xSw , §¨§¨¦¦¥©¨Ÿ
oiaOd lr Knqe(igxfn `"xd)Wi cFre . §¨©©©¥¦¦§¨¦§¥

,`Ed dnxd oFWl iOp '`Up'C xnFl©§¨¨©¦§£¨¨
oFWl `EdW '`V`'A EpivOW FnkE§¤¨¦§¤¨¤§
`EdW 'izFnixd' i`d iOp ikd ,drEaW§¨¨¦©¦©£¦¦¤
s` ,drEaW oFWl iOp ,`V` oFWl§¤¨©¦§§¨©

:`icdA WxFtn Fpi`Wbk dxez ¤¥§¨§¤§¨



עז jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ מן לעצמי אעּכב ƒƒ¿«¿««ְְֲִִֵַַ

CÏ.הּׁשבי  ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ִֶַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ
ׂשכר  לא ãלי ,ּגנזי B‚Â'.אּקח מּבית ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑ ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני (לעיל ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'יב) ואברכ"". ְְֲֶַָ

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑ עבדיä,אּתי הלכּו "ענר אׁשר ועֹוד «¿»ƒְְֲֲִִֵֶַָָָ

נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשּכל
וחבריו  וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּמלחמה,

הּכלים  על חלקם".åיׁשבּו יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשאמר: ּדוד, למד ל)ּומּמּנּו א הּירד (שמואל "ּכחלק ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמלחמה
נאמר כה)ּולכ ויׂשימה (שם ומעלה ההּוא מהּיֹום "ויהי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכבר  לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק
אברהם  ּבימי החק .נּתן ְִִֵַַַָָֹ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל «««¿»ƒ»≈∆ֱֶֶַָָ

מפלג 'אחרי', .סמּו רבה)'אחר', הּדברים (בראשית "אחר . ְְֲִֵַַַַַַָָָֻ
הּמלכים  את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּלה",
ּכל  על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה

הּמקֹום  לֹו אמר לכ ‡·¯Ì.צדקּותי', ‡¯Èz Ï‡ ְְִִַַָָָ«ƒ»«¿»
CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , »…ƒ»≈»ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנפׁשֹות
מאד  הרּבה ׂשכר. ְְְְֵַָֹ

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

minkg izty

(bk)ã,'gT` m`e' aizkCn wiIC i"Wx©¦¦¥¦¦§¦§¦¤©
`zNin 'lrp KFxU cre hEgn' rnWn©§©¦§©§©©¦§¨
aMr` m` FWExitE ,`Ed Fnvr iptA¦§¥©§¥¦£©¥
.LifpB ziAn gT` m`e iaXd on invrl§©§¦¦©§¦§¦¤©¦¥§¨¤
did xaM `d ,i"Wxl dWwC iOp i ¦̀©¦§¨¤§©¦¨§¨¨¨
,'gT` m`e' xnFl Fl did `le FciA§¨§Ÿ¨¨©§¦¤©
oYYX dOn gT` m`e KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨§¦¤©¦©¤¦¥
`MilC :oiadl lwe ,LifpB ziAn il¦¦¥§¨¤§©§¨¦§¥¨
lr i`w `le cg` xEAiC lMdC xninl§¥©§©Ÿ¦¤¨§Ÿ¨¥©
'gT` m`' `nzq xnFl Fl didC ,iaXd©§¦§¨¨©§¨¨¦¤©
,df z` df oixzFq mixaCdC cFre .'ek§§©§¨¦§¦¤¤¤
'lrp KFxU cre hEgn' hxR dNigYaC§©§¦¨¥¥¦§©§©©
lMn' xn` KM xg`e ,ohw xaC `EdW¤¨¨¨¨§©©¨¨©¦¨

'Kl xW`[W]hEg `N` ,lFcB xaC `Ed £¤¨¤¨¨¨¤¨
iaWE llW lW mixaC dOd lrp KFxUE§©©¥¨§¨¦¤¨¨§¦
lMn Ll gT` m` oMW lMnE ,gT` `lŸ¤©¦¨¤¥¦¤©§¦¨

lFcB xaC Kl xW`(awri zlgp)Wi : £¤¨¨¨¨©£©©£Ÿ¥
,dfA zExiWr xiMfd dOl zFWwdl§©§¨¨¦§¦£¦¨¤
xEriW on zFgR Fl oYi m` EH`C§©¦¦¥¨¦¦

`N` ,EPOn lAwi zExiWrd[W oeiMn]lMn ¨£¦§©¥¦¤¤¨¦¥¨¤¦¨
oM ,xUrn ozp `l dfiAd on gwNX dn©¤¨©¦©¦¨Ÿ¨©©£¥¥
Fpi`W mxFzM iedC ,dix` xEBd azM̈©©©§¥§¨¥§¥¤¥

`xnBA `zi`e ,FNW(.h ziprY)xVr ¤§¦¨©§¨¨©£¦©¥
lre ,xXrzYW liaWA xVr ,xVrY§©¥©¥¦§¦¤¦§©¥§©
xVrl ip` aiIg LOn gT` m` xn` oM¥¨©¦¤©¦§©¨£¦§©¥
xn`Y KM xg`e xiWr did` `liOnE¦¥¨¤§¤¨¦§©©¨Ÿ©
oY`W LNW oFnn gMn iYxWrd ip £̀¦¤¡©§¦¦Ÿ©¨¤§¤¤¥
`lA xiWr did` zn`aE ,xUrn©£¥¤¡¤¤§¤¨¦§Ÿ
KExA WFcTd zghadM llM xUrn©£¥§¨§©§¨©©¨¨

`Ed(ceC ixaC):ck dxez ¦§¥¨¦

(ck)äwNgl KixvC xnFl FpFvx§©§¨¦§©¥
:FWExiR oke ,miwlg dWlWl `xTd©§¨¦§¨£¨¦§¥¥
Epiid 'mixrPd Elk` xW` wx icrlA'¦§¨©©£¤¨§©§¨¦©§
lirl aizkcM ,iY` Ekld xW` micar£¨¦£¤¨§¦¦§¦§¦§¥

(eh wEqR)Ekld xW`' dfe ,'eicare `Ed' ¨©£¨¨§¤£¤¨§
aizkC dnE .`Ed i"Wx oFWl 'iY ¦̀¦§©¦©¦§¦

miWp`d wlge' `xwA'iY` Ekld xW` ¦§¨§¥¤¨£¨¦£¤¨§¦¦
,eikipg xnFl dvFx ,Fnvr iptA oM mB©¥¦§¥©§¤©£¦¨

lirl xn`C(ci wEqR)xW` miWp`d md §¨©§¥¨¥¨£¨¦£¤
iOp '`xnnE lFMW` xpr' .FY` Ekld̈§¦¨¥¤§©§¥©¦
Egwi md' xnFl FpFvx ,Fnvr iptA¦§¥©§§©¥¦§
cFr `xTA aizkCn FzgkFde .'mwlg¤§¨§¨¨¦¦§¦©§¨
i`w i`Ce ,'mwlg Egwi md' zipW mrR©©¥¦¥¦§¤§¨©©¨¥
lr i`w i`C ,`xnnE lFMW` xpr lr©¨¥¤§©§¥§¦¨¥©
Fl did `l FY` Ekld xW` miWp`d̈£¨¦£¤¨§¦Ÿ¨¨
wlge' aizM xaM `dC ,'mwlg' xnFl©¤§¨§¨§¨§¦§¥¤
'mwlg Egwi md' i`Ce `N` ,'miWp`d̈£¨¦¤¨©©¥¦§¤§¨
:cEgl `xnnE lFMW` xpr lr i`wå ¨¥©¨¥¤§©§¥§

lirl aizkCn FzgkFd(bi wEqR)`Ede' ¨¨¦¦§¦§¥¨§
ig` ixFn`d `xnn ipFl`A okFW¥§¥¥©§¥¨¡¦£¦
zixa ilrA mde xpr ig`e lFMW ¤̀§©£¦¨¥§¥©£¥§¦

DixzA aizkE ,'mxa`(ci wEqR)rnWIe' ©§¨§¦©§¥¨©¦§©
xpr ENi`e ,'ebe 'sCxIe 'ebe mxa ©̀§¨©¦§Ÿ§¦¨¥
DPin rnW ,xn`w `l eixiage©£¥¨Ÿ¨¨©§©¦¨
z` xFnWl mW Ex`WPW¤¦§£¨¦§¤

:milMd` dxez ©¥¦



jlÎjlעח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקּותי  ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ואֹומר ּדֹואג ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה
א) טו, (רש"י

"אחר  הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, ְְִִִִֵַַַַַַַַָלׁשיטת
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה א)הּדּבּורים". הּדברים (כב, אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . וׁשםּדבריוהאּלה יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל :(פסוק ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
מהרהר אברהם היה . . האּלה הּדברים .ואֹומר אחרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וּיׁשב ו־ז)ּובפרׁשת .(לט, . האּלה הּדברים הּקּב"ה אמראחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
וׁשם .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל א)אבי אחר (מ, : ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכּלם ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה ּבגנּותֹו.לדּברהּדברים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה (וכן ואֹומר לפי " ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָ

"מהרהר מֹוסיף ׁשם וּירא .ואֹומר")ּבפרׁשת ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאד: הרּבה ׂשכר ל מגן אנכי אברם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֽֽֽאל־ּתירא
על  ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר

מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, (טו,ּכל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש א.

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה פרק לכאֹורה תשובה (הלכות ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
ב) הלכה ּכדי י לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד :ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹ

. . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלירׁש
אברהם  מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָֹּומעלה

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ׁשּקראֹו ְֲִֶַָָָָאבינּו
ּומּדּוע  מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא,

ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ"היה
ׂשכרֹו? קּבל ּכבר ְְִִֵָָאם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכדי  רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
את  ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּדל
הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ּומקּים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקּב"ה

ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָועל־ידי־זה
ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא,
ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּבעֹולם. ׁשמים ִֵַָָָׁשם

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑,יֹורׁש לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ≈¬ƒƒְְְֵֵֵֶַָ
לֹו ב)וחבר יֹורׁש,(מלאכי ּבלא "ערירי", וענה". "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹֹ

ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּתעּקר (איוב ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּובלע"ז  ּבנים, חסר "ערירי" לׁשֹון ּכ ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָׁשרׁשיה,

מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי (שה"ש דישאנפנטי"ש. ְְְְִִִִֵֶַָ
וכן:ה) חרּבן, לׁשֹון ו"ערירי" ער", קלז)"ולּבי (תהלים ְְְְֲִִִִֵֵַָֻ

וכן: ערּו", ג)"ערּו וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות (ירמיה ְְְֵֵָָָ

וכן: ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה Ô·e."ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ∆
È˙Èa ˜LÓ∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ∆∆≈ƒְְְִִִֵֶַַָ

מא) היה (בראשית ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִֶַַַָָָ"ועל
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה ּבן, הּתרּגּום,∑Nnc˜.לי לפי ְְִִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

עד  הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק
ּומׁשקה  ּדֹולה נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּמׂשק.

לאחרים  רּבֹו .מּתֹורת ֲִִֵַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»



עט jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר  מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו
ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

ּבן  לֹו אין אברם ּבן, להעמיד אברהם æעתיד אבל , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבן. לֹו אני יׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחללֹו

הּבטה  .למּטה לה מלמע çלׁשֹון ְְְְִַַַָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑ זאת על אֹות לֹו ׁשאל אבל èלא , ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות, לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמה על לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
ˆ„˜‰.אדע"? Bl ‰·LÁiÂé∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

ׁשהאמין  האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם ְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָחׁשבּה

אּלא  אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ֵֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּבּה' יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר ëאמר . ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבנֹות  ּבזכּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .לֹו ְְִַַָָָָ

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»
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.'eke `Ed KExAawri 'x)(lfipw:ëKke ¨©£Ÿ§¦§§¨
,'dPWxi` dnA rc`' ,`xTd WExiR¥©§¨¥©§©¦¨¤¨
azM .zEkf dfi` liaWA xnFlM§©¦§¦¥¤§¨©
aXiizi Ki` rcFi ipi` la` ,m"`xd̈§¥£¨¥¦¥©¥¦§©¥
lFRY iM ,'ebe ''dA oin`de' df itl§¦¤§¤¡¦©¦¦
oin`i `l Ki` ,lirlC `iWETd©§¨¦§¥¥Ÿ©£¦
oin`dW uxize .FnvrA `Ed Fz`EapA¦§¨§©§§¥¥¤¤¡¦
,dkEan FA dx`Wp `le rxfA dMfIW¤¦§¤§¤©§Ÿ¦§£¨§¨
x`WPX ux`d zXExiA oM oi`X dn©¤¥¥¦©¨¨¤¤¦§©
df itlE ,DA EniIwzi zEkf dfi`A KFap̈§¥¤§¦§©§¨§¦¤
mXdl Fl mdxa` daWgIe Wxtl lkEp©§¨¥©©§§¤¨©§¨¨§©¥
'daWgIe' Wxtn KklE ,dwcvl KxAzi¦§¨¥¦§¨¨§¨§¨¥©©§§¤¨
Frxf iAbC d`xp ile :xg` xaCd mcFw¤©¨¨©¥§¦¦§¤§©¥©§
didi `NW s` Frxf miIwzIW oin`d¤¡¦¤¦§©¥©§©¤Ÿ¦§¤
z`e' EWxCW FnkE ,zEkf mEW mdÄ¤§§¤¨§§¤

'xza `l xFRSd(i wEqR oNdl)fnx ©¦Ÿ¨¨§©¨¨¤¤
mlFrl EniIwzIW l`xUil(mW i"Wx), §¦§¨¥¤¦§©§§¨©¦¨

aizkC FnkE(bk al mixaC)dNk` iSg' §¦§¦§¨¦¦©£©¤
opi` mde oilM iSg l"fx EWxce ,'mÄ§¨§©©¦©¨¦§¥¥¨
iR lr s` ,ux`d zXExiA la` ;oilM̈¦£¨¦©¨¨¤©©¦
mdl didi `NW s` dEWxiIW oin`dW¤¤¡¦¤¦¨¨©¤Ÿ¦§¤¨¤
z` EWxIW zFa` zEkf i`cM iM ,zEkf§¦§©§¨¤¦§¤
zNigzA i"Wx WxiRW FnkE ,ux`d̈¨¤§¤¥¥©¦¦§¦©
mciA miIwzi m` la` ,`x`e zWxR̈¨©¨¥¤£¨¦¦§©¥§¨¨
miIwzi zEkf dfi`A Flv` wtq did̈¨¨¥¤§§¥¤§¦§©¥
mdl didi `l m` rEci did iM ,mciA§¨¨¦¨¨¨©¦Ÿ¦§¤¨¤
dOA' xn` okl ,mciA miIwzi `l zEkf§Ÿ¦§©¥§¨¨¨¥¨©©¨

:'rc`f dxez ¥©



jlÎjlפ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

ß oeygxn 'i iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְֲִֶֶָָֹ
ׁשל  ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלׁשה

ערּופה  ועגלה LlLÓ˙.צּבּור ÊÚÂ∑ לׂשעיר רמז ְְֲִֶָָ¿≈¿À∆∆ְִֶֶָ

ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, ìהּנעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
יחיד  LlLÓ.חּטאת ÏÈ‡Â∑ ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ִַַָ¿«ƒ¿À»ְַַָָָָָ

יחיד  חּטאת ׁשל ÏÊB‚Â.וכבׂשה ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ְְִִֶַַָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ּברית  ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהּמקרא
הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

ּברית (לקמן)ּכדכתיב: אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָ
ולעבר  ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלאמר

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, לד)ּבין "העֹוברים (ירמיה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף העגל", ּבתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ׁשכינה  ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

אׁש ·˙¯.ׁשהּוא ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהאּמֹות לפי ֵֶ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵָָעֹובדי
כב)ׁשּנאמר: ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים "סבבּוני ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ח) מדי (דניאל מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ"והאיל
ויׂשראל  יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּופרס",

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני ב)נמׁשלּו ּבחגוי (שה"ש "יֹונתי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכֹוכבים  עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּסלע".
רמז  בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לעֹולם  קּימין יׂשראל .ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְֵֵֶַָ
אכ  עלי לטּוׂש הּנבלֹות, ּכמֹו:את טו)ל, א "וּתעט (שמואל ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

הּׁשלל" אחרים:(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚî.אל ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ויהב  ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא, מתרּגמינן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּפגרים

וכל  'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּפלּגּיא,

ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתרּגם

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ז)ּפלּגּיא, לׁשֹון (ויקרא הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ

ּכתב  ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגר.

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב ∑MiÂ·.)יד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ««≈
רמז  רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה ְְְְְִֵַַַָָָָלׁשֹון
מן  אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיבא

הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד .הּׁשמים, ִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

minkg izty

(h)ìDpi`W iR lr s` ,m"`xd azM̈©¨§¥©©¦¤¥¨
mixtC `inEC l`xUi lM zxRkl d`Ä¨§©¨©¨¦§¨¥§¨§¨¦
xg`n mFwn lMn ,lirlC mixirUE§¦¦¦§¥¦¨¨¥©©
`hFge `hFg lM lr d`A `idW¤¦¨¨©¨¥§¥
ile .ixwn l`xUi lM zxRM l`xUIn¦¦§¨¥©¨©¨¦§¨¥¦§¦§¦
xW` ux`A wiCv oi`C mEXn d`xp¦§¤¦§¥©¦¨¨¤£¤

`hgi `le aFh dUri(k f zldw)mEXn ©£¤§Ÿ¤¡¨Ÿ¤¤¦
:ixwn l`xUi lM zxRM ikdi dxez ¨¦©¨©¨¦§¨¥¦§¦

(`i)î`xwp `l 'xbR'W itl ,df xn`̈©¤§¦¤¤¤Ÿ¦§¨
`l o`ke ,mlW `EdW miIg lrA `N ¤̀¨©©©¦¤¨¥§¨Ÿ
,KeYA mzF` xzAW itl minlW Eid̈§¥¦§¦¤¨©¨©¨¤
zpEke .'mixzAd' - 'mixbRd' xn` dfl̈¤¨©©§¨¦©§¨¦§©¨©

lr mB hird cxIW xn`p `NW ,axd̈©¤ŸŸ©¤¨©¨©¦©©
mB zFNkl `aIW d`xpe ,xFRSd©¦§¦§¤¤¨Ÿ§©©
fnx `Ed xFRSdW itl l`xUil§¦§¨¥§¦¤©¦¤¤
fnx - 'mixzAd' xn` dfl ,l`xUil§¦§¨¥¨¤¨©©§¨¦¤¤

miFBl(lfipw awri 'x):ai dxez ©¦©£Ÿ§¦§
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(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶֶַַָָ
ּבן  יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
למצרים  ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשים

מז)אמר: ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהרי
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהרי
וחׁשב  צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמאֹות,
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָָֹׁשנֹותיו

אּלא  מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכל  מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

עמרם  לידת אחר קהת ׁשחי עמרם ðהּׁשנים וׁשחי , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
לידת  Ì‰Ï.מׁשה אחר ‡Ï ı¯‡a∑:נאמר ולא ֵֶַַַֹ¿∆∆…»∆ְֱֶַֹ

להם", "לא אּלא מצרים', יצחק ּו'ּבארץ :ñמּׁשּנֹולד ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
כא) וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר יצחק (בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב מז)ּבארץ (בראשית ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּו ּבארץ .""לגּור ֶָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Âò∑",מלכּיֹות ארּבע לרּבֹות וגם", ¿«∆«ְְְְַַַַַֻ
יׂשראל  את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ‡ÈÎ.ׁשאף Ôc∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»»…ƒ

ÏB„b.מּכֹות ôּבעׂשר  LÎ¯a∑ ּבממֹוןö,ּכמֹוּגדֹול ְֶֶַƒ¿À»ְְָָ
יב)ׁשּנאמר: מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּתראה ‡Ï.אּלה ּכל ÷ולא ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆
EÈ˙·‡∑ ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד אביו ¬…∆ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּתׁשּובה øאליו  ּתרח ׁשעׂשה לּמד ?.‰·ÈNa ¯·wz ְְִֵֶֶֶַָָָָƒ»≈¿≈»

‰·BË∑ ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו »ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה לתרּבּות עׂשו ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָיצא

ּבּיֹום  ּובֹו זמּנֹו, קדם .עׂשו מרד ùׁשנים ְִֵֶַַַָָָֹ

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

minkg izty

(bi)ðEidW mipXd iOp `ivFdl Wg `lŸ¨§¦©¦©¨¦¤¨
oM m`e ,mixvnl cxIW mcFw zdwl¦§¨¤¤¨©§¦§©¦§¦¥
zF`n rAx` cEArXd did `le li`Fd¦§Ÿ¨¨©¦§©§©¥
mz` EPre mEcare' aizM dOl dpẄ¨¨¨§¦©£¨§¦Ÿ¨
Kixv KgxM lre ,'dpW zF`n rAx ©̀§©¥¨¨§©¨§¨¨¦
xB'` i`w 'dpW zF`n rAx`'C xnFl©§©§©¥¨¨¨¥©¥
ixdC ,'mdl `l ux`A Lrxf didi¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤©£¥
x`WA mixbM Eid wgvi clFPXn¦¤©¦§¨¨§¥¦¦§¨
`EdW 'wgvi xbIe' aizkcM zFvx £̀¨§¦§¦©¨¨¦§¨¤
EPre mEcare' lr i`w `le ,zExiB oFWl§¥§Ÿ¨¥©©£¨§¦
e"cx `N` Eidi `l micarC ,'mzŸ̀¨©£¨¦Ÿ¦§¤¨

:dpWñ,'mdl `l ux`A' aizM KklE ¨¨§¨§¦§¤¤Ÿ¨¤
sFqA `N` mixvnl cIn E`A `l ixdW¤£¥Ÿ¨¦¨§¦§©¦¤¨§

:awri inici dxez §¥©£Ÿ

(ci)òdlrnNW wEqRA mifEnxd mde§¥¨§¦©¨¤§©§¨
:'eilr zltp dlcb dkWg dni` dPde'§¦¥¥¨£¥¨§Ÿ¨Ÿ¤¤¨¨
dkXgW icn Ff 'dkWg' ,laA Ff 'dni`'¥¨¨¤£¥¨¨©¤¦§¨
,ziprzaE mFvA l`xUi lW mdipir¥¥¤¤¦§¨¥§§©£¦

:mFc` Ff 'zltFp' ,oei Ff 'dlFcB'ô §¨¨¨¤¤¡
Epivn `l iM ,FrnWnM oiC iwER`l§©¥¦§©§¨¦Ÿ¨¦

:oiCA mdOr cnrWöx`WM `l ¤¨©¦¨¤©¦Ÿ¦§¨
iM ,oipw lr dxFOd `xwOAW 'WEkx'§¤©¦§¨©¤©¦§¨¦
Fpi` mEli`WdW oFnOd df¤©¨¤¦§¦¥

:mpiipTneh dxez ¦¦§¨¨
(eh)÷la` ,iEPrde zEcard WExiR¥¨©§§¨¦£¨

iM ,zExB llkA did `Ed mB zExBd©¥©¨¨¦§©¥¦
rAx`d Eligzd wgvi clFPWM cIn¦©§¤©¦§¨¦§¦¨©§©

:dpW zF`nø,dInzA `le `zEgipA ¥¨¨§¦¨§Ÿ¦§¦¨
'eke LcOl '`N`' ikd xzA xn` `lCn¦§Ÿ¨©¨©¨¦¤¨¦¤§

(l"Wxdn):ùaizkC(hk dk)on eUr `aIe' ©©§©¦§¦©¨Ÿ¥¨¦
l"fx EWxce ,'sir `Ede dcVdziW`xA) ©¨¤§¨¥§¨§©©§¥¦

(ai bq dAxzn mFi FzF`e ,dgivxA ©¨¦§¦¨§¥
l"fx EWxCW FnM mdxa`(mW) ©§¨¨§¤¨§©©¨

i"WxA mW oiIr ,'`p iphirld'ndk oNdl) ¥©§¦¥¦¨©¥¨§©¦§©¨

(mc`d on d"c l.(igxfn xESw)zFWwdl oi`e : ¦¨¨¨¦¦§¨¦§¥§©§
`kti` `Ed KExA WFcTd ciarle§©£¦©¨¨¦§¨
eUr `vi `le FPnf cr mdxa` digIW¤¦§¤©§¨¨©§©§Ÿ¥¥¥¨
xnFl Wi ,KM xg` cr drx zEAxzl§©§¨¨©©©¨¥©
minW z`xIn uEg minW iciA lMdC§©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦

(.dk dNibn)(awri zlgp):fh dxez §¦¨©£©©£Ÿ



jlÎjlפב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ
לפי  הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

יעקב "לתת היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹירד

חצרֹון  ּבן וכלב הארץ úחצרֹון, Ï‡.היה מּבאי Èk ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָƒ…
È¯BÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL∑אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »≈¬…»¡ƒְְְִִֵֵַַַַ

עד  מאּמה נפרע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָֻזמן,
ׁשּנאמר סאתּה, כז)ׁשּתתמּלא ּבׁשּלחּה(ישעיה "ּבסאּסאה : ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּתריבּנה  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

הּנה עד האמרי עֹון ׁשלם לא טז)ּכי לּמה (טו, לׁשאל, יׁש ְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹ
ּכנען  ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנזּכר
לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻּכּלּה,

מפרׁש רׁש"י זמן ּדהּנה אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח ,להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
רק  נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש

ׁשל  עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹון
על  נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ האּמֹות. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאר
על  מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻידי

יהֹוׁשע. ְְֵַֻידי

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו הם (בראשית à"ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְִֵַ
ׂשּקיהם", יג)מריקים ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְְִִִִִֵֵֶַַ

זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה. ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא  מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
"ויהי  ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוקעת,

היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נקבה  לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָנמצא
ּכׁשהּטעם  ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסֹודּה

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, (לקמן ְְְְְֶַָָָ
ּבאה", לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה "הּנה (רות ְֲִִֵֵָָָָָָֻ

הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבה
ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה כט)ּדבר עם (לקמן "ּבאה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ב)הּצאן", ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל אמירתֹו ¿«¿¬»«ƒֲִֶַָָָ

עׂשּויה  היא tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)ּכאּלּו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ְֲִִָ««»»«»…¿«¿»
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא אףֿעלֿלפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפי
ב)ׁשּנאמר: מׁשל (לעיל פרת", הּוא הרביעי "והּנהר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד .הדיֹוט: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

minkg izty

(fh)úiWing xFC ixde xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥£¦¦
,did mixvn icxFIn awri ixdW ,did̈¨¤£¥©£Ÿ¦§¥¦§©¦¨¨
Wie .alM oFxvg uxR dcEdi awri©£Ÿ§¨¤¤¤§¨¥§¥
xFC aiWg `le ,did owf awriC xnFl©§©£Ÿ¨¥¨¨§Ÿ¨¦
,xnFl Wi cFre .znM aWgp `N ¤̀¨¤§¨§¥§¥©
la` ,llM cEArW did `l awri iniaC§¦¥©£ŸŸ¨¨¦§§¨£¨

FnM cEArXd zvw ligzd dcEdi iniA¦¥§¨¦§¦§¨©¦§§
igie zWxtA i"Wx WxiRW(gk fn oNdl), ¤¥¥©¦§¨¨©©§¦§©¨

xFC' mr waC 'mz` EPre mEcare' didie§¦§¤©£¨§¦Ÿ¨¨¥¦
:'iriaxfi dxez §¦¦

(fi)à'idie' aizM dOl Wxtl FpFvx§§¨¥¨¨§¦©§¦
dawp oFWl 'WnXd'e ,xkf oFWl§¨¨§©¤¤§§¥¨

idYe' aFYkl Dil dede ,'d`A' aizkCn¦¦§¦¨¨©£¨¥¦§©§¦
idie :FWExiR ikdC uxznE .'WnXd©¤¤§¨¥§¨¦¥©§¦
'idie' zNnE .'ebe d`A WnXd ,df xaC̈¨¤©¤¤¨¨¦©©§¦
md idie' ok FnkE ,'df xaC'` i`ẅ¥©¨¨¤§¥©§¦¥

:'miwixngi dxez §¦¦



פג jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר) נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶַָָֹֻ

ּומֹואב  אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא ְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלהם
להיֹות  עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה מׁשלֹוח (ישעיה ּומֹואב "אדֹום ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשמעּתם  עּמֹון ּובני ."ידם ְְְִֵַַָָָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑ עֹוג ּבּה:áארץ ׁשּנאמר ג), רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ׁשפחה âּבת ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: , ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא זה, .ּבבית ְְְְִִִֵֶַַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ ּבנים לֹו ׁשאין מי על לּמד «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֶַָ

הרּוס  אּלא ּבנּוי pnÓ‰.ׁשאינֹו ‰a‡∑ ּבזכּותã ֵֶֶָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר) לרּוחä ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְַ

.ׁשּבּההּקדׁש ֶֶַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑ ּבדברים ׁשּזכית :åלקחּתּה אׁשרי' «ƒ«»«ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכזה' קדֹוׁש ּבגּוף ÌÈL.(ב"ר)לּדבק ¯NÚ ıwÓ∑ ְִֵֶָָָƒ≈∆∆»ƒ
ׁשּׁשהתה  לאּׁשה הּקבּוע ילדה æמֹועד ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ליּׂשא  חּיב סד)אחרת לבעלּה, ‡·¯Ì.(יבמות ˙·LÏ ְְִֶֶַַַָָָ¿∆∆«¿»

'B‚Â∑ מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ¿ְִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי יב)הּמנין, לגֹוי (לעיל ואעׂש" : ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

יׂשראל  לארץ ׁשיבא עד .ּגדֹול" ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

minkg izty

(k)á,ixFn` didW bFrC xnFl Kixv̈¦©§¤¨¨¡¦
aizkC(g b mixac),'ixFn`d ikln ipW' ¦§¦§¨¦§¥©§¥¨¡¦

did `Ede ,mi`tx mdW iEgd lr Kln̈©©©¦¦¤¥§¨¦§¨¨
'mi`txd xzi' `xwpe ,ixFn`d ipAn¦§¥¨¡¦§¦§¨¤¤¨§¨¦
z`e' `niY i`C ,mdilr KlOW ipRn¦§¥¤¨©£¥¤§¦¥¨§¤
,mNM mixFn` mde bFr df 'mi`txd̈§¨¦¤§¥¡¦ª¨

'ixFn`d z`e' cFr aWg dOl`"xd) ¨¨¨©§¤¨¡¦
(igxfn:`k dxez ¦§¨¦

fh(`)â,'dgtW Dle' aizkCn FzgkFd¨¨¦¦§¦§¨¦§¨
,DlrA dpw dX` dzpTX dn lM `de§¨¨©¤¨§¨¦¨¨¨©§¨
Dl ozpe ,dzid drxR zA i`Ce `N ¤̀¨©©©©§Ÿ¨§¨§¨©¨

aizM ikd mEXn ,'eke d`xWM FYA¦§¤¨¨¦¨¦§¦
d`xW xnFlM ,df lr fFnxl 'Dle'§¨¦§©¤§©¤¨¨
:oiadl lwe ,dxUl Dl EUrPW miUrn©£¦¤©£¨§¨¨§©§¨¦
rnWn ,'zixvn dgtW Dle' aizkCn¦¦§¦§¨¦§¨¦§¦©§©
mixg`l `l la` dgtW dzid 'Dl'¨¨§¨¦§¨£¨Ÿ©£¥¦

dzid drxR zAW ,dgtW dzidxEB) ¨§¨¦§¨¤©©§Ÿ¨§¨
(dix`i`e ,xYEin `Ed ok `l m`C : ©§¥§¦Ÿ¥§¨§¦

l`' KEnqA xiMfdl lkEi DnW xiMfdl§©§¦§¨©§©§¦§¨¤
oiadl lwe ,'xbd izgtWawri ,il d`xp) ¦§¨¦¨¨§©§¨¦¦§¤¦©£Ÿ

(Wieeixh:a dxez §¦¦

(a)ã,i"Wxl dWwclY xbd m` ike ¨¤§©¦§¦¦¨¨¥¥
'dPOn'C uxznE ,diEpA `id `dY§¥¦§¨§¨¥§¦¤¨

:'DzAqA' WExiRäaizkCn FzgkFd ¥§¦¨¨¨¨¦¦§¦
,'ixUl' xninl Dil ded ,'ixU lFwl'§¨©£¨¥§¥©§¨©
,ixUl `Ad lFTl :FWExiR ikd `N ¤̀¨¨¦¥©©¨§¨©

:WcTd gEx EpiidCb dxez §©§©©Ÿ¤
(b)å`le FYrC `Ed mc`d xTirC oeiM¥¨§¦©¨¨¨©§§Ÿ

mixacA m` iM FYrC zgwl lkEi©¨©©©§¦¦¦§¨¦
:FpFvxl FYrC KWFn miaFhæ`l m`C ¦¥©§¦§§¦Ÿ

:il dOl 'mipW xUr uTn' ,okc dxez ¥¦¥¤¤¨¦¨¨¦



jlÎjlפד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑ מּביאהç (ב"ר)ראׁשֹונה. «»…∆»»«««ִִִָָ
‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְִֵַָָָָ

צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה מראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכגּלּויּה,

נתעּברּתי  ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה èׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ראׁשֹונה  .(ב"ר)מּביאה ִִִָָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי מּטילה חמס אני ¬»ƒ»∆ֲִִִֶֶַָָָָָ

להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:éהענׁש ּכׁשהתּפּללּת טו), (לעיל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא  התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי
אני  והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעלי
ׁשאּתה  מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .עּמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפקדת

B‚Â'.(ב"ר)וׁשֹותק ּבזיֹוניëׁשֹומע  È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְִִֵֵַ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿

EÈÈ·e ÈÈa∑ חסר ׁשּבּמקרא "ּבינ" מלא,ìּכל וזה , ≈ƒ≈∆ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
"ּוביני" ּביּה לנקבה)קרי נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל הרע , עין ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה הגר, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבעּבּורּה
והּוא  הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹאֹומר
הריֹון  ׁשהּפילה מלּמד אּלא ׁשּתהר? לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבּׂשר

.הראׁשֹון  ִָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

minkg izty

(c)çxbd l` `aIe' aizkCn FzgkFd¨¨¦¦§¦©¨Ÿ¤¨¨
,'dil` `aIe' xnFl Fl did ,'xdYe©©©¨¨©©¨Ÿ¥¤¨
Wxcnl `N` ,il dOl 'xbd xdYe'©©©¨¨¨¨¦¤¨§¦§©
`d ,xdYe xbd DnW cFr dzidW¤¨§¨§¨¨¨©©©¨
d`iAn dxArzPW `N` ,cviM¥©¤¨¤¦§©§¨¦¦¨
dlEzA cFr dzid EN`M `Ede ,dpFW`x¦¨§§¦¨§¨§¨
l` 'xbd' KnqCn iOp i` .dxArzpe§¦§©§¨¦©¦¦§¨©¨¨¤
,'xdYe xbd' Wxcnl `Mi` ,'xdYe'©©©¦¨§¦§©¨¨©©©
oixArzn oi`W ,miWp x`W `l la £̀¨Ÿ§¨¨¦¤¥¦§©§¦
Dl dUrPW xnFlM ,dpFW`x d`iAn¦¦¨¦¨§©¤©£¨¨

:qpèikd mEXnC Dil `pn xn`Y m`e ¥§¦Ÿ©§¨¥§¦¨¦
`id oFixd zAQn `nliC ,'ek 'lwYe'©¥©¦§¨¦¦©¥¨¦
Wie .dpFW`x d`iA zAQn `le 'lwYe'©¥©§Ÿ¦¦©¦¨¦¨§¥

xdYe' xnFl Fl did ok `l m`C xnFl©§¦Ÿ¥¨¨©©©©
zAQn i`C ,xnFl Wi cFre .'ebe 'lwYe©¥©§¥©§¦¦¦©
dxwr dxU `nliC ,'lwYe' dOl oFixd¥¨¨¨©¥©¦§¨¨¨£¨¨
,oFixdl dzkf `l ikd mEXn `id¦¦¨¦Ÿ¨§¨§¥¨
dpFW`x d`iAn mEXn i` `nlWA¦§¨¨¦¦¦¦¨¦¨
i`Ce xbd dxn`C xiRW iz` dxArzp¦§©§¨¨¥©¦§¨§¨¨¨©©
`l dOl dzid zwCv i`C ,zwCv Dpi ¥̀¨©¤¤§¦©¤¤¨§¨¨¨Ÿ
FnM qp Dl zFUril zEkf Dl lirFd¦¨§¥¨¨¥§
d`iAn iYxArzPW qp il dUrPW¤©£¨¦¥¤¦§©©§¦¦¦¨
zEkf Dl oi` i`Ce `N` ,dpFW`x¦¨¤¨©©¥¨§

(l"Wxdn):d dxez ©©§©

(d)éc"Ei iM ,'dUFr ip`W qng' `lŸ¨¨¤£¦¨¦

lrFRd lr dR dxFn 'iqng' lW iEPiMd©¦¤£¨¦¤Ÿ©©¥
'qnFg dY` LixaC cFre' .dxU `Ede§¨¨§§¨¤©¨¥

:xg` WExiR EdfëxnFl DpFvx ¤¥©¥§¨©
ikp`' `xTd WxtOW FnM ,'xbdn'¥¨¨§¤§¨¥©§¨¨Ÿ¦

:'ebe 'iYzpì,dIpW c"Ei xnFl dvFx ¨©¦¤©§¦¨
`"eWA o"EPde u"nwA cEwp s"Mde§©¨¨§¨©§©¦§¨
oiA c"Ei mVW o`ke ,xkGd gkFp `EdW¤©©¨¨§¨¤¨¥
o"EPd ,'LipiA' DiA ixw ,s"Md oiaE o"EPd©¥©¨§¥¥¥¤©
,i"xiSd lr dxFn gPd c"Ei iM ,i"xivA§¥¥¦©¨¤©©¥¥
,dawpl gkFp `EdW `eWA cEwp s"Mde§©¨¨§¨§¤¥©¦§¥¨
dxn` xbdl s`W ,xbd gkFpl didie§¦§¤§©¨¨¤©§¨¨¨§¨

:'eke oMe dxez ¥



פה jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'îאּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ ּתהרי ּכמֹוðּכׁשּתׁשּובי יג), "הּנ(שופטים ƒ»»»ְְֲִִִֶַָָ
מנֹוח  ּדאׁשת Ôa.הרה" z„ÏÈÂ∑וילדּת ודֹומה ñּכמֹו , ְֵֶַָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ

כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון Â˜¯‡˙."יׁשבּת ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»

BÓL∑ הּוא את òצּוּוי "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו , ¿ְְְִֵֶֶָָָָָ
יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑ מדּברֹות ּכמֹוôאֹוהב חּיֹות, לצּוד ∆∆»»ְְִֵַָָ
כא)ׁשּכתּוב: קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
Ïk· B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑אֹותֹו ׂשֹונאין הּכל »«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו ÔkLÈ.ּומתּגרין ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ
.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֶַַָָ
ׁשרֹואה  הראּיה אלֹוּה ּדבר: עלּובין öׁשם ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּום ( ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹספרים

אֹותֹו רֹואה ‰ÌÏ.)ּדבר Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ֶָָ¬«¬…ְְְִֵַָ
מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהייתי

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאחר
רגילה  ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָרגילה
- אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלראֹותם,

-ו  זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות אמר ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
חרדה  .ולא ְְָָֹ

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

minkg izty

(g)î'df i`n' ok `l m`C,Dil irAin §¦Ÿ¥¥¥¤¦¨¥¥
daiYd zNigzA mlFrl `id m"Od iM¦©¥¦§¨¦§¦©©¥¨
'`aY oi`n' FnM ,dl`Xd lr dxFOd©¤©©§¥¨§¥©¦¨Ÿ

(h fi mihtFW):h dxez §¦

(`i)ð,xarW oFixdd lr DxVAW `lŸ¤¦§¨©©¥¨¤¨©
lirl i"Wx WxitcM dliRd xaM ixdW¤£¥§¨¦¦¨¦§¥¥©¦§¥

(d wEqR):ñ'eke l"FBqA z"lCde c"nNd ¨©¨¤§©¨¤§¤
`"eXd lr DnzY l`e ,ipFpiA `EdW¤¥¦§©¦§©©©§¨

oFpaNA YaWi' EdFnM iM ,e"iYd zgYW¤©©©¨¦¨Ÿ©§§©§¨
ipFpiA oM mB mdW ,'mifx`A YpPwn§ª©§§¨£¨¦¤¥©¥¥¦

:e"iYd zgY `"eW cEwpeòFpFvx §¨§¨©©©¨§
`"eWA cEwp `NW iR lr s` ,xnFl©©©¦¤Ÿ¨¦§¨
iEEiv oFWl mFwn lMn ,e"iYd zgY©©©¨¦¨¨§¦
xkfl xn`W FnM ,`Ed§¤¨©§¨¨

:'z`xwe'ai dxez §¨¨¨
(ai)ôaizkcM '`xR' `xwpe(d ck aFI`) §¦§¨¤¤§¦§¦¦

ziW`xaA opgFi iAxM :'xAcOA mi`xR'§¨¦©¦§¨§©¦¨¨¦§¥¦
dAx(h dn)xiRW iz` df itlE ,dn] ©¨§¦¤¨¥©¦©

[KEnqA WxtOXla` ,mihqil 'lMA Fci' ¤§¨¥§¨¨©Ÿ¦§¦£¨
ffFA 'mc` `xR' WxiRW Wiwl Wixl§¥¨¦¤¥¥¤¤¨¨¥
WxtlE wFgcl Kixv oM m` ,zFWtp§¨¦¥¨¦¦§§¨¥
.mW wgFce ,'lMA Fci' lr xg` WExiR¥©¥©¨©Ÿ§¥¨

(awri zlgp):bi dxez ©£©©£Ÿ

(bi)öizi`x mdxa` ziaA `nlWA¦§¨¨§¥©§¨¨¨¦¦
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(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רּוח  עליו ÷ׁשרתה יׁשמעאל הּקדׁש .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל øׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑ ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ֱֲִִֵֶֶַָ

ּברּיה  לאלּהùלכל ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ . ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
:ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָּולפטרֹון.

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ÈÙÏ.ּדי Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְִִֶַַָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑ אף ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒַ

נסיֹונֹותי  ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי ּולפי .úזה ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזה  ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל" ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹו:
ּבעל  אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל "ּתמים", ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
אּתה  עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמּום

אברים  ה' וראׁשàחסר אזנים ׁשּתי עינים, ׁשּתי : ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
אֹותּיֹותיáהּגוּיה  מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל אֹוסיף . ְְְְְְִִִִִִֶַַַָ

ּכמנין .איברירמ"ח ְְִֵֶַָ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

minkg izty

,dxUe mdxa` zwcv liaWA mik`ln©§¨¦¦§¦¦§©©§¨¨§¨¨
`EdW m` iM ,`vnp `l xAcOA la £̀¨©¦§¨Ÿ¦§¨¦¦¤

.'eke oFAlrA d`Fx(dix` xEB):ci dxez ¤§¤§©§¥

(eh)÷`idW xg` ,rnW dPOn i`C§¦¦¤¨¨©©©¤¦
FzFxwl Dl dzid ,`Ed `le dEEvn§¨§Ÿ¨§¨¨¦§
gEx eilr dzxXW `N` ,'l`rnWi'¦§¨¥¤¨¤¨§¨¨¨©

.dEEvn FnM `Ed `YWde ,WcFTdxEB) ©¤§©§¨§§¤
(dix`:fh dxez ©§¥

(fh)ømirWY oA did mxa` ixdW¤£¥©§¨¨¨¤¦§¦
did clFPWkE ,FzF` lOWM rWze[oA] ¨¥©§¤¨§¤©¨¨¤

`de ,xn`Y m`e .dpW WWe mipFnW§¦§¥¨¨§¦Ÿ©§¨
oOwl(dk fi)l`rnWie' aizM `icdA §©¨§¤§¨§¦§¦§¨¥

xnFl Wie ,'dpW dxUr WlW oA FpA§¤§¤§¥¨¨§¥©
aEzMdW cOll ,lRkp ikd mEXnC§¦¨¦¦§©§©¥¤©¨
mEXn df dUrW df lr cirn Fnvr©§¥¦©¤¤¨¨¤¦
eia` z`xi mEXn `le mXd zevn¦§©©¥§Ÿ¦¦§©¨¦

:il d`xp .oiadl lwe ,dfl FgixkdW¤¦§¦¨¤§©§¨¦¦§¤¦
ded `l `EddnC uxiY i"`xdnE¥¥§¥©¨£¨
zrl zrn dpW b"i oA `EdC opirnẄ§¦©§¤¨¨¥¥§¥
ikd mEXnE ,FzNEcB ini xEriW EdfC§¤¦§¥§¨¦¨¦
opirnW `xw i`dnE ,aMir `lŸ¦¥¥©§¨¨§¦©

:xiRW` dxez ©¦
fi(`)ùWFcTdl xn` mdxa` ,WExiR¥©§¨¨¨©§©¨

lEn` m` ,mlFr lW FpFAx' :`Ed KExÄ¦¤¨¦¨
okl .'zFIxAd ipirA q`np did` f`̈¤§¤¦§¨§¥¥©§¦¨¥
`Ed ip`' :`Ed KExA WFcTd Fl xn`̈©©¨¨£¦

'eke 'iC inlFrl iYxn`W(l"Wxdn): ¤¨©§¦§¨¦©©©§©

úKNdzd' aizM `dC ,xnFl FpFvx§©§¨§¦¦§©¥
,il dOl 'minz dide' oM m`e ,'iptl§¨©§¦¥¤§¥¨¦¨¨¦
xg` iEEivC ,oM FWExiR df s`C WxtnE§¨¥§©¤¥¥§¦©©
lkA mlW did' xnFlM ,`Ed iEEiv¦§©¡¥¨¥§¨

:'izFpFiqpàmixqxqnd mixai`d md ¦§©¥¨¥¨¦©§©§§¦

,mc`d ciA mixEqn oi`e dxiard̈£¥¨§¥§¦§©¨¨¨
aizkC ,FciA mxqn Fzwcv aFxnE¥¦§¨§¨¨§¨¦§¦

(h a ` l`EnW),'xnWi eiciqg ilbx' §¥©§¥£¦¨¦§Ÿ
WFcTdW sFq Fxvi lr xABzn mc`WM§¤¨¨¦§©¥©¦§¤©¨

FciA FxqFn `Ed KExAmixcp zkQn W"`xd) ¨§§¨¨Ÿ©¤¤§¨¦

(:al:áxqg did EN`kE FzEWxA mpi`W¤¥¨¦§§¦¨¨¨¥
`Ed KExA WFcTd Fl xn`e ,mdn¥¤§¨©©¨¨
did `lde ,dWwe .FzEWxA didi lMdC§©Ÿ¦§¤¦§§¨¤©£Ÿ¨¨
.did al lxr `dC ,aNd oM mB xqg̈¥©¥©¥§¨¤¤¥¨¨
mixai` wx aiWg `lC xnFl Wie§¥©§Ÿ¨¥©¥¨¦

aizkC xnFl Wi cFre .miiElBdh dingp) ©§¦§¥©¦§¦§¤§¨

(gxg`e 'Liptl on`p Faal z` z`vnE'¨¨¨¤§¨¤¡¨§¨¤§©©
`nl` ,'ebe 'zixAd FOr zFxke' KM̈§¨¦©§¦©§¨
oM mB Fl did `l dliOd iptl ENit`C©£¦¦§¥©¦¨Ÿ¨¨©¥

al zlxr(l"Wxdn):a dxez ¨§©¥©©§©
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(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה עלֿידי ל להֹוריׁשּה הארץ , ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ
ּכח  ּבֹו היה לא מל, נּצבת âׁשּלא הּקדׁש ורּוח לעמד ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ

עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,
ּכן ( מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

ּכי  ּגֹוים". המֹון ל"אב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
ּומֹוׁשל  אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים" המֹון "אב ענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהּנה
החסד  המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני עליהם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשֹולט
לכן  העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
ּכׁשּנּמֹול  ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאברם,
ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין
היה  ׁשאברהם ּגֹוים", המֹון "אב ענין נפעל ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ְְֲִִֵֵֵֶַָּבבחינת
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים" המֹון "אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ,יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
יֹורדים  היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבהּמאמר,
לא  זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְִֶַַַַַָָָֹֻנׁשמֹות

ּבאּמֹות  ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני הּגרּות ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם
ּׁשּנעׂשה  אברהם מילת אחרי מה־ּׁשאין־ּכן כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר
רצֹון  להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻירידה
הרּבה  מֹוצאים ּׁשאין מה ּבהּמאמר מבאר ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּגּיר.
אף  ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּגרים
אברהם  ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּיׁש
ּגרים  הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹיצא
מה־ּׁשאין־ּכן  זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמּיׁשמעאל
אף  ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבעׂשו
אחר  נֹולד ּכי ּגרים, ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
ל יּקרא ביצחק ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנפרדה

יצחק. ּכל ולא "ּביצחק" ְְְְִִַָָָָֹזרע,

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑,ׁשמֹו ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְִֶ
לארם  אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹורי"ׁש
רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה
עד  הּׁשכינה, על נתרעמה ליהֹוׁשע,ãׂשרי ׁשהֹוסיפּה ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ

יב)ׁשּנאמר: יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

לעבֹודת  ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבאּור
ָָָהאדם:

ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹידּוע
ּכל  אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכים

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

minkg izty

(b)âlirl aizkC `de(f ai)l` 'd `xIe' §¨¦§¦§¥©¥¨¤
Wi ,eipR lr ltPW aizM `le 'mxa ©̀§¨§Ÿ§¦¤¨©©¨¨¥
o`MnE ,ltFp did iOp lirlC xnFl©¦§¥©¦¨¨¥¦¨
cr dlitPd aYkp `lC `de .cnl dY ©̀¨¨¥§¨§Ÿ¦§©©§¦¨©
mcFTn Wxtdd lr cOll ,`YWd©§¨§©¥©©¤§¥¦¤
xg` ixdW ,lFOiPW xg`l lFOiPW¤¦§©©¤¦¤£¥©©

aizM lFOiPW(ak gi oNdl)mdxa`e' ¤¦§¦§©¨§©§¨¨

:''d iptl cnFr EPcFrc dxez ¤¥¦§¥
(d)ãFnW `xwp `l dOl uxzl FpFvx§§¨¥¨¨Ÿ¦§¨§

,'x zgY 'd silgdl Fl dide ,'mda`'©§¨§¨¨§©£¦©©
uxznE ,DnFwOn W"ixd dff `l dOle§¨¨Ÿ¨¨¨¥¦§¨§¨¥
KExA WFcTd lr mrxzY `NW icM§¥¤Ÿ¦§©¥©©¨¨
.dnrxzp ixU lW c"Ei s` ixdW `Ed¤£¥©¤¨©¦§©£¨
mEXn xWt` ,dxVn c"EId dffC `de§¨§¨¨©¦¨¨¤§¨¦

mEXn rWFdi lW FnWA ozPil cizrC§¨¦¦¨¥¦§¤§ª©¦
xnFl Wi cFre .oiadl lwe ,dff ikd̈¦¨¨§©§¨¦§¥©
,DA s` dniIwzp mipR lM lr c"EIdW¤©©¨¨¦¦§©§¨©¨
Divge dxUl Divg ozpe DwNg ixdW¤£¥¦§¨§¨©¤§¨§¨¨§¤§¨
xWt` i` W"ixd la` ,mdxa`l§©§¨¨£¨¨¥¦¤§¨
x`XYW oM m` `N` FA miIwzdl§¦§©¥¤¨¦¥¤¦¨¥

FnWA(l"Wxdn):e dxez ¦§©©§©



jlÎjlפח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ענין  על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ואחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
וכן  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּלה,
ּכ ּכדי ועד דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה - לנׁשים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבנֹוגע
הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ
ּכדאיתא  המּולים", ּבין מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנחׁשב
מּתר  לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּמׁשנה
יׂשראל  ּבערלי אסּור למּולים, נהנה ׁשאיני . . יׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבערלי
מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹכּו'",
חנּכה  הּתֹורה' 'אֹור (ראה "מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻמּפני

א). שיב,
הענין  ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומּזה
אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָד"אב
להביא  - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל־ידי

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹּכחֹות
[ּבדגמת  ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻּכלֹומר:
ׁשהּוא  לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלתֹו

ׁשּנמצאים  אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמקֹומֹו"],
מּמּצב  ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
"אב  מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ׁשל ּומּמּצבם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמקֹום

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהעֹולם",
מּכיון  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָוּכאמּור
- רק היא ועבֹודתֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמקּבל

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
ּבעניני  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוענין
ד"הּבאים  הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

יׂשרא  ּופרח יציץ יעקב וגּלּוי,יׁשרׁש ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עד  ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּובאפן
לענין  "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש העֹולם, ּכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָסֹוף
את  ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה"עֹולם",
הּגאּלה  להתּגלּות ּומּיד ּתכף וזֹוכים וההסּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻההעלם
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn `"i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם ּבחּוצהֿלארץ )ּבר אלֹוּהäהּדר לֹו ׁשאין ּכמי -. «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ אני' ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְֲִִִִַָָ
היא  ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה

לכם  הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹׁשמירתּה?
."וגֹו' ְ

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

minkg izty

(g)ä'd zlgp l`xUi ux`W itl§¦¤¤¤¦§¨¥©£©
miwEqR dOkA x`FanM Fwlgl DgwlE§¨¨§¤§©§¨§©¨§¦

lM KklE ,mixVl wlg ux`l uEge§¨¨¤¨©©¨¦§¨¨
`ivFd EN`M dnFC ux`l dvEgA xCd©¨§¨¨¨¤¤§¦¦

WFcTd lW FzEWx zgYn Fnvr z ¤̀©§¦©©§¤©¨
xEBd ixaC md Kke .lFkiaM `Ed KExÄ¦§¨§¨¥¦§¥©



פט jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ÔÈ·e.אֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈ¯Á‡ EÚ¯Ê∑אחרי להּולד ∑‰ÏBn.העתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒ

להּמֹול  ּכמֹוåּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו , ְְְְֲִֵֶַָ
.לעׂשֹות  ֲַ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑ּכמֹוæ ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ¿«¿∆ְְְְִֵֶַַָ
נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָהּנֹופל

לׁשֹון  "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו ְְְְְֲִֶֶַָָ"ּונמלּתם"
יעׂשה çיּפעל  ּכמֹו: ,èיאכל אינו), ישן .(ברש"י ְִֵֵֵֵֶָָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
ּבמנחֹות ב)איתא כּו'(מג, הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּמילה  ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו

ּבידי  היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָולכאֹורה
וּדאי  ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻּדוד,
ּכתֹוצאה  יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ולּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמחֹו
ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָמהּנחת

ּגם  עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש
ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָלאחר
אחרי  ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ּתפּלין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻּבהּנחת
ואין  הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנחת

מה־ מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין מצות מקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאדם
זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאין־ּכן
אּלא  הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּדהּנה

מהּול" "להיֹות סוף ּגם חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְִַָ
המציצה) מצּוה קונטרס האדם חּיי מימי רגע ּדכל "להיֹות , הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּׁשמיני  ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמהּול".
הּוא  הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון מּכל־מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּולדּתֹו,

חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּול,
ּבמצות  רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
ימי  מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמילה,
ולא  ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי הּוא, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹחּייו

ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ְְְְִִִֵֶַַָּכמצות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשה  זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּוב

מילה" ּבמצות כּו' ד היא סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְִִִַָ
ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק זהר (וראה

ּפרק למקרא) ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְֵֵֶֶֶַַַָ
'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ּבנים, ְְְְִִִֵָָָָָָגידּול

ה). סעיף רסג סימן ְִִֵֶָָיֹורה־דעה
"מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולכאֹורה

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»

minkg izty

:dix`h dxez ©§¥
(i)åi` ,iEEiv oFWl `EdW iR lr s ©̀©¦¤§¦¦

eixg` aizM ixdW ,iEEiv `EdW xWt ¤̀§¨¤¦¤£¥§¦©£¨
:'mYlnpE'`i dxez §©§¤

(`i)æFzErnWOW iR lr s`W ,xnFlM§©¤©©¦¤©§¨
:`id iEEiv mFwn lMn ,iEEiv oFWl Fpi ¥̀§¦¦¨¨¦¦

çlFOiPd `EdW xnFlkE ,u"nwA `"Rd©¥§¨©§©¤©¦
FnM mixg` z` lOd `l ,Fnvr©§Ÿ©¨¤£¥¦§

`xTA xqgi oM m`W ,'mYlnpE'§©§¤¤¦¥¤§©©§¨
:lrFRdèzgY i"xivA ,'lk`i' ,'dUri' ©¥¥¨¤¥¨¥§¥¥©©
:c"EIdai dxez ©



jlÎjlצ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ּכּלּה" הּתֹורה ּכל ב)אֹותֹו ל, קדֹוׁשה,(נדה נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְִֵֶֶַָָָָֻ

נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה יתאים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואי
הּמילה? ּברית ּבעת היא ְְְִִִֵַַָָֻהּקדּׁשה

ּבברית  מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויׁש
מצוה  הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמילה

וחּבּור" "צותא ג)מּלׁשֹון מה, בחוקותי תורה, לחּבר (לקוטי ענינן , ְְְְְִִִֵַַָָָ
האדם  ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָאת
נּכר  אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּמצוה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהמקּים

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּגּוף ּבּבׂשר ּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ַָהּיד.
ׁשּנּוי  נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּגלּוי

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר נּכר ְְְִִִַַַַָָהּמצוה
א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשל  הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻּכניסת
הּוא  ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם הּקדֹוׁשה ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעת

ְָקדֹוׁשה.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw - dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכם ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֽ
ח' ּבן ּכׁשהּוא  ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
למּול  טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָימים,
את  מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָֻאֹותֹו

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו ְְְִִִֶַַָָָעצמֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָענינּה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם יג)ּבין ּבריתי (יז, "והיתה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

עֹולם". לברית ְְְִִִֶַָּבבׂשרכם
ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻקׁשר

.יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי־אפׁשר
הּנכנס  אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ְִִּבברית.
הּקׁשר  אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוהּברית
נֹוצר  ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ּבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהּוא
עד  לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד אּלא ּדעת, לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָלברית

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ עליו ּכפל ולא éּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְַָָָָֹ
נּמֹול  ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

ימים )לאחד ëס"א (לאחר ּבמּסכת ìׁשמנה ׁשּמפרׁש ּכמֹו , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
קלח)ׁשּבת  .(דף ַָ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד îּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ
זכר  ּבין נּכר ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ׁשהּוא ¯L‡∑ ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ

ענׁשין  לכלל אין ðמׁשּיּגיע אביו אבל "ונכרתה", : ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ÎÂ¯˙‰.ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰∑זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול .(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

minkg izty

(bi)ézpnW oaE' aizM dlrnl `dC§¨§©§¨§¦¤§Ÿ©
cili mkizxcl xkf lM mkl lFOi minï¦¦¨¤¨¨¨§ŸŸ¥¤§¦
'lFOi lFOd' cFr ltM o`ke ,'ebe 'ziÄ¦§¨¨©¦¦

:mzq aizkE ,'LziA cili'lëFpFvx ¦§¦¥§§¦§¨§
WxFtOW FnM ,cg` mFil xnFl[zAWA] ©§¤¨§¤§¨§©¨

df ,zxAErn dgtW mipW EwlgWM mẄ§¤¨§§©¦¦§¨§¤¤¤
:DxAEr dfe dgtWìdgtW dpTW oFbM ¦§¨§¤¨¨§¤¨¨¦§¨

dgFC Fpi` ,zAWA dclie dxArzPXn¦¤¦§©§¨§¨§¨§©¨¥¤
:zAXd z`ci dxez ¤©©¨

(ci)îil dOl 'xkf' ok `l m`C`"x) §¦Ÿ¥¨¨¨¨¦
(igxfnFl didC ,FWExiR ikdC d`xp ile : ¦§¨¦§¦¦§¤§¨¦¥§¨¨

`l ikdl i`Ce `N` ,'lxr xkfe' xnFl©§¨¨¨¥¤¨©©§¨¦Ÿ
rnWn dedC mEXn ,'lxr xkfe' azM̈©§¨¨¨¥¦©£¨©§©
s`e ,dawpl `le xkfl `Ed iEEiSdC§©¦§¨¨§Ÿ¦§¥¨§©
,dawp iAB mB KiIW devOdW iR lr©¦¤©¦§¨©¨©©¥§¥¨
la` ,dlxrd mFwn zFxFdl `le§Ÿ§§¨¨§¨£¨
rnWn ,'xkf lxre' aizkC `YWd©§¨¦§¦§¨¥¨¨©§©

ikde ,dlxrd mFwn zFxFdl iraC§¨¥§§¨¨§¨§¨¦
mFwOA `id dlxrdW :FWExiR¥¤¨¨§¨¦©¨

dawpl xkf oiA liCaOW(awri zlgp). ¤©§¦¥¨¨¦§¥¨©£©©£Ÿ

mkl lFOd' aizM xaM `lde :mW oiIre§©¥¨©£Ÿ§¨§¦¦¨¤
cOl `N` ,il dOl 'xkf lxre' ,'xkf lM̈¨¨§¨¥¨¨¨¨¦¤¨¦¥

'ek(dix` xEB):ðFpi` `Ed ohw oiicr i`C ©§¥§¦£©¦¨¨¥
lwe ,zxM aiIgzi dOle oiWpr xA©¢¨¦§¨¨¦§©¥¨¥§©

:oiadleh dxez §¨¦
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(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא ñזרה ּומה ≈«¿ƒ…»ְְִֶַַָָָָ
יח)ׁשּנאמר:לנערּותּה, עדנה"(לקמן לי ."היתה ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָ
‰ÈzÎ¯·e∑לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, ּביֹום òּבהנקת ≈«¿ƒ»ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ

ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמׁשּתה

ּכל  והביאה הּוא'. 'ּבננּו ואֹומרים: הּׁשּוק, מן ְְְְֲִִִִֵֵַָָאסּופי
הניקה  והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹאחת

ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, כא)את ׂשרה",(לקמן בנים "הניקה ֱִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּבמקצת  רמזֹו רּבה' .'ּבראׁשית ְְְְִִֵַָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑ ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְִֵֶ
,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֶַָָָאּונקלֹוס
האמינה  לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלמדּת
ׂשרה  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָולגלגה,

אברהם  על הקּפיד ׁשהן ∑‰Ô·l.ולא ּתמיהֹות יׁש ְְְִִַַָָֹ«¿∆ְִֵֵֶ
ּכמֹו:ôקּימֹות  ב), א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְְֲִִִֵַָֹ

קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; ּבלּבֹו:"הרֹואה אמר וכ ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה לאחר זה חסד ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ'הנעׂשה
לי'? L‰.עֹוׂשה ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ היתה ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְָָ

היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ְְִִִֵֵֶַַַָָּכדאי
נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, חמׁשֿמאֹות ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָמֹולידין

ּכח öהּׁשנים  ּתׁשּות ּובא ּולמד ּבּכבר, וצא עֹולם, ְְְִֵַַַַָָָָָֹ
ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה

ׂשבעים ÷ּתֹולדֹותיהן  ּובני ׂשׂשים .ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֶ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

minkg izty

(fh)ñ'Dz` iYkxaE' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¥©§¦Ÿ¨
`N` ,'oA Ll dPOn iYzp mbe' KM xg`e§©©¨§©¨©¦¦¤¨§¥¤¨
`Ede okl mcFTW dkxAd lr i`w i`Ce©©¨¥©©§¨¨¤¤¨¥§

:zExrPdò'diYkxaE' i`n ok `l m`C ©©£§¦Ÿ¥©¥©§¦¨
dwipn zclFi lM `dC ,oAd zcil xg ©̀©¥©©¥§¨¨¤¤¥¦¨
dxfgWM dxU oiCd `Ede DpA z ¤̀§¨§©¦¨¨§¤¨§¨
Kkl dkxvPWM WxiR okl ,dizExrpl§©£¤¨¨¥¥¥§¤¦§§¨§¨
zil`xUiC ol `niiw `d ,dWw :'eke¨¤¨©§¨¨§¦§§¥¦
Wi ,xkUA ENit` zizEM oal wipY `lŸ¨¦§¤¦£¦§¨¨¥
lr EYwipOW `Ed xEQi`dC xnFl©§¨¦¤¥¦©©
FnM zg` mrR i`xw`A la` ,onf dfi ¥̀¤§©£¨§©§©©©©©§

`citw oi` o`M(ceC ixaC):fi dxez ¨¥§¥¨¦§¥¨¦

(fi)ôWigkdl oi`A oi`W ,xnFlM§©¤¥¨¦§©§¦
zFUrl mXd gkA Wi xnFlM ,oiprd̈¦§¨§©¥§Ÿ©©¥©£
mc` lM oi` K` ,raHd cbp `EdW s ©̀¤¤¤©¤©©¥¨¨¨
FnM mXd FOr cQgzIW dfl dkFf¤¨¤¤¦§©¥¦©¥§
i"Wx azMW iR lr s`e .iOr dUFrW¤¤¦¦§©©¦¤¨©©¦
cqg dUrPd ,FAlA xn` Kke' df xg ©̀©¤§¨¨©§¦©©£¨¤¤
`Ed KExA WFcTdW dn cg`l df¤§¤¨©¤©¨¨

`AW ozF`n df mB oM m` ,'il dUFr¤¦¦¥©¤¥¨¤¨
zWgkd df oi`C xnFl Wi ,Wigkdl§©§¦¥©§¥¤©§¨©
la` ,zFrpnPd on zg` `dIW oiprd̈¦§¨¤§¥©©¦©¦§¨£¨
KxAzi mXdl gaW zpizp `id¦§¦©¤©§©¥¦§¨¥
,w"Fce xg` mrn xzFi FOr cQgzOW¤¦§©¥¦¥¥¦©¥§

:W"`xdM `le .il d`xpöazM ¦§¤¦§Ÿ§¨Ÿ¨©
iM ,dfA eixaC izFpiad `l ,m"`xd̈§¥Ÿ£¦¦§¨¨¨¤¦
iniA mipXd EhrnzPW iR lr s ©̀©¦¤¦§©£©¨¦¦¥
DnFwnA `iWETd oiicr mdxa ©̀§¨¨£©¦©§¨¦§¨
iM ,df lr DFnzl Fl did `NW zcnFr¤¤¤Ÿ¨¨¦§©©¤¦
Wnge miraWe d`n l` d`Od qgi©©©¥¨¤¥¨§¦§¦§¨¥

eizFpW mdWWngd qgiM mdxa` lW ¤¥§¨¤©§¨¨§©©©£¥
mdW miXnge zF`n rWY l` zF`n¥¤§©¥©£¦¦¤¥
Kix`de ,'eke aFxwA gp lW eizFpW§¨¤Ÿ©§¨§¤¡¦
zdinY xTir iM d`xpe :`iWETA©§¨§¦§¤¦¦©§¦©
,mipwf mdipW EidW lr did mdxa ©̀§¨¨¨¨©¤¨§¥¤§¥¦
,dCli FYW` mr owf cilFIW xWt`C§¤§¨¤¦¨¥¦¦§©§¨
xaC `Ed Eclie mipwf mdipW m` la £̀¨¦§¥¤§¥¦§¨§¨¨
,m"`xd ziWEw aXizi dfaE .DEnŸ©¨¤¦§©¥§©¨§¥

i"Wx KixR dn ,dWwd cFre .w"Fce§§¦§¨©¨¥©¦
dzid dxifBd iR lr gp iAB ixde ,gPn¦Ÿ©©£¥©¥Ÿ©©¦©§¥¨¨§¨
oA cilFi `NW icM Fpiirn dnYqPW¤¦§§¨©§¨§¥¤Ÿ¦¥
Wie .lEAOd mcFw oiWprl riBIW¤©¦©¨¢¨¦¤©©§¥
mzQIW `N` dxifBA did `l iM xnFl©¦Ÿ¨¨©§¥¨¤¨¤¦¨¥
Wng xg` cilFdX dn la` ,Fpiirn©§¨£¨©¤¦©©£¥
`N` did dxifBA `l dpW zF`n¥¨¨Ÿ©§¥¨¨¨¤¨

:w"Fce ,rahA÷Eid `l dNigYA §¤©§©§¦¨Ÿ¨
,dpW d`n xg`l `N` cilFdl oiiE`x§¦§¦¤¨§©©¥¨¨¨
oaM xrp d`n oA did mipW ozF`A iM¦§¨¨¦¨¨¤¥¨©©§¤
mipXd Ehrnzp KM xg`e ,eiWkr b"i©§¨§©©¨¦§©£©¨¦
dnE ,dpW miWlWl cilFdl Eligzde§¦§¦§¦¦§¦¨¨©
dWw `l dpW d`n oA mxa` cilFdX¤¦©§¨¤¥¨¨¨Ÿ¨¤
owGW `Ed `niYd xTir iM ,icin¦¦¦¦©©¥¨¤¨¥
dfaE ,dpwf mr cilFIW Frah WlgPW¤¤¡©¦§¤¦¦§¥¨¨¤
.w"Fce ,m"`xd zFdinY lM EvxFzi§§¨§¦¨§¥§
mWA iz`vn df oirkE§¥¤¨¨¦§¥

:l"Wxdngi dxez ©©§©



jlÎjlצב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה ּכזה øהלואי ׂשכר EÈÙÏ.מּתן ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
ּביראתù קדמי ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון "אבל (לקמן ¬»ְְְֲֲִִֵַָָ

אנחנּו", ד)אׁשמים ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ְֲֲֲִֵֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

נסיֹונֹות  העׂשרה ימים úׁשם וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' , ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ּבריתי"(ׁשּנּמֹול "ואת אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אּלא  וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמה

הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלפי

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: "ואתּֿבריתי )ּתלמּוד . ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקים
למד  מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּבטן.
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקלֿוחמר
יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאתֹו

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי ‡˙Œ.וקלֿוחמר ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ∆
È˙È¯a∑ יצחק ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑יכלּו ּכמֹו:àּכעננים כה), ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

minkg izty

(gi)øzxFUaA utg did `NW `lŸ¤Ÿ¨¨¨¥¦§©
:wgviùlr lNRzi K`ide xn`Y m`e ¦§¨§¦Ÿ©§¥¨¦§©¥©

opixn` `d ,minW z`xi(.dk dNibn)lMd ¦§©¨©¦¨¨§¦©§¦¨©Ÿ
Wie .minW z`xIn uEg minW iciA¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦§¥
,'digi l`rnWi El' FWExiR ikdC xnFl©§¨¦¥¦§¨¥¦§¤
.digIW eilr lNRzdW xnFl dvFx¤©¤¦§©¥¨¨¤¦§¤
,'Lz`xiA' EpiidC ,'Liptl' aEzMX dnE©¤¨§¨¤§©§§¦§¨¤
KM `N` ,df lr lNRzn didW `lŸ¤¨¨¦§©¥©¤¤¨¨
ipW dide ,Lz`xiA digIW aFhe :xn`̈©§¤¦§¤§¦§¨¤§¨¨§¥
zipXde ,digIW zg`d ,zFWTA©¨¨©©¤¦§¤§©¥¦
:Dil dOl 'Liptl' ok `l m`C ,Lz`xiA§¦§¨¤§¦Ÿ¥§¨¤¨¨¥

didi m`A ,'Lz`xiA' xn`w ikdC§¨¦¨¨©§¦§¨¤§¦¦§¤
uiln EPpi` rWx didi m` la` ,wiCv©¦£¨¦¦§¤¨¨¥¤¥¦

dWTA Ff oi`e ,mirWxd lrzlgp) ©¨§¨¦§¥©¨¨©£©

(awri:hi dxez ©£Ÿ

(hi)úEN`C ,miWExiRd ipWl Kixv̈¦¦§¥©¥¦§¦
'wgv' ixwnl Fl did wFgSd mEXn¦©§¨¨§¦§¥¨©
lr `N` ,c"EId oipr dnE ,c"Ei `lA§Ÿ¨¦§©©¤¨©
Wxtl oi`e .zFpFiqp dxUrd mW¥¨£¨¨¦§§¥§¨¥
dlin lW 'g mr wx zFpFiqp dxUrd̈£¨¨¦§©¦¤¦¨
i`daE ,dxUe mdxa` lW 'we 've§§¤©§¨¨§¨¨§©
`xwA xn`wC ,ibq `l cEgl `nrh©§¨§¨©¦§¨¨©¦§¨

mEXnC d`xpe ,'dUr wFgv' WExitA§¥§¨¨§¦§¤§¦
`xwp wFgvoM(dix` xEB):k dxez §¦§¨¥©§¥

(k)àmzF` `xw `l dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨Ÿ¨¨¨
oFWl `EdW ,awri ipaM 'mihaW'§¨¦¦§¥©£Ÿ¤§

'eke 'miW`x'e 'mixU' F` ,dxEaBxESw) §¨¨¦§¨¦¦

(igxfnxW`M' Dil KinqCn ,WExiR : ¦§¨¦¥¦¦§¦¥©£¤
EdESW Epivn `le 'miwl` FY` xAC¦¤¦¡Ÿ¦§Ÿ¨¦¤¦¨
:FWExiR ikd `N` ,mFIA lEnIW mXd©¥¤¨©¤¨¨¦¥
dUre miIw cIn f` ,'FY` xAC xW`M'©£¤¦¤¦¨¦¨¦¥§¨¨

devOd(awri zlgp):`k dxez ©¦§¨©£©©£Ÿ
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(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו ראינּוהּו,וׁשּלא 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֶָֹ

מקֹום' ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו ∑ÏÓiÂ.לא ְְְִִֵֶַַָָָֹ«»»
.וּיפעל áלׁשֹון  ְְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑ּכמֹו ב):âּבהּפעלֹו, ."ּבהּבראם"(לעיל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ
BÏn‰a∑),מתירא והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"וכרֹות  ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה זקן. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

יׁשן  רׁש"י רּבה' 'ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", .)עּמֹו ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑:נאמר לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְֱֶַַָָֹ
ׁשּכבר  ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ"את",

עלֿי  ילד,נתמע ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. די ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ערלה  לחת ּבֹוãהזקק נאמר לכ הּמילה, ולפרע ְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻ
רבה)"את" .(בראשית ֵ

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה ותׁשע ּתׁשעים לאברהם אברהם äׁשּמלאּו נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹו .ויׁשמעאל ְְְִֵָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
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אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום כו)ּבעצם הּכּפּורים (יז, ּביֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
אברהם פכ"ט)נּמֹול אליעזר דרבי מילה (פרקי הרי וקׁשה, ְְֲִִֵֶַָָָָ

ואברהם  טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאבינּו
מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה אּלא ּדמּכיון (תוד"ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א) יא, השנה ראש ּבזמּנּה.- מילה זֹו הרי ,ְֲִִֵַָָ
סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לך פפפ לך פרשת חסלת

åòø ¯ øãò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב מו"ה נחום זאב שי'

שלום וברכה!

ובעל מדות מוה"ר  פעלים  רב  זמן רב קלבתי מכתבו בצירוף העתק מכתבי הרה"ח  באיחור 

יצחק הלוי ע"ה, ות"ח ת"ח על שימת לבבו לשלחם אלי, וכבר הודיעו חז"ל מילתא אלבישייהו יקירא.

ובזה נתאשר עוד יותר אצלי מה ששמעתי זה מכבר ומכמה אנשים, אשר אביו הרה"ג הוו"ח 

אי"א רב פעלים ובעל מדות וכו' ע"ה לא רק למד תורת חב"ד ובעיון, אלא גם פרסמה בין תלמידיו 

)ועכ"פ איזו פעמים גם בהוראת המקור(.

בדבר  להאריך  ואין  זה,  להעלים  משתדלים  והמושפעים  מהתלמידים  שכמה  מה  ולפלא 

המתמיה ומצער.

וכו', תקותי חזקה  זוכה לבן בחכמה בסברא הישרה  ע"פ דברי חכמים במשנתם אשר האב 

שידו  מקום  בכל  אותה  ומפרסם  בעיון  החסידות  תורת  ללמוד  כוונתי  כהנ"ל,  עושה  כת"ר  גם  אשר 

מגעת.

והרי באם עשיריות שנים מלפנים ראו הכרח בזה, עאכו"כ בדורנו דור יתום אשר גדול החשך 

ונכפל, ועד לאמירה "והוכחה" ופעולה שיאמר לחשך אור ולאור חשך, שדרישת והכרח השעה היא, 

ואשרי חלקו של כל אחד המפיץ מעינות אלו ועד שיגיעו גם חוצה.

בכבוד ובברכה ובקשת סליחה על איחור האישור והמענה עד עתה.

להסברא ע"ד הדפסת המכ' אודות תורת הצמצום - הנה נכתב הוא בקצור וכו' וכפי הגבלת 

ואופן כתיבת מכ', וכבר באו הדברים באר היטב בכמה ס' שבדפוס - מתאים לעומק הענין וההכרח 

פ"ז(.  הזקן  לרבנו  והאמונה  היחוד  )שער  וכו'  בעיניהם  חכמים  מקצת  בזה  ששגגו  כיון  וביחוד  בזה, 

ואיזהו מקומן )ולא כולם( מצויין במפתח שבסו"ס תורה אור, לקוטי תורה, דרך מצותיך.
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:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



צז mildz

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dcp(oey`x meil)

.ziaxre zixgya wecal dkixv dcpd oi` recn zxxan `xnbd
:`xnbd zxxanøîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àçéðäyúòáB÷ äMà ¨¦¨§©¦¦§¤¨¦§¨©¦¨©©

dúáéæ éîé CBúa úñå dìixd dzaif inia d`ex dy`d xy`k - ¨¤¤§§¥¦¨¨
mixg` mipnfa dz`xy zei`x izy cerl ztxhvn ef dii`x

,zqe dl reawløétL ,dúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà ïéàå§¥¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨©¦
ze`nhl oiprl ixdy ,wecal dkixv dcpd oi`yoi` dze`

zqe dl reawl oiiprle ,`id d`nh xaky zngn ,melk ef dii`xa
mini mze`a d`xz m` s`y oeik ,dliren dpi` ok mb ,dzepyle
:`xnbd zl`ey .zqe zeriawl ef dii`x sxhvz `l dzcp ly

øîàc ïðçBé éaøì àlàyúñå dì úòáB÷ äMàs`,dúcð éîé CBúa ¤¨§©¦¨¨§¨©¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨
y dl epwz `l recn oaen `lúñå dì äòá÷ àîìéc ,÷Bcáz¦§¦§¨¨§¨¨¤¤

.ef dii`xa
:`xnbd zvxznàðà àðéîà ék ,ïðçBé éaø Cì øîàzraew dy`y ¨©¨©¦¨¨¦£¦¨£¨

wx epiid ,dzecp inia zqeíeúñ ïéònî déúéæçc àëéäxy`k - ¥¨©£¦¥¦©§¨¨
dzii`x zligz eid zqed zeriaw ly zepey`xd zei`xd izy
ziyilyd dii`xdy s` lr ,df ote`ae ,[oirnd zgizt ze`xwpe]
zligz ef oi`e ,dzecp inia dzid ,zqed z` zraewd `idy
reawl ztxhvn `id ixd ,[gezt oirnn dii`x z`xwpe] dii`xd

.zqed z`éøîà àì çeút ïéònî déúéæç ìáàzei`xd xy`k - £¨£¦¥¦©§¨¨©Ÿ©§¦
wx `l` dii`xd zligz eid `l zqed zeriaw ly zepey`xd
el` zei`xy izxn` `l ,mcewn ze`xl dligzd xaky xg`l
dcpl epwz `ly epzpyna epipyy dne .zqe zriawl zetxhvn
oirnn zei`x izy dz`x `l oiicry df ote`a xaecn ,wecal
zraew dpi` dfk ote`ay oeik wecal dkixv dpi` okle ,mezq

.zqe
:dpyna epipy.øäBè íc ìò úáLBiäå§©¤¤©©©

wecal dkixv xdeh mc lr zayeid oi` recn zxxan `xnbd

re zixgy:`xnbd zxxan .ziaxCzòc à÷ìñ à÷dpynd zpeeky ¨¨§¨©§¨
d dy`løäBè íc ìò áLéì úLwáîz`neh ini mixnbp xy`ky - §©¤¤¥¥©©©

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

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

,xdehd inia d`ex dy`dy mcdeàeä ãçà ïéòîcg` xewnn - ©§¨¤¨
mipey`xd minia ,ok it lr s`e ,mincd ipy mi`veiäøBzä©¨

ezànè,'dcil mc' oicn df mclåmdixg`ly minia eli`äøBzä ¦§©§©¨
ezøäè,'xdeh mc' ez`xwe oirnd eze`n `ad mcløétLdpi`y ¦£©©¦

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

.xedh 'xdeh mc'de `nh 'dcilúBðéòî éðL (íù) øîàc éåìì àlà¤¨§¥¦§¨©§¥©§¨
íämzqp okn xg`le cg` oirnn mc d`ex `id d`nehd iniay - ¥

dwqt `l ok` m`e ,mixedh minc ly xg` oirn gztpe df oirn
oeik d`nh `id oiicr dzxdh inil dz`neh ini jezn ze`xln
zligza wecaz `l recn oaen `l ,`nhd oirndn `id ef dii`xy

y xnel epl yi ixde ,dzxdh ini÷Bcázini ly oexg`d meid seqa ¦§
,dz`nehàîè ïéòî àeää ÷ñt àì ézkà àîìécd`nh x`yze ¦§¨©©¦Ÿ¨©©©§¨¨¥

d`ex oiicr `id m`d dwicaa xxal dilr okle ,dzxdh inia mb
inia d`xzy dne ze`xln dwqty e` ,`nhd oirndn mc

.xedhd oirndn dii`x `id ixd dzxdh
:`xnbd zvxznépî àä ,éåì Cì øîàdkixvn dpi`y ef dpyn - ¨©¨¥¦¨©¦

`id in zhiya ,dz`neh ini ly oexg`d meid seqa ,dwica
,zkled
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צמשך ביאור למס' נדצ ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dcp(iyiy meil)

oeik ,ixnbl dze` xdhl jl yi ok m` ,dcp z`neh dy`d z`
y.àeä øBäè BîB÷î øB÷î̈§¨

äðùî
dlila minrt dnk zynyny dy`d oic z` zx`an dpynd

:yinyz lka wecal dkixv `id m`d ,cg`,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

,cg` dlila minrt dnk zynyny dy`dìò íécò éðL äëéøö§¦¨§¥¦¦©
,LéîLúå LéîLz ìkcg`ae yinyzd iptl cg`a wecaze ¨©§¦§©§¦

,mleka oiirz xweaae ,eixg`l,øpä øBàì LnLz Bàlk xg`le §©¥§©¥
e .ea wecale xefgl dlekie ,ea dgpwy cra oiirz yinyzìlä úéa¥¦¥

íécò éðLa äic ,íéøîBàl,äìélä ìkiptl cg` cra wecaze §¦©¨¦§¥¦¦¨©©§¨
.oexg`d yinyzd xg`l ipyd crae oey`xd yinyzd
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צמשך ביאור למס' נדצ ליום שישי עמ' א



צח

יום ראשון - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א מרחשון
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת לך־לך

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



צט oeygxn 'd oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' ראשון יום
אגרת כו  ,284 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåîä äðäå,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä ìù

lî äøBàëì äðBLàø äô÷Läî ïáenä ,äpäåäæ ïBL §¦¥©¨¥©§¨¨¦¨¦§¨¦§¤
éøñçì øîànä6,òcî,dpade rci mixqgy dl`l -ãenlL ©©£¨©£¥¥©¨¤¦
ipipra dxeza -úBøäè øãñå øzäå øeqàipic mipecip ea - ¦§¤¥§¥¤§¨
,dxdhe d`nehàðìéàî àeäzrcd urn -¯ òøå áBèc ¥¦¨¨§¨¨

ìBãb àìt àeäL ãálî¦§©¤¤¤¨
,Bîöò úîçîoiprd - ©£©©§

`lt `ed envr cvn
wlgy xn`py ,lecb
zrcd ur" `xwp dxeza
ur" ixdy ,"rxe aeh
lr aqen "rxe aeh zrcd
axern day "dbep" ztilw

,rxe aehéèLt øúBñå§¥§¨¥
éLøãîe íéáeúkä©§¦¦§§¥
ìkL ,ì"æ eðéúBaø©¥©¤¨
eðì úéìâpä äøBzä©¨©¦§¥¨

eðéðáìedlbpd wlg - §¨¥
,dxezayõò" àø÷ð¦§¨¥

"da íé÷éæçnì íéiç7, ©¦©©£¦¦¨
,ãáì øäfä øôñ àìå- §Ÿ¥¤©Ÿ©§©

lk `l` ,"miig ur" `xwp
wlg mb ,dlek dxezd
`xwp ,dxezay dlbpd

,"miig ur"L èøôáe- ¦§¨¤
xdefd xtqæeðb äéä̈¨¨

,íäéîéa`l oiicr `ed - ¦¥¤
,f` dlbzpúîëç ìk íâå§©¨¨§©

äøzñð äúéä äìawä©©¨¨¨§¨¦§¨¨
ìkî äîìòðå íäéîéa¦¥¤§¤§¨¨¦¨
íà-ék íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¦¦

dielb dzid -,älâñ éãéçéì,cala -úàæ íb óàåmb - ¦¦¥§ª¨§©©Ÿ
dlawd znkg mcenil did ,dl` dlebq icigiaúëì òðöäa§©§¥©¤¤

àúéàãk ,íéaøa àìåmi`ven ep`y enk -àøîba8Bîëe , §Ÿ¨©¦¦§¦¨©§¨¨§
ì"æ é"øàä áúkL9øzî íéðBøçàä elà úBøBãa à÷åãc , ¤¨©¨£¦©§©§¨§¥¨©£¦ª¨

,äîëçä úàæ úBlâì äåöîezeinipte dlawd znkg - ¦§¨§©Ÿ©¨§¨
,dxezd,íéðBLàøä úBøBca àìåi`ck ,lirl xen`d lka - §Ÿ©¨¦¦

mb dqtcpy ,"zencwdd xry"l l`hie miig iax zncwda oiirl
x"enc` w"kl "miigd ur" qxhpewa ('` dtqed) dtqed xeza
- oke ,(z"dw) "miciqgd xve`" z`veda ,r"p a"yxedn
"miigd ur" qxhpewl r"p v"iixedn x"enc` w"k zncwda

.xen`dLBãwä øäfa øîà éàçBé ïa ïBòîL éaø íâå10àlL §©©¦¦§¤¨¦¨©©Ÿ©©¨¤Ÿ
úBlâì úeLø ïzð,dlawd znkg -;ícáì åéøáçìå Bì ÷ø ¦©§§©©§©£¥¨§©¨

äæ éôìc ,äábNð äàéìt úàæ íb óàåxazqnl m`zda - §©©Ÿ§¦¨¦§¨¨¦§¦¤
xdefd xtq wxy ,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`x dtwyda
eli`e "miig ur" `xwp
`ed dxezay dlbpd wlg

,"rxe aeh zrcd ur"àìŸ
ãenì äéäipic -øeqà ¨¨¦¦

ïkL-ìëå ,øzäåcenil - §¤¥§¨¤¥
úBðBîî éðéc11,lr - ¦¥¨

mc` oia miitqk mikeqkq
eid `l ,exaglïéçBc¦

äð÷úpL ,älôz úåöî¦§©§¦¨¤¦§§¨
øäfä úBãBñ ét-ìò©¦©Ÿ©

íéðBéìò íéãeçéå- §¦¦¤§¦
miyecwd zenya micegid
,zepeilrd zexitqe

,íéòãBiìzeceqd - ©§¦
,micegideïBòîL éaøk§©¦¦§

,åéøáçå éàçBé ïa- ¤¨¦©£¥¨
zeceqd lk elbzp mdly
qqean mdilry micegide

;dltzd oipr,Bðéà äæå- §¤¥
ipic cenil oipr ,`l`
elit` e` ,xzide xeqi`
,zepenn ipic ly mipicd
,dltzd oipr dgec ixd

àúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba12ïBòîL éaøc , ©§¨¨§©¦¦§

éàçBé ïaéî ìëå åéøáçå ¤¨¦©£¥¨§¨¦
Búeðnà BúøBzLwqrznd -wx,dxezd cenilaïéà ¤¨ª¨¥

ïé÷éñôî,dxez ceniln -a ïé÷ñBòLk elôàå ,älôúì- ©§¦¦¦§¦¨©£¦§¤§¦§
cenilïé÷éæða ééeðz eälëc ,äãeäé áøk ,úBðBîî éðéã¦¥¨§©§¨§ª¥¨¥¦§¦¦
éåä13,,oiwifp xcqa did ecenil lk -éåä àì éëä elôàå £¥©£¦¨¦Ÿ£¥

éìöî,eceniln wiqtdl `ly ick ,lltzn did `l -àlà ©§¥¤¨
,àãeîìz øcäî ãk ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzî`l` - ¦§¨¦¦¦§¨¦¦©§©©©§¨

mei miylyl mei miylyn14,ecenil lr xfeg didyk -
àúéàãk`aenk -àøîba15àn÷ ÷øt éîìLeøéáe ,wxt - ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦¤¤©¨
,oey`xúBëøác16,éàçBé ïa ïBòîL éaøì déì-àøéáñ- ¦§¨§¦¨¥§©¦¦§¤¨¦
xaeqi"ayx,íà-ék ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦¦¦
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ùã÷ä úøâà
äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä

øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה סוף
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,àø÷nî,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦§¨§Ÿ
,äðLnî,dtÎlray dxez -éôéãòcdticr dpynd - ¦¦§¨©£¦¥
àø÷nî17ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìcenil -øãñ ¦¦§¨§©¦¦§¤¨¦§Ÿ¦¥¥¥¤

ì úBøäè íéLã÷å ãòBîe íéòøæxcq cenil -ïé÷éæð18- §¨¦¥§¨¨¦§¨¦§¦¦
x`y cenilay xn`py
ewiqti `l mixcqd
- oiwifp xcq cenilae
oa oerny iax oi` ,ewiqti
`l` ,jk wlgn i`gei
xcq cenila mb ezrcl
elit` oiwiqtn `l oiwifp

,rny z`ixwlå),ab` - §
`edBîöò úòc øúBñ- ¥©©©§

xaeq envr `edy itk
änëa 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨§©¨

úBîB÷î19äðLîc ,- §§¦§¨
,`xwnl d`eeydaéäéà¦¦

,`id -,'eë äçôL¦§¨
úøBz àeäL àø÷näå§©¦§¨¤©

àôéãò éàcå äLî- Ÿ¤©©£¦¨
,dticréäéàc ,äìawî- ¦©¨¨§¦¦

`id ,dlawd
"àúéðBøèî"-,dkln ©§¦¨

,íL 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨
àeä áúëaL äøBúå§¨¤¦§¨

"àkìî""`zipexhn" xy`n xzei aeyg `edy ,jln zpiga - ©§¨
`xwny xaeq i`gei oa oerny iaxy ,ixd ;dpyn `idy (dkln)
,dpynn aeyg i`ceeae ,dlawn elit` aeyg (azkay dxez)
daeyg dpyny xaeq i`gei oa oerny iaxy `vei o`k eli`e
`l dpynne rny z`ixwl oiwiqtn `xwnn xy`e ,`xwnn

xbqena owfd epax xne` "`kln" oipr lre .oiwiqtneðéäc)- §©§
`id "`kln" zpiga,"ïétðà øéòæ"a Laìîä "àaà ãBñé"§©¨©§ª¨¦§¥©§¦

ì"æ é"øàä áúkL Bîk20,íéöeøúå úBéLewä ìetìt íâå .(( §¤¨©¨£¦©§©¦§©§§¥¦
md ,xen`d "`pnidn `irx"l m`zday -òøc àøèqîc- §¦¦§¨§©

rxd cvn,äàîhä çeøåzekldae zeipyna wx `ly ixd - §©©ª§¨
,mipicay mivexizde zeiyewd ly miletlta mb `l` - onvr

àáeè déa ÷ñòc éàçBé ïa ïBòîL éaøa ïçkLàmi`ven - ©§§¨§©¦¦§¤¨¦§¨©¥¨
zeax oda wqry i"ayxa ep`,äøòna BúBéäa íbzexnl - ©¦§©§¨¨

oia zepenn ipica hxtae ,dkldl weqtl rbep did `l myy
?exagl mc`øòö úeëæa äaøcàåÎa `agen ezeidn -äøònä §©§©¨¦§©©©§¨¨

àúéàãk ,äæì äëæ- ¨¨¨¤¦§¦¨
`aenkàøîba21øîàc ©§¨¨§¨©

øéàé ïa ñçðt éaøì§©¦¦§¨¤¨¦
ìkàlk lr -àéLe÷ ©¨§¨

,é÷eøt ã"ë,mivexiz -å ¥¥§
i`gei oa oerny iax -

:Bì øîààì elà" ¨©¦Ÿ
"'eë Cëa éðúéàøeli` - §¦©¦§¨

df avna ize` zi`x `l
`l dxrnd xrv ly
zeprl zlekil dkef iziid
jk lk `iyew lk lr
wx ,oky ;mivexiz daxd
dkf dxrnd xrv zekfa
cenila ef zepeilrl
miletltl ,dxezd
,mivexizle zeiyewle
Eçøk ìò ,úîàa íâå)- §©¤¡¤©¨§£

,xnel ixd gxkdd on
yäøòna íäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤©§¨¨

,úBéðLnä úøBz äéä̈¨©©¦§¨
éøãñ ø"ú,zeipyn -íäéîéa äéäL22,LBãwä eðaø ãò- ¦§¥¤¨¨¦¥¤©©¥©¨

yy mlv` did df iptl j` mixcq dyya zeipynd xciqy
,zeipyna mixcq ze`nìBëé äéä íéðewzäå øäfä øôñ elàc§¦¥¤©Ÿ©§©¦¦¨¨¨

'á ãçà øác øîà àì éàcåa ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì¦§Ÿ§§¢¨¦¦§©©Ÿ¨©¨¨¤¨
.(íéîòtzeipynd ixcqa onfd lk miweqr eid i`ceay ixd - §¨¦

,mdiptl eidy miaxdì"æ eðéúBaø eøîà íb23áøçL íBiî" : ©¨§©¥©¦¤¨©
ìL úBnà 'ã àlà àeä-Ceøa-LBãwäì Bì ïéà ,Lã÷nä úéa¥©¦§¨¥§©¨¨¤¨©¤

."ãáìa äëìäzia mewna od dkld ly zen`d rax`y - £¨¨¦§©
xazqnl m`zda ,xnel mileki ,`eti` ,cvik ,ycwnd
cenildy ,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`x dtwyda
"rxe aeh zrcd ur" ly oipr `ed 'eke xzide xeqi` zeklda24?
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ùã÷ä úøâà
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá
÷"îäá áøçù íåéî ì"æ åðéúåáø åøîà íâ (íéîòô
.ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה ˘ËÈÏ"‡:18.שייך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'וכו נשים סדר "שבק

לתניא)". לוי"צ לקוטי ˘ËÈÏ"‡:19.(ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וראה וחיפוש. ואילך)"צ"ע סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, זח"א
ח"ב)". - דהצ"צ (גם שם ובכ"מ.20.ובביאוה"ז ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, ברכות 23.חגיגה

א. ה 24.ח, כאן אומר הזקן שרבנו מה שהיו ‰Á¯Îעל סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם,
בנגלה  האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא
פלפולם  בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות ÂÈ˙¯וסלסולם „ÂÚÂ שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור "להשאלה ‰¯·È:ידי

זו באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל ב ÓˆÚ‰הנ"ל קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ·'ברשב"ם) ˜¯Â- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - ·Í¯Ú"מהדורות" ‡Ï˘
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מרחשון  ו' שני יום
,bnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
ixd ,dltzd zevn z`
,el` ze`ilt izyl sqepa
itk ,ziyily d`ilt dpyi

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©
eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©

,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨
"úeîé28,ixd mikixve - dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ¨

,zn z`neh ipic zrclíâåzekld -éøö úãìBé úàîèC §©ª§©¤¤¨¦
:áéúëãk ,òãéìaezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiíBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨
,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©

,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl
dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le

,oey`xd clid clep dpnny d`iaøeqà ïéc ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦¦
,äpzLé àì dúàîèz`neh ipic zrcl ekxhviy ixd - ª§¨¨Ÿ¦§©¤

,"mei lka dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei
- `ed ,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy

:iaxd azekmildzl mi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
.(a ,l) zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl

"my b"`cg d`xedn yxtny l"fix`d yexitl m`zda -
,"mei lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy
dpeekdy l"fix`d yxtn
didi xeaird onfy `id
dzry mewna ,cg` meia
dryz `ed xeaird onf
l"fix`dy itk ,miycg
lr) "q"yd ihewl"a xne`
`aen ,(a ,l zay
mildzl "mi`elin"a
,'k wxt lr "wcv gnv"dl
Îxeaic xn`n seqae
ixe`ia) "`zpb" ligznd
wlg "wcv gnv"dl xdefd
.(jli`e fkzz cenr 'a
i"yx yxtny itk df oi`e
z` `xnbd d`ian epnn) "eicgi zcleie dxd" weqtd zaya
clz mei eze`a - ycg clia xarzzy mei eze`ay ,(di`xd
"`"yxdn zecb` iyecg" my xne`y itke ,mcew xeairn cli
meia eidi cli eze` ly dcilde oeixddy xnel xyt` i`y
dcilend zlebpxz cinlzl d`xdy dnn di`x oi` f` ik ,cg`
zxarzn `idy oeixdd oi` zlebpxza mb ixdy ,mei lk mivia
zcill oeixdd oia `l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn

ni cg`e mixyr mixaer dviadzxne` `xnbdy enk ,mi
ixg`y i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa
,dznlydl dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy
`xnbd yexit jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr

ly dcilde oeixddy `id dpeekdy `l` ,zayaeze`md cle
meiacg`xkfpd) mildz lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab` .

jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl
mb mei eze`a ,dxarzd dy`y mei eze`ay ,leand iptl did
,"zg` d`ian" didi dfy ,o`k siqen owfd epaxy dn .dcli

d`ia (ici lr) on dpeekdzg`,yxtl mivexd mpyiy dn lr .
azk - cg` oaxw d`ian `idy ,"zg` d`ian" `id dpeekdy

":iaxdjiiy df dne !ok 'it 'bp`l wizrnd mby izi`x dzr !?
(i"r) on" 'itd izrcle .(dzr mb oic dfy hxtae) ?c"ecpl

."(b"`cgd ziyew zvxezn mb dfae) "zg` d`iaazek iaxd -
?o`k epipiprl jkl yi zekiiy efi` :oky ,jk cenll xyt` i`
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ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé
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oeygxnקב 'f iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שלישי יום
,286 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

oic dfy cgeinaemeik mb,`l` .(giynd onfa `wec e`le)
d`ia on - "zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnelzg`clz

clicg`clie ,cg` meiaipyoiivn iaxde .'eke ipy meia
ipy ly dcil dzid zg` d`iany (` ,fk) dcpa `xnbdn

zg` dcil oiayk micli
dnke dnk exar dipyl
`xnbdy itk ,mini
ly dxwn my d`ian
oia exary miycg dyly
cg` cli ly dcild
,ipyd clid ly dcill
eid zecild izyy zexnl
epaxy dna .zg` d`ian
on didi dfy siqen owfd

d`iazg`(iaxd xne`)
dinzd uxezz e` ohwez
zeidl leki df oi` ixdy

lkadcil ixg` oky ,mei
zg`ly miax mini ixd mi`axeqi`oi` jkÎoia ixd ,d`ia

dxyr rax` e` dray mdy dl`d minid lka dcil mey
mixne`yk j` ,zxzen d`ia mday minid xy`n xzei minrt

d`ian didi dfyzg`dzidy d`iadn ixdeid xzidd onfa
jk ok`y itke ,mini dnke dnka zecil dnke dnk okn xg`l
,(zlebpxzn dnbec d`ian `xnbdy dn) zlebpxza xacd
xkf zlawn zlebpxzd oi` dxarzpy ixg`y zexnly
ÎlrÎs` ("`de" ligznd xeaica a ,g zexekaa i"yxl m`zda)
on mini dnke dnka mivia dnke dnk dcilen `id ok it

.xkfd ly zg`d d`iadéøàäì ïéàåèeLtä øáãa C §¥§©£¦©¨¨©¨
,íéLøãîe ñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîeq"yd lkay - §ª§¨¨§§¨©©¦§¨¦

zekld zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde
dtwyda xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi`

,xen`d "`pnidn `irx"dn dpey`xéøôcC31miywny - §¨¦
?"àçéLîì àúëìä"xnel mikixv dn myl -eiykrdkld ¦§§¨¦§¦¨

onfa miptÎlkÎlry ixd - ?`eai giynyk wx zrbep didzy
giyndekxhvi,ef dkld zrclìk èLôì àa eäiìàå§¥¦¨¨¦§Ÿ¨

úB÷ôqä32Bæ äLøôe , ©§¥¨¨¨
dLøãì eäiìà ãéúò̈¦¥¦¨§¨§¨

'eë33,ïáeî Bðéà ãBòå .- §¥¨
:xen`d "`pnidn `irx"a
àìc" :áeúkM äî©¤¨§¨

ïeñðøtúé`ly - ¦§©§§
,eqpxtziíéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦

'eë õøàä énòîokly - ¥©¥¨¨¤
"rxe aeh zrcd ur"
'eke xzide xeqi` `edy
,l`xyi ipaa helyi `l
`l minkg icinlzy iptn
,ux`d inrn eqpxtzi
"áø áøòî" àìå§¨¥¥¤©

ïéìëàcmilke`y -ìLå-ñç øeñàå àîè ìeñt] ,íB34àäã §¨§¦¨¨¥§¨©§¨§¨
eéä àì éðL úéa ïîæa íâ,minkg icinlz -ïéñðøtúî ©¦§©©¦¥¦Ÿ¨¦§©§§¦

ïéìëàc õøàä énòîmilke`y -íBìLå-ñç øeñà ìeñt ¥©¥¨¨¤§¨§¦¨¨©§¨
eéä íéîëç éãéîìz éøäL34énòk íéîøëe úBãN íäì [ ¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤¨§¨¦§©¥

,õøàä,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv eid `le - ¨¨¤
éëä elôàå,okÎitÎlrÎs`e -øeqà ãenìa ïé÷ñBò eéä ©£¦¨¦¨§¦§¦¦

úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå,mi`pzd ly -éîéa eéäL §¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©¤¨¦¥
éðL úéa35íéãéîìz eãéîòäå ,mipica -dl`wlgaedfly ©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦

,dxezc dlbpúBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpä- ©£¨¦§¨§¦©¦§¨
did ,dxezay:'eë øzñäaicinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥

deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv minkg
xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv `l dllbay daiq

.dxdhe d`neh ,xzide

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc 'àðîéäî-àéòø' ïBL- ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
"`pnidn `irx"d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd epax

d `ly ,oaendxezd cenile mipic'eke xzide xeqi` ly
ur" dlilg mi`xwp
`l` ,"rxe aeh zrcd

dmixacxzide xeqi` ly
Îlre on mzeig milawnd
,`idy ,dbep ztilw ici
ur" `id ,dbep ztilw

oeyl ,oldl xiaqiy itk ,rxe aeh da axern ,"rxe aeh zrcd
:`ed "`pnidn `irx"døeqà eäéàc òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨§¦¦

,"'eë øzäåy rxe aeh ly urde -`ed,'eke xzide xeqi`àìå §¤¥§Ÿ
øeqà úøBz" øîà̈©©¦

"øzäåly cenild - §¤¥
,xzide xeqi` ipiprBà

,"øzäå øeqà úBëìä"¦§¦§¤¥
e` cenild ,ody -
xzide xeqi` ly zekldd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
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:‡"ËÈÏ˘."לידה אז שתהי' ב.31."ראי' נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, להלן 34.מנחות הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא ‡„ÂÓ"¯35.בחצ"ר ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת רמב"ם



קג oeygxn 'f iyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- "rxe aeh zrcd ur" dlilg mdàlàxne` "`pnidn `irx"d ¤¨
,"xzide xeqi`"øznä øáãå øeñàä øác óeâc øîBì-äöBø- ¤©§¨¨¨¨§¨¨©ª¨

y ,dl` mipica xaecn ezece` xacd mvrxace xeq` dfxacdf
,xzen,òøå áBèc àðìéàî àeä,"rxe aeh zrcd ur"n - ¥¦¨¨§¨¨

,dâð útì÷ àeäLda - ¤§¦©Ÿ©
,rxe aeh axernBîk§

'íéiç õò'a áeúkL37. ¤¨§¥©¦
ì eäæå,"øeñà" ïBL- §¤§¨

,xeyw oeylnätìwäL¤©§¦¨
ìBëé Bðéàå åéìò äøBL¨¨¨§¥¨

äìòîì úBìòì- ©£§©§¨
,dyecwa,øznä øáãk- §¨¨©ª¨

,dxzd oeylneðéäc- §©§
dzernyn "xzen" dlnd
øeñàå øeL÷ BðéàL¤¥¨§¨

,ätì÷alkei `ly - ©§¦¨
,dlrnl zelrlìëeéå§©

íãàä éãé-ìò úBìòì©£©§¥¨¨¨
BìëBàäxacd z` - ¨§
,xzend,'äì äðeëa- §©¨¨©

didiy ick df xac lke`y
,'d z` cearl gek elíâå§©

íúñalke` `edyk - ¦§¨
didzy ilan mzq eze`
dpeek ,dyrn zrya ,el

,'d z` cearl ickìk̈
çëaL 'ä ãáBòä íãà̈¨¨¥¤§Ÿ©
ãîBì àéää äìéëàä̈£¦¨©¦¥
àöîðå ,'äì ìltúîe¦§©¥©§¦§¨
äøBzä úBiúBà äNòpL¤©£¨¦©¨

ôzäå,àeää ìëànäî øøápä çkî 'äì äìBòä äl,lk`y - §©§¦¨¨¨©¦Ÿ©©¦§¨¥©©£¨©
,'dl dler `ide ,"dbep" ztilwn `id lk`nay zeigdeäæå§¤

,ìçazeigdy ick dlitze dxezl wwcfdl gxkdd on f`y - §Ÿ
,'dl dlrz lk`n eze`ayútì÷ì äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨¦§¦©

,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íò dîöòa dâðf` `idy - Ÿ©§©§¨¦©¦¦¤§¨¨¨
zenlerd ziilr `id zay oky ,dilra38,ìk ìëàì äåöî ïëì̈¥¦§¨¤¡Ÿ¨

úaLa íéâeðòz-dnvr dlik`ddn wx `l ,devn `id zaya ©£¦§©¨
,lltzne cnel `ed `idd dlik`d gekaya úBaøäìe- §©§§

zlik`å øNáziizya -ìçaL óà ,ïééytgn `edyk - ¨¨§©¦©¤§Ÿ
,oii zezyle xya lek`l,"àáBñå ììBæ" àø÷ð,zaya eli`e - ¦§¨¥§¥

xen`d lk ,mipt lk lr .devn ef ,zay bper myl lke` `edyk
zlekid ea yie dtilwa xeyw epi`y "xzid" ly xaca `ed
xtq ly oey`xd wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl

."`ipz"døeqà øáãa ïk-ïéàM-äî,eze` lek`l xeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
úBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àìíb ìça àìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ§Ÿ©

,àeää çka ãîBìå ìltúnLkleki epi` xeqi` xac ,xnelk - §¤¦§©¥§¥©Ÿ©©

,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrlìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©
Lôð çewôì,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥

[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .äàîè ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨
,äøäèåd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr §¨¢¨

,zekldd zepc mzece`
,"rxe aeh miigd ur" mdy
dxezd zekld `l`
mixac zece` micnely

,dl`úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨
àøîâaL úBúéøáe§©§¤¦§¨¨

,íé÷ñBôemiwqetd - §¦
,dyrnl dkldíéøàáîä©§¨£¦

íäéøác íéøøáîeixac - §¨§¦¦§¥¤
,zeziixade dpynd
ïä ïä ,äNòîì äëìäì©£¨¨§©£¤¥¥

éôebxwir --ìòaL äøBz ¥¨¤§©
àéäL ,ätÎlray dxez - ¤¤¦
`id dtúeëìî úøéôñ§¦©©§

àúéàãk ,úeìéöàc- ©£¦¦§¦¨
`aenkLBãwä øäfa©Ÿ©©¨

,øtñî ïéà úBîB÷îa¦§¥¦§¨
:'íéðewz' Léøáe- §¥¦¦

"xdef ipewiz" zligza40

:aezkúeëìî"`id - ©§
zpiga-ìòaL äøBzå ,ät¤§¨¤§©

,"dì ïðéø÷ ätep` - ¤¨¦¨¨
,dl mi`xewúeìéöàáe©£¦

eäéà,seqÎoi` xe` ,`ed - ¦
éäBîøâezecnde milkd - §¨¦

,("idenxb" mi`xwpd) ely
ïBäa ãç41,,mda cg` xac md --Ceøa óBñ-ïéà øBàL eðéäc ©§§©§¤¥¨

Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa ãçéúî àeä¦§©¥©£¦§©§¦©¦¤§§¨§¨
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä,cg` xac - ©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§©Ÿ¤¨

df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd
dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz
,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn
Îqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a od
xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr melye
`idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd jk ,oldl

cvne ,"zeliv`"amvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"
leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx `ly
itk "zeliv`c zekln" mb m`Îik ,xzqde mlrd odilr zeidl
aeh zrcd ur" z`xwp `id mb `l` - zeyalzda d`a `idy
z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd cvn ,"rxe

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia xxal ick -
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ùã÷ä úøâà
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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oeygxnקד 'g iriax Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ח' רביעי
אגרת כו  :zxaern dpyl xeriy dxen,cnw 'nrn...ì"æéøàä ù"îå,288 'nr cr.òøã àøèñî

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨
,úeìéöàc úeëìî dad`a "zeliv`c zekln"y itk - ¨©§©£¦
zekln"a zeyalzda
oipr `ed my - "dxivic
mleray zeipynd

,"dxivi"dúeëìîe©§
"äçôL" àø÷ð äøéöéc¦¦¨¦§¨¦§¨
dl`l dlthe zynynd -

dfy ,da miyaelndéaâì§©¥
,úeìéöàc úeëìîxac - ©§©£¦

owfd epaxy dn uxzn df
,inlyexidn lirl `iad
zkqn ly oey`x wxt
oa oerny iaxy ,zekxa
z`ixwl mby ,xaeq i`gei
`l` miwiqtn `l rny
dpynn `le `xwnn
,`xwnn dlrnl `idy
dnn jkl dxizq ixde
i`gei oa oerny iaxy
`irx"a xne` envr
`id dpyny "`pnidn
?`kln - `xwne ,dgty

`edy dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`
d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne`zeyalzda

zekln"a `id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itkäàéøác úeëìîe©§¦§¦¨
."äîà" àø÷ð,"dgty"n dlrnly -,òãzåmiiwy di`x - ¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcadänî¦©
àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨
ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥

àéäL ,øtñîzxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz- ¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥©§¦
,zecn?úeìéöàczekln"n dlrnl mb `edy ixd - ©£¦

?"diyr"a `edy mixne` ,`eti` ,cvik ,"zeliv`càlà- ¤¨
`id dpeekd ,"diyr"a `ed `xwny mixne`ykúLaìúnL¤¦§©¤¤

àéãäa àeä ïëå .äiNòa,yxetna -,'úBðekä øôñ'a ©£¦¨§¥§¤§¨§¥¤©©¨
àlà ,úeìéöàa ílk äìa÷å ãeîìúå äðLîe àø÷nL¤¦§¨¦§¨§©§§©¨¨ª¨©£¦¤¨

,äiNò ãò Laìúî àø÷nLazkay dxez - `xwna ,oky - ¤¦§¨¦§©¥©£¦¨
,"'iyr" ly oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed xwird -

,slwd lr eica zeazkpäðLîe,zyalzn -,äøéöéä ãò- ¦§¨©©§¦¨
ze`ay - 'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky
`ed dxivid mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn

,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecnd mlerãeîìúå,yalzn - §©§
.äàéøáaef ixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨

ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd
mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n

d`ixad42.
,owfd epax xiaqi oldl
d`a dxez wx `ly
cvny cr zeyalzda
mb jiiy zeyalzdd
zrcd ur" xnel dilr

:"rxe aeh,äpäå§¦¥
úeìéöàc úeëìnäLk§¤©©§©£¦
,dâð útì÷a úLaìúî¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
zeciqgae dlawa -
oipr hexhexta xaqen
zlitpe milkd zxiay
oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦
úòcä õò" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥©©©

éaâì "òøå áBèÎl d`eeydae -,úeìéöàc "ïétðà øéòæ" ¨¨§©¥§¥©§¦©£¦
å ,íL ãøBé BðéàL"`"f" -päå ."íéiç õò" àø÷ð,ä ¤¥¥¨§¦§¨¥©¦§¦¥

úeìb ãBñ àeä dâð útì÷a úeëìnä úeLaìúä¦§©§©©§¦§¦©Ÿ©¨
íãàä èìL øLà" ¯ äðéëMä,dtilw ly -íãàa- ©§¦¨£¤¨©¨¨¨§¨¨

,dyecw ly."'eëoniq ycewd zxb`a ,lirl `aenk -
,zelbd onfa dtilwd zhily lr "mileblbd xtq"n d"k
'lrila mc`'n dyecwd ivevip z`lrdl ,"el rxl" dfy
ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly
aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d
zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn ,hley "rxe
okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile
dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica miwqrzn md
minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg icinlzy
xwir did okÎitÎlrÎs`e ,ux`d inrl didy enk mdlyn
,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica mzewqrzd
onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay ,`id dpeekdy
,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk ,zelbd
ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala zivnzdne
ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed minkg icinlz
xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad z` xxal
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ùã÷ä úøâà
ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä

úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå
äðäå .äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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קה oeygxn 'g iriax Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr `ay xac ,`nhde
didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy

:owfd epax oeylae .xidae xexa dkld wqtáeúkL eäæå§¤¤¨
:'àðîéäî àéòø'a,lirl xen`k ,`yp zyxtn -àðîæáe" §©§¨§¥§¨§¦§¨

òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨
,"'eë ïeðéà 'eë àèìL̈§¨¦
zrcd ur"y onfae -
yi ,'ek hley "rxe aeh
,minkg icinlzl
zezayl mileynd
dnn wx ,miaeh minile
mipzep ux`d inry

,mdlúeìb ïîæa eðéäc§©§¦§©¨
L äðéëMä,dpikyd - ©§¦¨¤

íéðBöéçì úòtLn©§©©©¦¦
,dâð útì÷a íäL¤¥¦§¦©Ÿ©
íé÷ðBé 'áø áøò'äL¤¨¥¤©§¦
ïéðBfð ïúéöîzîe ,íMî¦¨¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwéò¦©£©
÷ñò øwéòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwéò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany
ìetìôe ïeiò éãé-ìò©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãåzegek zylya - ¨©©
,dkldd z` mixidand lkydäîëçî àúéøBà"c òãBpk©©§©§¨¥¨§¨

"ú÷ôð43eøéøaúà à÷éc äîëçáe ,44,dxezdy ,recik - ¨§¨§¨§¨©§¨¦§¨¦
,zevevipd mixxazn `wec 'dnkg' iciÎlre ,'dnkg'n d`a
`a ,dxidae dxexa dkld didzy ,dkldd xexiay myke

d xexia mb jk ,lkye dnkg ici lrzevevipici lr `ed
,dnkgd oipreðéäå,"exixaz` dnkg"ay mixne`y dn - §©§

Îl dpeekd ,dnkg ici lr `ed zevevipd xexiayäîëç̈§¨
äàlò,dpeilr -úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc ¦¨¨©£¦©§ª¤¤§©§

ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc©£¦¨¤§©¤§©¨§©
[ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©

,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨
ìéçúî íML,"rxe aeh zrcd ur" oipr -úòcä úðéça ¤¨©§¦§¦©©©©

]:xg` gQpdâðaL [òøäztilw ,"dxivi"d mleray - ª¨©¥¨©¤§Ÿ©
,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn lr dvgn `id "dbep"]gQpª¨

:xg`,úBúéøaäå ©¥§©§©§
dâð útì÷a úBLaìîä©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,äiNòä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨¨£¦¨
úðéça ìéçúî íML¤¨©§¦§¦©

,[dâðaL òøä- ¨©¤§Ÿ©
,"diyr"d mleray

`id "dbep" ztilwdaex
,aeh dherine rxòãBpk©©

,recik -.ì"æéøàäî¥¨£¦©
àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©
ìònî íéîMa äNòp©£¨©¨©¦¦©©
äëìä øeøáe ïeiò éãé-ìò©§¥¦¥£¨¨
àøîbä ïî ä÷eñt§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦
äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr -
,dkldd z` exexiae
Bæ äëìä äìòî©£¤£¨¨
eéäL úBtìwäî¥©§¦¤¨
íéqëîe íéîéìòî©§¦¦§©¦

,dúBà,dkldd z` - ¨
,ììk äòeãé äúéä àlL¤Ÿ¨§¨§¨§¨
úðáeî äúéä àlL Bà¤Ÿ¨§¨¤¤

dîòèa áèéä46,`l - ¥¥§©£¨
zrk mipian exexiae epeir ici lre - dkldd mrh ahid epiad

,mrhd z`íòhäL47,äàlò äîëç äøéôqä ãBñ àeä- ¤©©©©§¦¨¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkgúøéáLa úBtìwa ïéöBöéð äpnî eìôpL¤¨§¦¤¨¦¦©§¦¦§¦©
íäå ,íéìkä,mrhd - dnkg ly zevevipd -úðéçáa íL ©¥¦§¥¨¦§¦©

äøBzä úîëç íéîéìòîe íäéìò íéèìBL úBtìwäL ,úeìb̈¤©§¦§¦£¥¤©§¦¦¨§©©¨
.íéðBzçúå íéðBéìòîenk mipeilrd zenleray mi`xapdn - ¥¤§¦§©§¦

.dhnl o`k mc`d ipane ,mik`lne zenypáeúkL eäæå§¤¤¨
,'àðîéäî àéòø'azligza lirl xkfpk ,`yp zyxtn - §©§¨§¥§¨

,zxb`dàéLewäL,dxeza oipr zpadl dywnd -àéä ¤©§¨¦
.òøc àøèqîlr zexizqn ode rx ody zetilwn ,rxd cvn - ¦¦§¨§©

.dxezd ly dnkgd
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ùã÷ä úøâà
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á
àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå .ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä
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oeygxnקו 'h iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' חמישי יום
אגרת כו  ,288 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðåéìòä äðäå,dnw 'nr cr.â"åò úåîåàä

íéðBéìòä ,äpäåzenlera mi`vnpd mik`lnde zenypd - §¦¥¨¤§¦
,xzei mipeilrdúBìòäìe øøáì çk íäa ïéàzevevipd - ¥¨¤Ÿ©§¨¥§©£

,ãáì íéðBzçzä àlà ,dâð útì÷aL äøéáMäîzenypd - ¥©§¦¨¤¦§¦©Ÿ©¤¨©©§¦§©
z` xxal gekd mda yi - seba df mlera dhnl ze`vnpd

,zevevipdíäL éôì§¦¤¥
éøîç óeâa íéLaìî- §ª¨¦§¨§¦

`xwpd"àéåçc àëLî"¨§¨§¦§¨
,ygp ly xer -útìwî¦§¦©

,dâð`"l wxta `aenk - Ÿ©
xtq ly oey`xd wlga

xdefdn) "`ipz"d48itke ,(
"`ieg"y ,my epx`iay
yly" mi`xwp (ygp)
,"ze`nhd zetilwd

ztilw `edy sebdedbep
`xwp`kyn","`iegc

,ygpd ly yealde xerd
xaqen df oipry itke
Îxeaic xn`na hexhexta
"dpgwtze" ligznd
gnv"d x"enc` w"kn
"dxiwgd xtq"a "wcv

,136 cenríäå- §¥
o`k mitebay zenypd

,dhnldçk íéLézî- ©¦¦Ÿ¨
,dtilwd lyúøéáLa¦§¦©

àéôkúàå ,úBåàzä- ©©£§¦§©§¨
zrpkpe,àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨

."ïåà éìòBt ìk eãøtúé"åmildza weqtd oeylk -49,okle . §¦§¨§¨£¥¨¤
zelrdle xxal ogeka yi - seba dhnly zenypd - od `wec
zetilwdy dxezd znkg zelrdl ogeka yi ,zetilwdn

.zexizqníéðBéìòä íéàa ïëìåzenleray zenypd - §¨¥¨¦¨¤§¦
,mipeilrdìíéðBzçzäî äøBz éLecç òîL50,dn - ¦§Ÿ©¦¥¨¥©©§¦

,zeycgn dhnl o`k zenypdyíélâîe íéLcçnM äî©¤§©§¦§©¦
.äzò ãò äìBba íéLeák eéäL äîëçä úBîeìòzcr - ©£©¨§¨¤¨§¦©¨©©¨

dnrh z` e` dkldd z` dxxiae dycig sebay dnypdy
,dxeza dyecigeúBîeìòz úBlâì ìëeé ìàøNé Léà ìëå§¨¦¦§¨¥©§©©£

ïä ,úBëìäa ïä ,Lãç ìëN Lcçìe (úBlâì) äîëç̈§¨§©§©¥¥¤¨¨¥©£¨¥
,úBãbàa,dxezay dcb`d wlga -,äìâpa ïä,dxez ly - ©©¨¥©¦§¤

øzñpa ïä51,;dxez ly -,BúîLð LøL úðéça éôklka - ¥©¦§¨§¦§¦©Ÿ¤¦§¨
.mixen`d dxezd iwlgn cg`,øáca áiçîeiyecig ycgl - §ª¨©¨¨

zenelrz zelble dxez
,dnkgBúîLð íéìLäì§©§¦¦§¨

úBöBöépä ìk úàìòäa§©£¨©¨©¦
,dìøBâìe d÷ìçì eìôpL¤¨§§¤§¨§¨¨
dlrz ef dnypy -

,dl` zevevipòãBpk52. ©©
,äøBz éøác ìëå)§¨¦§¥¨
àéä ,äëìä øác èøôáe¦§¨§©£¨¨¦
àéäL ,äðéëMäî õBöéð¦¥©§¦¨¤¦
àúéàãk ,'ä øác àéä¦§©¦§¦¨

`aenk -àøîba53: ©§¨¨
,"äëìä Bæ ¯ 'ä øác"§©£¨¨
úeìéöàc úeëìî ãBñ©§©£¦
äîëçì úLaìnä©©§¤¤§¨§¨
íéLaìîe ,úeìéöàc©£¦§ª¨¦
eãøéå ,äøéöéc úeëìna©©§¦¦¨§¨§
úøéáLa dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¦§¦©

.(íéìkäixacy ixd - ©¥¦
,"'d xac"e ,llka dxez
zelba md ,hxta ,dkld
dxizqnd) dtilwa
ycgnd mc`de ,(mdilr
uxzn e` dxeza yecig

z` xxane `iyewdkldd
.dtilwd jezn dpikyd uevip dlrne xxan - dxey`leäæå§¤

àøîba eøîàL54-LBãwä øîà ,äøBza ÷ñBòä ìk" : ¤¨§©§¨¨¨¨¥©¨¨©©¨
ïéaî éða úàå éðàãt elàk åéìò éðà äìòî :àeä-Ceøä©£¤£¦¨¨§¦§¨©¦§¤¨©¦¥

."íìBòä úBnàäzevevip micet dxezd wqr ici lr ,oky - ¨ª¨¨
,zrk avnd edfe .zetilwd zelbn ("'d xac" ly) dpikyd
`ed dxezd wqr ixd "dbep" ztilwa zelba `id dpikydyk
okly ,zetilwdn dpikyd zevevip zelrdle mixexia xxal
,xzide xeqi` zeklda `ed dxezd wqr xwir ,xen`k ixd

,'eke leqte xyk
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ùã÷ä úøâà
øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
íéàá ïëìå .ïåà éìòåô ìë åãøôúéå à"ñ àéôëúàå
äî íéðåúçúäî äøåú éùåãéç òåîùì íéðåéìòä
íéùåáë åéäù äîëçä úåîåìòú íéìâîå íéùãçîù
úåìâì ìëåé ìàøùé ùéà ìëå äúò ãò äìåâá
ïä ùãç ìëù ùãçìå (úåìâì) äîëç úåîåìòú
'éçá éôë øúñðá ïä äìâðá ïä úåãâàá ïä úåëìäá
úàìòäá åúîùð íéìùäì øáãá áééåçîå åúîùð ùøù
ìëå) òãåðë äìøåâìå ä÷ìçì åìôðù úåöåöéðä ìë
äðéëùäî õåöéð àéä äëìä øáã èøôáå äøåú éøáã
äëìä åæ 'ä øáã àøîâá àúéàãë 'ä øáã àéä àéäù
úåìéöàã äîëçì úùáìîä úåìéöàã úåëìî ãåñ
äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà

.â"åò úåîåàä ïéáî
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ב).48. (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ˘ËÈÏ"‡.51.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' קה"ת)"."˘Â"ראה בהוצאת בהמ"מ ב.53.- קלח, ברכות 54.שבת
א. ח,
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מרחשון  י' שישי יום
,dnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá ù"îë

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn
zeevn meiwe dxez cenil

,zrkéLîäìúBøBà C §©§¦
äìòîìL øúBé íéðBéìò¤§¦¥¤§©£¨

úeìéöàäî55Bîk , ¥¨£¦§
ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL¤¨©¨£¦©§©Ÿ

,dyrii xen`d lk --ìò©
,äøBzä úeiîéðt éãé- §¥§¦¦©¨
,dxezay xzqpd wlgúBðBéìò úBðeëa úBönä íi÷ì§©¥©¦§§©¨¤§

.'eë íéðBéìò úBøBàì úBðeënLjiyndl ick ze`a zepeekd - ¤§©§§¤§¦
,xzeia mipeilr zexe`äìòî äìòîì àeä úBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§§©§¨©§¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéàa."zeliv`"n dlrnly -eøîàL äîe) §¥¨©¤¨§

ì"æø56a eðéä ,"àáì ãéúòì úBìèa úBöî"cixg`y onf - ©©§¦§§¥¤¨¦¨Ÿ©§¦
¯ íéúnä úiçz íã÷ çéLnä úBîéì ìáà ,íéúnä úiçú§¦©©¥¦£¨¦©¨¦©Ÿ¤§¦©©¥¦

(íéìèa ïéà57.xzei zedeab zekynd zkynda epiihvie - ¥§¥¦
,zeevnd ici lr zrk zekynpd zekyndd xy`näéäé ïëìå§¨¥¦§¤

øwò íbäøBzä ÷ñò ©¦©¥¤©¨
úBönä úeiîéðôa ïk-íb©¥¦§¦¦©¦§

.íéøzñpä íäéîòèå- §©£¥¤©¦§¨¦
mipeilrd micegia
,zeevnd ici lr miyrpd
ici lr recn minrhae
meiw ly `wec df ote`
zexe` mikiynn zeevnd
.mipeilr micegie mipeilr

úBìâpä ìáàmipiprd - £¨©¦§
,dxezc dlbp lyeéäé¦§

Léà ìëì íéòeãéå íéeìb§¦¦¦§¨¦
älçúa äòéãéa ìàøNé¦§¨¥¦¦¨¦§¦¨
ekxhviy ilan -
dze`l ribdl rbiizdl

,driciïéàå ,äçëL éìa§¦¦§¨§¥
éøöCyi`d jxhvi `le - ¨¦

il`xyid,íäa ÷ñòì©£Ÿ¨¤
àlL áø áøòì àlà¤¨§¥¤©¤Ÿ
àðìéàî íòèîì ekæé¦§§¦§©¥¦¨¨

,éiçcurn merhl - §©¥
,miigdúeiîéðt àeäL¤§¦¦

,äåönäå äøBzäzeiniptn merhl ekfi `l mdy oeeike - ©¨§©¦§¨
okl - dxezdíéëéøöeekxhvie -,äðLna [äøBza] ÷ñòì §¦¦©£Ÿ©¨©¦§¨

k -,icéãé-ìò) íäa ÷eácä àøçà-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨¨¢¨©¨¨¤©§¥
) äøBzä ÷ñò(`zil ci azka,(z` yilgdl ekxhvi md - ¥¤©¨
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ùã÷ä úøâà
äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà

à"ð][úåôéì÷äîøçàíìùåéùøåøéáúåöåöéðäãøôåéåòøä
áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
úåöîä ùøù éë 'åë íéðåéìò úåøåàì úåðåëîù úåðåéìò
úåöîã ì"æø ù"îå) ä"á ñ"àá äìòî äìòîì àåä
úåîéì ìáà íéúîä úééçúá åðééä ì"òì úåìéèá
ø÷éò íâ 'éäé ïëìå (íéìèá ïéà î"äçú íãå÷ çéùîä
íäéîòèå úåöîä úåéîéðôá ïë íâ äøåúä ÷ñò
ùéà ìëì íéòåãéå íéåìâ åéäé úåìâðä ìáà .íéøúñðä
íäá ÷åñòì ö"àå äçëù éìá äìçúá äòéãéá ìàøùé
àåäù ééçã àðìéàî íòèîì åëæé àìù áø áøòì àìà
[äøåúá] ÷åñòì íéëéøöå äåöîäå äøåúä úåéîéðô
÷ñò é"ò) íäá ÷åáãä à"ñä çë ùéúäì äðùîá

.äøåúäàúéì é"ëáíàéèçäì íäá èåìùú àìù (
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מהאצילות".55. "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו נדה 56.בתניא
ב. יהי'57.סא, שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח ‡È¯Áמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÙÏ˘ ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

המתים  בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של
בלבושים לבושים יהיו אז ‡Ï‰הרי יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של ,ÌÈ˙Óעדיין‰Ìהאיסור
נדה  על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז

שם,Ï‡שם) אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה
באלף יהי' שכר קבלת הרי ‰˘·ÈÚÈשעיקר המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה

שרבנו  מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי
שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא בהתאם Ï‡הזקן כן גם הוא - לבוא לעתיד תתבטלנה

בהבדל הרשב"א. המצוות Ê‰לשיטת תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן מהמ ˘ÈÙÏולא רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) בנדה תחיית הגמרא על בהגהותיו מביא חיות שמהר"ץ קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם ש Ï‡שם המשיח זמן של הלעתידֿלבוא על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תחיית ÈÙÏתתבטלנה
בזמן זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה התוס').˘‡È¯Áהמתים, לשיטת (בהתאם המתים תחיית

תתקסב, (א' נ"ג סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי
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מרחשון  י"א קודש שבת יום
אגרת כז  ,290 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà æë,enw 'nr cr.å"ñð åéúåçøåàá

,`xg`Î`xhq ly gekd,íàéèçäì íäa èìLz àlL¤Ÿ¦§Ÿ¨¤§©£¦¨
:áéúëãkaezky enk -58:,"ìl÷é äðL äàî ïa àèBçäå" §¦§¦§©¤¤¥¨¨¨§ª¨

.áø áøòî íéàèBç eéäiLmde ,mi`heg eidi f` mby ixd - ¤¦§§¦¥¥¤©
miwewf md eidi okle ,mda dweac `xg`Î`xhqy "ax axr"d

zylgdl mirvn`l
`ly `xg`Î`xhqd
.`hg icil mze` `iaz
z` yilgdl ick wx `le
eidi `xg`Î `xhqd
dlbpl wwcfdl mikixv

- `l` ,dxezcíâå§©
íéëéøö eéäé äNòîì§©£¤¦§§¦¦
øeqà úBëìä éèøôì¦§¨¥¦§¦
,ìàøNiî øúBé äàîèå§ª§¨¥¦¦§¨¥

íäì òøàé àlLipal - ¤Ÿ¤¡©¨¤
,l`xyiäàîèå ìeñt§§ª§¨

äpàé àì ék" ,øeqàå§¦¦Ÿ§ª¤
."'eë"oe` lk wicvl -59

l`xyi lk f` eidi jke -
zbixcna lretae ielba

,wicvøácä áBø÷å øLôà íâå,xnel -úeiîéðtî eòãiL §©¤§¨§¨©¨¨¤¥§¦§¦¦
eðéáà íäøáà Bîk ,úéìâpä äøBzä éôeb ìk äøBzä©¨¨¥©¨©¦§¥§©§¨¨¨¦

,íBìMä-åéìòdlbp ly mipiprd lk dxezd zeiniptn rciy - ¨¨©¨
`xnbd ,oky .dxezc60lk miiw epia` mdxa`y zxne` ixd

dxeza mipipr mpyi ixde ,dpzip `ly cr dlek dxezd
oilitz lynl enk ,zeinyba f` eidiy jiiy did `ly zeevnae
meiw `l` .dnecke mixvn (zelbn) z`ivi oipr mda aezky
itk) zeipgexae zeinipta did epia` mdxa` ly zeevnd

"xe` dxez"a owfd epax xiaqny61"dxez ihewl"ae62- (ixd

rciylklk z`f erci jke ,dxezd zeiniptn dxezd ipipr
.giynd onfa l`xyiíéëéøö ïéà ïëìå,ekxhvi `l -÷ñòì §¨¥¥§¦¦©£Ÿ

íäa,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zeklda --äî .ììk ¨¤§¨©
éðL úéa ïîæa ïk-ïéàM,ux`d inrn eqpxtzd `ly zexnl - ¤¥¥¦§©©¦¥¦

mdlyn mdl did oky
z`f lka ,minxke zecy

÷ñòì íéëéøö eéä- ¨§¦¦©£Ÿ
,dl` mipicaék íb- ©¦

did dfa wqrdy zexnl
ìéáLa àìzrcl - Ÿ¦§¦

,ãáìa äNòîì äëìä£¨¨§©£¤¦§©
äãBáò øwò eäfL àlà¤¨¤¤¦©£¨
-àøèqä çk Lézäì§©¦Ÿ©©¦§¨
éöBöéð úBìòäìe ,àøçà̈¢¨§©£¦¥
äøBzä éãé-ìò äMãwä©§ª¨©§¥©¨
øàaúpL Bîk ,äãBáòäå§¨£¨§¤¦§¨¥

øçà íB÷îa63øçàå . §¨©¥§©©
ïáeé ,úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨

áèéäøeàa úôñBza ¥¥§¤¤¥
,ìéòìc àðîéäî-àéòøä̈©§¨§¥§¨¦§¥

,"'eë òøå áBèc àðìéà" øîàM äîa,'eke xzide xeqi` dfy - §©¤¨©¦¨¨§¨¨
,øwòä äfä íìBò àeäL ,dâð útì÷ øîBì äöBøzexrd"a - ¤©§¦©Ÿ©¤¨©¤¨¦¨

jixvy ,iaxd oiivn ("`ipz"d xtq seqa) "xyt` jxca mipewize
ztilwy ,xnelk ,"xwira dfd mler" e` ,"dfd mler xwir" zeidl
z`ia iptl `ed df mlery itk ,dfd mler ly xwird `id "dbep"
zrcd ur" ly dhilyd ef ,"dbep" ztilw zhley f`y ,giynd
ly dzhily lhazz ,giynd z`ia ixg`l eli`e ,"rxe aeh
oiprd`l` ,zevevipd xexiadidz`l f`dcearde ,"dbep" ztilw

.mipeilr micegi ly:ïéánì éãå ,'íéiç õò'a áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§©©¥¦

.fkowfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef zxb`

wicv xkf (wecexedn)

zxb`" xeza ,dkxal

z` mgpl "minegpz

zxb`d z` miiqe ,miciqgd

l` zexxerzd ly d`ixwa

rlrcprn iax zgtyn zwfgd zece`e llka dwcv zece` miciqgd

elawy miciqgd z` owfd epax mgpn ef zxb`a .hxta wqahien

lr ,zeinyba mbe ,dceare dxez ly mipipra ,zeipgexa mb ,wicvdn

mlera oiicr `vnp ezewlzqd ixg` wicvy - eizevre eizekxa icidf

cer dfy ,xdefdn `ian `ede)xzeimiiga didyk df iptl xy`n

zlekiae ,(df mlera ezeig

epnn lawl micinlzd

dxez ly mipipra zeipgexa

- dcearexzeiiptl xy`n

,zeinyba mb oke ;zewlzqdd

d mlerd lr miwicvd mipibndfiptl xy`n xzei mzewlzqd ixg`

.mzewlzqdáúkM äîowfd epax -ì,miciqg -õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz Lãwä1íéìôëa íîçðì , ©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéàèåç åéäéù ììå÷é äðù äàî ïá àèåçäå áéúëãë
úåëìä éèøôì íéëéøö åéäé äùòîì íâå áø áøòî
ìåñô íäì òøàé àìù ìàøùéî øúåé äàîåèå øåñà
áåø÷å øùôà íâå 'åë äðåàé àì éë øåñàå äàîåèå
äøåúä éôåâ ìë äøåúä úåéîéðôî åòãéù øáãä
÷åñòì ö"à ïëìå ä"ò åðéáà íäøáà åîë úéìâðä
íéëéøö åéä éðù úéá ïîæá ïë ïéàù äî .ììë íäá
àìà ãáìá äùòîì äëìä ìéáùá àì éë íâ ÷åñòì
éöåöéð úåìòäìå à"ñä çë ùéúäì äãåáò ø÷éò åäæù
øçàå .à"îá ù"îë äãåáòäå äøåúä é"ò äùåã÷ä
ìéòìã î"øä øåàéá 'ñåúá áèéä ïáåé úîàäå íéøáãä
äâåð úôéì÷ ì"ø 'åë òøå áåèã àðìéà øîàù äîá

:ì"ãå ç"òá ù"îë ø÷éòä äæä íìåò àåäù

æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù
ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì
.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà
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זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) כ.58.סע"ב סה, ˘ËÈÏ"‡:59.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) פב,60.תוס' קידושין ב. כח, יומא

ד.61.א. יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי שאגרת 1.ראה שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
גנזי  בס' נדפס - זה אגה"ק  שבסוף "כיון ט"ס הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו



קט oeygxn `"i ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äiLezì2íé÷ìà Léà íñøôîäå ïBàbä áøä úøéèt ìò , §¦¨©§¦©¨©©¨§©§ª§¨¦¡Ÿ¦
LBã÷3÷æçä Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð ,4áøä eðøBî , ¨¥¦§¨¥©©§¨¦©¦¤¨¨¥¨©

.ïãò-BúîLð ìcðî íçðî§©¥¤§§¦§¨¥¤
øLà éòøå éçà éáeäàil mixwi -,"eë éLôðkm`zda - £©©©§¥©£¤§©§¦
"zedbd ihewl"a `aenl
dpeekd ,"`ipz" lr
jxcÎlr - "iiaed`"a

yxcnd oeyl5ff `l"
,"iza d`xwy cr daagn
dia` lr daiagd zak

najxcÎlr - "iig`" ,cgei
cr daagn ff `l"
dad` ,"izeg` z`xwy
- "iirxe" ,zi`eeg` `idy
daagn ff `l" jxcÎlr
,"in` d`xwy cr
xy`"e ,m` ly dzad`k
d`xw" jxcÎlr - "iytpk

"enya6itk dad`d -
,zinvrd ytpl `idy

dpeekd "'ek"exzeixy`n
aqend ,zinvrd ytpd

,ytpay dcigi lr'ä
ãò íéiç ,eéçé íäéìò£¥¤¦§©¦©

,íìBòä'd" aqen "zedbd ihewl"a xen`d yexitl m`zda - ¨¨
- mitiwn lr "eigi mdilrmdilrepiid "mlerd cr miig"e ,

,inipta siwnd zkynd'ä éëeøa úîà òøæ ízà íäéàöàöå§¤¡¨¥¤¦¨¤©¡¤§¥
ètLîk íîBìL úLéøc éøçà .íìBò ãòå äzòî änä¥¨¥©¨§©¨©£¥§¦©§¨§¦§¨
íéçðàpä íéàkãð áì ìò øaãì éúàa ,BîL éáäBàì§£¥§¨¦§©¥©¥¦§¨¦©¤¡¨¦

,íé÷ðàpäå,rlrcprn iax wicvd zewlzqd lr xrv jezn - §©¤¡¨¦
éðæà äòîL øLà ,äiLeúì íéìôëa íîçðìernyy dn - §©£¨§¦§©¦§¦¨£¤¨§¨¨§¦

,mixg`n owfd epaxdì ïázå7ì"æø øîàî ìò ,8íéiç ÷áL"c ©¨¤¨©©£©©©§¨©©¦
"éç ìëìwlzqn wicvyk ,miigd lkl miig xi`ydy - §¨©

dpeekd zehytay ,miigd lkl miig xi`ydy eilr mixne`
`l ,mxa .mlerd z` afr `edyk miiga ex`yp mixg`y ,`id
`l mixg`d ly miigd z` ixdy ,"way" oeyld ,df itl ,xexa

`edepinkg oeyly ,oldl owfd epax xiaqi .!?mdl xi`ydy df
`edy ok` `id dpeekd oky ,zwiiecn l"fxi`ydeiign

,miixya miig md oi` - wicv ly miigd md dn ixdy ,mixg`l
aezk oda ,"d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly miipgex miig m` ik

afer wicvy dryae ,"miig" oeyldxi`yn `ed mlerd z`
lawl milekiy ,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`nxzei

,seba dzid eznypyk xy`n"äéçé Búðeîàa ÷écö" ék9,- ¦©¦¤¡¨¦§¤
,"miig" oeyla miynzyn dpen` iably ixd'ä úàøé"áe- §¦§©

aezk10:,"íéiçì- §©¦
,miig zpzep 'd z`xiy
úáäìL Là éôLøáe§¦§¥¥©§¤¤

Búáäàjexa yecwdl - ©£¨
xy`n xzei dfy ,`ed

ïäa ìëì ,íéiçî- ¥©¦§¨¨¤
mda qipkdlBçeø éiç©¥

]:xg` gQp[BúîLðå- ª¨©¥§¦§¨
wx `l mda qipkn `edy
,eznyp mb m` ik egex
zekiiy xzei dl yi "gex"
milawnd micinlzl
epax xn`iy itk ,egexn
itk `l` ,oldl owfd
"zedbd ihewl"a `aend
ixd oaa mzqd ony
mb llek eil` xarend
cinlzay zexnl ,dnyp
,cala gex df ixd xg`

,Bcìç éîé ìk`ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra egex z` qipknéäéå©§¦

,Bçeø 'ä úBìòäa,wicvd ly ezewlzqd zrya -BúîLðå §©£§¦§¨
åéìà,`ed jexa yecwd l` -óñàé11øçà éelòa äìòiå , ¥¨¤¡Ÿ©©£¤§¦©©

÷áL ¯ úBìònä íeø ãò éelò,f` xi`yn `ed -,Bçeø éiç ¦©©©£¨©©¥
,ìàøNéa íéðôì "da ãáò øLà Búlòt"mda ritydy - §ª¨£¤¨©¨§¨¦§¦§¨¥

dleki "miptl" .'d zad`e 'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa
d mb dzernyn zeidlzeiniptmipipr mda ritydy dn ,dl`

,zeiniptaíéiçì ÷écö úlòt12`id wicvd zceary -liaya §ª©©¦§©¦
z`f xi`yn `ed ixd ,miig mdl zzl ,miigdàéä ,éç ìëì§¨©¦

éç ìk Lôð,zeevne dxez ly miiga -BLôða äøeLwä ¤¤¨©©§¨§©§
,íìBò úáäàå äaø äáäà úBúBáò éìáçadlecb dad` - §©§¥£©£¨©¨§©£©¨

,gvp zad`e,íéiç õôçä Léàä éî øLà ,çöðì èBnz ìa©¦¨¤©£¤¦¨¦¤¨¥©¦
ytgnd -BúãBáòa ¯ íéiç 'äa ä÷áãì,wicvd ly -÷aãz §¨§¨©©¦©£¨¦§©

äúéäå ,BLôðdidze -éiça ,'ä úà íéiçä øBøöa äøeøö ©§§¨§¨§¨¦§©©¦¤§©¥
eðtà çeøici lry ,eixigp ici lr s`ey mc`y xie`d enk - ©©¥
,ig `ed dfíéBba äéçð Blöa eðøîà øLà13,zpiga ,xnelk - £¤¨©§§¦¦§¤©¦

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

ùã÷ä úøâà
ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà

úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç
èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø
åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
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שבא"י  (כצ"ל)..לרבותינו בשנה שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות
לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך Ê"Á‡Ïתובב"א", ‰ÙÒÂ‰ זו כותרת שהרי בכהנ"ל גדול הדוחק "מובן :

חלק  איתנהו: דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת
ל"הנדכאים  - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' 3.ע"ד

ט. ד, ב' מלכים - הכתוב ל' ב.4.ע"ד כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, -7.זח"א הכתוב ל' ע"ד
ד. ט, (8.יחזקאל שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(

שבק"'. ישראל ולכל לרבנן 'חיי ד.9.יבמין ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב טז.12.ל' י, ‰Ú¯˙13.משלי



oeygxnקי `"i ycew zay mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dpeilr zeig ozep dfe ,dnyp zpigan dlrnly dnypay 'ig
zpigaa xzeisiwnly miiywd z` xearl mileki ef zeigay ,

,(dyecw mpi`y mipipr) miicediÎ`ld mipiprd,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨
,úîàa BúeøM÷úä úðéça éôk ãçàå ãçà ìëa,wicvl - §¨¤¨§¤¨§¦§¦©¦§©§¤¡¤

,Búáäàå,wicvl - §©£¨
,äøBähä úîà úáäà- ©£©¡¤©§¨

,dxedh zizin` dad`
,÷îò áìå Léà áøwî- ¦¤¤¦§¥¨Ÿ

itk ixd ,jkl m`zda
l` ezexywzd zcn
zn`d zcn itke wicvd
ezad` ly xdehde
wicvd el xi`yn ,wicvl
mipipra ezrtyde egexn
,dad`e d`xi ,dpen` ly'eëå íéðtä íénk" ék,"al - ¦©©¦©¨¦§

"mc`l mc`d14xveie swzyn df ixd ,wicvl dad` el yiyk ,
,eil` wicvdn dad`çeøå,wicvl el yiy dad`d gex -éúéà §©¨§¦

d`ian -çeø,wicvd l` -éLîàåCdkiynne -çeø15,- ©§©§¦©
,daxda ddeab `idyBçeøå,wicvd ly -eðaø÷a úãîBò §¤¤§¦§¥

,Lnîdrityne zcner wicvd ly egex -zeinipta- epa ©¨

,eixyewnåéãìé BúBàøa ék"mipa" mi`xwp micinlz -16, ¦¦§§¨¨
ìcbúé øLà ,Cøaúé BîL eLéc÷é Baø÷a åéãé äNòî©£¥¨¨§¦§©§¦§¦§¨¥£¤¦§©¥
,åéëøcî eðøBä øLà äøLé Cøãa Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥§¤¤§¨¨£¤¨¦§¨¨

.ãòå-äìñ-çöð åéúBçøBàa äëìðåxywa ,oiivn iaxd - §¥§¨§§¨¤©¤¨¨¤
epxed"leikxcndklpe

"eizegxe`axdefa oiirl ,
xdefae (` ,ehx) 'a wlg
my ,(miyecw t"q) 'b wlg
oiay lcada xdefd oc
"jxc"y ,"gxe`"l "jxc"

y dlelq jxc epiidxak
mleky wicvd llq
"gxe`"e ,da zkll mileki
zeycg mikxc epiid
lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk mixvepd miaizpe
dne .(a ,ai) mixiyd xiy "dxez ihewl"a oiirl - oke ,cg`

mipipr dylya wicvd iig oipra xacn owfd epaxydl`,
`ian `edy itk) iptn `ed - `wec ,dad`e d`xi ,dpen`

('` oniq "ycewd zxb`"alk z` zewifgnd "zerexf"d ody
.'d zceara xwirde ceqid ody ixd ,sebd
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ùã÷ä úøâà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé
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צמשך ביאור למס' נדצ ליום שלישי עמ' ב



קיי היום יום . . . 

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ
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היום יום . . . קיב
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  חשון ה' ראשון יום טוהר' 'ימי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àöîzL äæ¤¤¦§¨
óBñ ãò dúhî LnLz àì øëæ úãìBiL ...,úBîB÷î úö÷îa§¦§¨§¤¤¤¨¨Ÿ§©¥¦¨¨©
äúàø àlL ét ìò óàå ,íéðBîL øçà äá÷ð úãìBéå ,íéòaøà©§¨¦§¤¤§¥¨©©§¦§©©¦¤Ÿ¨£¨
ïîe ...àéä úeòè àlà ,âäðî äæ ïéà ¯ äòáMä CBúa àlà íc̈¤¨§©¦§¨¥¤¦§¨¤¨¨¦¦
ïalî àéöBäì éãk ,ïôBëì äåöîe ;äæ øác eãîì ïé÷Bãvä©§¦¨§¨¨¤¦§¨§¨§¥§¦¦¦¨

.íéîëç éøáãì ïøéæçäìe§©§¦¨§¦§¥£¨¦
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

ולא 'תשב ' שהכוונה  תגע", לא  קודש  ובכל טהרה  בדמי 

מפורש "הדבר אבל  תגע ". לא  קודש  "בכל כך ומשום  תטבול,

טהרה " בדמי  "תשב  שהפסוק בהיפך", מפרשים  ז"ל שחכמים 

לא קודש  "ובכל ואילו  אלו , שבימים  הדמים  את  לטהר  בא 

ארוכה " יום  טבולת  שזו כו' יום  טבול  כדין  היינו  (כמבואר תגע 

ב  עד, .ואילך)ביבמות

הם וכה כן. שנוהגים  לאלו  המנהג את שהצדיקו היו  והנה ,

הריב "ש  מ.דברי  שם)(סימן בב"י להחמירהובא שנהגו  "במה  :

זה נהגו  אם  בהם  רואה אינה  אם  אף יולדת  של טוהר  בימי

אותם מתירים  ואין  מנהגם  על  להניחם  ראוי ופרישה ... לגדר 

הרמב "ם : לדברי בהתאם  דבריו את  שמסייג  אלא  בפניהם ".

הדין, מן שאסור  שסבורים  מפני בטעות , כן נהגו אם  "אבל

הרמב "ם '". שכתב כדרך הם ... שטועים  להודיעם  ראוי 

שם)והב "ח עושין(יור"ד גדול דאיסור  ודאי  "נראה  כתב :

ומקילין זה בדבר אבותיהם מנהג  דמשנין  אדם  בני  מקצת 

אל  על ועוברין  כו' לנקבה  פ"א  ותוך לזכר מ"א תוך לטבול 

להם המורה  ואף נחש . ישכנו גדר ופורץ  אמך , תורת  תטוש 

כפרה". צריך  זה  היתר 

הט"ז סק"ט)אבל שם יור"ד הב "ח,( דברי  את  לדחות  האריך

הרוצה וכל בעי לבא  רחמנא  אני אומר  כן "על וסיכם :

קצת על  לסמוך לו  יש  לשמים וכוונתו  בזה  להחמיר

בדבר המקיל אבל המנהג, אותו  לקיים  שכתבו  האחרונים 

פורץ משום  בדורותינו  בזה  ואין  עונש , שום עליו לתת  חלילה

כו'". גדר 

ביהודה ' ה 'נודע  נד)וגם  סי' יו"ד זה(מהדו"ק היה  שאם  כתב 

ידי על  באים  מכשולים  כמה "כי המנהג  את  מבטל היה  בידו

זה".

ה'תש"פ  חשון ו' שני יום שבת? לשמור חייב – טבל שלא גר

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àìå ìnL øb¥¤¨§Ÿ
.ìaèéå ìeîiL ãò ,øb Bðéà ¯ ìî àìå ìáh Bà ,ìáè̈©¨©§Ÿ¨¥¥©¤¨§¦§Ÿ

עד  טבילתו  דחה אך גירות  לשם שנימול  בגר מעשה 

לעשות שעליו  הרבנים  אחד לו  ופסק  מהמילה , שיתרפא

לו ואסור גוי הוא  עדיין  טבל , שלא  זמן  כל כי בשבת  מלאכה 

"ויום שנאמר  מיתה , חייב  ששבת  "גוי שכן שבת  לשמור 

ישבותו " לא ב)ולילה  נח, .(סנהדרין

והשיב  עטלינגר  הגר "י כך על צא)וכתב  סי' ציון :(בנין

קודם גם  שבת  מחלל אינו  שמל שגר  הוא  המקובל המנהג 

מברכים שהרי 'ברית ' היא הגר מילת  כי מסתבר  וכן  הטבילה ,

'ברית ' נקראת  השבת  וגם הברית', 'כורת ביני עלה  עולם, ("ברית

ישראל") בני לבובין שנכנס  שאחר  יתכן יוכל ולא המילה  רית 

הרי המילה  ידי על לברית ומשנכנס  השבת , ברית  את להפר 

לא ולילה  'יום הציווי  עליו  חל ולא נח מבני  נבדל  הוא 

ישבותו '.

ראיה : לכך והביא 

במרה ישראל נצטוו  השבת  תורהעל מתן ב)קודם פז, ,(שבת

במתן היה  (וקרבן) טבילה  ידי  על  לברית  ישראל כניסת וגמר 

ה"א)תורה  שעדיין(לעיל אף  השבת  על  נצטוו שישראל וכיון  ,

במצות חייב טבל ולא  שמל גר – לדורות  גם טבלו, לא 

נזר ' ה 'אבני וגם  שנא)השבת. סי' אך (יור"ד זו , ראיה הביא 

מלאכה לעשות  טבל ולא  שמל לגר נאסר האם  הסתפק להלכה 

בשבת .

עטלינגר : הגר"י ומחדש 

לפעול  הוא יכול  שבת  לשמור  חייב טבל שלא  גר  אם  אף 

יש כי לשבות , לו  שאסור  הסוברים  דעת  את  גם שיניח באופן

שהיו מלאכות ל "ט הן לישראל האסורות  שהמלאכות  לומר 

המשכן לפי נקבע אינו  לשבות  נח לבן האיסור ואילו  במשכן ,

המשכן) הקמת לפני נאמר ישבותו' לא ולילה 'יומם הציווי פי(שהרי על  אלא 

משא לשאת  יכול טבל  ולא  שמל  גר כן, ואם  והיגיעה . הטורח

שאינו אף השבת  את  מחלל שאינו כך – היחיד ברשות  כבד

בשבת שובת  האסורות "המלאכות תשא): (כי יפות' 'פנים בספר גם כתב (וכך

שנראה  אעפ"י ל"ט, בכלל שאינן מלאכות שאר בזה מתמעט הרי במשכן, דהוי כל

היחיד") ברשות משא לישא כגון כבידה מלאכה שהיא העם ומאידך,בעיני ,

ששבת '. 'גוי נחשב  אינו 

ה'תש"פ  חשון ז' שלישי יום איסור  על חל איסור אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àeä ìBãb ììk§¨¨
ïk íà àlà øeqà ìò ìç øeqà ïéàL ,äøBzaL íéøeqà ìëa§¨¦¦¤©¨¤¥¦¨©¦¤¨¦¥

.úçàk ïéàa ïéøeqàä éðL eéä̈§¥¨¦¦¨¦§©©
שמעון רבי ואילך)לדעת  א לב, חל (יבמות אינו השני  האיסור

אסור 'אין  הכלל יוסי  רבי ולדעת הראשון  האיסור  על כלל

על  נענש  אינו  שהעובר עונש  לענין  רק  נאמר  איסור ' על  חל

השני  אחד(במזיד)האיסור קרבן  רק  בדיני(בשוגג)ומביא  אבל ,

גמור ' 'רשע  הוא  עליו  והעובר  חל  השני האיסור  גם  שמים 
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גמורים ' 'רשעים  בין  לקברו שצריך  הדין  הרוגי לענין (בקבורת

רש"י  - עבירות שתי שעבר רשע ליד אחת עבירה שעבר רשע קברו לא דין בית

אלא) ד"ה .שם

ביהודה ' ה 'נודע  לה)וכתב סי' או"ח בין(מהדו"ק מינה' 'נפקא 

שתי על תשובה  לעשות  חייב יוסי רבי שלדעת  הדעות  שתי

כלל, חל  לא  השני  שהאיסור שמעון  רבי  ולדעת  העבירות ,

שלדעת והוסיף  הראשון . האיסור  על  רק  תשובה  לעשות  צריך

בין)התוספות  ד"ה שם שהאיסור(יבמות סובר שמעון  רבי גם 

עליו נענש  שאינו  אלא  חל יוסי)השני רבי לענין(כדעת וחולק 

רק שנענש  כיון  גמורים' 'רשעים  בין  נקבר שאינו  - הקבורה 

הראשון. האיסור  על

מגדים' ה'תבואות וה'פרי  דברי ע"פ סט"ז, פ"א ח"ב פסח, להל' (פתיחה

מינה ':שור') 'נפקא  עוד  כתב

חמישים כגון, זה', את זה  מבטלים  [שונים] 'איסורים 

מאיסורים זיתים שני לתוכם שנפלו  היתר של זיתים  ותשעה 

מהאיסורים אחד כל - טריפה  ואחד נבילה  אחד  שונים ,

בשישים השני האיסור  את  לבטל  ההיתר עם  יו"ד מצטרף  (ראה

ס"ט) צח טריפהסי וכזית  נבילה  כזית  ההיתר  לתוך  יפלו  ואם .

נבילה  איסור  חל לא שמעון רבי  לדעת  - נתנבלה  (האיסור שגם

הטריפההשני) כזית  הראשון)על שני(האיסור כאן  יש  כן ואם  ,

חל  יוסי  רבי לדעת אך  זה , את  זה  ומבטלים  שונים  איסורים

טריפה  על  נבילה  השני)איסור  האיסור על מענישים שאין וכיון(אף ,

זה מבטלים  אינם  ('נבילה '), האיסורים שני על  אחד ש 'שם '

זה . את 

ה'תש"פ  חשון ח' רביעי יום ליוחסין? מעלים מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰Bì eãéòäL éî¦¤¥¦
;ñçéî äæ éøä ¯ äøBz ìL äîeøz ìëBà äéäL eäeàøL ,íéãò¥¦¤¨¤¨¨¥§¨¤¨£¥¤§ª¨

.úBðøbä úéáa äîeøz ÷elçî ...ïéñeçéì ïéìòî ïéàå§¥©£¦§¦¦¥¦§¨§¥©§¨
לכהן צאצא  שהוא  העידו  עדים ששני הוא  מיוחס' 'כהן 

במזבח ה"א)ששימש  כדעה (לעיל פוסק והרמב "ם  כה,. (כתובות

אוכלא) ראוהו ואם  ליוחסין , מתרומה  lyשמעלים dnexz
dxez(ויצהר תירוש מיוחס(דגן לכהן  רק כי 'מיוחס ', הוא  הרי 

אוכל ראוהו  אם  אבל  תורה . של תרומה לאכול dnexzמותר 
opaxc(הזה בזמן תרומה וכן וירקות פירות ליוחסין,(תרומת מעלים  אין

'כהני שאינם  חזקה ' 'כהני גם  לאכול רשאים דרבנן  תרומה  כי

משנה)יוחסין ' .(מגיד

תרומה מחילוק  ליוחסין... מעלין ש "אין  הרמב"ם , והוסיף 

תרומה לו  שחילקו אדם  על העידו אם  כלומר, הגרנות ". בבית 

מיוחס . כהן  שהוא הוכחה  זו אין בגורן ,

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ח)והקשה  פ"ב :(כתובות

בגמרא  ב)אמרו  כח, של (שם שעבדו יוסי , רבי  לדעת רק  כי 

תרומה)כהן לאכול בגורן(הרשאי בחלוקתה  תרומה ליטול יכול

לחשוש יש  כי  בגורן תרומה  מחלוקת  ליוחסין מעלין אין 

חולקין "אין  יהודה  רבי  לדעת אבל  כהן  עבד  אלא  כהן שאינו

שחילקו העידו  אם  ולכן  עמו ". רבו  כן אם אלא  לעבד תרומה 

עבד  שאינו הוכחה  זו הרי לבדו, כשהוא  בגורן תרומה  לו

ליוחסין. אותו  ומעלים 

הרמב "ם  לדעת  כן , הכ"ב)ואם  פי"ב תרומות חולקים(הל' שאין

ליוחסין מעלים  אין מדוע  הגרנות, בבית  תרומה  לעבד

הגרנות ? בבית  תרומה  מחילוק 

אפרים ' ה 'מחנה  כאן)ומבאר  הרמב"ם על :(חידושים

ולכן הגרנות, בבית  לעבד תרומה  חולקים שאין הדעה  לפי

הרי מיוחס , כהן  שהוא  קובעים  בגורן  תרומה  לו חילקו  אם 

חילוק אבל לו, שניתנה התרומה  את  שאכל ראו  אם  דוקא  זה

שמא כי  ליוחסין, הוכחה  אינו  האכילה ללא  בלבד גרנות 

למכרה כדי התרומה את לקחת  והתכוון לכהן התחזה 

הגרנות בבית  תרומות שמחילוק הרמב "ם  סובר ולכן  לאחרים .

ליוחסין. מעלים  אין מהתרומה , שאכל  עדות  ללא  לחוד ,

ה'תש"פ  חשון ט' חמישי יום טהור? חזיר

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰äîäa§¥¨
ñéøôî BðéàL ét ìò óà ¯ äàîè äîäa ïéîk äãìiL äøBäè§¨¤¨§¨§¦§¥¨§¥¨©©¦¤¥©§¦
¯ øác ìëì øBîç Bà ñeñ ïéîk àlà ,äøb äìòî àìå äñøt©§¨§Ÿ©£¥¥¨¤¨§¦£§¨¨¨

.äìéëàa øzî äæ éøä£¥¤ª¨©£¦¨
אם השאלה : נשאלת  הגנטית, ההנדסה  התפתחות  לאור 

טהר סימני  עם  טמאים  חיים בעלי 'לייצר ' יהיויצליחו  האם  ה,

באכילה ? מותרים

א . אופנים : בשני לפרש  ניתן טהרה  סימני דין  את והנה ,

ומי הטמאים  הם  מי בלבד זיהוי לשם  נועדו הסימנים

באכילה  מותרים  מסוימים  חיים  בעלי  ב . שישllbaהטהורים .

אסורים והאחרים אלו, סימנים  הסימנים ,llbaבגופם  העדר 

הטהרה . או הטומאה  את  יוצרים  עצמם  הסימנים  זה  ולפי 

נובע  אינו  שההיתר  הראשון, האופן  הסימנים ,zngnלפי 

חזיר ואילו  מותר  יהיה  הוא  טהרה  סימני ללא  שור  ייווצר  אם 

שהסימנים השני האופן לפי  אך אסור , יהא  טהרה  סימני  עם 

טהרהzaiqהם  סימני ללא  ששור  יתכן וההיתר , האיסור 

מותר . יהא  טהרה  סימני  עם חזיר  ואילו ייאסר 

טהורה שבהמה  זו מהלכה  הספק  את  לפשוט יש  ולכאורה 

לה שאין  למרות  באכילה  מותרת טמאה בהמה  כמין שילדה 

והם הסימנים  בעצם  תלויה  הטהרה  שאין ומכאן טהרה , סימני 

שבהמה וידענו ומאחר  והטמא, הטהור  המין  לזיהוי רק  נועדו 

טהורה . היא הרי טהור , ממין  זו 

סיבת הם עצמם הסימנים  אם  גם  כי ולומר לדחות  יש  אך

ממין שיצאה  שבהמה  בפסוק  התחדש  מקום  מכל  הטהרה ,

טהרה הגורמים הנתונים  את  לה  שאין  למרות  טהורה , טהור 

שמיני ). פרשת ח "א  לקו "ש  (וראה 

החיים ' ו)וה 'אור יא, שלעתיד (ויקרא חז "ל מאמר  את  ביאר 

אך  ישתנו, לא  התורה  דיני כי  להיטהר , חזיר עתיד לבוא 



קטו v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זה ולפי טהרה , סימני  לו ויהיו תשתנה  החזיר  של מציאותו

טמא שהיום  המין ולכן  הטהרה  סיבת הם עצמם  הסימנים

המשיח  'ימות  (ראה  הטהרה סימני  מחמת  טהור  להיות  יהפוך

נב ). סי ' ב בהלכה '

אוירבך הגרש "ז כתב  בסופו)אך  ח"ב שלמה אם(מנחת גם  כי ,

רק שזהו מסתבר  בדין, שינוי גורם  הסימנים  ששינוי  נניח

כשבאים ולא  תכונתם  עצם  מצד בהם  הנולדים  בסימנים

אחר . ממקום 

ה'תש"פ  חשון י' שישי יום טהורה  בהמה חלב שתיית היתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàî ìk̈©£¨
BúBà éøä ¯ ïúìéëà ìò ïé÷BlL ïéøeñàä ïéðénä ïî ïénî àöBiä©¥¦¦¦©¦¦¨£¦¤¦©£¦¨¨£¥
äiçå äîäa áìç ïBâk ,äøBzä ïî äìéëàa øeñà ìëànä©©£¨¨©£¦¨¦©¨§£¥§¥¨§©¨

.íéàîhä©§¥¦
וחיה  בהמה  הגמראmixedhחלב ואומרת  באכילה , מותר 

ב) ו, היה(בכורות כי הוא, 'חידוש ' טהורה בהמה  חלב  שהיתר

חלב ', ונעשה  נעכר  ש 'דם  משום  - אחת  לדעה  להיאסר, ראוי

שניה ולדעה  כרת , שחיובו דם הוא  החלב  של מקורו כן ואם 

באכילה . האסור  החי ' מן כ 'אבר  הוא שחלב  משום  -

לדוד  מהנאמר נלמד חלב אכילת  שהיתר  הגמרא  ומביאה 

האלף" לשר  תביא  החלב  חריצי עשרת יח)"ואת  יז, א (שמואל

"ארץ ישראל ארץ  בשבח המדבר מהפסוק זאת  שלמדים  או

ודבש " חלב  ה)זבת  ג, באכילה ,(שמות מותר היה  לא  החלב  ואם 

בו. משתבחת  התורה היתה  לא 

מקובצת ' ה 'שיטה שם)והקשה  :(בכורות

מהנאמר חלב  אכילת  היתר לומדת  הגמרא אין מדוע 

לפניהם " ויתן וחלב... חמאה  "ויקח אבינו: (בראשית באברהם

יח) דברח, אורחיו  שלשת  את  אברהם  האכיל לא  בוודאי  והרי 

ניתנה "? שלא  עד  התורה  כל אבינו  אברהם "קיים  שהרי אסור 

אלא נצטוו  שלא נח בני  שהם  סבור  היה  אברהם ותירץ :

חלב  להאכילם  היה  מותר ולכן  מצוות, שבע הוא על אם (אף

לישראל) .אסור

אלגזי מהרי "ט כך על )והקשה  שם בכורות וחלה, בכורות :(הל'

שה'חידוש ' הסוברת  החלבלדעה שאין הוא  החלב  בהיתר

שהותר אברהם היה  סבור  מדוע  מובן דם , משום  אסור 

אין וממילא  החי, מן דם  על מוזהר נח בן  אין כי  לאורחיו,

שה'חידוש ' הדעה  לפי אבל  חלב , אכילת  היתר מכאן ללמוד 

אברהם חשב  איך החי ', מן  'אבר  משום  נאסר  לא  שהחלב הוא 

משבע אחד הוא החי' מן  'אבר  איסור הרי  חלב , להם  שמותר 

נח? בני מצוות

וביאר :

אכן החי , מן שבא  אף  שמותר  הוא  שה 'חידוש ' הדעה  לפי

הגמרא אך  מותר , טהורה  בהמה  שחלב  מאברהם  ראיה  יש 

הסוברת לדעה  גם  הדעות , לשתי שתתאים  ראיה הביאה 

נח  ובן הדם  מן שמקורו אף  מותר  שהחלב  הוא  שה 'חידוש '

מאברהם . ראיה הביאה לא  ולכן  בו , מוזהר אינו

ה'תש"פ  חשון י"א קודש שבת המליחה  של פעולתה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bçépîe©¦
.ìéî Celä éãk Bçìîa§¦§§¥¦¦

קובע הרמב "ם  המליחה : זמן  בשיעור ראשונים  נחלקו 

מיל הילוך כדי – אחיד דקות שיעור  24 או א"ח .(18 אדה"ז ש"ע ראה

ס"י) תנט הרא "שסי' לדעת אך  לחתיכה, חתיכה  בין מבדיל ואינו

לג) סי' פ"ח פרק הזמן(חולין כשיעור במלח לשהות  צריך  הבשר 

לפי משתנה  שהשיעור  ונמצא  חתיכה, אותה  לצליית  הנדרש 

החתיכה . גודל

מלח' 'ברית  בספר  ו)וכתב  סעיף סט לבאר(סי' יש  לכאורה  כי

הדם הוצאת  באופן  שנחלקו משום היא  המחלוקת שטעמי 

מטבעו המלח הרמב "ם  לדעת  המליחה . ידי על מהבשר 

ואין מועט זמן  במשך די כך ולשם  החוצה , הדם את  'שואב'

אינו המלח  הרא "ש  לדעת אך  לחתיכה , חתיכה בין  חילוק 

וכאשר רתיחה , של  כוח יש  שבמלח אלא  הדם את  'שואב'

הרתחת שלצורך ומובן החוצה , יוצא  הדם  רותח הבשר

הרתחת לצורך  מאשר  יותר רב  זמן נדרש  גדולה  חתיכה 

כשיעור הוא המליחה זמן  שיעור  לדעתו  ולכן קטנה, חתיכה 

חתיכה . אותה של  הצלייה זמן

לדעתו שגם הרא "ש  מדברי  שנראה כתב  למעשה  אך

את ביאר ולכן ישירות , מהבשר  הדם את  'שואב ' המלח

אחרת : בדרך המחלוקת 

כותב  זו)הרמב "ם  הלכה יש(בהמשך המליחה  שלאחר 

שלדעתו משום  וטעמו  רותחים , מים  לתוך  הבשר את להשליך 

רק אלא הבשר  עומק  מכל  הדם את  מוציאה המליחה  אין 

רותחים , במים  הבשר  את  להניח יש  ולכן החיצוני, מחלקו 

הבלוע מהדם  ומונעים  החיצונית השכבה  את  המצמיתים 

דם כי באכילה , אסור  אינו זה (ודם  החוצה  לצאת בעומק 

אך  מהאבר , ופירש  שיצא  לאחר  אלא  נאסר אינו האיברים 

באכילה ומותר ממנו כחלק נחשב הוא  האבר  בתוך בעודו

הבשר את  להניח מצריכים  אינם  הראשונים  שאר  אך  כמותו),

הדם כל את  מוציאה  המליחה  שלדעתם  משום  חמים  במים 

מהבשר .

לשיטת המליחה : זמן  שיעור  לגבי המחלוקת  נובעת  ומכך

בלאו כי לקטנה , גדולה  חתיכה בין לחלק טעם  אין הרמב "ם

של  החיצונית מהשכבה  רק  הדם  את  מוציאה  המליחה  הכי

אך  החתיכות , בכל מועט זמן במשך די כך  ולשם  הבשר,

עומק מכל הדם  את להוציא  צריכה  המליחה  הרא "ש  לדעת 

החתיכה . בעובי  תלוי שיעורה  ולכן הבשר,
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆
dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה

היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם
טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
- ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
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ה'תש"פ  מרחשון ה' ראשון יום

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆
dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה

היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם
טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
- ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
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ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.Ê- ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰·LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ ¯BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19- Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰·LÈÂ Ú˜¯w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰¯B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰„ÓÚLk Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï·‡ ;Ô·Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈBÚ·ˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚ·ˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס כלי לשום 19)שאין ראוי שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz d¯Oa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰t¯z ˙È·a Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË - d·˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙·È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒ¯t«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È¯‰ - ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚¯Ï Ï‚¯ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË - dÏ‚¯ Ï„eb L‡¯ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚¯ ÏÚ ¯„Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË - Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

È¯L˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË - ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒ¯t ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎ¯È‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰¯B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.¯Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆ¯k C¯‡ ‡e‰L d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C¯‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯ ‰È‰L B‡ ,dÎ¯È ·Á…̄«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È¯‰ - ‰t¯z ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï - Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»

Ba ÔÈ¯ÈÓÁÓ - el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי ספק 27)על טמא ספק בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe d¯B‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏe d¯B‚ÁÓ ,‰‡ÓË -¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË - ‰t¯z ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk - »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk - dlL ¯BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי 31)ואפילו מפני
שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב

.·È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙L·BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»

¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ
ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«

ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ
ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»

„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆
‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„È¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈
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d`iaקיח ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆

d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»
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קיט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆

d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»
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רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .¯ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡ - Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡¯Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a¯‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙L·BÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz - ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡ - ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz - Bc·Ï ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰¯·Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯·Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Bc·Ï ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»
- ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰¯·Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»

.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק

.ÁÎÌÈ¯ÈÊÁ da LiL ¯ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„·BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
B˙B‡ ‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»

‰˜È„a Ì„˜55- Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È¯‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»
‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰L·lL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»

dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«
ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙·Ï57Ï·‡ .da ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»

¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»
‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰ÏB„‚ ‰·ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL - Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡ - Ì˙k‰ ÏÚ ˙·LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,
בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„·e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezL·Ïe dz¯·ÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰ - dÏ ez¯ÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È¯‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚ·a ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰¯ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰L·lL ‰k¯‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»

‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË -61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï62.‡e‰ ‰¯ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.·Ï¯Á‡Â BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eL·lL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙B¯B‰Ë ÌÈzL‰ È¯‰ - ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz - ˙B¯B‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡¯Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡¯‰Â ,‰¯B‰Ë ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙¯aÚÓ‰ - ˙¯aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙¯aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙¯aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰¯B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·Lƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
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,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈
ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי הם אלה כי זכר, חומרת בלי
ימי  לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ"א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב.12)אם כד, נדה

.‚?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb -14·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ
BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…

ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ
CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa - ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò ‰¯BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

¯ÈÚOiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
יוםֿ וב'תוספות ברש"י שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ"ז). פ"ו (נגעים זבוב"15)טוב' "עיני כלומר, שם.
(ר' הזבוב" שמשליך טיפין כשתי מפרשים, "ויש (רש"י).

ה"ד). פ"ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי המעכב,18)של דבר "שיש
(רש"י). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י). בראשו"

.„‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»
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קכי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈
ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי הם אלה כי זכר, חומרת בלי
ימי  לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ"א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב.12)אם כד, נדה

.‚?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb -14·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ
BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…

ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ
CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa - ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò ‰¯BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

¯ÈÚOiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
יוםֿ וב'תוספות ברש"י שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ"ז). פ"ו (נגעים זבוב"15)טוב' "עיני כלומר, שם.
(ר' הזבוב" שמשליך טיפין כשתי מפרשים, "ויש (רש"י).

ה"ד). פ"ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי המעכב,18)של דבר "שיש
(רש"י). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י). בראשו"

.„‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»
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ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡ - ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ :¯Ó‡pL ;‰¯‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙Ú¯ÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú - ¯ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ¯‰ C¯„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È¯‰ - ÔÙc‰ C¯c „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙e·ÈÊ25‰c B‡26‡ÓË - ÔÙc‰ C¯„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙Â¯Ú C¯„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי שישוסע "והוא א: מ, שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי היא שם: זבה כלומר, בזוב".
זיבה  מטומאת הקושי דם התורה שטיהרה מה כי וטמאה,
(רש"י  לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב. טומאת נטמא בו נגע מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואףֿעלֿפי טמא".
מפני  במגע, מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י טמא מקומו ומקור במקור, נגע שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב אשר ואיש "שנאמר
דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח) כ, (ויקרא

ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»
¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â ˜BM‰30- «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆

BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…
Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»

·¯ ‡ˆzMÓ - Bk¯„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«
.Ck ¯Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח, הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת א . כט, שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח, שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב ואיזהו ראשו, רוב שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי ש"רוב" מפרש:

(כסףֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

e¯Ó‡L BÓk ,Ba¯ B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;¯ÎÊÏ ·Lz - ¯ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡ Ì‡Â ;‰·˜Ï ·Lz ‰·˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»

¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‰·˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚¯Â È„È ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„ÈÂ ,38È¯‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ - ‰·˜ B‡ ¯ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב.37)שם כג, ידי 38)שם תימן: בכת"י
ורגליו. אדם

.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙¯eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈ·b‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï·‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת

.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È¯‰ - ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ - ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב. כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב ועוף, חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום בהם שאין ועוף
חֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני הצורה כל שתהא
משנה'. וב'מגיד הראב"ד' 'השגת ראה (כסףֿמשנה).

ב.42)שם.41) כג, שהרי.43)שם תימן: בכת"י
אמו.44) תימן: ובכת"י רומי, יסופק 45)בדפוס "ולא

שזכרתי, מה כל אדם שילד הטבע מצד נמנע שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב על הולכים

פ"ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
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לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).
אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz -68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב.64) כד, א.65)שם כו, ב.66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
אחר  דהאי מהרש"ק, בשם כתב למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰È¯Á‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dk¯c ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡¯‰70ÔÈBÓ - ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ
ÔBL‡¯‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי רוב ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי,72)לטמא בדפוס

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי ל"ט

.ÊË‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין
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קכג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).
אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא
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.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»
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יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
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ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י
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ÔBL‡¯‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי רוב ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי,72)לטמא בדפוס
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טוהר. ימי ל"ט
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ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין
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.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
¯‰Ë77¯ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L ¯·„ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
L·È ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰·Ê B‡ ‰c BÊ È¯‰ - Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ -79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק
למעלה 78) כמבואר דם, בלי הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰·˜Ï ·Lz - ÌÈÓB‡z ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰·˜ ˙Á‡‰ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰·˜Ï ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„·Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ¯ÎÊ.‰·˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב.80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס "שהטומטום ההלכה בסוף כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
ונקבה  זכר ילדה הרי זכר, הוא האנדרוגינוס או הטומטום

ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
¯‰a ‰¯·ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»

BÊ È¯‰ - ‰iÁ ez¯¯‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,¯B·Ï ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈
„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï·‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»

‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰85‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י שרוב מפני א. כט, שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף, חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk - ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
- ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡¯‰ ‰Ú·L .‰·˜ ˙„ÏBÈk87‰Ú·M‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈB¯Á‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

¯ÎÊ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú90Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,¯‰Ë Ì„ BÈ‡ - ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa¯‡‰ ¯Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰·Èf‰93e¯‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„·Ïa ÌÈBÓLe95˙Ú·L ·L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«
˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰·˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ

e¯‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ ¯Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק, טוהר,91)מפני דם וספק

נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ"ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק

ימי 93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק זיבה, דם ספק זה הרי וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי כאן, אין נדות ספק אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י 95)ימי הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
ראשונה  בראיה נדה ודאי היא זכר, ילדה אם גם שהרי
הי"ב, ופ"ז ה"ו בפ"ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק כאן כתב ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב*). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע"פ  רבינו ומשמיענו פ"א. ביום ראתה ושוב יום,
פ"א  יום חל המחזור חשבון ולפי אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף כמנומק נדה, ספק זו הרי זיבה, בימי
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי ילדה", נקבה

יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ"ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק. נדה

.‡Î‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
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ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה
תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא

נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»
CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»

OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«
‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡¯17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»

.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ"ד תימן:16)למעלה ובכת"י רומי, בדפוס
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי שבעת אחרי

ו. הלכה ו פרק למעלה כמבורק זיבה, ימי עשר אחד

.‚ÈÓÈ·e18‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡¯a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙e·ÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י רומי בדפוס
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ"ב, (שבועות, הרי"ף

. בקיאי (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי יכולים) היו (ולא יכלי הוו ולא . .
נשי  ידעי דלא גם) (וראו נמי וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
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קכה d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה
תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא

נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»
CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»

OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«
‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡¯17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»

.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ"ד תימן:16)למעלה ובכת"י רומי, בדפוס
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי שבעת אחרי

ו. הלכה ו פרק למעלה כמבורק זיבה, ימי עשר אחד

.‚ÈÓÈ·e18‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡¯a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙e·ÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י רומי בדפוס
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ"ב, (שבועות, הרי"ף

. בקיאי (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי יכולים) היו (ולא יכלי הוו ולא . .
נשי  ידעי דלא גם) (וראו נמי וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
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‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿
e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
·BÊa28e¯‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÎÈ¯ˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30¯ÚLa31È·v‰ ı¯‡·e32„¯ÙÒ·e ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
·¯Ún·e33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«

ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙqL ¯Á‡ ‰˙‡¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ‰Ï·ËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
- ¯‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי זבה, ונעשית
קמ"ל  דיבורֿהמתחיל לח. נדה רש"י (ראה בזוב יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ"ז שנתפשט.30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי נקראים

ו). יב, (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈae¯Êb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ¯‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ BÈ‡ - ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡¯zL Ìc Ï·‡ ;ÌÈi˜ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ˙·LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ¯‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈
e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ¯‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י

תלמוד.37) תימן: ובכת"י רומי, פ"ז 38)בדפוס למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ¯‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙Ù¯ˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡¯Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê ¯·„Â .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

התלמוד.39) תימן: ובכת"י רומי, קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .L¯BÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa - ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡¯zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ"ה 41) (למעלה משנה' 'כסף ראה הגאונים. בימי נאסר
בבית 42)הי"ח). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא

פ"ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי"ח),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי"ט). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë¯˙È44- ‰˙ˆ¯Â ‡Op‰Ï ‰eÚ·zL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z46‰˙‡¯ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»
‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»

‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»
.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï - ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51¯tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL ¯Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י רומי, מפני 49)בדפוס כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב.51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסףֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב"ד. אליה.54)השגת

.‡Èe¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם
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גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני כיום אצלה, זה יום הרי
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :¯·c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב.76) יג, אליה.77)שבת יתקרב לא שם.78)כלומר,
הראב"ד.79) השגת ראה הט"ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»
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גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני כיום אצלה, זה יום הרי
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :¯·c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב.76) יג, אליה.77)שבת יתקרב לא שם.78)כלומר,
הראב"ד.79) השגת ראה הט"ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
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מים 81) מצקת והיא רוחץ שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של

(מגידֿמשנה). מותר מים ב.83)של סד, שבת

ה'תש"פ  מרחשון ו' שני יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„·BÚÏ ‰ÏÚ·pL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ C¯c »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - ˙eLÈ‡ C¯c ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰5B·Ï Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L „Á‡ .E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·eƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê ¯eq‡a ˙Bn‡6‡¯ÊÚ È„È ÏÚ L¯ÙÓ ÔÎÂ .7¯L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈ·Ï¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף
איסטניס  אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות
ולפני  האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני".
שישבו  האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ
אין  כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה
הזכיר  לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים

.·ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙e˙Á C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙eÊ C¯c ˙È˙ek‰8È¯·cÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡·È ‡nL ‰¯Êb .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ -10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯˜Ó ˙‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰È¯·cÓ el‡ ÔÈ·eiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה

ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי 10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡¯OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï·‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚ··e12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ,‰˜BÏ „·Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה
מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á C¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«
.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."xzi e` l`xyin dxyr ipirl leraiy `ede"

המשך  ב: מיותרות. יתר" "או המילים א: קשה ולכאורה
- לדבר וראיה הוא, מסיני למשה הלכה זה "ודבר ההלכה
מסיני  למשה הלכה של גדרה הרי בזמרי", פנחס מעשה
בפרשה  הדבר נכתב כאן והלא בכתוב, רמז לה שאין הוא
מעשה  והלא מסיני, למשה הלכה צריך מה לשם ג: שלמה.

פנחס. מעשה - הוא רב
בפני  הבועל על היא מסיני למשה ההלכה בזה: והביאור
יותר  היו בפנחס כי רב, מעשה אין זה ועל מישראל, עשרה
עשרה  על כי יתר" או "עשרה הרמב"ם כתב ולכן מעשרה,
שמה  ועוד, רב. מעשה יש מעשרה יתר ועל הלל"מ, צריך
ביאור  גם הוא בזמרי" פנחס מעשה לדבר "ראיה שמזכיר
בשעת  אלא בהן לפגוע רשאי הקנאי "ואין שאח"כ להלכה

כזמרי". מעשה
(254 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
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d`iaקכח ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈
ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««

˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ãycew zegiyn zecewpã

lw idi l` ,oicÎzia zzin ea oi`y itÎlrÎs` df oeer"
."ezenk zeixrd lka oi`y cqtd ea yiy `l` jipira

עניין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
כל  את בו שיש בן להוליד אפשר שלכן הגלויים, מהכוחות

הנפש. מעצם נמשכת ההולדה כי הנפש, כוחות עשר
הנפש  עצם את לוקחים אסורה ביאה שעל־ידי ונמצא

ר"ל. הקליפה למקום
הפסד  בו ש"יש ארמית" "בועל של החטא הוא מזה חמור
עצם  את האדם מוציא בו כי כמותו" העריות בכל שאין
ואפילו  מהערוה שנולד בן כי ישראל, לכלל מחוץ נפשו
בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות, בכל חייב ממזר

ישראל. עם לגבולות מחוץ ויוצא יהודי אינו
(154 cenr 'g wlg y"ewl itÎlr)

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.·È‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ
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,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈
ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««

˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ãycew zegiyn zecewpã

lw idi l` ,oicÎzia zzin ea oi`y itÎlrÎs` df oeer"
."ezenk zeixrd lka oi`y cqtd ea yiy `l` jipira

עניין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
כל  את בו שיש בן להוליד אפשר שלכן הגלויים, מהכוחות

הנפש. מעצם נמשכת ההולדה כי הנפש, כוחות עשר
הנפש  עצם את לוקחים אסורה ביאה שעל־ידי ונמצא

ר"ל. הקליפה למקום
הפסד  בו ש"יש ארמית" "בועל של החטא הוא מזה חמור
עצם  את האדם מוציא בו כי כמותו" העריות בכל שאין
ואפילו  מהערוה שנולד בן כי ישראל, לכלל מחוץ נפשו
בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות, בכל חייב ממזר

ישראל. עם לגבולות מחוץ ויוצא יהודי אינו
(154 cenr 'g wlg y"ewl itÎlr)

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.·È‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ
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עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ ÔaÏ Ì¯B‚ ‰Ê ÌbL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OiÓ BÈ‡Â „·Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È¯‰ .ÌÈ„·Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ Ú¯ÊÏ Ì¯B‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb¯˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע

.„È‰¯·Ú ˙ÚL·e ‡ÈÒ‰¯Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -39C¯„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰Ï·hL ˙ÚnL .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È¯‰ - ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡¯OÈ „ÏÂ ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„·Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ¯¯ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk - „·Ú ÏL42˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡·Ï ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
חורין. בן וחצי עבד בחצי כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,
השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È¯‰ - ˙Ba ˙B·B¯Úz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„·Ú ˜ÙÒ „Ïe‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡¯OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ -45ÏÎÂ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙¯Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿
‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»

ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bib ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,¯·c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ ¯eq‡ Ô¯eq‡ - ·‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙B·˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .¯ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

·‡Bn‰Â ¯Îf‰¯Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï·‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ¯‡Lk „iÓ ˙¯zÓ ˙È·‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני "כך
מואבית". ולא מואבי עמונית,

.ËÈ¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.·ÎÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»
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.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«
.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oaxwe dliahe dlina ,zixal l`xyi eqpkp mixac dyelya"
."'ek

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה. מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה על־ידי גמור גר שנעשה
ובביאור  קרבן. להביא בית־המקדש לכשיבנה חיוב עליו
גר  עדיין מקרי לא לקדשים ש"רק הרוגוצו'בי כתב הדבר
בזמן  וא"כ דבר, לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור,

הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה
בזמן  שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין, וצריך

בזמן  קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ הזה,
עליו  ואין גמור, ישראל עדיין מקרי שלא כיון הוא הבית
שגם  מוכח וא"כ לקדשים, בן־נח כמו ומקרי ישראל דין
על  לומר יתכן איך וא"כ בשלימות, אינה הזה בזמן הגירות
עליהם  שאין בית־המקדש שחרב מאז שהתגיירו הגרים כל

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
שאמר  ל"מי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הם  הרי הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לעניין
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
את  לעודד בכדי רק אמת", ל"תורת מכוון שאינו דבר ח"ו

הגר. עובדיה ר'
לברית, ישראל נכנסו דברים שבשלושה הגם בזה: והביאור
הם  וטבילה שמילה קרבן, לבין וטבילה מילה בין הבדל יש
קרבן  אבל בברית, הכניסה את הפועלים חיוביים עניינים
שעל־ על־דרך הכניסה, את והמעכב המניעה הסרת הוא
את  המעכב הדבר את להסיר גם צריך לבית, להכנס מנת
הזה  בזמן וממילא עלי'", דרביע הוא "ארי' בבחינת הכניסה
ידי  ועל מעכב, הדבר אין תורה שעל־פי הרי קרבן כשאין
מחסר  לא הרוגוצו'בי (ובלשון גמור גר נעשה וטבילה מילה
גר  להיות עיכבו "שקרבנו הלשון הרמב"ם נקט ולכן כלל).
או  גמור" גר אותו "עושה - חיוב של בלשון ולא גמור"

בזה. וכיוצא "מגיירו"
(` oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.·‰ÏÈÓ4,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea¯7˙È¯a eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰ÏÈÓ8:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.e¯ˆÈ E˙È¯·e¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
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קלי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«
.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oaxwe dliahe dlina ,zixal l`xyi eqpkp mixac dyelya"
."'ek

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה. מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה על־ידי גמור גר שנעשה
ובביאור  קרבן. להביא בית־המקדש לכשיבנה חיוב עליו
גר  עדיין מקרי לא לקדשים ש"רק הרוגוצו'בי כתב הדבר
בזמן  וא"כ דבר, לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור,

הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה
בזמן  שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין, וצריך

בזמן  קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ הזה,
עליו  ואין גמור, ישראל עדיין מקרי שלא כיון הוא הבית
שגם  מוכח וא"כ לקדשים, בן־נח כמו ומקרי ישראל דין
על  לומר יתכן איך וא"כ בשלימות, אינה הזה בזמן הגירות
עליהם  שאין בית־המקדש שחרב מאז שהתגיירו הגרים כל

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
שאמר  ל"מי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הם  הרי הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לעניין
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
את  לעודד בכדי רק אמת", ל"תורת מכוון שאינו דבר ח"ו

הגר. עובדיה ר'
לברית, ישראל נכנסו דברים שבשלושה הגם בזה: והביאור
הם  וטבילה שמילה קרבן, לבין וטבילה מילה בין הבדל יש
קרבן  אבל בברית, הכניסה את הפועלים חיוביים עניינים
שעל־ על־דרך הכניסה, את והמעכב המניעה הסרת הוא
את  המעכב הדבר את להסיר גם צריך לבית, להכנס מנת
הזה  בזמן וממילא עלי'", דרביע הוא "ארי' בבחינת הכניסה
ידי  ועל מעכב, הדבר אין תורה שעל־פי הרי קרבן כשאין
מחסר  לא הרוגוצו'בי (ובלשון גמור גר נעשה וטבילה מילה
גר  להיות עיכבו "שקרבנו הלשון הרמב"ם נקט ולכן כלל).
או  גמור" גר אותו "עושה - חיוב של בלשון ולא גמור"

בזה. וכיוצא "מגיירו"
(` oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.·‰ÏÈÓ4,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea¯7˙È¯a eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰ÏÈÓ8:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.e¯ˆÈ E˙È¯·e¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
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רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו
ברמ"א). ס"א,

.‚:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ¯a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa¯˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡¯OÈ Èa È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ10.Ìe·È¯˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mzycwe xn`py ,dxez ozn mcw xacna dzid dliahe"
."mzelny eqake xgne meid

של  הקס"ד רק היה זה מפסוק הלימוד הלא להבין: וצריך
בלא  הזאה ש"שאין מזה נלמד למסקנה אבל הגמרא,
הגמרא  שכוונת פירש רסח) סי' (לטויו"ד ובב"ח טבילה".
אולי  כי לטבילה, שהכוונה זה מכתוב להוכיח שאין רק היא
טבילה  שהיתה המסקנא לאחר אבל לנקיות, היתה
מוכח  טבילה", בלא הזאה "ואין הזאה שהוזכרה מהטעם
טבילה. לעניין הוא שמלותם" ב"וכבסו הכתוב כוונת שגם
(4 dxrd 26 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה  ב: מו, יבמות
יכבס  כתב ולא במים, ורחץ דכתיב . . . קרי ("בעל כיבוס
(בקיבול  כיבוס שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי

.„‰ ‰ˆ¯iLk ,˙B¯B„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙È¯aÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈ¯ˆ -12˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰·˜ Ì‡Â .Ôa¯˜13‡È‰14:¯Ó‡pL .Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ë - »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - Ìz‡ ‰Ó .¯bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa - ˙B¯B„Ï ¯b‰ Û‡15.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי"ד.11) להלן א.12)כמבואר ט, יבמות 13)כריתות
ב. צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י מילה

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?¯b‰ Ôa¯˜ e‰Óe16ÌÈ¯B˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓf·e . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa¯˜ ‡È·È Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב.16) ח, א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט, שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י

.Â,¯‚ BÈ‡ - ÏÓ ‡ÏÂ Ï·Ë B‡ Ï·Ë ‡ÏÂ ÏnL ¯b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
·BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26¯‚ ‰Ê È¯‰ -27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב: מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט

(רש"י). משלשה פחות משפט ואין טז) זה 23)טו, והרי
הי"ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ"א ביוםֿטוב" אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח, סי' (יו"ד ט"ז ראה הי"ז). יוםֿטוב

סנהדרין 25) מהל' (פ"ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
דמי,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה

יבמות). מס' (רשב"א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ÔË˜ ¯b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈ¯ˆ da ÔÈ‡ - ‰Ï·ËÂ ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈ·Ë29Ï·Ë .30¯ib˙Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa31ÔÈ·Ï BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈

ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח, מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק היה לא דאם . . . גר הוי לא
מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני
המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה (הי"ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת
כט). סי' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ"ב דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט).33)ה"י). להלן כמבואר לגוי, והוחזק הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35¯ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·a Ï·BËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני 36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי' יו"ד בב"ח ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח.

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
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ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).

כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י 55)מדרבנן רומי, בדפוס
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·eƒ¿À¿»ƒ

ב.56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL e‡O60Ck ¯·c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ -63LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י ווינציא, שונצין קושטא, רומי, בדפוס
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי  בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י

כה). יב, מהל'60)(שמואלֿב פי"א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב.61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈
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ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).

כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י 55)מדרבנן רומי, בדפוס
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·eƒ¿À¿»ƒ

ב.56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL e‡O60Ck ¯·c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ -63LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י ווינציא, שונצין קושטא, רומי, בדפוס
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי  בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י

כה). יב, מהל'60)(שמואלֿב פי"א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב.61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)

.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈
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˜„v‰ È¯bÓ66‰a¯‰ ÌÈ¯‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈ¯ib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««
ÌB˜Ó ÏkÓ eÏ·hL69‰‡¯zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆

.Ì˙È¯Á‡«¬ƒ»

ב.65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי דיבורֿהמתחיל א.67)ב'תוספות' עט, שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי אופן, בכל

.ÊË¯ib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ¯ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈ·La ‡l‡ el‡ e¯ÊÁ ‡lL Úe„È ¯·c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,¯·c70·e˙k‰ Ô·LÁ - Ìe¯ib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ô¯eq‡·e ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„·BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï e·e ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k ·e˙k‰73‰ÓÏL ‰·È Ê‡ :¯Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב.73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈ¯Á‡ e˜„a ‡lL ¯b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa Ï·ËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,¯ib˙Ó ‡e‰ ¯·c ÏÈ·LaL Ú„B elÙ‡ .¯‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74¯ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ¯‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
¯ÓeÓ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77¯Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡¯OÈk ‰OÚ - Ï·hL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט"ז. למעלה 75)כמבואר שכתב למה נמשך [זה

אמנם  (כסףֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר

להאריך]. ב.76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב. ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני

כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן "סורן", להכתב שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈ¯b Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚k Ï‡¯OÈÏ80¯·c ÏÈ·La ÔÈ¯ÊBÁ Ôa¯L .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

¯Á‡ Ì‰Ó L¯ÙÏ ¯·c‰ ‰L˜Â ,Ï‡¯OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa ¯a„na Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .e¯ib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆

˙BBÈÒp‰ ·¯ ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B¯·˜·e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»

ב.80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב:82)איזה
כב). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי רב.83)וינסו ערב

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ואם 1) תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡B·iLk ?˜„v‰ È¯b ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2¯ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜c·ÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י רומי, כמבואר 3)בדפוס
הי"ד. פי"ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י). ומי 6)וכפויין" בצרתם, להשתתף ראוי "ואיני
(רש"י). לכך" ואזכה יתן

.·ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â7¯·ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL ¯OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ -ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ -«»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈk¯Â14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰·‰‡ ˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע כדי בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב ולגר לעני . . . תלקט לא קצירך ולקט כב) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ"א ושכח "המעמר
יט) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב לא בשדה, עומר ושכחת

אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף לעניים קמה מעט יניח
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי  נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
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ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא

הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙È¯a Ì„25‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב.23)נופלין פ"א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי ב: מז,
מהל'25)מצוה). פ"א משנה' 'כסף ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י). המכה" חולי את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL - ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙B·ÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙·LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס הוא טבילה "עלֿידי שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב.32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ"י

.ÁÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב"ד. השגת ראה א. כט, ערכין
שאינן  מצוות שבע עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
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ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא

הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙È¯a Ì„25‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב.23)נופלין פ"א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי ב: מז,
מהל'25)מצוה). פ"א משנה' 'כסף ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י). המכה" חולי את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL - ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙B·ÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙·LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס הוא טבילה "עלֿידי שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב.32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ"י

.ÁÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ

נראה 34) רבינו "ולדעת הראב"ד. השגת ראה א. כט, ערכין
שאינן  מצוות שבע עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
אחד". דקדוק ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú‰36ÔÈ‡ - »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡¯OÈ È„·Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿̄¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈ¯Lk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ -38È¯wÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,Ô¯ÎOe ÔLÚÂ ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»
,¯‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .¯b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk40B¯ÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿
Ôk ÏÚ ¯˙BÈ BÓi˜Ï ¯eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈

‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»
·LBz ¯‚ ‰È‰È42¯‚ ‡e‰Lk B˙„B·Úa BÓi˜Ï ¯zÓ - ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈

Ï·Bi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „·Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי
א. "אותו".38)מח, תימן: ובכת"י רומי, יש 39)בדפוס

(פ"ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב.40)הי"ב). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח, בני מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰Â¯Ú ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

¯‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰·e ,¯ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46- ˙BÈ¯Ú ¯‡L Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן יֿטו, בהלכות רבינו דברי להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע: והן כלל, קורבה מצד
ב) מנדה. חוץ לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע: והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע: והן קרובים, נשי ד) נח. לבני מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב, מֿדרגה שתים א, מֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מֿדרגה הארבע כל ובגרים: ג. מֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מֿשלש העריות יתר נדה. ואף התורה
הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה

שהיו  אלו אם: צד רק בהן שיש והעריות מגוי, קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי רבנן, גזרו לא האב, שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע כי בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע: הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב.45)מאמו. נח, ה"ה.46)סנהדרין פ"ט

.‡È¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ47„·ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
¯¯ÁzLpL48¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L ¯Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

·iÁ BÈ‡ -49.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב, ב.48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.·È‰¯Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

e¯Ò‡52‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰¯eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ - d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב, לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י
ס"א. רסט סי' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני ה"י.54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡60¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
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d`iaקלו ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ
˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם
שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈
.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚¯‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע, – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ"ט הבהמה את הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈ¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡¯OÈÏ ‡l‡85ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï·‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„·ÚÏ88ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡¯OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב"י מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי מי וכל ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי. על 87)של הבא ישראל אבל חייב. עליה הבא שגוי

לאשת  פרט רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי, אשת
כן  גם - גוי אשת על הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים"

(הי"ז). למעלה כמבואר גוי מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב אשת
על 91) הבא גוי אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב. - עבד אשת
ועכו"ם.

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



קלז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'e ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ
˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם
שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈
.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",
יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"

תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚¯‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע, – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ"ט הבהמה את הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈ¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡¯OÈÏ ‡l‡85ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï·‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„·ÚÏ88ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡¯OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב"י מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי מי וכל ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי. על 87)של הבא ישראל אבל חייב. עליה הבא שגוי

לאשת  פרט רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי, אשת
כן  גם - גוי אשת על הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים"

(הי"ז). למעלה כמבואר גוי מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב אשת
על 91) הבא גוי אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל

ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב. - עבד אשת
ועכו"ם.
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ה'תש"פ  מרחשון ז' שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר

ומי  שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי
הבא  וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים מיני שלושה
אם  האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰Â¯ÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

¯ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
„Á‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
¯Bc Ìb :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,¯ÓBÏk .È¯ÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי  בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.·‡OpL ÈÏ‡¯OÈ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OpL ¯ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ - ÔÈLecw‰ ¯Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙¯ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡ - Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙e¯ÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰ .¯‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

¯Lk „Ïe‰ -11.‰Â¯Ú dÈ‡ È¯‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
בלי  קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי  פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'

ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר
לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;¯Lk „Ïe‰ -«»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ˙¯ÊÓn‰12˙„·BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¯ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
¯ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈ¯b ¯‡Lk ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ -¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„·Ú ¯‡Lk ,¯Lk „Ïe‰ - B¯¯ÁL .„·Ú „Ïe‰ -«»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡¯OÈ ˙·a ¯zÓe ,ÔÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני

.„„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.‰„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.

.Ê.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
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Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»
.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ
.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
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קלט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»
.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק
הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,

ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא
ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ
.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,

.ÁÈ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
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ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ
BÓk ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÈÒe¯‡Ó ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ‰˜c·ƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿

.e¯‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:·‡‰ ¯Ó‡ .·‡‰ ‡l‡ ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙e¯Lk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
¯Lk „Ïe‰ È¯‰ - Èz¯aÚ˙ „·ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ ¯aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È¯·„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49) ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
¯zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa ·¯L ,Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ - dÓˆÚ ‡È‰ Ï·‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡ - ÈcÓ ¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰È·Ï52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡B·Ï ¯zÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
¯eÒ‡ È‡cÂ ¯ÊÓÓ - ÈÈ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡B·Ï»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡B·Ï ˙B˜Ùq‰ Ì‚ e¯Ò‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
¯ÊÓÓ Ï·‡ ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - È‡cÂ ¯ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡¯OÈ ˙a ‡OÏ ¯eÒ‡ - ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.·Î¯eÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙¯ÊÓÓ elÙ‡Â .˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
¯ÊÓÓ ÈM‰Â ¯ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰¯eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - Ì‰È¯·c ÏL ¯ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙B˜Ùq‰ ¯‡L ÔÎÂ .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לספק

.‚Î- ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ
,eÓi˜È ‡Ï - e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿

Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B·‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈

‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈ¯b‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ
.Ìe‚t‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על ואף
לאווין. אשה.55)בחייבי לשאת

.„ÎB‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ¯¯ÁLÓe ¯‚ B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰ - ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
·B¯ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚¯‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ -57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם
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ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ï¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt2Ï‡¯OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚ·e3˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL4.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â5˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe6‰È˙ elÙ‡Â .7B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡8.BÏ ˙¯zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי 3)כלומר לאוין חייבי בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.·e¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
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קמי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ï¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt2Ï‡¯OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚ·e3˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL4.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â5˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe6‰È˙ elÙ‡Â .7B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡8.BÏ ˙¯zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי 3)כלומר לאוין חייבי בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן

גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.·e¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
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‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰¯eÒ‡ È¯‰L ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰¯Bz‰ ÔÓ9. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
דכא  שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏL·e .BlL „Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈa·e ,„Èba :¯Îf‰ ÏÒtiL ¯LÙ‡ ÔÈ¯·È‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈ·M·e«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Cc B‡ el‡10. ≈ƒ«¬≈∆»

חכמת 10) שיחייב ממה הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל
פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע

.„‰¯ËÚ‰ ˙¯ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
B‡11‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ12L‡¯Ó ˙¯Î Ì‡Â .ÏeÒt - ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…

ÛwÓ ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ ¯izLÂ ‰¯ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
„Èb‰ ÏÎÏ13‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙¯Î .¯Lk - ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

ÒBÓÏ˜k14·Ê¯Ók B‡15.¯Lk - ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם אבל

(רש"י).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון שנחקק

(רש"י). צינור" כמין באמצע

.‰‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt -»ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰¯ËÚÓ16;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙·kÚÓ dlk ‰¯ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚ¯Ê ˙·ÎL ˙B‡¯Ï ¯ÊÁÂ ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·L ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba ÔÈzLnL ÏÈ·MÓ17. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙¯Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰¯ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰Ó18B‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙¯Î .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰·wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ¯‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÏÈ·LÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ ·wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈
ÌÈn‰ ÏÈ·MÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ

.¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·MÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk - ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ ·Ïk B‡ Ì„‡ B˙¯kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙e¯k „ÏB Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ¯·‡ epnÓ eÏË·e BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡B·Ï ¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,Ú¯Ê È¯·È‡ „ÈÒÙ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈ¯B‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
¯·cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :·e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.‡È¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa19. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו ודעת
פטור. כתב:

.·ÈÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰20È„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ21- ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי 21)סמים נגע שלא כיון
מסתרס. ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
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תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;
בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה
בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה

פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה
ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב.20) כט, לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25¯Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ e¯Ê‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח, של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני
פ"א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח. פ"א למעלה ביאורנו ראה ה"ב). שבת מהל'

שדומה 24) מפני אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס"ק ז, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור דמי" כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה  כנס שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡30ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈ¯·c ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

ב.30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע"י  כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
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תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;
בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה
בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה

פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה
ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»
,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב.20) כט, לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25¯Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ e¯Ê‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח, של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני
פ"א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח. פ"א למעלה ביאורנו ראה ה"ב). שבת מהל'

שדומה 24) מפני אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס"ק ז, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור דמי" כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה  כנס שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡30ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈ¯·c ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

ב.30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע"י  כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
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היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור
אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Le¯b ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡·e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - Ck ¯Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙¯zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף, שבאיסור מפני
מלקיות.36) ארבע למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙¯Ò‡Â ¯eq‡ da ÛÒB - ‰Le¯b ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37¯eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
.‰Óe¯˙a ˙¯Ò‡ È¯‰L ,¯eq‡ da ÛÒB - ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ d¯ÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB - ÔBˆ¯a38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck ¯Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Le¯b‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

- ‰Ê ¯„Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט.37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואףֿעלֿפי

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף. איסור 39)איסור אחרי שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע, זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף, איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰L¯b˙ B‡ ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰¯eÒ‡ -41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט, יבמות

.·ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe¯‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰Ó·È BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
¯Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ËBÈ„‰46Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÒe¯‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח". מעמיו א.43)בתולה  כ, מה 44)שם "ומפני

וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי בהן תופסין
ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי שניה, פעם
יבום  מהל' (פ"ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף קידושי
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ"א). פ"ב, יבמות יוםֿטוב', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ"ב מפני 47)הביאה" שם.

גדול. לכהן שנתמנה לפני אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט, מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
¯b·zMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··51‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dleza dxrp `yiy lecb odk lr dyrÎzevn"

ביום  רק הוא נשוי להיות צריך גדול שכהן שהדין אף
נשוי, להיות החיוב עליו אין הזמנים בשאר אבל הכיפורים,
עשה, מכלל הבא לאו שהוא כאן הכוונה דעות לכמה הנה
מלשון  משמע וכן בתולה, שאינה מי לשאת שאסור היינו
נשא  לא שאם כתב שלא מזה המשניות, בפירוש הרמב"ם

ב'עשה'. עובר בתולה
(5 dxrd 172 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

א.49) נט, בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני ולא אחד בית
ולא  אחת יקח", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי את לפרש ונדחק א. נט, יבמות במס' מסוגיא
שהקשה  הראב"ד, בהשגת וראה עיי"ש. רש"י, כפירוש שלא
נשים  יהוידע לו "וישא ג) כד, הימיםֿב, (דברי מהכתוב
הראב"ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי ליואש השיא שיהוידע שם, הפירוש שהרי

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…

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



d`iaקמד ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»
dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה הט"ז:67)הקטנה פי"א,
כמי  זו הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל

קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב.שם69)החולץ לה,

.ËÈ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz -73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני 73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני, הכהן שלגבי

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .78- ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ"ט כמבואר בביתֿדין, הוחזק והקול
כמגורשת.75)הכ"ב. לכהן פט,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. בבית78ֿ)פ"י, הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰¯e¯a ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."dl oiyyeg oi` ,xira dpfn `idy lew dilr `vi

של  וגדולתה ישראל, בת של מעלתה מודגשת זו בהלכה
למצב  בהגיעה שאפילו ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששין אין אף־על־פי־כן בעיר" מזנה שם לה ש"יצא
רבקה  שרה בת ישראל, שבת כיון לכהונה. בנוגע אפילו
חז"ל  ובלשון כשרות, בחזקת לעולם שהיא הרי ולאה, רחל
שלא  ישראל של שבחן "להודיע דברי בת שלומית בעניין

הכתוב". ופרסמה זו, אלא בהם נמצא
טמאה  בהמה בגנות "אפילו חז"ל אמרו הרי להוסיף: ויש
של  בגנותה תדבר שהתורה יתכן ואיך הכתוב", דיבר לא
פרסמה  - דברי" בת שלומית אמו "ושם ישראל בת
שרק  לכל, נודע שבזכותה הגדול שבחה שזה אלא הכתוב.

הכתוב". ופרסמה היתה "אחת
שיתפרסם  כדי בכוונה נעשו אלו שמעשיה לומר ויש
ופרסמה  זו אלא בהם נמצא שלא ישראל של "שבחן
העולם, אומות בקרב גם הדבר שהתפרסם עד הכתוב"
בגופם  "ואם בפרך ישראל את העבידו שמצרים ובשעה
שהש"ר) המדרש (לשון בנשותיהם" ק"ו שולטים, היו

כלה". אחותי נעול "גן הקב"ה אמר ממש זמן ובאותו
כך, כדי עד זכות לימוד היתכן דהו, מאן יתמה ואם
שלטובה  עצים במקושש דוגמתו מצינו הרי לו: אומרים
ישראל  שידעו שכדי אודותיו מספרת שהגמרא נתכוון,
השבת  את וחילל עמד השבת, מחלל את דנין מיתה באיזו
מחלל  של דינו ישראל כל וידעו זו במיתה שימות כדי
שכוונתה  דברי, בת בשלומית לומר יש ועל־דרך־זה השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבחן ולהודיע שמים לשם היתה
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‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»
dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה הט"ז:67)הקטנה פי"א,
כמי  זו הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל

קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב.שם69)החולץ לה,

.ËÈ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz -73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני 73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני, הכהן שלגבי

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .78- ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ"ט כמבואר בביתֿדין, הוחזק והקול
כמגורשת.75)הכ"ב. לכהן פט,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. בבית78ֿ)פ"י, הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰¯e¯a ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."dl oiyyeg oi` ,xira dpfn `idy lew dilr `vi

של  וגדולתה ישראל, בת של מעלתה מודגשת זו בהלכה
למצב  בהגיעה שאפילו ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששין אין אף־על־פי־כן בעיר" מזנה שם לה ש"יצא
רבקה  שרה בת ישראל, שבת כיון לכהונה. בנוגע אפילו
חז"ל  ובלשון כשרות, בחזקת לעולם שהיא הרי ולאה, רחל
שלא  ישראל של שבחן "להודיע דברי בת שלומית בעניין

הכתוב". ופרסמה זו, אלא בהם נמצא
טמאה  בהמה בגנות "אפילו חז"ל אמרו הרי להוסיף: ויש
של  בגנותה תדבר שהתורה יתכן ואיך הכתוב", דיבר לא
פרסמה  - דברי" בת שלומית אמו "ושם ישראל בת
שרק  לכל, נודע שבזכותה הגדול שבחה שזה אלא הכתוב.

הכתוב". ופרסמה היתה "אחת
שיתפרסם  כדי בכוונה נעשו אלו שמעשיה לומר ויש
ופרסמה  זו אלא בהם נמצא שלא ישראל של "שבחן
העולם, אומות בקרב גם הדבר שהתפרסם עד הכתוב"
בגופם  "ואם בפרך ישראל את העבידו שמצרים ובשעה
שהש"ר) המדרש (לשון בנשותיהם" ק"ו שולטים, היו

כלה". אחותי נעול "גן הקב"ה אמר ממש זמן ובאותו
כך, כדי עד זכות לימוד היתכן דהו, מאן יתמה ואם
שלטובה  עצים במקושש דוגמתו מצינו הרי לו: אומרים
ישראל  שידעו שכדי אודותיו מספרת שהגמרא נתכוון,
השבת  את וחילל עמד השבת, מחלל את דנין מיתה באיזו
מחלל  של דינו ישראל כל וידעו זו במיתה שימות כדי
שכוונתה  דברי, בת בשלומית לומר יש ועל־דרך־זה השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבחן ולהודיע שמים לשם היתה
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ש"אין  הרמב"ם כתב המשניות בפירוש בעצמך, והגע
מהיטבאל" אשתו "ושם ומצרים" כוש חם "ובני בין הפרש
ו"שמע  אלוקיך" הוי' "אנכי ובין פלגש" היתה "ותמנע
המדברים  פסוקים שהם הגבורה" מפי הכל כי ישראל"
על־אחת־כמה־ העולם, לאומות ובנוגע תורה, מתן קודם
עצים, ובמקושש ישראל בבת המדברים הפסוקים וכמה
בהלכות  בירור בתורה, חדשים עניינים נוספו שעל־ידם

ישראל. של שבחן ופרסום שבת
(a oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק שם,82)שם.81)אפילו
אלא  משפחה בפסולי פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי

(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת
ה"יב.84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר

ה"ט.87)שזנתה.86)הט"ו. פי"ח להלן כמבואר

ה'תש"פ  מרחשון ח' רביעי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר

אשה  (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה
אם  נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קידשתי
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡¯OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚ·pL Ï‡¯OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ ¯eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
ÏÏÁÏ ‰ÏÚ·pL B‡5‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈

BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.·‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈

È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈
‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ

ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ
.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.‚‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»
.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»
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d`iaקמו ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.ÈÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.·È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚Èe¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
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„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.ÈÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.·È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚Èe¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
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ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.ÂË¯ÈÚa ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯42elÙ‡ ,¯ÈÚa ‰¯aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „·ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk - Úe·w‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ· ¯LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר
אבל  בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב
אל  או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא  למי לשם, שהלך
מכיוון  הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט,
קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.ÊËÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz - Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈ¯Lk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»

Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.ËÈ‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.·Î˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
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d`iaקמח ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»
.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«

˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆

ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.‡ÔÎÂ .‰p‰k ¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙2. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.·ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL3 ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL4, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ5. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות
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‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»
.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«

˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆

ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.‡ÔÎÂ .‰p‰k ¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙2. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.·ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL3 ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL4, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ5. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות
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בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ12‡Ï - ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ13. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי
יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ14d˙B‡ ‰OÚ - «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ15‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .e¯‡aL BÓk ,16, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ17‡aL Ô‰k ,18Ì·ÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,¯Lk „Ïe‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈

‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k È¯eq‡Ó19‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»
ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ

.‰p‰k È¯eq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי  לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי זה שאין מפני לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי כהונה, שניה 17)מאיסורי שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי שהרי

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ - ˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ20, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰ - ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â ¯Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰¯·Ú ˙thÓ21. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆

ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰È¯·cÓ22ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁ23, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ24Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,25. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡Â26B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡27 ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ28Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .29Ï·‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa30. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי 23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי 24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק. על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק שעל
דבריהם. של מאיסור גרע שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". יצאו הכהנים,

.‡È¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ31. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.·Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ
·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈
Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê Ô‰a32. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈

‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â33d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»
B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ34. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן

לכהונה. כרבי 33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי

האם.34) מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

.‚ÈÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
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d`iaקנ ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈
.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈
.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó41ÔÈLLBÁ - «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ42ÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ בני שני ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈL43Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL44 ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆
˙e„·Ú45- ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ

‡OÈ ‡Ï46Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«
‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡47È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ

Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È·‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
איֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב שאם מפני ובחלל,
התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב אם שהרי
בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב

אם 45)עבדות. שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כשר, הרי הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק

מהן". שלמעלה בודק

.ËÈÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡¯OÈ B‡48„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ -49, ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואףֿעלֿפי 48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק כדי קנס,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
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˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈
.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈
.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó41ÔÈLLBÁ - «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ42ÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ בני שני ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈL43Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL44 ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆
˙e„·Ú45- ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ

‡OÈ ‡Ï46Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«
‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡47È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ

Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È·‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
איֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב שאם מפני ובחלל,
התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב אם שהרי
בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב

אם 45)עבדות. שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כשר, הרי הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק

מהן". שלמעלה בודק

.ËÈÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡¯OÈ B‡48„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ -49, ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואףֿעלֿפי 48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק כדי קנס,
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LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆ¯iLk LÈ‡‰ ˜c·È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜c·z ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Ú¯e‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.·Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ¯ÊÓÓ BÏ ÔÈ¯BwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ - ˜˙BLÂ „·Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ
ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe51, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע השותק זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk - ÏÏÁ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙pL ‰ÁtLÓ52 ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰¯eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡Ó53Ì‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡54¯Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk - È‡cÂ ÏÏÁ da ·¯Ú˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;˜c·iL „Ú Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰55;È‡cÂ ¯ÊÓÓ B‡ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ ¯eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ¯ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e¯‡aL BÓk56. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב זה

חלל, כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי, הלכה יח פרק למעלה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa -3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰È¯·c ÏL6‰Óe¯z Ï·‡ ;7‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,

ב.4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה
(רש"י). ולירושלים למקדש חוץ הארץ) (בגבולי בגבולין

מדרבנן.6) אלא אינה הנשמר 7)שחיובה אדם אוכל "כל
להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב הארץ, מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח, (דברים שנאמר לכהן, ראשית ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ"ב לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ"ה כתובות,

.·ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dlrnle gafndn oiwcea oi`..."

שהרי  ישראל, של מעלתם על נפלא לימוד יש זו בהלכה
בית  שאין שבזמן ונמצא תקנום", תמידין כנגד "תפילות
תפילות  - המזבח גבי על העבודה נעשית קיים המקדש
לוי  כהן מישראל, ואחד אחד כל על־ידי - תמידין כנגד

גר. ואפילו וישראל
תפילה  הל' (רמב"ם מהתורה מצות־עשה היא התפילה
לכל  אלא סגולה ליחידי שייכת אינה זו ומצוה ה"א) פ"א
במעמדו  הבדל ללא מה, לדבר הצריך מישראל אחד
יש  אז גם אחר, או זה רוחני עניין בו חסר אם ואף ומצבו.
הברכות, כל מקור שהוא לקב"ה להתפלל ציווי עליו
על  שציווה הוא שהרי תפילתו מקבל בוודאי והקב"ה
שגם  לנשים, גם שייכת זו שעבודה כך כדי ועד התפילה.
רק  נפעלים היו הבית שבזמן העניינים כל את פועלות הן

סגולה. יחידי על־ידי
כתב, שכבר מה על בדבריו סומך שהרמב"ם הכלל ידוע
את  לומדים כאשר ובענייננו, אחר־כך. הנכתב על לא אבל
הלכות  למדו כבר ולמעלה", מהמזבח בודקין ש"אין ההלכה
מנין  שיהא "תיקנו שם הרמב"ם דברי ואת תפילה
ישנו  הזה בזמן שגם היינו הקרבנות", כמניין התפילות
וא"כ  תפילה, ידי על המזבח גבי על שימוש של העניין
ששימש  כהן בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל נמצא

בדיקה". צריך ש"אינו המזבח גבי על
ב"עיקבות  ובפרט הגלות, בזמן ביותר מודגש זה עניין
שהיה  מי ראשונים שבדורות אור' ב'תורה מבואר משיחא",
שהיה  ומי נביא, או גדול צדיק במדריגת זכאי היה זכאי
בהם  אין האחרונים בדורות אך גמור. רשע היה חייב
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כאשר  הבית בזמן טובים. כ"כ צדיקים ולא כ"כ רשעים
הקליפה  התגברות גם היתה בתוקף, אלוקות גילוי היה
גדול, בתוקף עבודה־זרה של הרע יצר גם היה ולכן בתוקף,
התגברות  תוקף גם התבטל בגילוי הירידה ולאחרי
שדווקא  ונמצא עבודה־זרה. של הרע יצר כולל הקליפה,
ואחד  אחד כל של והקשר הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן

ובשלימות. בתוקף הוא הקב"ה עם מישראל
אבל  והשגה, בהבנה אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי
גדול, בתוקף הוא הפשוטה האמונה עניין הגלות בזמן
משה  "והאיש הפסוק על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע
דעקבתא  לדרא ביחס היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו
וכו' המלעיגים הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא,

פשוטה. אמונה מתוך גדול הכי בתוקף עומדים
(jli`e 2508 cenr ,'c wlg d"nyz zeiecreezd itÎlr)

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
וראה  סג. ב, עזרא בספר ככתוב נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס'

.„‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡È¯wÓ19ÔBL‡¯ ‰¯Bza20‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליחֿציבור כשמגיע לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליחֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס. כך משום אותו ב.18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב.19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי"ב ישראל" ואחריו לוי ואחריו ראשון,

הי"ח).

.‰ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈

ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ
.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰È¯Á‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡ - ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰¯Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י
ב.24) עט, שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ
ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È·‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿̄»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ ¯Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa29‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב.31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ33Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e34ÔÓ ÔÈÏÚÓ - ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙B¯ËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‰‡È¯wÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב.32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
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כאשר  הבית בזמן טובים. כ"כ צדיקים ולא כ"כ רשעים
הקליפה  התגברות גם היתה בתוקף, אלוקות גילוי היה
גדול, בתוקף עבודה־זרה של הרע יצר גם היה ולכן בתוקף,
התגברות  תוקף גם התבטל בגילוי הירידה ולאחרי
שדווקא  ונמצא עבודה־זרה. של הרע יצר כולל הקליפה,
ואחד  אחד כל של והקשר הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן

ובשלימות. בתוקף הוא הקב"ה עם מישראל
אבל  והשגה, בהבנה אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי
גדול, בתוקף הוא הפשוטה האמונה עניין הגלות בזמן
משה  "והאיש הפסוק על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע
דעקבתא  לדרא ביחס היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו
וכו' המלעיגים הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא,

פשוטה. אמונה מתוך גדול הכי בתוקף עומדים
(jli`e 2508 cenr ,'c wlg d"nyz zeiecreezd itÎlr)

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
וראה  סג. ב, עזרא בספר ככתוב נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס'

.„‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡È¯wÓ19ÔBL‡¯ ‰¯Bza20‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליחֿציבור כשמגיע לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליחֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס. כך משום אותו ב.18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב.19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי"ב ישראל" ואחריו לוי ואחריו ראשון,

הי"ח).

.‰ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈

ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ
.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰È¯Á‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡ - ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰¯Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י
ב.24) עט, שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ
ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È·‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿̄»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ ¯Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa29‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב.31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ33Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e34ÔÓ ÔÈÏÚÓ - ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙B¯ËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‰‡È¯wÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב.32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
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‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.‡È,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡¯ :¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»

B‡ ,Ô¯b‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe¯˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
¯wLÈÂÏ ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ - ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ

ÈL ‡¯˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k ¯Á‡ ‰¯Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ -41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט, למעלה כמבואר
אחד. עד פי על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.·È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙È·a ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡¯L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰¯ÎÓÏ ‰Óe¯zÓ B˙M¯È43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡ - È‡ Ô‰k :¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïe·b‰ ÈL„˜a45¯ÒB‡ Ï·‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le¯‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ - ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚ·p‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»

ב.44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי  שאין ומכיון ה"ט, למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי

ה"ט. או 47)פי"ח לישראל מתחילה הוחזק שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע כהונה, מפסולי
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק'). ('חלקת חללים ספק הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«̄≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט. למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי"ח). עבדים מהל' (פ"ח תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח תינוק שסתם "מפני
התרומה.54)(רש"י). את יטמאו שלא כדי

.ÂË¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ

B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«
‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆

‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»
‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ

ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆
.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח, קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י
אחד. עד 58)כעד רק ויש לכהן אביו הוחזק שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ -«¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ
ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È¯‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני כנגד עדים שני יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב.63) ק, שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
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È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈
Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»

Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ
LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈

- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»
.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eOÌÈ70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב.70) על גזירתם והסמיכו ב. ק, שם

.Î,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ
.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

ה'תש"פ  מרחשון ט' חמישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר

מן  אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא

לבטלה  זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן;
ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈ¯·È‡ C¯c ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ
È¯‰ - ¯Oa ·e¯˜a ‰‰Â ‰Â‡z C¯c ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈

‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏ·Ï :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬
˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯Ó‡Â .¯ÓB‚Â ˙·ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«

È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·„Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯ÓBÏk - ‰Â¯Ú∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈
‰Â¯Ú Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי  גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.·ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - el‡ ˙BwÁÓ ¯·„ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓ¯Ï B‡ ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ı¯˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯Ú‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â .L‡…̄«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .¯eÒ‡ - dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê ¯·„Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ec¯Ó«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Û¯z‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk - ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.¯eÒ‡ - d¯ÚO ˙B‡¯Ï B‡ ‰Â¯Ú‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק ככל
חכמים. דברי ערוותה.8)על

.‚È·iÁa ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰Â9¯zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„·Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡¯iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡¯L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙È¯a :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .˙eÊ C¯c ÏkzÒÈ ‡Ï Ï·‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èz¯k»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
- ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚ L‡…̄ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
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È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈
Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»

Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ
LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈

- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»
.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eOÌÈ70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב.70) על גזירתם והסמיכו ב. ק, שם

.Î,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ
.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

ה'תש"פ  מרחשון ט' חמישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר

מן  אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא

לבטלה  זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן;
ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈ¯·È‡ C¯c ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ
È¯‰ - ¯Oa ·e¯˜a ‰‰Â ‰Â‡z C¯c ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈

‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏ·Ï :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬
˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯Ó‡Â .¯ÓB‚Â ˙·ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«

È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·„Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯ÓBÏk - ‰Â¯Ú∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈
‰Â¯Ú Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי  גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.·ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - el‡ ˙BwÁÓ ¯·„ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓ¯Ï B‡ ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ı¯˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯Ú‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â .L‡…̄«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .¯eÒ‡ - dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê ¯·„Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ec¯Ó«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Û¯z‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk - ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.¯eÒ‡ - d¯ÚO ˙B‡¯Ï B‡ ‰Â¯Ú‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק ככל
חכמים. דברי ערוותה.8)על

.‚È·iÁa ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰Â9¯zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„·Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡¯iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡¯L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙È¯a :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .˙eÊ C¯c ÏkzÒÈ ‡Ï Ï·‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èz¯k»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
- ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚ L‡…̄ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
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ÔÈ‡Â .„·Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.ÂÌ„‡ ÏL BaÏ ÔÈ‡L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜aÁÓ‰«¿«≈««ƒ»¬»∆≈ƒ∆»»
BÙ˜B11B˙BÁ‡ ÔB‚k ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜MpL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ¿¬≈∆∆ƒ≈¿««≈∆¿¬

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‡ ˙BÁ‡Â ‰ÏB„b‰«¿»«¬ƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈
,¯˙BÈa ‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ‰‡‰ ‡ÏÂ ‰Â‡z ÌL»«¬»¿…¬»»¿»¬≈∆¿À∆¿≈
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡L .‡e‰ ÌÈLtË ‰OÚÓe ,‡e‰ ¯eÒ‡ ¯·„Â¿»»»«¬≈ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ
d·Ï Ì‡‰Ó ıeÁ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰Â¯ÚÏ¿∆¿»¿»≈¿»≈¿«»≈»≈ƒ¿»

.Bz·Ï ·‡‰Â¿»»¿ƒ

חטא.11) לידי שיבוא חרד לבו אין כלומר,

.ÊBnÚ ÔLÈ˙Â ,d˜MÏe Bza ˜aÁÏ ·‡‰ ¯zÓ ?„ˆÈk≈«À»»»¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ,da ÌÚ Ì‡‰ ÔÎÂ ,¯Oa ·e¯˜a¿≈»»¿≈»≈ƒ¿»»¿«∆≈
„Ú ‰ÏB„b ˙a‰Â ÏB„b Ôa‰ ‰OÚÂ eÏÈc‚‰ .ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿ƒ¿«¬»«≈»¿««¿»«
,B˙eÒÎa ÔLÈ ‰Ê - Ánˆ C¯ÚOe eÎ ÌÈ„L eÈ‰iL∆ƒ¿»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«∆»≈ƒ¿
„ÓÚÏ ‰LBa ˙a‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .d˙eÒÎa ‰LÈ ‡È‰Â¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»««»«¬…

˙‡OpL B‡ ,‰n¯Ú ‰È·‡ ÈÙÏ12‰LBa Ì‡‰ Ì‡ ÔÎÂ , ƒ¿≈»ƒ»¬À»∆ƒ≈¿≈ƒ»≈»
- ÌÈpË˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰n¯Ú da ÈÙa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¬À»¿««ƒ∆≈¿«ƒ
‡l‡ Ì‰nÚ ÌÈLÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÌÏk‰Ï eÚÈb‰MÓƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈≈∆≈¿≈ƒƒ»∆∆»

.Ô˙eÒÎaƒ¿»

נתקדשה.12) ואפילו

.Á˙BÏÏBÒÓ‰ ÌÈL13‰OÚnÓe ,¯eÒ‡ - BÊa BÊ »ƒ«¿¿»»ƒ«¬≈
ı¯‡ ‰OÚÓk :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ e¯‰Ê‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆À¿«¿»»∆∆¡«¿«¬≈∆∆
?ÌÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .eOÚ˙ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…«¬»¿¬»ƒ∆»ƒ
˙‡O ‰M‡Â ,‰M‡ ‡OB ‰M‡Â ,LÈ‡ ‡OB LÈ‡ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ»ƒ≈
ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ê ‰OÚnL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈL‡ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ««ƒ∆«¬∆∆»≈
ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙B¯Ò‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿
˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ ¯Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿

ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡¯Â¯eq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ
ÚBÓe ,‰Ê ¯·cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙¯zÓ - Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ - BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB¯ Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡·e] ,‰ˆ¯iL ¯·‡Â ¯·‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙·ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ;[dk¯„k ‡lLÂ dk¯„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰Ïh·Ï Ú¯Ê∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡¯ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÏBÚ‰ C¯cÓ ¯eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È¯‰ .¯p‰ ¯B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È¯‰ - ˜eÏc ¯p‰ ‰È‰Â ¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ
ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È¯‰ - CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈

ÏB„b C¯ˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C¯„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰a¯Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚¯˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈ¯ea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ Ïh·È¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡¯a17„Ú ‰¯Bza e‡¯˜È ‡lL ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚ·Ï »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.·ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙e¯ÎL CBzÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡a ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡¯È ‡È‰Â dÁ¯k»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL¯‚Ï BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„¯BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ
ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙Ú·Bz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡·e BzL‡ ÏÁ¯ ÏÚ ‡B·Ï Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk - ˜ÙÒ Ôa‰ È¯‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
È¯eqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„¯Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯¯Ba ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡¯È ‡lL ;‰¯Èc ˙È·a ‡l‡ ,ÔÈÒc¯Ù·e ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈb¯ÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡È·a Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂË¯ÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…
˙È·a ¯e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁ¯nÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»
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d`iaקנו ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÂÈ·‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .¯zÓ -À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁ¯nÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚe¯t Ï‡¯OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡¯ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«

ÂÈ¯Á‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰¯Êb .‰È¯Á‡ d·e¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C¯„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL¯‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰¯BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï·‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b ¯eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»
·LBÈ ‡e‰ Èeca - ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈

‚¯‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«
.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡È·È B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ - ¯e‰¯‰ BÏ ‡B·È Ì‡ ‡l‡ .¯e‰¯‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰¯Bz È¯·„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡·‰ È¯·cÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bt¯Ú ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו

.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁ·e ‰Ó‰·a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈa¯ÓÏ ¯zÓe .‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.¯e‰¯‰ È„ÈÏ e‡B·È ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL ¯Óˆ È„‚·a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈ·k‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,¯eÒ‡ - d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.·ÎCl‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈ¯Á‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı¯ ‡l‡ ,‰È¯Á‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ È¯Á‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁ¯iL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡Â .ı¯‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ·¯˜z Ï‡Â :¯Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLe·Óa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
‡Ï B¯eaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…

ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï - ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï - ÈeO BÈ‡L ÔÈ·e ÈeO ÔÈ·e .¯zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»
.ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
יהודה  לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î¯‡t˙‰ - ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆
BzL‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ¯‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿

Ô‰L ,˙Ó‡‰ È¯·„Ï È‡·‰ È¯·cÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈
.ÌÈLB„w‰ ··Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙B·e ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È - ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜¯ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .¯e‰¯‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï ¯eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa ·LÈÏ È‡M¯ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰˜Êe ‰¯˜Ú26‰M‡Ï ˙eL¯e . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

¯eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈ¯ÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ Ì¯Bb ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה מצות  קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎ¯e„z ‡Ï - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»
Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È ‡nL ,¯ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈

ÈB·na BnÚ ¯e„z ‡Ï -29.ÈB·Ók ÔBc ÔË˜ ¯ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»
‰Le¯‚e .BÚ·˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ - BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ - ÔÈ„Ï L¯‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ30˙¯zÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰L¯b˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ¯e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ·˙Ï31- da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .¯eÒ‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰ - dlL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים

למבוי. פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי "ואי
להו  משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר

מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.ÁÎ;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
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קנז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÂÈ·‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .¯zÓ -À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁ¯nÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚe¯t Ï‡¯OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡¯ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«

ÂÈ¯Á‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰¯Êb .‰È¯Á‡ d·e¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C¯„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL¯‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰¯BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï·‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b ¯eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»
·LBÈ ‡e‰ Èeca - ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈

‚¯‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«
.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡È·È B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ - ¯e‰¯‰ BÏ ‡B·È Ì‡ ‡l‡ .¯e‰¯‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰¯Bz È¯·„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡·‰ È¯·cÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bt¯Ú ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו

.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁ·e ‰Ó‰·a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈa¯ÓÏ ¯zÓe .‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.¯e‰¯‰ È„ÈÏ e‡B·È ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL ¯Óˆ È„‚·a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈ·k‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,¯eÒ‡ - d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.·ÎCl‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈ¯Á‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı¯ ‡l‡ ,‰È¯Á‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ È¯Á‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁ¯iL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡Â .ı¯‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ·¯˜z Ï‡Â :¯Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLe·Óa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
‡Ï B¯eaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…

ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï - ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï - ÈeO BÈ‡L ÔÈ·e ÈeO ÔÈ·e .¯zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»
.ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
יהודה  לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î¯‡t˙‰ - ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆
BzL‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ¯‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿

Ô‰L ,˙Ó‡‰ È¯·„Ï È‡·‰ È¯·cÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈
.ÌÈLB„w‰ ··Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙B·e ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È - ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜¯ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .¯e‰¯‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï ¯eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa ·LÈÏ È‡M¯ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰˜Êe ‰¯˜Ú26‰M‡Ï ˙eL¯e . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

¯eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈ¯ÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ Ì¯Bb ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה מצות  קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎ¯e„z ‡Ï - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»
Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È ‡nL ,¯ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈

ÈB·na BnÚ ¯e„z ‡Ï -29.ÈB·Ók ÔBc ÔË˜ ¯ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»
‰Le¯‚e .BÚ·˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ - BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ - ÔÈ„Ï L¯‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ30˙¯zÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰L¯b˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ¯e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ·˙Ï31- da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .¯eÒ‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰ - dlL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים

למבוי. פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי "ואי
להו  משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר

מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.ÁÎ;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
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ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ L¯Áz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.¯zÓ - ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.ËÎ‰È„Óa ‰M‡Â BÊ ‰È„Óa ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡OB Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓi‰ eÎÈ¯‡È ‡nL ;˙¯Á‡«∆∆∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»≈
BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡Â B˙BÁ‡¬«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆¿≈
BÚ¯Ê È¯‰Â ,Úe„È BÓML ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â .Úe„È»«¿ƒ»»»»»∆¿»««¬≈«¿

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÓÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒƒƒ¬≈∆À»

.Ï‡ÏÂ ÌÈÚ¯ˆÓ ˙ÁtLnÓ ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»ƒ»ƒƒ¿««¿…»ƒ¿…
ÔÈtÎ ˙ÁtLnÓ32ÌÈÓÚt ‰LÏL e˜ÊÁ‰L ‡e‰Â .33 ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆À¿¿¿»¿»ƒ

.Ck Ì‰Èa e‡B·iL∆»¿≈∆»

ברצונו 32) שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, מחלת
כורע". שהוא שבשתי 33)בשעה פוסק שרבינו פי על ואף

שלוש  צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים
פעמים.

.‡ÏÈLÈÏLÏ - e˙ÓÂ ÌÈL‡ ÈLÏ ˙‡OpL ‰M‡34 ƒ»∆ƒ»ƒ¿≈¬»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‰Lc˜˙ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;‡Opz ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒƒ¿«¿»
BÓk ‰fL ,˙‰k ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÎÈ -ƒ¿…¿…ƒ»ƒ¿»≈«»»∆…∆∆∆∆¿
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - ‡O Ì‡Â .Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ ÏelÁƒ¿«¿∆«¬…¿ƒ»»»¿¬»ƒ
˙Ó B‡ ,ÌÈa ‡Ïa ˙Ó ‡l‡ ,‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ô‚eeÊ ÔÈ‡≈ƒ»∆»∆∆»≈¿…»ƒ≈
Ì‰ÈÈa ‰È‰z ‰ËË˜ B‡ ,‰¯‰Óa ‡È‰ B‡ ‡e‰35. ƒƒ¿≈»¿»»ƒ¿∆≈≈∆

‰‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‰k ‡OpL ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡¬»«¿ƒ»»∆»»…∆∆¬≈∆»∆
.„Á‡k ‰p‰Îe ‰¯Bz È¯‰ ,ÁaLÓe¿À»¬≈»¿À»¿∆»

סכנה 34) ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה
אותה. הנושא השלישי לידי 35)לבעל מביאתו "או

שעניות  מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות",
נקיש  מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.·ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa - ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı¯‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰¯Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È¯‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk - ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ ¯kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚB·e≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa - ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙È·a ‰·È¯Ó ‡ÏÂ ‰p‚Ó ¯·c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

"..dxezd xzk zrcei on` oi`y"

ובכל  פעמים, שלוש ברמב"ם מופיע תורה" "כתר המושג
התורה. שבכתר אחר לעניין נתכוון פעם

לבו  שנשאו "מי כתב ה"א) ג' (פרק תורה תלמוד בהלכות
יסיח  לא תורה, בכתר מוכתר ולהיות כראוי זו מצוה לקיים
שם  הפרק שבסוף ובהלכה כו'" אחרים לדברים דעתו
למד  אדם אין ובלילה, ביום ללמוד שמצוה "אע"פ כתב:
בכתר  לזכות שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו  רוב

כו'". לילותיו בכל יזהר התורה
שהתורה  כך על מדבר א' בהלכה עניינים: לשני וכוונתו
במילים  כוונתו וזוהי הלומדה, האדם של כתרו נעשית
לסגולת  כוונתו הפרק בסוף אבל תורה". בכתר "מוכתר
לעניין  היינו התורה, לכתר זוכה שעל־ידה בלילה הלימוד
שינה  ולכן תורה. של כתרה - גופא בתורה יותר נעלה
של  ומהותה לעיקרה היינו התורה, כתר וכתב זה בענין
בו  שיש אלא התורה את ומשיג שמבין רק שלא התורה,
"כתר  א' בהלכה הלשון אבל התורה'. ב'נותן הדביקות גם

אותו. מכתירה שהתורה הלומד האדם על מורה תורה"
כתר  יודעת אמן "שאין כאן הרמב"ם שכתב מה אמנם

התורה. יוקר יודעת שאינה כוונתו התורה",
(27 dxrde 43 cenr zegiyÎihewl itÎlr)

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»
Ì‡‰Ó ıeÁ .‰Â¯Ú ˙Bl‚Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ·‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
¯eÒ‡ - ÏÚ·iL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰Ò¯tL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי

.·.‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ¯eÎÊ ·kLÓ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á¯˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰·e ¯eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈ¯Ú‰ „eÁÈ ¯eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
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d`iaקנח ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï·‡ .Bz¯nLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡¯OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

Bz¯nLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי תימן: בכת"י

.‰¯ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡¯OÈ ˜BÈz ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
·kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .¯eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B·˜ Ïˆ‡ ˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן "שעושין
(רש"י). לבעלים"

.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚB¯Ï ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B·˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,‰Ó‰a ˙Úa¯‰ ÏÚ10¯eÎÊa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡Â ,‰Ó‰··eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם אסורה שרביעה
י.10)טז. הלכה יד פרק למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ
.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a¯‰ ÌÈL .‰a¯‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰L¯Ùe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈ·Ï ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈLp‰ ÔÈ·Ï LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15- ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ

ÁÈ˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש
תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים
ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי רי אחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי, כהנא רב דאמר השתא אביי, "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אףֿעלֿפי 15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה
אסור" הכי אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא

.Ë,˙B¯ˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓ·È ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙·e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙·e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆
‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È¯‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡È·Ï dÓˆÚ ˙¯ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡È·Ï Èe‡¯‰ LÈ‡Â ,‰‡È·Ï ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï·‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק מתאוה אינו "ואיש
דברי  מגיה והגר"א אנדרוגינוס". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.·È˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
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קנט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï·‡ .Bz¯nLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡¯OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

Bz¯nLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי תימן: בכת"י

.‰¯ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡¯OÈ ˜BÈz ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
·kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .¯eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B·˜ Ïˆ‡ ˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן "שעושין
(רש"י). לבעלים"

.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚB¯Ï ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B·˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,‰Ó‰a ˙Úa¯‰ ÏÚ10¯eÎÊa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡Â ,‰Ó‰··eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם אסורה שרביעה
י.10)טז. הלכה יד פרק למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ
.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a¯‰ ÌÈL .‰a¯‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰L¯Ùe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈ·Ï ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈLp‰ ÔÈ·Ï LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15- ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ

ÁÈ˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש
תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים
ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי רי אחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי, כהנא רב דאמר השתא אביי, "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אףֿעלֿפי 15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה
אסור" הכי אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא

.Ë,˙B¯ˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓ·È ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙·e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙·e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆
‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È¯‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡È·Ï dÓˆÚ ˙¯ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡È·Ï Èe‡¯‰ LÈ‡Â ,‰‡È·Ï ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï·‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק מתאוה אינו "ואיש
דברי  מגיה והגר"א אנדרוגינוס". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.·È˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
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Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«
‡Ï - B˙·B¯˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eL¯Ï Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב לבו

.‚ÈÈtÓ ,˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
‡ˆÓÂ ,Ì‰È·Ï ¯Ùq‰ ˙È·Ï ˙B‡a ÌÈa‰ ˙Bn‡L∆ƒ«»ƒ»¿≈«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»

‰¯b˙Ó21ÈtÓ ,ÌÈpË˜ „nÏz ‡Ï ‰M‡ ÔÎÂ .ÌÈLa ƒ¿»∆«»ƒ¿≈ƒ»…¿«≈¿«ƒƒ¿≈
e‡ˆÓÂ ,Ì‰Èa ÏÏ‚a ÔÈ‡a Ô‰L Ô‰È˙B·‡¬≈∆∆≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¿

ÌÈ„ÁÈ˙Ó22BzL‡ ‰È‰zL CÈ¯ˆ „nÏÓ‰ ÔÈ‡Â .dnÚ ƒ¿«¬ƒƒ»¿≈«¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿
·a ‡È‰ ‡l‡ ,¯Ùq‰ ˙È·a BnÚ ‰Èe¯L‡e‰Â d˙È ¿»ƒ¿≈«≈∆∆»ƒ¿≈»¿

.BÓB˜Óa „nÏÓ¿«≈ƒ¿

גירוי 21) משום אסור ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו
מפני 22)בנשים. עמה, מתייחדים רבינו כותב כאן

מתייחדת. אם אלא אסור ואין גירוי, שייך לא שבנשים

.„ÈÌÚ BÊ ˙B¯tÒÓ ÌÈLp‰ ‰ÈÈ‰zL ,ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆»«»ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,LÈ‡ ÌL ÒkÈ ‡lL È„k ,‡qk‰ ˙È·a BÊ¿≈«ƒ≈¿≈∆…ƒ»≈»ƒƒ

.„eÁÈƒ

.ÂË¯ÓBL ˙BÈ‰Ï ¯LÎÂ ÔÓ‡ Ì„‡ elÙ‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¬ƒ»»∆¡»¿»≈ƒ¿≈
;ıeÁa „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÌL LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»»ƒ««ƒ∆≈«
˙BpÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯ÚÏ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ‡L∆≈«¿»¬»¿»¿»»¿«
¯·„Ï BzL‡ ‚È‰È ‡lL ,B˙Èa ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«≈∆…«¿ƒƒ¿ƒ¿«

.‰¯·Ú¬≈»

.ÊËda LiL ¯ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

·Ïk Ïc‚Ï ‰¯eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„·Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈ¯ÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע שנים
משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈ¯Ú È¯˙Òa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,·¯‰ ˙Ï‡La „e¯Ë „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈ¯Ú Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈL¯Bc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰¯BÓ - ÚÓML ¯·„ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ

‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆
.·¯‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈ·¯Ï ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯·„ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…
.˙B¯eÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡l‡ L¯ÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú¯˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :¯Ó‡pL ;‰iÎ·e ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ - ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ - ˙BÈ¯ÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙B¯eÒ‡ ˙B‡È·e ˙BÈ¯Úa ÔÈˆe¯t Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈ¯Úa - ËeÚÓ ,ÏÊ‚a - ·¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜·‡a - Ïk‰Â27Ú¯‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד? הרע לשון "אבק

להודיע  רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע מה

.Î,‰Ê ¯·„a B¯ˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰¯B‰Ë ‰·LÁÓ·e ‰¯˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ¯‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„·e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e¯‰f‰ ,Èz· ÈtÓ È· e¯‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
¯·cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á¯˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙e¯ÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÌÈ·‚Ú È¯·cÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓ¯Bb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬

Ì¯B‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa ·LÈ ‡ÏÂ .˙BÈ¯Ú ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈
e¯Ó‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰¯˙È ‰¯‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿

;‰ÓÎÁa BzÚ„ ·ÈÁ¯ÈÂ ,‰¯Bz È¯·„Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet ·Ïa ‡l‡ ˙¯ab˙Ó ˙BÈ¯Ú ˙·LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁ·e .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙·‰‡a ,˙Ú ÏÎ· Ee¯È ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי כא פרק למעלה ביאורנו ראה
יט.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¦§©£¨£
¦§©£̈£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
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¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡e·z22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰Ï¯Ú25Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
Ï·Ë ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב: סי' ג פרק שמיני פ' כהנים' ב'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט. עשה המצוות', ('ספר לבדוק מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ"א  לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי', בשם ה"ד פ"ב לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב'ספרי' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע העוף, שרץ מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט): (שם שנאמר
ממעלי 5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר

אחד, טהרה סימן בעלי וחיה בבהמה מדבר זה פסוק הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ"ב לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף, שרץ וכל יט): יד, (דברים שנאמר
הארץ,9) על השורץ השרץ וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ בכל מב):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ על השורץ השרץ לכל
בכת"י  וכן לארץ, כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב'ספר רבינו ומדברי תימן.
(היינו  הפרי על יצאו ואם הגירסאות, שתי בין הבדל אין

לארץ"]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ"ב  (לקמן השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי"ב). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב, (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב, (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר

תאכלו. לא ועז וכשב שור חלב כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא לג): לב, (בראשית

אמו.20) בחלב גדי תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב. פ"ט לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב'ספר אחד. מפסוק האיסורים שני רבינו למד
איסור  מקדים השני, תבשל" מ"לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ"לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק מאותו
יאכל.25) לא ערלים כג): יט, (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן ט): כב, (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא טו): כב,
זבחימו 28)לה'. חלב אשר לח): לב, (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שנמצא 1) טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈc·nL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï ¯znL ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈ·e ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc·‰Â :¯Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
¯‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈ·e ‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰4:¯Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e ¯‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯L‡ ‰iÁ‰ ÔÈ·e≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי "לבדוק" משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי בעלֿהחי, של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין
מצוות: ארבע לו ויצאו עצמה, בפני מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף, וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמטֿקנב, עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי, את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק בה חייב שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי לא בעליֿהחיים מיני את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני והטעם, חגבים. עוף,
סמוך  עוף מנה לבהמה, עוף נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.·‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«
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¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡e·z22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰Ï¯Ú25Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
Ï·Ë ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב: סי' ג פרק שמיני פ' כהנים' ב'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט. עשה המצוות', ('ספר לבדוק מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ"א  לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי', בשם ה"ד פ"ב לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב'ספרי' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע העוף, שרץ מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט): (שם שנאמר
ממעלי 5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר

אחד, טהרה סימן בעלי וחיה בבהמה מדבר זה פסוק הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ"ב לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף, שרץ וכל יט): יד, (דברים שנאמר
הארץ,9) על השורץ השרץ וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ בכל מב):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ על השורץ השרץ לכל
בכת"י  וכן לארץ, כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב'ספר רבינו ומדברי תימן.
(היינו  הפרי על יצאו ואם הגירסאות, שתי בין הבדל אין

לארץ"]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ"ב  (לקמן השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי"ב). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב, (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב, (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר

תאכלו. לא ועז וכשב שור חלב כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא לג): לב, (בראשית

אמו.20) בחלב גדי תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב. פ"ט לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב'ספר אחד. מפסוק האיסורים שני רבינו למד
איסור  מקדים השני, תבשל" מ"לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ"לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק מאותו
יאכל.25) לא ערלים כג): יט, (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן ט): כב, (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא טו): כב,
זבחימו 28)לה'. חלב אשר לח): לב, (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שנמצא 1) טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈc·nL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï ¯znL ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈ·e ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc·‰Â :¯Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
¯‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈ·e ‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰4:¯Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e ¯‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯L‡ ‰iÁ‰ ÔÈ·e≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי "לבדוק" משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי בעלֿהחי, של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין
מצוות: ארבע לו ויצאו עצמה, בפני מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף, וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמטֿקנב, עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי, את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק בה חייב שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי לא בעליֿהחיים מיני את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני והטעם, חגבים. עוף,
סמוך  עוף מנה לבהמה, עוף נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.·‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«
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‰¯b10‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰ -11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰¯b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

¯ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני כלומר,
(ה"י) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי נט, חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי הראב"ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי כי אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י א.14)הרי ז, שם,

.‚CÎÈÙÏ15,d¯ÈkÓ BÈ‡Â ¯a„na ‰Ó‰a ‡ˆBn‰ , ¿ƒ»«≈¿≈»«ƒ¿»¿≈«ƒ»
˙BÒ¯t‰ ˙Îe˙Á d‡ˆÓe16‰ÈÙa ˜„Ba -17ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»¬««¿»≈¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÌÈpL dÏ18‰¯B‰Ë ‡È‰L Úe„Èa -19‡e‰Â . »ƒ«ƒ¿«¿»¿»«∆ƒ¿»¿
ÏÓb ¯ÈkiL20Ce˙Á ‰ÈtL ‰Ó‰a ‡ˆÓ .21˜„Ba -22 ∆«ƒ»»»»¿≈»∆ƒ»»≈

‰¯B‰Ë - ‰ÚeÒL ‡È‰ Ì‡ :‰È˙BÒ¯Ùa23‡e‰Â . ¿«¿∆»ƒƒ¿»¿»¿
¯ÈÊÁ ¯ÈkiL24˙BÎe˙Á ‰ÈÏ‚¯Â Ce˙Á ‰Èt ‡ˆÓ .25- ∆«ƒ¬ƒ»»ƒ»»¿«¿∆»¬
da ˜„Ba26ı˜Ú‰ ÈÙÎa dËÁML ¯Á‡27‡ˆÓ Ì‡ : ≈»««∆¿»»¿«¿≈»…∆ƒ»»

·¯ÚÂ È˙L Cl‰Ó ÌL d¯Oa28‡e‰Â .‰¯B‰Ë - ¿»»»¿«≈¿ƒ»≈∆¿»¿
„B¯Ú ¯ÈkiL29B¯Oa ‡e‰ ÔkL ,30·¯ÚÂ È˙L31. ∆«ƒ»∆≈¿»¿ƒ»≈∆

גרה,15) מעלה האלו: הסימנין שלשה יודעים שאנו מאחר
העליון. בלחי שיניים להם ואין פרסה ואין 16)מפריסי

פרסה. מפרסת היא אם לבדוק שם.17)האפשרות חולין,
העליון.18) למעלה,19)בלחי שיניים לה אין אם שהרי

ומאחר  (ה"ב), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט. הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי ואי 21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב, לאורך
ערב  שנקרע ויש (לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב, שבקצות שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)"
נקרע  כן גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני
בערב. נקרע אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב.30)חמור שתי מהלך תימן: בכת"י
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰¯‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯·c ÏÎÏ ¯BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»

‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»
Ók ‡ˆÓe ‡·e ,B¯„Úa ˙¯aÚÓ ‰¯t ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ
- ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰È¯Á‡ Ce¯k ¯ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»

‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»
.‰¯B‰h‰ ¯Á‡ C¯ÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב.32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰O ÔÈÓk B‡ ¯·c ÏÎÏ ¯BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË - ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .¯B‰Ë - ‰¯B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ¯B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ¯B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
¯zÓ - ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב.34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב: שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף ולא כלומר,36)קובע

נמצא. שבו בגוף ולא בגידול שתלוי ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי' יו"ד, הגר"א (ביאורי שבלעו ראינו כשלא

ב.38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰i¯a da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - ˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰¯Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰i¯a :¯ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי 40) מהל' פ"י ראה שני. רומי: ובדפוס תימן, בכת"י
הי"א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42¯z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«

ÔÓ43.‰Ò¯t BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰·a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט, גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י
משנה'. ה'מגיד

.Á¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
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בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת
משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
- ‰iÁ‰L .‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

¯zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰¯B‰h‰52˙¯Îa daÏÁ -53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב.50) נט חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי"ד של 52)טהורה" חלב על אבל

ה"א. פ"ז להלן כמבואר כרת, חייב אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ¯˜ BÏ LÈÂ ‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰¯B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È¯‰ - Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎe¯k ÂÈ¯˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ¯˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜e¯ÁÂ ,¯BM‰ È¯˜k59˜¯Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È¯˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙B¯e„‰Â ,Ô‰a ÚÏ·Ó60‰iÁ BÊ È¯‰ - È·v‰ È¯˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈ¯wa ‰È‰iL „·Ï·e .‰¯B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙B¯e„‰Â ˙B˜e¯Á ,˙BÎe¯k :el‡≈¿¬«¬

שבעל55ֿ) תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין

פ).57) סי' יו"ד, (רמ"א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ·‡ ;B¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ ·iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.·È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ - ¯a‰ ¯BL62L¯w‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Á‡ Ô¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ - ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
¯eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף מ"ו. פ"ה, כלאים
למדבר  וברח מישוב בא שהוא מפני בהמה, למין הוא נחשב

ה"ד). שם, ב.63)('ירושלמי' נט, החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק.66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק,67)שאולי
כחיה.

.‚È- ‰¯B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡¯˜p‰ ‡e‰68¯eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»

BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71¯aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ
ÏÏk ¯B‰Ë73. »¿»

א.68) פ, ה"י).69)שם פ"ב, ביכורים (הל' כבהמה
ב.71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ L¯t˙ ‡Ï ¯B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75- ÛBÚ‰ ÈÈÓ ¯‡Le ,„·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»
ÔÈ¯zÓ76Ô‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈

‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Ò¯t (· .¯L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡¯‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈

da ·e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ
·¯BÚa ¯Ó‡ ÔkL .¯ÈÊ¯Ê (Á .·¯BÚ84‡È·‰Ï - BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ¯f‰ ˙‡85.ı (·È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈
ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜¯LÂ (‚È86:Ba ·e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»

e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿
(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ¯ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»

ÈÓ (·Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da ¯Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»
.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט, יבֿיח.75)חולין יד, דברים יגֿיט; יא, ויקרא
,ב.76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ"ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י שם,
א.85) סב, א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט.89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ¯‰ - Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë ÛBÚÂ91˙¯ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93¯·„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»
˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa¯ ÈÏ ¯Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :¯ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«

„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב.91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק שאין

שהוחזק.94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י כלומר,
פב). סי' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני
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קסג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת
משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
- ‰iÁ‰L .‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

¯zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰¯B‰h‰52˙¯Îa daÏÁ -53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב.50) נט חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי"ד של 52)טהורה" חלב על אבל

ה"א. פ"ז להלן כמבואר כרת, חייב אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ¯˜ BÏ LÈÂ ‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰¯B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È¯‰ - Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎe¯k ÂÈ¯˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ¯˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜e¯ÁÂ ,¯BM‰ È¯˜k59˜¯Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È¯˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙B¯e„‰Â ,Ô‰a ÚÏ·Ó60‰iÁ BÊ È¯‰ - È·v‰ È¯˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈ¯wa ‰È‰iL „·Ï·e .‰¯B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙B¯e„‰Â ˙B˜e¯Á ,˙BÎe¯k :el‡≈¿¬«¬

שבעל55ֿ) תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין

פ).57) סי' יו"ד, (רמ"א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ·‡ ;B¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ ·iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.·È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ - ¯a‰ ¯BL62L¯w‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Á‡ Ô¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ - ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
¯eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף מ"ו. פ"ה, כלאים
למדבר  וברח מישוב בא שהוא מפני בהמה, למין הוא נחשב

ה"ד). שם, ב.63)('ירושלמי' נט, החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק.66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק,67)שאולי
כחיה.

.‚È- ‰¯B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡¯˜p‰ ‡e‰68¯eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»

BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71¯aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ
ÏÏk ¯B‰Ë73. »¿»

א.68) פ, ה"י).69)שם פ"ב, ביכורים (הל' כבהמה
ב.71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ L¯t˙ ‡Ï ¯B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75- ÛBÚ‰ ÈÈÓ ¯‡Le ,„·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»
ÔÈ¯zÓ76Ô‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈

‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Ò¯t (· .¯L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡¯‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈

da ·e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ
·¯BÚa ¯Ó‡ ÔkL .¯ÈÊ¯Ê (Á .·¯BÚ84‡È·‰Ï - BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ¯f‰ ˙‡85.ı (·È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈
ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜¯LÂ (‚È86:Ba ·e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»

e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿
(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ¯ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»

ÈÓ (·Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da ¯Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»
.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט, יבֿיח.75)חולין יד, דברים יגֿיט; יא, ויקרא
,ב.76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ"ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י שם,
א.85) סב, א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט.89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ¯‰ - Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë ÛBÚÂ91˙¯ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93¯·„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»
˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa¯ ÈÏ ¯Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :¯ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«

„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב.91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק שאין

שהוחזק.94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י כלומר,
פב). סי' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני

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

zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בגמרא). א.98)(שם סא, ודף א. נט, "שיתן 99)שם
עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעליֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס עוף "כל א. נט, שם
הי"ד.101) למעלה סימני 102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב, שאחורי 104)שם הגבוה "אצבע
היא, העופות שברוב "ואףֿעלֿפי שם). (רש"י, האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי יתירה לה קרי
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע נקבץ שהאוכל "כיס
במקום  לעוף "והוא רש"י). לקורקבן, מגיע שהוא (לפני
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף כיס בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס כלומר,
נקלף. ב.109)הקורקבן סב, שם

.ÊÈBÈ‡L ÔÈÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ el‡ ÏÎa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿»≈«ƒƒ»¬ƒƒ∆≈
Ò¯tÓ ıeÁ el‡ ÔÈÓÈÒ ‰LÏMÓ „Á‡ Ba LÈÂ Ò¯B„≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ≈ƒ∆∆

·eMia ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ ‰iÊÚÂ Ò¯Ùe ,‰iÊÚÂ110‡l‡ , ¿»¿ƒ»∆∆¿»¿ƒ»≈»¿ƒ«ƒ∆»
ÛBÒ Ô‰L ,„‡Ó „Ú ˙B˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ˙B¯a„Óa¿ƒ¿¿ƒ≈«»»¿«¿…∆≈

.·eMi‰«ƒ

שם.110)

.ÁÈÔÈ‡Â ,„ia ÛÏ˜ BÈ‡Â ÔÈkÒa ÛÏ˜ Ô·˜¯w‰ ‰È‰»»«À¿¿»ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿»«»¿≈
¯Á‡ ÔÓÈÒ Ba111Ò¯B„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,112È¯‰ - ƒ»«≈««ƒ∆≈≈¬≈

˜ÙÒ ‰Ê113‰t¯˙Â LÓMa BÁÈp‰Â ,˜·„Â ˜ÊÁ ‰È‰ . ∆»≈»»»»¿»≈¿ƒƒ«∆∆¿ƒ¿«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „ia ÛÏ˜Â114. ¿ƒ¿»«»¬≈∆À»

כמבואר 111) טהור, עוף הוא הרי אחר, סימן בו היה שאם
הט"ז. טמא 112)למעלה עוף זה הרי דורס, הוא שאם

(שם). למעלה כמבואר ב.113)ודאי, סב, שם
שם.114)

.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL :ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ ¯Èz‰Ï ÔÈ¯BÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;„ia B·˜¯˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
- ‰¯˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰e¯Èz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,Ò¯B„ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק,115) שרביט או חבל על כשעומד טמא שעוף "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰¯Bz ‰¯Èz‰L ÌÈ·‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL - ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
·‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ¯‰ ‡e‰Â ,·‚Á ÔÈÓ (· .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ

‡È·eˆ¯Ú ‡e‰Â ,Ïb¯Á ÔÈÓe („ .Ïb¯Á121.‰a¯‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙¯tˆ ‡È‰Â ,‰a¯‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓ¯k123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLe¯È ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב.118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב" מפני חגב. חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב, בסוף להלן כמבואר חגב,
עלֿיד  חרגול כתוב שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב"
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי החגב, למין רבינו סמכו חגב,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר
צ:).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.·Î„iv‰Â .ÏÎB‡ - Ô‰È˙BÓL·e Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba - Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa¯‡Â ,ÌÈÏ‚¯ Úa¯‡128C¯‡ ·¯ «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ ·¯Â BÙeb129ÌÈÚ¯k ÈL BÏ LÈÂ ,130¯zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ì‰a131BL‡¯L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
·‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,·Ê BÏ LÈÂ C¯‡132.¯B‰Ë - »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט"ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב וחופות כנפים ארבע
לשני  מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה הם
רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף ה"כרעים" חשיב רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואףֿעלֿפי 128)בכת"י
החופות  של הסימן לפני הכרעים של הסימן כתוב שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב את
הגוף, אורך רוב חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב: לכן
ל'טור' יוסף' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב, לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב, להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי

ב.132)חגב. סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚ¯k B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133¯Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba¯ ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י  סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
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È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈
¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À

˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆
˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
(מגידֿ קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'

ה'תש"פ  מרחשון י' שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר

הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.‡¯Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»
ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«

.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

ãycew zegiyn zecewpã

izy rqy zrqeye dqxt zqxtn dnda lke xn`py llkn"
zqxtne dxb zlrn dpi`y ip` rney ,dxb zlrn zeqxt

."`ed dyr llkn `ad e`le ,dxeq` dqxt

לא  זה את נאמר ובשפן ובארנבת ובחזיר "ובגמל וממשיך,
שאר  וכל־שכן בלא־תעשה.... שהן למדת הא תאכלו...
שאיסור  כלל, סימן בה שאין טמאה וחיה טמאה בהמה
אותה  מכלל הבא 'עשה' על יתר בלא־תעשה אכילתם

תאכלו".
בהמה  שלאו על לתמוה שאין משנה' ה'מגיד וחיה וכתב

עונשים  אין והרי וארנבת, שפן מחזיר ק"ו בא טמאין,
'עשה', מכלל הבא ב'לאו' נאסרו כבר שאלו לפי מק"ו?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא שלהן ל'לאו' אפשר שכן וכיון
מצד  אינו 'לאו' איסור הכל אחרי שהרי ביאור, דורשים
'עשה' מכלל הבא ב'לאו' כבר שנאסר עוזר מה וא"כ הק"ו,

מלקות. להענישו 'לאו' איסור לגבי

מכלל  הבא בכלל נאסרו כבר שאלו לאחר הרוגוצו'בי: וכתב
גמל  חזיר של האיסור שגדר מובן בביאור, התורה מן עשה
שחסר  משום אלא הפרטי גדרם מצד אינו וארנבת שפן
מילתא  גילוי אלא הק"ו אין וממילא טהרה, סימן בהם
זה. בכלל הם סימנים שני בהם שחסרים אלו שגם בעלמא
בהמה  שכל שכתבה תורה, של אמיתותה מתגלה זה בעניין
שבהמה  וכל פרסה, מפרסת גם היא הרי גרה מעלת שהיא
אלו. מארבע חוץ גרה מעלת גם היא פרסה מפרסת שהיא
אשר  "כל מהפסוק הנלמד דומה דבר מצינו לדגים, ובנוגע
יש  קשקשת לו שיש ש"כל במים" וקשקשת סנפיר לו אין
שתים  מתקיימת תולעת "אין לשרצים ובנוגע סנפיר", לו
נקפה  אינו טמאה בהמה "חלב לחלב ובנוגע חודש", עשרה

הטהורה". כחלב ועומד
שניתנה  שמאז תורה, של אמיתותה גודל מכאן ונראה
הרמב"ם  שכתב מאז ואפילו והגמרא, המשנה ומזמן תורה
על  ידעו שלא בעלי־חיים סוגי בעולם נתגלו חיבורו, את
חיו  שבהם המקומות בכל נמצאים היו ושלא קיומם
בתורה  שהובאו הכללים ואעפ"כ והאמוראים, התנאים
מוחשית  הוכחה ומהווים ואמיתיים נכונים הם וברמב"ם
שברא  מה ש"כל הקב"ה של וכבודו תורה של לאמיתתה

לכבודו". אלא בראו לא בעולמו הקב"ה
(d oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכתוב.2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי
לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, שכתוב:4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת,
הנכתב  הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.·‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
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.ÌaÏÁÏ Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק כלומר,
חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של
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BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה
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È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈
¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À

˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆
˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
(מגידֿ קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'

ה'תש"פ  מרחשון י' שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר

הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.‡¯Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»
ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«

.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

ãycew zegiyn zecewpã

izy rqy zrqeye dqxt zqxtn dnda lke xn`py llkn"
zqxtne dxb zlrn dpi`y ip` rney ,dxb zlrn zeqxt

."`ed dyr llkn `ad e`le ,dxeq` dqxt

לא  זה את נאמר ובשפן ובארנבת ובחזיר "ובגמל וממשיך,
שאר  וכל־שכן בלא־תעשה.... שהן למדת הא תאכלו...
שאיסור  כלל, סימן בה שאין טמאה וחיה טמאה בהמה
אותה  מכלל הבא 'עשה' על יתר בלא־תעשה אכילתם

תאכלו".
בהמה  שלאו על לתמוה שאין משנה' ה'מגיד וחיה וכתב

עונשים  אין והרי וארנבת, שפן מחזיר ק"ו בא טמאין,
'עשה', מכלל הבא ב'לאו' נאסרו כבר שאלו לפי מק"ו?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא שלהן ל'לאו' אפשר שכן וכיון
מצד  אינו 'לאו' איסור הכל אחרי שהרי ביאור, דורשים
'עשה' מכלל הבא ב'לאו' כבר שנאסר עוזר מה וא"כ הק"ו,

מלקות. להענישו 'לאו' איסור לגבי

מכלל  הבא בכלל נאסרו כבר שאלו לאחר הרוגוצו'בי: וכתב
גמל  חזיר של האיסור שגדר מובן בביאור, התורה מן עשה
שחסר  משום אלא הפרטי גדרם מצד אינו וארנבת שפן
מילתא  גילוי אלא הק"ו אין וממילא טהרה, סימן בהם
זה. בכלל הם סימנים שני בהם שחסרים אלו שגם בעלמא
בהמה  שכל שכתבה תורה, של אמיתותה מתגלה זה בעניין
שבהמה  וכל פרסה, מפרסת גם היא הרי גרה מעלת שהיא
אלו. מארבע חוץ גרה מעלת גם היא פרסה מפרסת שהיא
אשר  "כל מהפסוק הנלמד דומה דבר מצינו לדגים, ובנוגע
יש  קשקשת לו שיש ש"כל במים" וקשקשת סנפיר לו אין
שתים  מתקיימת תולעת "אין לשרצים ובנוגע סנפיר", לו
נקפה  אינו טמאה בהמה "חלב לחלב ובנוגע חודש", עשרה

הטהורה". כחלב ועומד
שניתנה  שמאז תורה, של אמיתותה גודל מכאן ונראה
הרמב"ם  שכתב מאז ואפילו והגמרא, המשנה ומזמן תורה
על  ידעו שלא בעלי־חיים סוגי בעולם נתגלו חיבורו, את
חיו  שבהם המקומות בכל נמצאים היו ושלא קיומם
בתורה  שהובאו הכללים ואעפ"כ והאמוראים, התנאים
מוחשית  הוכחה ומהווים ואמיתיים נכונים הם וברמב"ם
שברא  מה ש"כל הקב"ה של וכבודו תורה של לאמיתתה

לכבודו". אלא בראו לא בעולמו הקב"ה
(d oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכתוב.2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי
לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, שכתוב:4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת,
הנכתב  הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.·‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
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·ÏÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡L8ÔÈa ÌÈ‡Óha ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ∆»«ƒ«≈∆…ƒ≈«»«¿≈ƒ≈
.ÌaÏÁÏ Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק כלומר,
חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.‚LÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Ò¯t ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ -10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה
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הפרסה. וממפריסי וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה,

טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי
החיה  "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אפילו 15)אשר
פרסה. מבעלי לא

.„,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡ÓË ÛBÚ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·Ú È¯‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï - ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ ¯L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï - ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני  בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני

אדם.

.‰ÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ı¯L ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‡ÓË ·‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ18ı¯L ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ı¯L e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰¯B·„e ‰Ú¯ˆÂ LezÈ B‡ ·e·Ê ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰·»∆

כי 17) העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על

.ÂÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ı¯‡‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı¯‡‰ ı¯L e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק: בלשון

.Ê„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

Ì¯OaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20¯eÚL .‰˜BÏ - ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË ¯eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.ÁÔ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
BÈ‡ - BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ C˙BÁ‰ Ï·‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈

¯Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ
BÈ‡ - ˙nL ¯Á‡ ı¯M‰ ÔÓ ÌÏL ¯·‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈

.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,
אכילות  איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים

שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי על ואף
אין  כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים
אכילתו  "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין
אבל  בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור
משאר  בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת
אין  שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות,
טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים אומרים אנו
ולמה  עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור
שאבר  הדעת, על מתקבל שאין מפני בכזית? ולא בכעדשה

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם

.Ë.‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓ - Ô¯O·e ÌÈˆ¯L ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .¯OaÏ ¯aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â24 ¿∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»
B¯Oa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ B¯O·Ï Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»

ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓ ˜eÏÁ‡ˆBik Ïk Ô »ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆ¯L ¯‡MÓ Ba25. ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ

בכזית.24) ששיעורם השרצים מן לך 25)שהוא "ואין
המינין  משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל
בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין

.ÈÂÈÏÚ ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â BÒÎe ,L¯tL ÌÈˆ¯L Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï·‡ ;ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

¯eËt - Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙‰27‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.‡ÈÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈ¯eÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.·È.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈn‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı¯‡‰ ı¯L ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È¯‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ı¯L e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰ ı¯LÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,¯˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙¯eˆa BÈ‡L Ïk :¯·c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ ·Ïk ÔB‚k ,¯B‰Ë29‡ˆBiÎÂ Úc¯Ùv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים
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`zexeqקסו zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.„Èta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.ÂË¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.ÊËı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ

.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני
באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.ÁÈ,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.ËÈÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.Î,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆
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.‚È,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.„Èta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.ÂË¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.ÊËı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ

.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני
באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.ÁÈ,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.ËÈÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.Î,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆
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מצטרפים  אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו
שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,

שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי
אחר  האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח

נתרסקה.50) לא אבל נשתנית,

.·Î‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰¯ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL ·e·Ê ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙Ó ÔÈ·e ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.‚ÎÌÈn‰ ı¯MÓe ÛBÚ‰ ı¯MÓ ‰È¯a‰ ‰˙È‰L È¯‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı¯‡‰ ı¯MÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆ¯L ¯‡Lk ı¯‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰·¯ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - d56ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ˙B¯ta e‡¯·pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57- ÔÈ·¯Â ÔÈ¯tL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ¯˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ı¯L ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ı¯L ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓe ,ı¯‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙Á¯Bt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ - ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף.53) שרץ לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ,

המים.55)הארץ". שרץ של לאו בה מלקות 56)שנוסף
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.„Î˜q¯58el‡Ï dÙ¯ˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È·‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q¯˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
- ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ - LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים דבורים  לדבש
הבאים  וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול
ודין  דם; קורט עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה;
גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.‡ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔB‚k .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
- ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈ·e≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

¯eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי ולא לאו איסורי רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף.4)מפסוק מתוך שמתמצאים

.·¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ Ì„‡‰ ·ÏÁ¬≈»»»À»«¬ƒ»««ƒ∆¿«
e¯‡a ¯·Îe ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ Ì„‡‰5‰OÚa ‡e‰L6. »»»»«¬ƒ»¿»≈«¿∆«¬≈

ג.5) הלכה ב פרק הכלל:6)למעלה אין 'עשה' ובאיסור
הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל

.‚ÌÈ¯B·c L·c7BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÌÈÚ¯ˆ L·„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈ·OÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙¯eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב כר' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם

.„ÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ,¯zÓ Ì„‡ ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙·ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ı¯L ˜BÈk - „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.‰.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL L¯Ùe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈ¯a9‡e‰Â .˜BÈÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï·‡ ;L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
¯ÊÁÏ ¯zÓ - ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד והולך
עד  רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף

.Â‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈ·e ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡11:¯Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ ¯Oa‰ ÏÚ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈
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`zexeqקסח zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»
¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.ÊÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È·¯˜ ÏÎB‡k - Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰¯Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.Áda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

שהוא16ֿ) רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

זמן 17)ה. כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מרדות. מכת חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח

.ËÌc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜¯BÊ - ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19- ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰¯eÒ‡20˙¯Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ -22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק מפני
החלקים. בשאר נתפשט בכל 20)ולא קלקול פשט שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע

מיאוס".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.È- ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא

למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם
ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת אותן 26)לאפרוח כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני  שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.·È·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.„È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש
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- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»
¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.ÊÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È·¯˜ ÏÎB‡k - Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰¯Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.Áda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

שהוא16ֿ) רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

זמן 17)ה. כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מרדות. מכת חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח

.ËÌc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜¯BÊ - ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19- ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰¯eÒ‡20˙¯Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ -22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק מפני
החלקים. בשאר נתפשט בכל 20)ולא קלקול פשט שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע

מיאוס".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.È- ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא

למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם
ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת אותן 26)לאפרוח כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני  שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.·È·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.„È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש
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אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.ÂË·ÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
e‰‡B¯ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35È„·BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈
È¯‰L ;‰e¯Èz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈
„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ·ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈

¯‡MiL ·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰e¯Ò‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈
·¯ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È¯‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»

BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ·ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏË·iL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ
‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ B· e·¯Ú ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי 35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏM·e ˙BÏÊÓe39- «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙¯zÓ BÊ È¯‰40eÏMa˙Â dnÚ e·¯Ú˙ :¯Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï·‡ .ÌËeÚÓa eÏËa - Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk41¯‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי 41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי. הם 42)של גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני

.ÊÈÈ¯Îp‰ ‡·e ,È¯Î ÏL ¯„Ú‰ „ˆa ·LiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
¯„Ú‰ ÔÓ ·ÏÁ BÏ ‡È·‰Â43¯„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
·ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .·ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ·ÏÁÏ ‡¯È˙Ó È¯Îp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡¯ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.ÁÈ‰ÈL‡¯ ÈML B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈa≈»∆¿≈»∆»«ƒ∆¿≈»∆»
- ÌÈÙaÓ ÔBaÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBÓÏÁ ‰È‰L B‡ ,ÔÈcÁ«ƒ∆»»∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
„k „Á‡ dL‡¯ .‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆≈«»≈…»∆»«

ÌÈÙaÓ ÔBÓÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBaÏÁÂ ,„Á „Á‡ dL‡¯Â¿…»∆»«¿∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡È‰L ¯LÙ‡ -44‡È‰L ¯LÙ‡Â ∆¿»∆ƒ≈«»≈¿∆¿»∆ƒ

Ï‡¯OÈ „iˆÏ Ï‡BL CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa45 ≈«»¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»≈
ÛBÚÂ ‡e‰ ÈBÏt ÛBÚ ÏL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :d¯ÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿
ÛBÚ ÏL :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ - ‡e‰ ¯B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆

ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - BÓL BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין שאין
ספק. והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן הוא". וטהור פלוני,
טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב
בפירוש  שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי גבי

.ËÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .¯B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï· ÈˆÈa B‡ ‰Ù¯Ë ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰Ùe¯Ë48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אףֿעלֿפי הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא
ביצים  רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.ÎÌ‡ .ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÈÓÈÒk Ì‰ÈÓÈÒ - ÌÈ‚„ ÈˆÈa≈≈»ƒƒ»≈∆¿ƒ»≈≈≈»ƒ
„k „Á‡ .‰‡ÓË - ÔÈcÁ B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈL eÈ‰»¿≈»∆»«ƒ«ƒ¿≈»∆»«

¯ÎBn‰ ÈÏ‡¯OiÏ Ï‡BL - „Á „Á‡Â49:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ¿∆»«≈«ƒ¿¿≈ƒ«≈ƒ»«
ÌÈzÁÏÓ È‡50ÏÚ ÏÎB‡ - ¯B‰Ë ‚cÓ ÌÈ˙‡ˆB‰Â ¬ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ»»≈«

ÂÈt51ÔÓ‡ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈ¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי הוא אם די ובעוף,
ממרחק, באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני. עוף של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי

מלחתים. מוחזק 51)אני ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין לבד

עוף. ביצי כסימני

.‡Îda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·b ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı¯‡a Ï·‡ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡¯OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡¯OÈ54Ï‡¯OÈ da¯ ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡¯OÈ56Ï‡¯OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ·ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»
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`zexeqקע zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,

ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא
לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.·Î¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿
B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.‡‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.·ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.‚ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk ÈÁ ¯B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï· ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú - ˙nL ¯Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk ¯Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï· ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב: קב, חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב שהוא מפרש ורבינו
ספק, כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי. מן אבר משום  שלוקה
שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי מלא ישוב
היא, שטעותֿסופר כתב המקורות", "אל הוצאת לרמב"ן
ברש"י. שם וראה החי]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:
לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",

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



קעי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,

ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא
לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.·Î¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿
B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.‡‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.·ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.‚ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk ÈÁ ¯B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï· ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú - ˙nL ¯Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk ¯Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï· ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב: קב, חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב שהוא מפרש ורבינו
ספק, כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי. מן אבר משום  שלוקה
שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי מלא ישוב
היא, שטעותֿסופר כתב המקורות", "אל הוצאת לרמב"ן
ברש"י. שם וראה החי]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:
לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",

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

zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÏÙ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰11‰˜BÏ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a »≈¿«ƒƒ¿«≈∆¿≈»¿»∆
‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»
ÏÙk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»

ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck ¯Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»
‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰·Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»

‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי.11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב שנפל
ב.13)קלו.). קלח, ליל 14)חולין ומשנכנס א. קלו, שם

שלמים  ימים שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני
א).15)(מגידֿמשנה). קלה, (שם נפל ספק כלומר,

הספק.16) על לוקים א.17)שאין קלו, בכורות 18)שם
א. ה,

.‰‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
¯eËt - dÏÎB‡‰Â20¯Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני והיינו

.ÂÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈ¯B‰Ë22˜BÏ - eÙ¯ËpL‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰Ù¯Ë .B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰Ù¯hL BÊ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰23,¯Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÂ È¯‡ ÔB‚k24B˙B‡ Û¯hL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,Ò¯Bc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
- ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰Ù¯hL ¯ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï· ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È¯‡ d¯aL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰Ù¯ËpLa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב. למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ"ה המבוארים הטריפות מסוגי אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי, דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי.25)בהמה

.Ê·‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰¯eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ù¯h‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚¯a È„b‰ ¯¯‚Â26Ì„‡ Û„¯Â ,BÊ‡a B‡ B·Êa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?Û¯Ë È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ¯ÓB‚Â ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡¯‰ ¯Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú -27‡‰ .·ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰Ù¯hL ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ù¯h‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰¯aLÂ ¯Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È¯‰ - ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»

דרוסת 26) היא הרי דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי.27)זאב ר"מ: רומי בדפוס

.Á‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰¯Ò‡Â ,‰Ï·p‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ù¯h‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒ¯cL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙ¯hL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚¯‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
·¯ e¯azLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰z¯aLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

¯·È‡ e˜q¯˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜¯fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
·¯ ¯aL B‡ d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
¯Oa È„Èa Ì¯Bb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰Ù¯Ë ‰¯Bza28‰Â‰a ·e˙k‰ ¯a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk ¯Ó‡z30,‰„Oa ‰Ù¯ËpL d˙B‡ ‡l‡ ¯Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯Ò‡z ‡Ï - ¯ˆÁa ‰Ù¯Ë Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי דבר
שנכתב.30) מה לפי דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב. פרשה משפטים

.Ë·e˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ ¯LÙ‡ È‡Â34.‰¯eÒ‡ - BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰·e .‰Ù¯Ë -37‰Ê È‡ ¯‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰Ù¯Ë¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי, עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי"א א.35)כמבואר מב, חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י). ה"ט.37)לחיות" פ"י

.ÈÌÈ¯B‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È¯‰ - ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰Ù¯Ë ¯Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê ¯Oa È¯‰L .‰Ù¯Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰Ù¯Ë Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
- eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa ¯Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰Ù¯Ë ‡È‰ È¯‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב, למעלה כמבואר

ב.39)החי. קב, משום 40)חולין אסורה מתה שרק
ה"א. למעלה כמבואר (רש"י 41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.‡È‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú¯‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰È¯·È‡Ó ¯·‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»
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d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.·ÈÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ¯‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈
‰ËÈÁL ÛBÒa ‰Òk¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»

ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ ,¯eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב.46) לז, -47)שם שחיטה בסוף פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.‚È- Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.„È‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה 
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»
‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.ÊÈ˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ
‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה
אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה
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d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.·ÈÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ¯‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈
‰ËÈÁL ÛBÒa ‰Òk¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»

ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ ,¯eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב.46) לז, -47)שם שחיטה בסוף פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.‚È- Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.„È‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה 
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»
‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.ÊÈ˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ
‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה
אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה
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אינו  המלקות שחיוב מפני ואולי מצטרפים? אחד שבלאו
מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.ÁÈ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
¯BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈ¯tv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆ·nL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È¯‰ - ¯eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,¯eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈
.˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב: קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
(מגידֿ נבלה של לאו בהן שאין מפני והטעם: נבילות".

להחשב 76)משנה). ראויין שאינם לומר, רבינו כוונת אין
שאינם  אלא אוכלין, טומאת מטמאים הם שהרי כאוכל,

נבילה. בשר איסור עליהם שיחול בשר נקראים

.ËÈ˙·˜77ÈtÓ ,˙¯zÓ - ‰‡Óh‰ ˙·˜Â ‰Ï·p‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ¯‡Lk ‡È‰L78¯zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙·˜a ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰·w‰ ¯BÚ Ï·‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙·˜·e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ -80.¯eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק ולא הקיבה, בתוך הכנוס חלב
לקמן  ורדב"ז משנה' 'כסף וראה הרי"ף. דעת וכן לניגר,

הט"ו. הוא".78)פ"ט בעלמא "פירשה ב: קטז, שם
שם.80)שם.79)

.Î¯BÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ81¯zÓ - «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe L¯t‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈ¯zÓ83¯O·k Ô‰L ˙B¯BÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .¯Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k -¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk¯85. «ƒ

(רש"י).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב. משנה'.83)ז, וב'מגיד הראב"ד השגת ראה

א.84) קכב, בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי

.‡ÎÔ¯O·k Ô‰È˙B¯BÚL el‡Â86¯BÚÂ ;Ì„‡‰ ¯BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
·eMÈ ÏL ¯ÈÊÁ‰87˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa ¯BÚÂ ;‰k¯ ‡È‰90˙ÁzL ¯BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««

‰ÈÏ‡‰91Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚÂ ;ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
- ˙Bk¯ Ô‰Lk ,˙B¯BÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ¯O·k Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י). אותו

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא  הרחם 90)זמנו.89)על בית 

שם). מפני 91)(רש"י שיער שאין מקום מתחת הזנב עור
שם). (רש"י רך שהוא

.·Î.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ ¯BLa ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È¯‰Â Ï˜ÒpL ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï·92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
¯Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL93‰Ó‰·k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È¯‰ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk B¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a ¯eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„·BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
¯Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk95.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
¯zÓ Ï˜Òp‰ ¯BL ÏL L¯Ùe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆

‰ÏÈ˜qÓ ¯eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
¯„Úa ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL ¯Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«

‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב.95) כב, "לא 96)פסחים שנאמר: ב: לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב. שם).98)כג, (רש"י גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)

ה'תש"פ  מרחשון י"א ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ

חי. תשעה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ¯·‡ ¯Ò‡Ï - ¯Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .4¯Oa C‡ :ÁÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ¯eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈
ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï·‡ ÌÈ¯B‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי חי "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע אחת היא החי מן אבר
עליהן. נצטוו נח ופסק 5)שבני בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.·ÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ba LiL ¯·‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡ „Á‡Â ,Ï‚¯‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa - ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8¯·‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba LiL ¯·‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
¯Oa :B˙i¯·k L¯ÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
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`zexeqקעד zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.„‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.‰- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆

,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««
·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆

LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום

.ÂÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«
Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«
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¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.„‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.‰- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆

,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««
·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆

LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום

.ÂÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«
Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«
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¯Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט וכאן מעט

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי 37)ומספק ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.ËÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙B¯eÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿

‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL ¯aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ ¯aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ B¯·È‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L ¯aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯Ò‡ - BÏ‚«̄¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆
Bn‡ ‰ËÁLpL ¯Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ

Ck ¯Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»
ËÁL42B˙B‡ È¯‰ - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈

ıeÁ ‡ˆiL ¯Oa ÏkL .‰Ù¯Ë ÌeMÓ ¯eÒ‡ ¯·‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:¯Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ¯O·k ¯Ò‡ - B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk - ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."..dtixh dyrp dcyk el `edy mewnl `viy oeik"

הגלות, על רומז ש'טריפה' בגלות, ישראל על מרמז זה דין
שיצא  כיון טריפה", בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
הוא  בזה שהרמז כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
הגם  בגלות, למחיצתן חוץ נמצאים ישראל שכאשר
מצד  הרי והשלימות, המעלה בתכלית שעבודתם
אמיתית  שלימות להם אין גלות, - ב"שדה" שנמצאים

והחירות. החיות
(42 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור

החי. מן אבר משום חייב אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד

אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.ÈelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ¯‡LÂ ¯·‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,¯eÒ‡ ‡ˆBi‰ - …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

¯zÓ44B¯ÈÊÁ‰L ¯Á‡ ¯·‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
¯eÒ‡ „·Ïa ‡ˆiL B˙B‡ - ‰ËÁLÂ45¯·‡‰ ¯‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
ÌB˜Ó - ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿

¯ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .¯eÒ‡ C˙Á‰46¯Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««
.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ¯ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי 43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב ואין לאברים לידה אין כי

בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.‡È‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL ¯aÚ ¯·‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ‰Ê È¯‰ - ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL ¯Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ ¯aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ -49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰¯·‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰ - BÎ˙Á Ck ¯Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי. מן אבר זה הרי השחיטה שבפנים 48)לפני "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו

באכילה". משום 49)אף לוקה אבל החי. מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.·È„ÏB Ck ¯Á‡Â ,¯·‡‰ ¯Ò‡Â ¯·‡ ‡ÈˆB‰L ¯aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ ¯eÒ‡ dlL ·ÏÁ‰ - ‰·˜ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ¯·‡ da LÈÂ ÔÈ¯·È‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰¯B‰Ë ·ÏÁa ·¯Ú˙pL ‰Ù¯Ë ·ÏÁk ‰Ê È¯‰Â .¯eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.‚ÈÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙¯aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔÈa ÈÁ52 «≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»
˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆

‰¯eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó - „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«
¯eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»

˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰¯eÒ‡ dlk - Ba ‰¯eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»
da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»

‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…
.‰¯eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה שבתוכו הכיס "והוא
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בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם
שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי

אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ
.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

ãycew zegiyn zecewpã

."zxk aiig ,cifna mcd on zifk lke`d"

ושקצים  חגבים דם אבל ועוף, חיה דם על אלא חייב ואינו
ובהלכה  דם, משום עליהם חייבין אין האדם, ודם ורמשים
ומכין  ... סופרים מדברי אסור האדם "דם ממשיך שאח"ז
בין  הבדל יש דם שבאיסור נמצא מרדות". מכת אותו
ושקצים  וחגבים דגים ובין - ועוף חיה - גדולים בעלי־חיים
מדברי  אלא עליו חייבים "אין האדם דם ולאידך, ורמשים.
האוכל  "כל שלפני־זה בהלכה גם מצינו זה תוכן סופרים".
אבל  התורה". מן לוקה כזית, טמאה וחיה בהמה מבשר
הוא  אסור אבל לוקה, אינו ... האדם מבשר "האוכל

ב'עשה'".
בעניינים  רק שייך וטהרה טומאה עניין העניין: וביאור
רוח  כי דוקא, ישראל בני אצל - לקדושה השייכים
מקדושה, יניקה לקבל כדי לדבר מתאווה והלעו"ז הטומאה
רוח  מצד השתדלות אין קדושה בו שאין בדבר משא"כ
ושליטת  הגלות בענין ועד"ז ממנו, לקבל והלעו"ז הטומאה
גלינו  חטאינו "מפני - החטאים בסיבת ישראל על אוה"ע
יניקה  יש אזי המצוות, על עובר כשיהודי כי מארצנו"

ללעו"ז.
לדם  ועוף חיה בהמה לדם בנוגע ההבדל גם יובן ומזה
ומעט  חיות, ריבוי בה אין קטנה בריה כי כו' וחגבים דגים
ובוודאי  החגב, של מציאותו את להחיות הוא שבו הדם
ולכן  ממנו ולינוק לקבל יוכל אחר שמישהו כדי בו שאין
הגדולים  ועוף בהמה בדם אבל מדמו, לשתות איסור אין
אסור  ולכן ממנו לינוק ללעו"ז מקום ויש מרובה חיות ישנה
האדם  דם הותר מדוע מובן אין שלפי־זה אלא לשתותו.

סופרים. מדברי רק ונאסר
יותר  סופרים דברי "חמורים חז"ל אמרו בזה: והביאור
דם  של שאיסורו בלבד זו שלא ונמצא תורה", מדברי
איסור  להיותו ועוף חיה בהמה משל יותר חמור האדם
הוא  בהם כמו חמור עונש בו שאין ומה סופרים, מדברי
עונש. על־ידי לתקנו אפשר שאי עד כל־כך חמור שאיסורו
מכת  אותו "ומכין הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך וא"כ
דבר  לך "אין שאז התשובה, עבודת אחרי הוא כי מרדות"

התשובה  בפני כדי שעומד הוא מרדות מכות של ועניינן ."
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בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם
שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי

אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ
.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

ãycew zegiyn zecewpã

."zxk aiig ,cifna mcd on zifk lke`d"

ושקצים  חגבים דם אבל ועוף, חיה דם על אלא חייב ואינו
ובהלכה  דם, משום עליהם חייבין אין האדם, ודם ורמשים
ומכין  ... סופרים מדברי אסור האדם "דם ממשיך שאח"ז
בין  הבדל יש דם שבאיסור נמצא מרדות". מכת אותו
ושקצים  וחגבים דגים ובין - ועוף חיה - גדולים בעלי־חיים
מדברי  אלא עליו חייבים "אין האדם דם ולאידך, ורמשים.
האוכל  "כל שלפני־זה בהלכה גם מצינו זה תוכן סופרים".
אבל  התורה". מן לוקה כזית, טמאה וחיה בהמה מבשר
הוא  אסור אבל לוקה, אינו ... האדם מבשר "האוכל

ב'עשה'".
בעניינים  רק שייך וטהרה טומאה עניין העניין: וביאור
רוח  כי דוקא, ישראל בני אצל - לקדושה השייכים
מקדושה, יניקה לקבל כדי לדבר מתאווה והלעו"ז הטומאה
רוח  מצד השתדלות אין קדושה בו שאין בדבר משא"כ
ושליטת  הגלות בענין ועד"ז ממנו, לקבל והלעו"ז הטומאה
גלינו  חטאינו "מפני - החטאים בסיבת ישראל על אוה"ע
יניקה  יש אזי המצוות, על עובר כשיהודי כי מארצנו"

ללעו"ז.
לדם  ועוף חיה בהמה לדם בנוגע ההבדל גם יובן ומזה
ומעט  חיות, ריבוי בה אין קטנה בריה כי כו' וחגבים דגים
ובוודאי  החגב, של מציאותו את להחיות הוא שבו הדם
ולכן  ממנו ולינוק לקבל יוכל אחר שמישהו כדי בו שאין
הגדולים  ועוף בהמה בדם אבל מדמו, לשתות איסור אין
אסור  ולכן ממנו לינוק ללעו"ז מקום ויש מרובה חיות ישנה
האדם  דם הותר מדוע מובן אין שלפי־זה אלא לשתותו.

סופרים. מדברי רק ונאסר
יותר  סופרים דברי "חמורים חז"ל אמרו בזה: והביאור
דם  של שאיסורו בלבד זו שלא ונמצא תורה", מדברי
איסור  להיותו ועוף חיה בהמה משל יותר חמור האדם
הוא  בהם כמו חמור עונש בו שאין ומה סופרים, מדברי
עונש. על־ידי לתקנו אפשר שאי עד כל־כך חמור שאיסורו
מכת  אותו "ומכין הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך וא"כ
דבר  לך "אין שאז התשובה, עבודת אחרי הוא כי מרדות"

התשובה  בפני כדי שעומד הוא מרדות מכות של ועניינן ."

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צער  לשם שהם ממש במלקות צורך ואין לתשובה, לעוררו
על  הדבר יבוא שעל־ידי־זה מרדות" ב"מכת רק אלא ועונש

לטוב. יתהפך ואף תיקונו
(f oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .10BÚÏBa - «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי שבין דם בגמרא:

.‚‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««
‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï·‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»

˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»
ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈

ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני כי שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי
של  דם זהו דיליה שדם רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר
הלב. בחלל הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, הקילוח
שם. יוחנן כרבי רבינו. מטפטף.15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.„˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡21Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»

‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆
.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אףֿעלֿפי  הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי 21)דם כא: כריתות

בלאֿתעשה. והכרתי 22)אלו כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה
עמה". מקרב אותה

.‰Ì„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23- BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ24˙¯k25Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ¯·‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה
משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של

ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר
כרת. חייב

.ÂÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰27‰¯„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc29- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜30BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ -32·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין שמולחו
מה  וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי בולע ואינו חלק הלב שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב"א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע בפני בבא
הדם  שהרי בישול, בלא דמיירי בשלו, על מוסב ואינו
וב'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב. בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם
חביב  בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב'לחם הובאה

.ÊdÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ CB˙Ï36˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏM·Ï37Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dc·Ï dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»
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צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות

שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא
י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל

אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין
לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג

בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה
בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף בזה

.Á‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.ËBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
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צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות

שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא
י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל

אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין
לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג

בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה
בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף בזה

.Á‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.ËBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
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דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח והטעם,
דם.61) בו שנבלע מפני שאינו 62)שנאסר בכלי אפילו

מנוקב.

.·ÈÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ63ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ -64Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï ¯zÓ -66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ ¯zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך שאין
מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,
הנשאר  שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח רצה
בולע  המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי  ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח, רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי

הצליה. לפני להדיח צריך אם משיג 64)היא והראב"ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי  הוא אם אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

בחומץ.

.‚ÈÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L ¯Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È¯‰ - ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי בשר
שם. רש"י "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק".
חי 70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ, לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו
בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט. פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה. אחרי לבשלו

סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק
כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים

וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק רש"י זכר, של
צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום

ראה  רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו
שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי" רבינו מפרש כן

השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י
זה 77) דין שרי, לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,

גם  וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל
כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו

חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל
מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו

החתך,79) דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא
מה  ראה העורף. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו

למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב מחלוקת
להקל. אחא כרב והלכה

.„ÈÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
¯eÒ‡82ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח שהמוח העצם ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב וכן
המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש

רמב"ן. בקדרתו, שמונח שם,84)בצלי.83)ואףֿעלֿפי
להחמיר. ראשון כלשון

.ÂËÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של השמנונית
הכלי.86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י בשומן. הדם מתערב

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
דיבורֿ שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי נפרד שהדם ותירצו תרי, המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.ÊËÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
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dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆
ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»

‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«
‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל

דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.ÊÈÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·e97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ

Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆
‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»

‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…
eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף
ככסף.

.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים
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dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆
ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»

‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«
‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל

דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.ÊÈÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·e97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ

Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆
‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»

‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…
eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף
ככסף.

.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
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דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.‡·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙¯k ·iÁ - „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -4BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰Ù¯Ëe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי ב,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי שני יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני קרבנות ויש יונה. בני שני או תורים שני
"דלי  בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב ראה 7)נבלה

ב. החלב,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב. של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי חלבו,

.·ÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

d¯O·a ¯eq‡‰11¯zÓ ‰È‰L12,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אףֿעלֿפי כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף מתוך ומבאר, חלב?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני שהאיסור מפני כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף" "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ"ד, פ"ג לכריתות המשניות
ולפי  ובתֿאחת. מוסיף כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי לדייק ויש כאן. משנה' ו'כסף משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף", שהוא מפני זה דין מנמק הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב, איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב"איסור  הכלל, עלֿפי הפסוק טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום שחיטה.12)חלב אחר

.‚ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk - «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈ¯Ù‰15‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ16BaÏÁ - ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
¯eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב איסור ואין
רש"י.15) פרסותיו, על הי"ד.16)עמד פ"ב שכתב כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב, באיסור גורמים שחדשים
וסובר  אסור. החלב - העולם לאויר יצא שלא אףֿעלֿפי
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי מותר, חלבו -
החי  העובר של חלב ותלש בהמה למעי ידו שהושיט וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב, משום בהם שיש
ה"ה. בפ"ו שכתב כמו דם, הילודות.19)משום

.„¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ eÏkL20el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ

ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ BÎ˙Á¬»≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ
.·ÏÁ‰ ¯Ò‡Ï∆¡…«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ כשהוציאו דוקא משמע
שניתר  החלב את לאכול מותר בהמה, במעי והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב ואףֿעלֿפי ורמב"ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב שאין

(כסףֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.‰·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ
‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡21·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆

˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»
„·k‰ ˙¯˙BÈÂ23¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı¯‡‰ ·ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ26.Ì·eË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ e‡¯˜27Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי שם.23)לרב קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי לרבות לה'" חלב "כל מפסוק

של 24) טּובּה קרבן לענין האמור חלב של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח.25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב, התורה 27)דברים יסודי מהל' פ"א ראה
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ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא
לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.Â·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
דיבורֿ ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.ÁÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.Ë·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד
ואףֿעלֿפיֿ באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?

סותם. אינו המעים 42)כן בראש אמרו: – א צג, בחולין
(מגידֿ מותר המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך

שבשעה 43)משנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו
ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

כתב  לא ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
מעיים, בבני "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך
(כסףֿמשנה  המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני

הרא"ש). ב:46)בשם מט, שם שאומר ישמעאל, כרבי
שם  ופירשו הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את

בלבד. המעיים בראש א ורבינו 47)צג, הראב"ד פירשו וכן
שני  הביא שרבינו משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל
שחיטה  מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים,

המותרים. החלבים בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י

.È.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.·ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙¯k»≈

שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל
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ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא
לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.Â·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
דיבורֿ ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.ÁÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.Ë·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד
ואףֿעלֿפיֿ באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?

סותם. אינו המעים 42)כן בראש אמרו: – א צג, בחולין
(מגידֿ מותר המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך

שבשעה 43)משנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו
ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

כתב  לא ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
מעיים, בבני "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך
(כסףֿמשנה  המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני

הרא"ש). ב:46)בשם מט, שם שאומר ישמעאל, כרבי
שם  ופירשו הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את

בלבד. המעיים בראש א ורבינו 47)צג, הראב"ד פירשו וכן
שני  הביא שרבינו משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל
שחיטה  מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים,

המותרים. החלבים בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י

.È.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.·ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙¯k»≈

שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל
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.‚È·l‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈ·kÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב, חוטי מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב הרשב"א אבל הראב"ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ, חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ חוטין מפרש שם רש"י אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב. משום אסורים כן ואם שבכפלי, חוטין
הוא, וחזק ועב פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב. ח, שם רש"י שכתב כמו בו, נבלע שחלב אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב ובזה ממש. הכפלא חלב זה אין
לחוד  עוקץ רבינו, ולפירוש רש"י. על יוסף' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי מפני הדקין חלב שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב שולפם
יש  סט: סי' 'הרוקח' בשם מביא סה, סי' יו"ד יוסף' וב'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.„È‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע דגדיא. ביעי ב: צג, שם
(מגידֿ נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י). הקרום קליפת בלא
(מגידֿ שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב"א). בשם בהו 66)משנה אית "אי שם: בגמרא
סומקי". הקרום.67)שורייקי את

.ÂËÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡ - ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס קיבה, חלחולת, כגון
הי"ח,69) בפ"ו למעלה שכתב כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב"א, וכתב
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.ÊËÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ70ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰71Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆

¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡73¯eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ"ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב צב, שם רש"י אינו 71)כתב רבינו
סופרים. מדברי שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם
שנקט  ה"ו בפ"ג משנה' ה'מגיד כתב וכן הכתוב. מריבוי
ב, שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
איזהו  מידות, בי"ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה

מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.ÊÈÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

¯Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
¯Oa Ba77Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML - ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL - ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â ,¯Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב, מן קימעה בולע שהבשר ב. צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי"ט.
שנדבק  החלב את להוריד כדי יפה, יפה הבשר את לשפשף

(מגידֿמשנה). מבחוץ ב.75)עליו ח, בלא 76)שם
רש"י. ויקלטו 77)קינוח, תחילה, חלבים ידיח שמא שם.

החלב  שאין ואע"ג בידים, השפשוף ע"י השמנונית מן המים
(רש"י). מבחוץ הוא נדבק בבשר, שם.78)נבלע

תיפגם 79) שלא כדי אחר, דבר חיתוך עלֿידי ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט איסור, לידי שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י).

.ÁÈ¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י סימן מהם באחד ועושה

.ËÈO¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â81¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,83ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
¯Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף.81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח שיד כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט, (ויקרא כתוב שהרי מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח", שכתב רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין

יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב מדיחים
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אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה
הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש

קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין

(מג  אמרו לא - מדרבנן שאיסורם ידֿמשנה).וקרומות
ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני

זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn `"iÎ'd -t"yz'd

ה'תש"פ  מרחשון ה' ראשון יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.‡Ïk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

."yiiaznde yiiand itl lkd"

מסוים  לאבר נזק נגרם שבו הגוף כהיזק אינו הבושת היזק
מאבד  האדם בו נפשי היזק שהוא אלא אדם, של בגופו
הבושת  בתשלומי חילוק מצינו ולכן ותוכנו, ערכו את
מדוע  גם יובן כך מתוך והמתבייש". המבייש לפי ש"הכל
ה"ב) פי"ז עדות (הלכות הרמב"ם כתב שקר, עדי בעניין
שקר  עדות כח אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים
שלא  אזהרה הבא" ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת
ארבע  עליהם שהעונש בעבירות אפילו דוגמתה מצינו

דין. בית מיתות
הקב"ה, על עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
ה"טוב" על מעיד הוא והישרה הטובה הנהגתו ידי על כי
ישראל  עם על נאמר שהרי כביכול, הקב"ה של ו"היושר"

עדי" י.)"אתם מג, זה (ישעיהו הרי שקר עדות כשמעיד לכן
מזהירים  כך ומשום ותוכנו, עניינו כל את הסותר מעשה
מאבד  כי כו' הזה בעולם לו בושת שקר יעיד שאם אותו

תוכנו. כל את
(56 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl it lr)

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.·Li·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קפה wifne laeg zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה
הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש

קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין

(מג  אמרו לא - מדרבנן שאיסורם ידֿמשנה).וקרומות
ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני

זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn `"iÎ'd -t"yz'd

ה'תש"פ  מרחשון ה' ראשון יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נתבארו 1) וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר

העושם. חיוב חכמים וקצבו ששיערו הדברים,

.‡Ïk‰ ?˙La‰ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈk2Li·Ó‰ ÈÙÏ ≈«¿«¬ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
ia˙n‰ÂL3Lia˙ÓÏ ÔËw‰ ÔÓ Lia˙Ó ‰ÓB„ BÈ‡ . ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒ¿«≈

Ïw‰ ‰Ê BLiaL ‰fL ,„aÎÓe ÏB„b Ì„‡Ó4BzLa ≈»»»¿À»∆∆∆ƒ¿∆««»¿
.‰a¯Ó¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

."yiiaznde yiiand itl lkd"

מסוים  לאבר נזק נגרם שבו הגוף כהיזק אינו הבושת היזק
מאבד  האדם בו נפשי היזק שהוא אלא אדם, של בגופו
הבושת  בתשלומי חילוק מצינו ולכן ותוכנו, ערכו את
מדוע  גם יובן כך מתוך והמתבייש". המבייש לפי ש"הכל
ה"ב) פי"ז עדות (הלכות הרמב"ם כתב שקר, עדי בעניין
שקר  עדות כח אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים
שלא  אזהרה הבא" ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת
ארבע  עליהם שהעונש בעבירות אפילו דוגמתה מצינו

דין. בית מיתות
הקב"ה, על עדות הוא יהודי של תוכנו כל הוא: והביאור
ה"טוב" על מעיד הוא והישרה הטובה הנהגתו ידי על כי
ישראל  עם על נאמר שהרי כביכול, הקב"ה של ו"היושר"

עדי" י.)"אתם מג, זה (ישעיהו הרי שקר עדות כשמעיד לכן
מזהירים  כך ומשום ותוכנו, עניינו כל את הסותר מעשה
מאבד  כי כו' הזה בעולם לו בושת שקר יעיד שאם אותו

תוכנו. כל את
(56 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl it lr)

פג:2) להלן.3)בבאֿקמא ובלשון 4)ראה הנקלה,
מן  המתבייש דומה "אינו ט): פרק (בבאֿקמא התוספתא

(=הנקלה)". הפגום מן למתבייש (המכובד) היקר

.·Li·Ó‰5Ì¯Ú‰ ˙‡6ıÁ¯na ‡e‰L ÈÓ B‡7- «¿«≈∆∆»…ƒ∆«∆¿»
¯eËt8Áe¯‰ ‰·L .9ÂÈÏeL ‰ÎÙ‰Â10È¯‰Â ÂÈt ÏÚ »»¿»»«¿»¿»»«»»«¬≈

Ì¯Ú ‡e‰11˙L·a ·iÁ - B˙ËLÙ‰a ‰Ê ÛÈÒB‰Â ,12; »…¿ƒ∆¿«¿»»«»¿∆
‰ÓB„ BÈ‡Â13˙‡ Li·ÓÏ Ì¯Ú ‰OÚpL ‰Ê ˙‡ Li·Ó ¿≈∆¿«≈∆∆∆«¬»»…ƒ¿«≈∆

¯‰pÏ „¯ÈÏ ÂÈ„‚a dÈa‚‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯Ú BÈ‡L14B‡ ∆≈»…¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»»≈≈«»»
¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÚL15BLi·e ,16·iÁ -17‰ÓB„ BÈ‡Â ;18 ∆»»ƒ«»»ƒ¿«»¿≈∆

˙‡ Li·ÓÏ ‰Ê Li·Ó.ÂÈ„‚·a ‰qÎÓ‰ ¿«≈∆ƒ¿«≈∆«¿À∆ƒ¿»»

בו.5) רקק כגון שהיא, דרך בפני 6)באיזו ערום המתהלך
אדם. בושת.7)בני להם ואין ערומים שם עומדים אנשים
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בן 8) איננו אדם, בני בפני ערום ללכת מקפיד שאינו כיוון
דיבורֿהמתחיל  שם ב'תוספות' וראה פו: שם (רש"י בושת
פטור  למה נתבאר [לא אחרת). בדרך שפירשו ערום,
במרחץ  ואולי רקיקה, או הכאה עלֿידי במרחץ כשבייש

בגדיו]. את שהפשיט עלֿידי שביישו גמרא 9)הכוונה
בגדיו.10)שם. לא 11)שולי אבל חלקי, ערום נעשה

כבר 12)מרצונו. שהיה אדם בהפשטה שבייש אףֿעלֿפי
הוא, בושת בן זה שערום משום חייב, שהוא והטעם ערום.

ערום. נעשה מרצונו לא שנעשה 13)שהרי זה של בושתו
ערום. שאינו זה של כבושתו מרובה אינו גמרא 14)ערום

מופשלים.15)שם. שהיא,16)כשבגדיו דרך באיזו
נוספת. הפשטה עלֿידי שמרצונו 17)אפילו אףֿעלֿפי

בגדיו. סיכום:18)הגביה מרובה. כה אינו ובושתו
ומרצונו, לגמרי ערום א. ערום: סוגי שלושה זו בהלכה
נשבה  כגון מרצונו, ושלא חלקי ערום ב. פטור. שהמביישו
שאינו  את מהמבייש פחות אבל חייב, שהמביישו . . . הרוח
שהמביישו  הנהר, מן עלה כגון מרצונו, חלקי ערום ג. ערום.

המלובש. את מהמבייש פחות אבל חייב,

.‚ÔLi‰ ˙‡ Li·Ó‰19˙L·a ·iÁ -20CB˙a ˙Ó Ì‡Â . «¿«≈∆«»≈«»¿∆¿ƒ≈¿
ıÈ˜‰ ‡ÏÂ ,B˙L21ÔÈ‡ - BLiaL ‰Êa LÈb¯‰ ‡ÏÂ ¿»¿…≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»∆∆ƒ¿≈

ÔÈ·Bb22- ÔÈL¯Bi‰ eOÙz Ì‡Â ;Li·Ó‰ ÔÓ ‰Ê ˙La ƒ∆∆ƒ«¿«≈¿ƒ»¿«¿ƒ
Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡23. ≈ƒƒƒ»»

פו:19) בבאֿקמא בבושתו, מרגיש שהרי 20)שאינו
מתבייש. הוא משנתו מתעורר שהוא ידע 21)לאחר ולא

בושת 22)בבושתו. על בא החיוב אם נפתרה, שלא בעיא
בא  החיוב ואם המבוייש. שמת מאחר פטור, המבייש שלו,
הם  שהרי חייב, יהיה משפחתו, בני של בושתם משום

הראיה.23)בחיים. עליו מחבירו המוציא כי

.„‰ËBM‰ ˙‡ Li·Ó‰24¯eËt -25˙‡ Li·Ó‰Â ; «¿«≈∆«∆»¿«¿«≈∆
·iÁ - L¯Á‰26„·Ú‰ ˙‡ B‡ ¯b‰ ˙‡ Li·Ó‰ .27- «≈≈«»«¿«≈∆«≈∆»∆∆

ÌÏÎ B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎnLk Ì‡ :ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆«»»ƒ¿∆«¿ƒƒƒ¿»
·iÁ -28¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,29BÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»¿ƒ»»ƒ»»≈

‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ˙‡ Li·ÓÏ ÔËw‰ ˙‡ Li·Ó‰ ‰ÓB„∆«¿«≈∆«»»ƒ¿«≈∆«»¿…
ÔÈ¯BÁ Ôa ˙‡ Li·ÓÏ „·Ú‰ ˙‡ Li·Ó‰30Li·Ó ‡ÏÂ , «¿«≈∆»∆∆ƒ¿«≈∆∆ƒ¿…¿«≈
.Áwt Li·ÓÏ L¯Á≈≈ƒ¿«≈ƒ«

תמיד 24) משובשת דעתו ונמצאת דעתו, שנטרפה מי "כל
לזרוק  או כלים לשבר שדרכו כגון הדברים", מן בדבר
ד.). ג: חגיגה וראה ט, הלכה ט פרק עדות (הלכות אבנים

פו:25) בבאֿקמא בושת, בן אינו שבדרך 26)כי אףֿעלֿפי
שם. נכונה, דעתו אין כי השוטה, כדין החרש  דין כלל

לבין 27) עברי עבד המבייש בין ההבדל בדבר פז. שם
ה"ו. פ"ד להלן ראה כנעני, עבד אע"פ 28)המבייש
השוטה. כדין הקטן דין כלל שם.29)שבדרך

כי 30) חורין, בן של כבושתו מרובה אינו עבד של בושתו
ראה  המתבייש. של באישיותו גם תלוי הבושת שיעור

א. הלכה למעלה

.‰ÌÈ¯·„a B¯·Á ˙‡ Li·Ó‰31ÂÈ„‚a ÏÚ ˜˜¯L B‡ , «¿«≈∆¬≈ƒ¿»ƒ∆»««¿»»
¯eËt -32ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ33¯c‚Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ . »ƒ««¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…

¯·ca34ÌB˜Ó ÏÎa35ÔÓÊ ÏÎ·e36e‡¯iL ÈÙk37Ì‡Â . «»»¿»»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Lia38,‰ÓÏL ˙La BÏ ÌlLÏ ·iÁ - ƒ≈«¿ƒ»»«»¿«≈∆¿≈»

ÌÈ¯·„a ‡l‡ BLia ‡lL Èt ÏÚ Û‡39˜ÒÙ ¯·k . ««ƒ∆…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
ÔÈc‰40- ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Li·Ó‰ ÏkL , «ƒ∆»«¿«≈«¿ƒ»»¬ƒƒ¿»ƒ

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL Ï˜LÓ epnÓ ÔÈ·B‚Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
·‰f‰ ÔÓ ¯È„41˙BÁt ÌÈÚÏÒ ÚLz Ï˜LÓ ‡e‰L , ƒ»ƒ«»»∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»
‰Ïa˜Â .ÚÈ·¯42ÏÎa ‰Ê Ò˜ ÔÈ·BbL ,e„Èa ‡È‰ ¿ƒ«¿«»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»∆¿»

Óı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜43. »≈»»∆≈¿»»»∆

צא.31) מן 32)בבאֿקמא בשניהם שפטור והטעם שם .
במבושיו", "והחזיקה בתורה שכתוב משום התשלומים,
ביישו  אבל גופו, בושת על אלא תורה חייבה שלא ומשמע

שם). (רא"ש פטור - בגדו על רקק או אבל 33)בדברים
ז. הלכה להלן ראה גדול, עוון בזה יבזו 34)יש שלא כדי
מריבות. לידי ויבואו זה את זה בחוצה 35)אנשים אפילו

גאון,36)לארץ. שרירא רב כתב וכן הזה. בזמן אפילו
לפי  כראוי, שיפייסנו עד אותו מנדים דברים בושת על שאף
חבלה, של מבושת גדול בדברים שבושת ומסתבר כבודו.
חבירו  על מוציא שאדם ודיבה הרע כלשון גדול דבר שאין

שם). ולפי 37)(רא"ש השעה, צורך לפי אותו "מייסרים
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים (אוצר בביתֿדין" שרואים מה

ו.38)152). הלכה ח פרק בבאֿקמא אף39ֿ)ירושלמי
מן  פטור - בדברים פשוט אדם שהמבייש עלֿפי

שם.40)התשלומים. זהב 41)ירושלמי ליטרא והוא
ו. הלכה וראה שם. בירושלמי מפי 42)שנזכרה תלמיד

קמא 43)רבו. (בבא לארץ בחוץ קנסות גובים שאין אף
אפילו  חכם, תלמיד המבייש של זה, קנס גובים - כז:)

החכם. בכבוד לזלזל יבואו שלא לארץ, בחוצה

.ÂLÈÂ .„¯ÙÒa CÎa „ÈÓz eÏˆ‡ eÈ‰ ÌÈOÚÓ«¬ƒ»∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»«¿≈
ÔÈÏÁBÓ eÈ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz44‰‡ CÎÂ ,‰Ê ÏÚ «¿ƒ≈¬»ƒ∆»¬ƒ«∆¿»»∆

Ì‰Ï45Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚÂ Ú·BzL LÈÂ ; »∆¿≈∆≈«¿ƒ¿»»≈≈∆¬»
‡¯ËÏ BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :Li·ÓÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈic‰««»ƒ»¿ƒ«¿«≈«»«»ƒ≈ƒ¿»

.·‰Ê»»

השלום.מת 44) אהבת מצווה 45)וך חכם תלמיד כי
יב. א, פרק אבות שלום. ורודף שלום אוהב להיות

.ÊÔÓ ¯eËt ÌÈ¯·„a ÌÚ‰ ¯‡L Li·Ó‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿»ƒ»ƒ
‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÔÈÓeÏLz‰46Ûc‚Óe Û¯ÁÓ BÈ‡Â .47 ««¿ƒ»»¿≈¿»≈¿«≈

ÚL¯ ‡l‡ ÌÚÏ48ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .‰ËBL »»∆»»»∆¿»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰49ÔÈaÏn‰ ÏkL ,50¯Lk Ì„‡ Èt51 »ƒƒ∆»««¿ƒ¿≈»»»≈

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„a Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈≈∆»»«»

ח.46) הלכה ו פרק דעות הלכות לשם 47)ראה אפילו
למקום, אדם שבין אבל לחבירו. אדם שבין [בדברים תוכחה
משמע  כך ברבים, ואפילו להכלימו מחוייבים וגם מותר

שם]. לחםֿמשנה וראה שם, רבינו של שעבר 48)מלשונו
יז), יט, (ויקרא חטא" עליו תשא "ולא בתורה הכתוב על

יא.49)שם. ג, פרק בבא51ֿ)המבייש.50)אבות
נט. מציעא

.Á˙Ba¯ ˙B‡k‰ LÈ52,ËÚÓ ¯ÚˆÂ Èefa Ô‰a LiL , ≈«»«∆≈»∆ƒ¿««¿«
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˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ
ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈

·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿
Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ

˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ
‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין

.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"
אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈
ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆

·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של

ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

ה'תש"פ  מרחשון ו' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב: קמא בבא

בגמרא  רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
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˜Ê Ô‰a ÔÈ‡Â53ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï e˜Òt ¯·Îe .54ÌÈÓc ¿≈»∆∆∆¿»»¿»∆¬»ƒ»ƒ
ÌÈ·eˆ˜55B¯·ÁÏ ‰kn‰ ÏÎÂ .56ÌlLÓ - Ô‰Ó ‰‡k‰ ¿ƒ¿»««∆«¬≈«»»≈∆¿«≈

·eˆw‰ ÔBÓn‰ B˙B‡57Ô‰ ˙BÒ˜ ÔlÎÂ .58B˙B‡Â . «»«»¿À»¿»≈¿
Èet¯‰Â ˙La‰Â ¯Úv‰ ÈÓ„ ‡e‰ ·eˆw‰ ÔBÓn‰«»«»¿≈«««¿«∆¿»ƒ

˙·LÂ ‰‡eÙ¯Ï CÈ¯ˆ ÔÈa .˙·M‰Â59CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÈa60- ¿«∆∆≈»ƒƒ¿»»∆∆≈…»ƒ
‰Êk61.ÌlLÓ ‡e‰ »∆¿«≈

ט.52) הלכה בהן,53)ראה יש לפעמים ושבת וריפוי
אין. והתלמוד.54)ולפעמים המשנה ראה 55)חכמי

ט. יא.56)הלכה הלכה מכה.57)ראה לאותה
כז:58) בבאֿקמא ראה קצוב. תשלום אינו 59)ככל

ראה  ושבת, ריפוי דמי גם כולל התשלום כי יותר, משלם
שם. פחות.60)רי"ף משלם ולא 61)אינו פחות לא

בלבד, בושת דמי הוא זה שתשלום פירש, שם ורש"י יותר.
לחוד. משלם הוא הדברים שאר ובעד

.ËËÚBa‰ ?ÌlLÓ ‡e‰ ‰nÎÂ62- BÏ‚¯a B¯·Áa ¿«»¿«≈«≈«¬≈¿«¿
B˙aÎ¯‡a e‰k‰ .ÌÈÚÏÒ LÓÁ ÌlLÓ63ÌlLÓ - ¿«≈»≈¿»ƒƒ»¿«¿À»¿«≈

‰c‚‡ „‚B‡ BÓk ÂÈ˙BÚaˆ‡ ıa˜ .ÌÈÚÏÒ LÏL64 »¿»ƒƒ≈∆¿¿»¿≈¬À»
‰¯OÚ LÏL ÌlLÓ - ‰„e‚‡ ‡È‰Lk B„Èa e‰k‰Â¿ƒ»¿»¿∆ƒ¬»¿«≈¿∆¿≈

BtÎa B¯·Á ˙‡ Ú˜z .ÌÈÚÏÒ65B¯ËÒ .ÚÏÒ ÌlLÓ - ¿»ƒ»«∆¬≈¿«¿«≈∆«¿»
È¯BÁ‡Ó B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈMÓÁ ÌlLÓ - ÂÈt ÏÚ«»»¿«≈¬ƒƒ¿»ƒ¿»≈¬≈

B„È66BÊ‡a Ì¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ -67B‡ , »¿«≈≈»∆«¿≈ƒ≈≈¿»¿
B¯O·a ˜¯‰] BÚÈb‰Â ˜˜¯L B‡ ,B¯ÚOa LÏz68B‡ , »«ƒ¿»∆»«¿ƒƒ»…ƒ¿»

ÌlLÓ - [‰M‡‰ L‡¯ Ú¯Ùe ,ÂÈÏÚÓ ˙ÈlË ¯È·Ú‰∆¡ƒ«ƒ≈»»»«…»ƒ»¿«≈
ÚÏÒ ‰‡Ó69‰OÚÓ Ïk ÏÚ ÌlLÓ ‡e‰ ‰ÊÎÂ . ≈»∆«¿»∆¿«≈«»«¬∆

,˙BËÈÚa Úa¯‡ B¯·Áa ËÚaL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰OÚÓe«¬∆≈«¿∆»««¬≈«¿«¿ƒ
BÊ ¯Á‡ BÊ elÙ‡70B¯ËÒ .ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚ ÌlLÓ - ¬ƒ««¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÎÂ .ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÓ - ˙B¯ÈËÒ ÈzL ÂÈt ÏÚ«»»¿≈¿ƒ¿«≈≈»∆«¿≈
.¯‡Ma«¿»

הסנוקרת 64)בברכו.63)שם.62) וזוהי אגרוף, היינו
שם. חננאל רבינו וראה שם. בגמרא את 65)הנזכרת הכה

לרבינו  המשניות (פירוש בעורפו סגור ידו בפס חבירו
צ.). יותר.66)בבאֿקמא גדול אוזנו.67)הבזיון פגם

למעלה 68) ראה התשלומים. מן פטור בגדיו על רקק כי
ה. נמסר 69)הלכה לא בקנסות, השונים השיעורים

להם  ואין לזה זה דומים אין שבקנסות ראינו "כך טעמם.
תורה, של ואפילו ז"ל, חכמים שאמרו מה כל אלא טעם,
של  קנסות וכן . . . כך וזה כך זה מה מפני טעם להם אין

.(65 עמ' לבב"ק הגאונים (אוצר אינן 70)חכמים"
אחד. כבושת נחשבות

.ÈÌÈÚÏq‰ el‡ Ïk71Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÛÒkÓ Ì‰72 »≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆∆∆ƒ¿»≈
ÔÓf‰ B˙B‡a73ÛÒk ¯È„ ÈˆÁ ÚÏÒ ÏÎa ‰È‰L ,74 ¿«¿«∆»»¿»∆«¬ƒƒ«∆∆

·iÁ˙pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙LÁ ‰ˆÁÓe ÔÈ¯È„ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ∆¡»¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈
ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰‡Ó ÌlLÏ el‡ ˙B‡k‰a¿«»≈¿«≈≈»∆«¬≈∆¿«≈

È˜ ÛÒk ‰ˆÁÓe ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL75. ¿≈∆¿≈∆«∆¡»∆∆»ƒ

לו:71) בבאֿקמא חכמינו, הגמרא 72)שקצבו ובלשון
מדינה". "כסף והתלמוד.73)(שם) המשנה חכמי של

ישראל 74) ארץ מכסף וסלע דינרים, ארבעה יש סלע בכל
נקי, כסף דינר חצי היינו נקי, מכסף סלע של שמינית בו יש
נקי). כסף הוא בתורה האמור (כסף נחושת הוא והיתר

כסף 75) של זו כמות להכיל צריכים סלעים מאה כלומר,
הנקי  הכסף אחוז את שהפחיתו ובזמן נחושת), (והיתרה נקי
הנ"ל  הכמות השלמת לשם סלעים לו להוסיף עליו בסלע,
מב, סעיף תכ, סימן חושןֿמשפט ראה נקי. כסף של
סימן  יאיר חוות שו"ת גם וראה פ. ס"ק שם ומאירתֿעינים
שאינו  כאן, רבינו של חשבונו את ליישב שפלפל א, א,

מדינה. שבדינר הנחושת שווי את כלל בחשבון מביא

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76Ì„‡ Ï·‡ ;„aÎÓa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À»¬»»»
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa „Èt˜Ó BÈ‡Â ‰f·Ó ‡e‰L77‡ˆBiÎÂ ∆¿À∆¿≈«¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙÏ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ô‰a78BÓÎe , »∆≈≈∆»¿ƒ«∆»¿

ÌÈic‰ e‡¯iL79Ì„‡ Èa LiL ÈÙÏ .ÏhÏ Èe‡¯ ‡e‰L ∆ƒ¿««»ƒ∆»ƒ…¿ƒ∆≈¿≈»»
ÔÈ¯eÚk80ÌÈf·Ó ÌBi‰ ÏÎÂ ,ÌzLa ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L , ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«»¿»¿»«¿«ƒ

È„k B‡ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO C¯c Èefa ÈÈÓ ÏÎa ÔÓˆÚ«¿»¿»ƒ≈ƒ∆∆¿¿«…¿≈
.Ì‰nÚ ÌÈ˜ÁOÓ‰ ÌÈˆl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÏhÏƒ…¿»««ƒ«≈ƒ«¿«¬ƒƒ»∆

הנ"ל.76) בהכאות התשלומים שלושת 77)שיעורי אף
אלא  במשנה נזכרו שלא ט, שבהלכה הראשונים הדברים

לפי 78)בגמרא. הכל הכלל, "זה שאמר: תנאֿקמא כדעת
שלהקל  (צא.) הגמרא מסקנת ולפי צ:), קמא (בבא כבודו"
אבל  בלבד, למכובדים הם האמורים שהשיעורים כלומר בא,
רבינו  הקצוב. השיעור מן פחות מקבלים מהם פחותים
הדברים  שלושת על אף המשנה, של זה כלל מרחיב
כי  במשנה, הובאו שלא בהם), כיוצא על (ואף הראשונים
כהמשך  מובאים ו) הלכה ח פרק (בבאֿקמא בירושלמי

הרי. ד"ה כז: שם ב'תוספות' וראה כפי 79)למשנה. ולא
הנחבל. או החובל נקלים.80)שטוען

ה'תש"פ  מרחשון ו' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לפי 1) הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו נתבארו

שם. כמבואר משתנים, שדיניהם

.‡Û‚Bp‰2‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ «≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆…
Ôek˙3ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ -4˜ÊÂ ,5¯ÚˆÂ6 ƒ¿«≈«»¿«≈¿≈¿»«««¿∆∆»««

‰M‡Ï7. »ƒ»

ינצו 3)המכה.2) "וכי כב) כא, (שמות בתורה כתוב כי
נתכוון  שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים

עליו 4)לאשה. ישית "כאשר ישלם שהמכה בתורה, כתוב
מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל
ונתן  לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם
כן  אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,
שדמי  לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה
קמא  בבא וראה כב). כא, דרשב"י (מכילתא לבעל" וולדות

המכה.5)מב: מחמת גופה בהפלה,6)שנפחת לה שיש
טבעית. בלידה מאשר לקמן 7)יותר [ראה מב: קמא בבא

בגמרא  רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה
למצוא  וקשה כפשוטו רבינו דברי מפרש משנה והמגיד שם.
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מזכיר  ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל
ואינה  ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי
(תוספות  טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת
נמשך  כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם
על  וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון אחר
מפני  מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו
זה  את לבייש שמתכוון שמעון, כרבי סוברת שהברייתא
טו  בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה  את ובייש
שלמעלה], לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב,
ויצאו  האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא
ודמי  לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה,

לבעל. וולדות

.·‰nk ‰M‡‰ ÔÈÓL ?˙B„ÏÂ ÈÓc ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¬ƒ¿≈¿»»ƒ»ƒ»«»
‰ÙÈ ‰˙È‰8‰„ÏÈ ‡lL „Ú9‰ÙÈ ‡È‰ ‰nÎÂ »¿»»»«∆…»¿»¿«»ƒ»»
‰„ÏiMÓ10ÔÈ˙B - ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ .ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ , ƒ∆»¿»¿¿ƒ«««ƒ≈«««¿ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ dÙ‚ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ11Û‡ ÔÈ˙B - «¿ƒ¿ƒ¿»»««ƒ««««¿ƒ«
‰M‡Ï ˙B„ÏÂ ÈÓc12. ¿≈¿»»ƒ»

כשפחה.8) בשוק תלד 9)להימכר שאם גדול, שמחירה
לקונה. הוולד הלידה 10)יהיה פחת כי מכה, בלא מאליה

לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה
מח: קמא בבא זכה 11)משנה לא הנגיפה שבשעת יוצא

יכול  אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, בדמי הבעל
ליורשיו. אליה,12)להורישו אותם מייחס הכתוב שהרי

וראה  משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא, (שמות שנאמר
הבעל  שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא

לאשה. שייכים הריהם הוולדות, בדמי זוכה

.‚Ô˙B - ¯b‰ ÈiÁa da Ï·ÁÂ ,¯‚Ï ‰‡eO ‰˙È‰»¿»¿»¿≈¿»«»¿«≈«≈≈
ÏÚaÏ ˙B„ÏÂ ÈÓc13¯eËt - ¯b‰ ˙Ó .14Ï·Á Ì‡Â . ¿≈¿»«««≈«≈»¿ƒ»«

‡È‰ ‰˙ÎÊ - ¯b‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ da15.˙B„ÏÂ ÈÓ„a »««ƒ««≈»¿»ƒƒ¿≈¿»

דבריו.13) לכל ישראל כדין גר שאין 14)שדין המזיק,
בקדושה  ולידתו שהורתו בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר
כל  לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות

שנגפוה 15) ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה כדעת
שלה. הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר

.„,ÔBÈ¯‰ ˙ÚLa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ B‡ ‰ÁÙL ‰˙È‰»¿»ƒ¿»∆∆»ƒƒ¿«≈»
ÈÓ„ È¯‰ - ‰¯ib˙ B‡ ‰¯¯ÁzL ‰ÙÈ‚ ˙ÚL·eƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«¿»¬≈¿≈

dlL ˙B„Ïe‰16. «¿»∆»

הוא 16) אין ובגויה, בשפחה תופסים קידושין שאין מכיוון
האשה  בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא
כן  ועל הנגיפה, בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה
שהבועל  פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי
להיות  בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה
יכול  ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה,
שאין  כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות
עוקבא  (רב בוולדות זוכה אינו בהן, תופסים קידושין

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÓÂ ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡‰ ˙‡ Û‚Bp‰«≈∆»ƒ»¿»¿¿»∆»»≈»««ƒ

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚‚BL ‰È‰L17BÈ‡Â ∆»»≈¬≈∆»ƒ««¿ƒ¿≈
ÌeÏk ÌlLÓ18ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;19LBÚ ¿«≈¿∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»

LÚÈ20LiL ¯·„a „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ≈»≈…ƒ≈«»≈≈¿≈ƒ¿»»∆≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Baƒ«≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

שיש 17) משום מלשלם, פטור מיתה, חייב שאינו פי על אף
פטור  הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם
בדרבה  ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים
הכתוב  חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"),
קמא  (בבא התשלומים מן פטור ובשניהם למזיד שוגג בין
הלכה  ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה.

שהמית.18)א. לאשה כופר ולא וולדות דמי לא
האשה.19) מתה יש 20)ולא שאם מכאן ממון. ישלם

מב. קמא בבא משלם, אינו אסון,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21‰M‡Ï Ôek˙pLk ?22Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈»ƒ»¬»
‰M‡‰ ˙‡ Û‚Â B¯·ÁÏ Ôek˙ Ì‡23Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿«≈«¬≈¿»«∆»ƒ»««ƒ

¯·„k ‰Ê È¯‰ ,‰ek ‡Ïa d˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰˙nL∆≈»ƒ∆¡ƒ»¿…«»»¬≈∆¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L24ÌlLÓe ,25.˙B„ÏÂ ÈÓc ∆≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿≈¿»

התשלומים.21) מן פטור רצה 22)שבשוגג לא אמנם
התכוון  כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה,

לנגפה.23)אליה. לא אף כלל, אליה התכוון ולא
שמעון 24) כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

פטור  זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון יט:) (סנהדרין
משנה)]. (מגיד בבא 25)ממיתה אהבה בר אדא רב כדעת

[בפרק  .129 עמוד קמא לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא
שהמתכוון  רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד
כחזקיה, מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג
שרב  מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף
בדמי  הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא

כאן]. משנה לחם וראה עוז) (מגדל וולדות

.Ê‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡ÏÂ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰26·iÁ - ««∆»ƒ¿ƒ¿…»»»∆«»«»
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa27B‡ ,‰¯eaÁ Ì‰a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿»ƒ¬»ƒ»»»∆«»

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡ ,˙aLa B¯·Áa Ï·ÁL28ÔÓ ¯eËt - ∆»««¬≈¿«»¬ƒ»»≈»ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰29¯·Îe . ««¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ«≈ƒ¿»

˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ¯·„a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,e¯‡a≈«¿∆…ƒ≈«»¿»»∆≈ƒ«≈
.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈcƒ≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

דין.26) בית מיתת בזה ואין דם. הוציא נזק,27)ולא
שם. ובושת, שבת ריפוי, ממיתה.28)צער, ופטור

ואמו 29) אביו המכה של או בשבת החובל של זה עוון
שעשה  כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה

במזיד.

.ÁÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎÂ ,‡e‰ Ï˜Ï˜Ó Ï·BÁ‰ ‡BÏ‰Â30 «¬«≈¿«¿≈¿»«¿«¿¿ƒ
Ï·BÁ‰ ‰Ê ·LÁ ‰nÏÂ ,‰˙Èn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ˙aLa¿«»¿ƒƒ«ƒ»¿»»«¿…∆«≈
˙Á ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ?ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba LiL ÔBÚ»∆≈ƒ«≈ƒƒ¿»»««

Áe¯31B¯·Áa Ï·ÁL ˙Úa Ú¯‰ B¯ˆÈÏ32‡e‰ È¯‰ - «¿ƒ¿»«¿≈∆»««¬≈¬≈
.ÔÈÓeÏLzÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡ˆÓÂ ,Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿ƒ

שורפו.30) או בגד הקורע שכך 31)כגון כך ידי ועל
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שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.

אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.·È„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב
של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת
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שם). שבת (ראה דעתו ונתקררה וכן 32)כעסו איתו. שרב
ח. הלכה ח פרק שבת בהלכות פסק

.ËÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B¯·Áa Ï·BÁ‰33ÈÊÓa elÙ‡ ,„34 «≈«¬≈¿«ƒƒ¬ƒ¿≈ƒ
‡e‰L ‰¯·Ú ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -«»¿«¿ƒ««ƒ∆»«¬≈»∆

˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ35˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ Ïk ‡BÏ‰Â . «»»∆»«¿«¬»«¿À»«¿
‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈∆≈»»∆

ÌlLÓe36Ïka ÌÈ¯·c‰ Ì‰ Ck ?37Ï·BÁÓ ıeÁ , ¿«≈»≈«¿»ƒ«…≈≈
ÌlLÓ ‡e‰L B¯·Áa38‰¯Bz ‰˙a¯ Le¯Ùa È¯‰L ;39 «¬≈∆¿«≈∆¬≈¿≈ƒ¿»»

.ÔzÈ Bz·L ˜¯ :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÏL˙Ï B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈¿«¿ƒ∆∆¡««ƒ¿ƒ≈

כרת.33) עונש אלא דין, בית מיתת בו שחייב 34)שאין
בו. התרו אם אם 35)מלקות לוקים כריתות חייבי שכל

לב.). כתובות (ראה למלקות בהם תצא 36)התרו ספרי
(דברים  רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו.
מחייבו  אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ב) כה,

רשעיות". שתי מלקות 37)משום בו שיש עוון
לוקה.38)ותשלומים. אילעא 39)ואינו רבי של מימרא

כתובות  ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה
א. הלכה ג פרק

.È¯eËt - BlL ÈÚk „·Úa Ï·BÁ‰40„·Úa Ï·Á . «≈¿∆∆¿«¬ƒ∆»»«¿∆∆
·iÁ - BlL È¯·Ú41˙·M‰ ÔÓ ıeÁ ÔlÎa42Ï·BÁ‰ . ƒ¿ƒ∆«»¿À»ƒ«∆∆«≈

‰MÓÁ ÏËB „·Ú ÏL Ba¯ - B¯·Á ÏL ÈÚk „·Úa¿∆∆¿«¬ƒ∆¬≈«∆∆∆≈¬ƒ»
B¯Úˆ elÙ‡Â .ÌÈ¯·„43‰¯‰Óa ‡t¯˙Â ÌÒa44È¯‰ - ¿»ƒ«¬ƒƒ¬¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»¬≈

.Ba¯Ï B˙‡eÙ¯ Ïk»¿»¿«

הכל,40) העבד של רבו נוטל אחרים, בו חבלו אפילו שהרי
הוא. קניינו לגופו.41)כי אדון עברי עבד שהרי 42)כי

לרבו. שיימשך 44)רבו.43)מלאכתו שאמדוהו כגון
לעבד  שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי
לרבו  שייך הריפוי דמי ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער
מה  שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה

.‡ÈËb ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú Ïk»∆∆∆»»¿≈«¬«ƒ…ƒƒ«≈
¯e¯ÁL45Ò˜ BÏ ÔÈ‡ - B„ÈÏ46Ba eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡Â . ƒ¿¿»≈¿»«¬≈ƒ∆»¿

Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,BÓˆÚÏ ≈»¿ƒ≈∆¿«¿∆¬«ƒ…ƒ¿«
‡Ï È¯‰L ,Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔB„‡‰ ‡ÏÂ ;B¯e¯ÁLƒ¿¿…»»»¿ƒ≈∆∆¬≈…

.ÔÈ˜ Ba [BÏ] ¯‡LBc·Ú ÔL ÏÈtn‰ ,CÎÈÙÏ48¯Á‡Â ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««ƒ≈«¿¿««
ÈÓ„ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ,BpLa ‡ˆBÈ - BÈÚ ‡nÒ Ck»ƒ≈≈≈¿ƒ¿≈≈¿≈

BÈÚ49OÙz Ì‡Â ;50B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -51. ≈¿ƒ»«≈ƒƒƒ»

שחרור.45) שור 46)שטר נגחו אם שקל, שלושים
יתן  שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו.
של  רבו אם שואל, והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו"
זו  בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב
(שם  קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא

דברים.47)מב:). חמישה תשלומי ויצא 48)בדיינים,
מרבו. שחרור גט וצריך הגיע 49)לחירות לא עדיין כי

לידו. שחרור עינו 50)שטר דמי או בו, שחבלו מאלו
שלא 51)מרבו. בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

יד  הלכה עבדים מהלכות ד בפרק רבינו שכתב [ומה נפתרה.

אם  - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל
רבינו  דברי גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס,
וחציו  עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק
פי  על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן
כופים  אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את
שחררו  שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית פי על שאף
חציו  על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא
מהלכות  ז פרק (ראה שותף או כסף ידי על שנשתחרר אחרי

ד)]. הלכה עבדים

.·È„·Ú BÈˆÁL ÈÓ52Ì„‡ BLiaL ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ∆ƒ¿»»
¯BL BÁ‚pL B‡ B¯Úˆ B‡53BÚ¯‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ƒ¬∆¿»¿«≈»≈ƒ≈¿

Ba¯Ï - Ba¯ ÏL ÌBÈa ‰Ê54- BÓˆÚ ÏL ÌBÈa , ∆¿∆«¿«¿∆«¿
.BÓˆÚÏ¿«¿

חלקו,52) את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
מא. [רבינו 54)והזיקו.53)גיטין מב. שם לרבו, משלם

עבד  שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק
אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו את עובד חורין בן וחציו
שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל
דעת  הוא כך כלל, זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין
הדין  הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד
שאשה  מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה
שכל  סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא

.‚È‰MÓÁa ·iÁ - B¯·Á ÏL È¯·Ú „·Úa Ï·BÁ‰«≈¿∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈«»«¬ƒ»
Ô‰a Á˜lÈÂ .ÌÈ¯·„55‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ba¯Â ,Ú˜¯˜56, ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«≈≈∆»

‰„O‰ ‡ˆÈ ˙e¯ÁÏ „·Ú‰ ‡ˆiLÎÏÂ57.Ba¯ ˙ÁzÓ ¿ƒ¿∆≈≈»∆∆¿≈≈≈«»∆ƒ«««
ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ·kÚÓ BÈ‡L ˜f‰ B˜Èf‰58ÚËwL ÔB‚k , ƒƒ∆≈∆≈¿«≈¿»»¿»¿∆»«

Ba¯Ï ÔÈ‡Â ,„·ÚÏ Ïk‰ - BÓËÁ L‡¯ B‡ BÊ‡ L‡…̄»¿…»¿«…»∆∆¿≈¿«
.˙B¯t Ô‰a»∆≈

הריפוי.55) מהוצאות הוא 56)חוץ אף שהרי שם, כרבא
פו. שם שניזק, העבד של במלאכתו חמשת 57)מפסיד כי

לרבו. קנוי גופו שאין עברי, לעבד שייכים הדברים
שם.58) כלל, רבו הפסיד ולא

.„È˙ÁBt‰ ˜Ê Ì‡ :ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰pË˜ ˙·a Ï·BÁ‰«≈¿«¿«»∆¬≈ƒƒ∆∆«≈
dtÒkÓ d˙B‡59dz·L ÔÎÂ ;·‡ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ »ƒ«¿»¬≈∆»¿≈ƒ¿»

‰È„È ‰OÚÓ È¯‰L ,·‡ ÏL -60d˙¯ÈÎÓ ÛÒÎÂ61ÏL ∆»∆¬≈«¬≈»∆»¿∆∆¿ƒ»»∆
;dlL ‡e‰ È¯‰ - Èet¯Â ˙L·e ¯Úˆ Ï·‡ ;‡e‰ ‰È·‡»ƒ»¬»««∆¿ƒ¬≈∆»

dtÒkÓ d˙ÁBt BÈ‡L ˜Ê ÔÎÂ62.dlL ‡e‰ È¯‰ - ¿≈∆∆∆≈¬»ƒ«¿»¬≈∆»
ÔÎÂ˙L·Â Èet¯Â ¯Úˆ ÌlLÓ - Bz·a Ï·BÁ‰63. ¿≈«≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ»∆

שפצעה 59) וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
ידה. קטע או הטעם 60)בפניה, וזהו בגרותה, שעת עד

פז: שם אב, של הוא איש 61)ששבתה ימכור "וכי ככתוב
של  הוא שהנזק הטעם וזהו ז), כא, (שמות לאמה" בתו את

ראה 62)אב. מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
שאינה  לפציעה שהכוונה ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה
ירוד  עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת
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בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי ופטור 63)על
הם. שלו שהרי ושבת, מנזק

.ÂË˙·M‰ - LÈ‡ ˙L‡a Ï·BÁ‰64dÏÚ·Ï Èet¯‰Â65, «≈¿≈∆ƒ«∆∆¿»ƒ¿«¿»
‡e‰ ÈeÏ‚a Ì‡ :˜Êp‰Â ˙La‰Â .dlL ¯Úv‰Â66ÔB‚k , ¿«««∆»¿«∆¿«∆∆ƒ¿»¿

- ‰È˙BÚB¯Êe ‰È„Èa B‡ d¯‡eˆ·e ‰ÈÙa Ï·ÁL∆»«¿»∆»¿«»»¿»∆»¿∆»
dlL LÈÏM‰67¯˙qa Ì‡Â ;ÏÚaÏ ÌÈLÈÏL ÈLe «¿ƒ∆»¿≈¿ƒƒ«««¿ƒ«≈∆
˜Êp‰ ‡e‰68.‰M‡Ï ÌÈLÈÏL ÈLe ÏÚaÏ LÈÏM‰ - «∆∆«¿ƒ«««¿≈¿ƒƒ»ƒ»

Ô‰a Á˜lÈ - ‰M‡ ÏLÂ ,„iÓ BÏ ÔÈ˙B - ÏÚa ÏL∆««¿ƒƒ»¿∆ƒ»ƒ»«»∆
Ú˜¯˜69˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â70. «¿«¿«««≈≈

שלו.64) ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא כי
ועוד66) לבעלה, גם בושת סובלה.יש והוא עליו שנמאסת
יחיד,67) שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת

שכך  נראה בדבריו אמוראים דנו שבגמרא מפני כמותו פסק
גאון). האי רב בשם (רי"ף בושת.68)ההלכה לבעלה אין

רואה, אדם ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה
ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש

לה.69) שנופלים הנכסים כשאר זה והקרן 70)שהרי
ימות. או יגרשנה אם שלה,

.ÊË;ÌÈ¯Á‡ da eÏ·ÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¬≈ƒ
Ïk „iÓ dÏ ÌlLÏ ·iÁ - BzL‡a Ï·ÁL ÏÚa‰ Ï·‡¬»«««∆»«¿ƒ¿«»¿«≈»ƒ»»

dlL Ïk‰Â ,¯Úv‰Â ˙La‰ ÏÎÂ ˜Êp‰71ÏÚaÏ ÔÈ‡Â , «∆∆¿»«∆¿«««¿«…∆»¿≈«««
˙B¯t Ô‰a72.˙˙B - ¯Á‡Ï ÌÈÓc‰ ÔzÏ ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . »∆≈¿ƒ»¿»ƒ≈«»ƒ¿«≈∆∆

C¯„k ,d˙B‡ ‡t¯Ó ÏÚa‰Â .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ¿»∆«¿ƒ¿«««¿«≈»¿∆∆
.‰ÈÈÏÁ Ïk ‡t¯nL∆¿«≈»√»∆»

חלק 71) מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן
מבוייש  הוא שגם משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה,
כשחובלים  עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים
אינו  בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו
עצמו  את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, מקבל

משנה). נשכר 72)(מגיד חוטא יהא שלא אותו, קנסו
(ראב"ד).

.ÊÈ·iÁ - ‰hn‰ LÈÓL˙a BzL‡ ˜Èfn‰Â73 ¿««ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ»«»
‰È˜Êa74. ƒ¿»∆»

צריך 73) זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על אף
יזיק. שלא להיזהר נזק,74)היה היינו: דברים, בארבעה

(טור). כאן אין בושת אבל וריפוי, שבת צער,

.ÁÈ˙ÙÒBz ‰È‰ Ì‡ :dÏÚ·a ‰Ï·ÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»ƒ»»∆∆
d˙a˙Îa75dÏÚ·Ï ˙ÙÒBz‰ ¯kÓÏ d˙B‡ ÔÈ·iÁÓ -76 ƒ¿À»»¿«¿ƒ»ƒ¿…«∆∆¿«¿»

‰‡‰ ˙·BËa77Ì‡Â ;ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰pnÓ ‰·B‚Â , ¿«¬»»¿∆ƒ∆»ƒ»»«««¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ dL¯‚Ï ‰ˆ¯78‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰·Bb - »»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ…»»

d˙a˙k ¯wÚ BÏ ¯kÓÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙ÙÒBz dÏ79, »∆∆≈»¿»ƒ¿…ƒ«¿À»»
BzL‡ ˙‡ ˙B‰LÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L80˙Á‡ ‰ÚL ∆»¿»»¿«∆ƒ¿»»««

;d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»
¯ËL ‰ÈÏÚ ·˙Bk ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡81ÈÓ„a ∆»ƒ»»«««≈»∆»¿»ƒ¿≈

BÏ·Á82BÏ Èe‡¯‰ d˙a˙kÓ ÏËBÂ dL¯‚Ó B‡ ,83. ¬»¿»¿»¿≈ƒ¿À»»»»

(75- ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי

כתובה. תוספת היא יותר, לה כתב ואם דינר, כי 76)מאה
המכירה  לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם
(שם). הלקוחות ויפסידו התוספת את לבעלה למחול

סכום 77) אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, שאם
שלו. התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט,

תוספת 78) על עולה שהנזק וכגון הכתובה מעיקר גם
לאלמנה.79)כתובה. ומאה לבתולה מאתיים היינו

אשתו.80) כתובתה 81)עם מדמי יגבה יגרשנה ואם
לה. לשלם דברים.82)שחייב לו.83)חמישה המגיע

.ËÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏB„b‰ ÂÈ·a Ï·BÁ‰«≈¿»»«¿ƒƒ≈¿ƒ«
BÁÏL84ÌÈpËw‰Â .„iÓ Ì‰Ï Ô˙B -85Ô‰a Á˜lÈ - À¿»≈»∆ƒ»¿«¿«ƒƒ»«»∆
Ú˜¯˜86ÂÈ˙B¯t ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ô˜Êa87ÔÈc‰ ÔÎÂ . «¿«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»¿≈«ƒ

BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓÒ eÈ‰ Ì‡Â .Ô‰a eÏ·ÁL ÌÈ¯Á‡a«¬≈ƒ∆»¿»∆¿ƒ»¿ƒ«À¿»
¯eËt - Ô‰a Ï·ÁÂ88eÈ‰L ÔÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰L ÔÈa , ¿»«»∆»≈∆»¿ƒ≈∆»

Ì‰Ï ÔzÈ - ÌÈÏB„‚a :ÌÈ¯Á‡ Ô‰a eÏ·Á Ì‡Â .ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ≈»∆
„iÓ89ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - ÌÈpË˜·e , ƒ»ƒ¿«ƒƒ»«»∆«¿«¿≈¿ƒ

eÏÈc‚iL „Ú ‰È˙B¯t90. ≈∆»«∆«¿ƒ

עליו.84) פרנסתם שום 85)אין לאביהם אין בהם שאף
שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון כדעת 86)זכות,

נות  ואין שם, הונא רב בר שהרי רבה בידם, הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם הנזק 87)קטנים דמי כי

שלא 88)שלהם. מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון
על  שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו. להפסיד
בהלכה  למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו,
המדובר  ובושת, ריפוי צער משלם בבתו שהחובל יד,
מפני  מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה
זמן  כל אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות
על  העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת

שם). (בסוגייא מפרנסם,89)מזונותיה שהוא פי על אף
הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד אינו
של  שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא

כלום. סבלו ולא להם באה שממילא כשיגדילו 90)האב
הגבלה. כל בלי לרשותם השדה עובר

.Î- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ91Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â , «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ««ƒ

‰tzLÂ L¯Á‰ Ázt˙pL92- ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»
Èa eÈ‰ ‡Ï Ô‰a eÏ·ÁL ‰ÚLaL ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡≈»«»ƒ¿«≈∆¿»»∆»¿»∆…»¿≈

˙Ú„93. ««

כולם;91) את משלמים לחרש בקצתם, או דברים בחמישה
בר  שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה
לו  יש פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת,

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין נעשה 92)ופעמים
בדעתו. למעשיהם.93)שפוי אחראים ואינם

.‡Î„·Ú‰94- Ô‰a Ï·BÁ‰ :‰Ú¯ Ô˙ÚÈ‚t ‰M‡‰Â »∆∆¿»ƒ»¿ƒ»»»»«≈»∆
·iÁ95ÔÈ¯eËt - ÌÈ¯Á‡a eÏ·ÁL Ô‰Â ,96Ï·‡ . «»¿≈∆»¿«¬≈ƒ¿ƒ¬»

‰L¯b˙ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÔÈÓlLÓ97˙Ó B‡ ‰M‡‰ ¿«¿ƒ¿««¿«ƒƒ¿»¿»»ƒ»≈
Ô‰ ‰Ú„ Èa È¯‰L ;„·Ú‰ ¯¯ÁzL B‡ dÏÚa98È¯‰Â , «¿»ƒ¿«¿≈»∆∆∆¬≈¿≈≈»≈«¬≈
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·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

ה'תש"פ  מרחשון ז' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»

È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈
ÚL¯ ‰Ê12. ∆»»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeq` exiag lr eci diabdl elit`"

ב.)ובש"ס נח, נקרא (סנהדרין חברו על ידו "המגביה נאמר
כתב  וכן רשע", זה "הרי וכתב: שינה והרמב"ם רשע",

בש"ס. שאינו מה איסור, שהוא
ההיזק  מצד אינו יד הרמת על האיסור שלשיטתו לומר ויש
והיא  עצמו יד המרים מצד כי־אם המוכה, לאדם שגורם
רשע  שנעשה כך כדי עד חכמים שאסרוה מגונה הנהגה
כאן  מיימוניות ההגהות שציין (כמו ולשבועה לעדות ופסול
הנ"ל  הרמב"ם דברי השמיט הטור אבל הראב"ן). בשם
כי  איסור, בזה שיש כתב לא וכן רשע", "נקרא וכתב
למעשה, הכהו, לא ואם הניזק. בצד מתחשבים לשיטתו
רשע  שנקרא ומה איסור, אינו ולכן וצער היזק לו גרם לא
אינו  כי להלכה נפקא־מינה בזה ואין אגדה בדברי הוא

ולשבועה. לעדות פסול
חברו  על יד במרים שהחמיר הרמב"ם בשיטת לבאר  ויש
וחסד  נתינה היא יד של עניינה כי ממש, רשע דין לו שיש
על  יד והמרים צדקה", המחלקת "יד חז"ל שאמרו כמו
והחסד  הנתינה להיפך היד של תכליתה את הופך חברו
במוכה  דין לא שהוא סבר ולכן הקב"ה, כלפי חוטא ובזה

רשע. זה הרי ידו הגביה רק אם אפילו ולכן  במכה, אלא
ואבירם  דתן - זה דין נלמד ממנו במקור גם נרמז זה עניין
משה  בפני ומחו ישראל לעם בדאגה עסקו אחד שמצד
חרב  לתת כו' פרעה בעיני ריחנו את ש"הבאשתם על רבינו
הנתינה  היפך זה עם זה ניצים היו שני ומצד להרגנו" בידם

והחסד.
(1 cenr `"l wlg y"ewl it lr)

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קצי wifne laeg zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·iÁ ¯ÈLÚ‰ Ì‡L ,‰a‚i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ·BÁ ÏÚ·k Ô‰≈¿««∆≈«ƒ¿∆∆ƒ∆¡ƒ«»
.ÌlLÏ¿«≈

קמא 94) בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה שכל כנעני, עבד
י.95)פז. בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים חמישה
יח.96) הלכה למעלה וראה לשלם. מה להם שאין
נכסים.97) לה לשלם.98)ויש וחייבים

.·Î.BBÓÓk - BzÓ‰·e ,BÙe‚k - Ì„‡ ÏL Bc·Ú«¿∆»»¿¿∆¿¿»
,B¯·Á ÏL Bc·Ú ·Ï ÏÚ ˙ÏÁb ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ««∆∆«≈«¿∆¬≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰Â ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÙÁcL B‡ ;˙ÓÂ»≈∆¿»«»¿≈¿»«¬

¯eËt - ˙ÓÂ ,‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌMÓ99Ì‡Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ƒ»¿…»»»≈»ƒ««¿ƒ¿ƒ
ÏÚ ˙ÏÁb‰ ÁÈp‰ el‡k - B¯·Á ˙Ó‰·Ï Ôk ‰OÚ»»≈¿∆¡«¬≈¿ƒƒƒ«««∆∆«

B„‚a100ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,Û¯OÂ101‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿«∆«»¿«≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

הוא.99) דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין הבגד 101)שהרי בעל ואפילו

לו  אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה
וראה  שם, גמרא חבירך, ממון להזיק לך היה לא למזיק,

חננאל. רבינו

ה'תש"פ  מרחשון ז' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תביעה 1) כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו

לזה. והנמשך והנחבל החובל מן שתהיה

.‡BÓˆÚa ÔÈa ÏaÁÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡2B¯·Áa ÔÈa3‡ÏÂ . »¿»»«¿…≈¿«¿≈«¬≈¿…
Ï·BÁ‰4‰kn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa5¯Lk Ì„‡6 «≈ƒ¿«∆»»««∆»»»≈

,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»≈»≈ƒ≈ƒ»
ÔBÈv C¯c7‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ∆∆ƒ»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…

ÛÈÒÈ8ÛÈÒB‰lÓ ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ Ì‡ .B˙k‰Ï9˙‡k‰a …ƒ¿«…ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»«
‡ËBÁ‰10˜Ècv‰ ˙‡ ‰kÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,11. «≈«»…∆¿«∆∆««ƒ

צ:2) פה.3)בבאֿקמא סנהדרין חברו 4)ראה את פצע
אֿז. הלכות ב, פרק למעלה ראה אבר. החסירו או

נזק.5) שום לו גרם לא הרשע,6)אפילו את להוציא
אם  "והיה בו שנאמר מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר
ב). כה, (דברים והכהו" השופט והפילו הרשע, הכות בן

עלֿפי 7) היא "נציון" והמלה הכאה, לידי שבאה מריבה
אנשים". ינצו "כי מוסיף,8)הכתוב היה אם יוסיף, "לא

פירוש  וראה רפו), כיֿתצא (ספרי לאֿתעשה" על עובר
שם. ורש"י לג. כתובות וגמרא הזה, לפסוק על 9)רש"י

יכנו". רשע,10)"ארבעים על מדברת התורה שהרי
להכותו. על 11)ומצוה עובר שבוודאי באיסור, שמכהו

מצווה  להכותו, שמצוה מצוה, במקום "ומה לאֿתעשה.
שאינו  מצוה, במקום שלא מארבעים); (יותר להכותו שלא
שלא  שמצווה (קלֿוחומר) דין אינו להכותו, מצווה

פה.). (סנהדרין להכותו"

.·ÏÎÂ .¯eÒ‡ - B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ«»«¬≈»¿»

È¯‰ - e‰k‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ÏÚ B„È dÈa‚n‰««¿ƒ«»«¬≈««ƒ∆…ƒ»¬≈
ÚL¯ ‰Ê12. ∆»»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeq` exiag lr eci diabdl elit`"

ב.)ובש"ס נח, נקרא (סנהדרין חברו על ידו "המגביה נאמר
כתב  וכן רשע", זה "הרי וכתב: שינה והרמב"ם רשע",

בש"ס. שאינו מה איסור, שהוא
ההיזק  מצד אינו יד הרמת על האיסור שלשיטתו לומר ויש
והיא  עצמו יד המרים מצד כי־אם המוכה, לאדם שגורם
רשע  שנעשה כך כדי עד חכמים שאסרוה מגונה הנהגה
כאן  מיימוניות ההגהות שציין (כמו ולשבועה לעדות ופסול
הנ"ל  הרמב"ם דברי השמיט הטור אבל הראב"ן). בשם
כי  איסור, בזה שיש כתב לא וכן רשע", "נקרא וכתב
למעשה, הכהו, לא ואם הניזק. בצד מתחשבים לשיטתו
רשע  שנקרא ומה איסור, אינו ולכן וצער היזק לו גרם לא
אינו  כי להלכה נפקא־מינה בזה ואין אגדה בדברי הוא

ולשבועה. לעדות פסול
חברו  על יד במרים שהחמיר הרמב"ם בשיטת לבאר  ויש
וחסד  נתינה היא יד של עניינה כי ממש, רשע דין לו שיש
על  יד והמרים צדקה", המחלקת "יד חז"ל שאמרו כמו
והחסד  הנתינה להיפך היד של תכליתה את הופך חברו
במוכה  דין לא שהוא סבר ולכן הקב"ה, כלפי חוטא ובזה

רשע. זה הרי ידו הגביה רק אם אפילו ולכן  במכה, אלא
ואבירם  דתן - זה דין נלמד ממנו במקור גם נרמז זה עניין
משה  בפני ומחו ישראל לעם בדאגה עסקו אחד שמצד
חרב  לתת כו' פרעה בעיני ריחנו את ש"הבאשתם על רבינו
הנתינה  היפך זה עם זה ניצים היו שני ומצד להרגנו" בידם

והחסד.
(1 cenr `"l wlg y"ewl it lr)

יג),12) ב, (שמות רעך תכה למה לרשע ויאמר "שנאמר:
הכהו  שלא אףֿעלֿפי תכה, למה אלא נאמר, לא הכית למה

נח:). (שם רשע" נקרא -

‚.‰kn‰13‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰ B¯·Á ˙‡ ««∆∆¬≈«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ -14Â‡Ï ‰È‰iL È„k ÔÈÓeÏLz Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆»

ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz ‰Ê15‰‡k‰ B¯·Á „·Ú ‰k‰ elÙ‡Â . ∆ƒ»¿«¿ƒ«¬ƒƒ»∆∆¬≈«»»
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L16˙ˆ˜Óa BLÈ È¯‰L ;‰˜BÏ - ∆≈»»∆¿»∆∆¬≈∆¿¿ƒ¿»

˙BˆÓ17·iÁ - Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰k‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . ƒ¿¿≈»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈«»
È¯ˆn‰ ˙‡ CiÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ18. ƒ»∆∆¡««ƒ∆…»…««∆«ƒ¿ƒ

לה.13) יוסיף".14)כתובות "לא לאו על שעבר
משלם 15) פרוטה, שוה בה שיש הכאה חבירו את הכה אם

ט. הלכה ד פרק למעלה ראה לוקה, בבאֿקמא 16)ואינו
פרוטה  שוה בה שאין הכאה בין הבדל יש חבירו בעבד פח.
אין  עבדו במכה אבל פרוטה, שוה בה שיש הכאה ובין
שם  למעלה ראה משלם. אינו שבשתיהן מכיוון הבדל,
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סימן  חושןֿמשפט הגר"א וביאור ח: מכות וראה ו, הלכה
בה.17)תכ. חייב עבד בה, חייבת שאשה מצוה כל

הוא  ואף במצוות, אחיך היינו "אחיך" נקרא כך ומשום
. . . להכותו . . . יוסיף "לא ג) כה, (דברים בכתוב כלול
"כי  הכתוב: את מביא שם יהודה רבי [אמנם אחיך". ונקלה
יוסיף" "לא בפסוק המדובר כאן אבל וגו', אנשים" ינצו

זה]. פסוק להביא עברי 18)רצוי איש שהכה משום
נח:). (סנהדרין

.„ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜19BM‰ el‡Ï,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌÈË ¿»»¿¬»ƒ¿≈«ƒ«¬≈¿«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ;ÔÓ‡ ÏaÁp‰ ‡‰iL20‰ÊL ∆¿≈«∆¿»∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆

ÏËBÂ ,‰Ê Ï·Á Ba Ï·Á21BÏ Èe‡¯M ‰Ó22‡e‰Â .23, »«»»∆¿≈«∆»¿
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL24?„ˆÈk .25ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL eÈ‰ ∆ƒ¿»≈ƒ≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B„È CB˙Ï ÒÎpL B˙B‡26‡ÏÂ ,Ïe·Á ‡ˆÈÂ ÌÏL ∆ƒ¿«¿»»≈¿»»»¿…
,ÈzÏ·Á ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ba Ï·ÁL ˙Úa e‰e‡»̄»≈∆»«¿≈…»«¿ƒ
.ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Èa zÏ·Á ‰z‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈«»»«¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿≈

התורה 19) שמן אףֿעלֿפי ונוטל, נשבע שהנחבל ותיקנו
במטלטלין, במקצת מודה כגון פטור, ויוצא הנתבע נשבע
הלכות  (ראה מכחישו אחד שעד ונתבע השומרים שבועת

ב). הלכה א פרק ונטען תורה 20)טוען ספר כגון קדוש,
תקנוה  היא, מדרבנן זו ששבועה אף לח:). שבועות (ראה
שם). (רבינו חפץ בנקיטת התורה מן שבועה כעין

מד:21) לו.22)שבועות ואם 24)בתנאי.23)המגיע
ו. בהלכה להלן מפורש עדים, שם.25)אין משנה,

בלשון 26) המשנה ונקטה המשנה. לשון ונקט רשותו,
הנחבל. כשנכנס שם היה הבית שבעל לציין כדי אולי "ידו",

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÌB˜Óa ‰kn‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««»¿»
BÓˆÚa ˙Bk‰Ï BÏ ¯LÙ‡L28Ì‰nÚ ‰È‰L B‡ , ∆∆¿»¿«¿«¿∆»»ƒ»∆

Ba ÏaÁÏ BÏ ¯Ó‡ ÏaÁp‰ ‰fL ¯LÙ‡L ,ÈLÈÏL29 ¿ƒƒ∆∆¿»∆∆«∆¿»»««¿…
,¯Á‡ Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡ ÏÚ ÌÚ¯˙‰Ïe¿ƒ¿«≈««≈¬»ƒ≈ƒ»∆«≈

‰˙È‰Â,BÓˆÚa ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa ‰kn‰ ¿»¿»««»¿»∆≈»«¬¿«¿
‰ÎÈL ‰˙È‰L ÔB‚k30È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙ˙k ÔÈa ¿∆»¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈»∆¬≈

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê31. ∆≈¿…¿»

מו:27) שבועות להשבע, צריך וחוששים 28)שהנחבל
להשבע. צריך הוא כך ומשום בעצמו, חבל בגמרא 29)שמא

עשה  אחר (שמא ליה" עביד אחר "ודילמא הגירסא: שלנו
הרי"ף  כגירסת רבינו גירסת אבל בו), חבל כלומר לו,
שהנחבל  יותר, נראית הרי"ף [גירסת אמר". לאחר "דילמא
האחר, על להתרעם שיוכל כדי בו, שיחבול לשלישי אמר
אותו  תובע היה בוודאי לו, שאמר בלי בו חבל אילו כי

כשאין 31)בשיניים.30)לדין]. כתפיו, בין הנשיכה כי
בו. חבל שחבירו הוכחה היא אחר, עמהם

.Â‰MÓÁ ÌlLÓ - Ï·Á ‡e‰L Ï·BÁ‰ ‰„B‰»«≈∆»«¿«≈¬ƒ»
ÌL eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ;ÌÈ¯·„32B„È CB˙Ï ÒÎpL ¿»ƒ∆¬≈»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿»

eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ïe·Á ‡ˆÈÂ ‰·È¯n‰ ˙ÚLa ÌÏL»≈ƒ¿««¿ƒ»¿»»»¬»ƒ…»
ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL33‰„B‰Â ,Èa zÏ·Á :¯ÓB‡ ‡e‰ , »≈ƒ¿»≈»«¿»ƒ¿»

BÓˆÚÓ34˜Êp‰ ÔÓ ¯eËt -35¯Úv‰ ÔÓe36·iÁÂ , ≈«¿»ƒ«∆∆ƒ«««¿«»
˙·La37BÓˆÚ Èt ÏÚ Èet¯·e ˙L··e38CÎÈÙÏ .39Ì‡ , ¿∆∆¿∆¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ»ƒ

ÚaL - ÈzÏ·Á ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk40˙q‰ ˙Úe·L41. »«¿»«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈

יצטרך 32) כן גם יודה, לא אפילו שהרי הודאה, זו ואין
לרשות 33)לשלם. בכניסתו אותו שראו עדים היו לא

חבול. משם ביציאתו לא ואף הטוב.34)החובל, מרצונו
נמכר 35) עבד הוא כאילו משלם הוא ידו קטע אם שהרי

היה  לא שהנחבל בשעה ב), הלכה א פרק (למעלה בשוק
שתשלום  מכאן ידו, שיקטעו שבעולם הון בשום מסכים
במושג  נכלל וזה האמיתי, מהנזק פחות תמיד הוא הנזק
וראה  ח, הלכה ב פרק ממון נזקי הלכות (ראה "קנס"

ממון,36)אורֿשמח). חיסרו שלא בשעה החובל שמשלם
הוא  התשלום "ממון". אינו הצער תשלום אף כך ומשום
לחבירו  שהחסיר מה כשיעור בדיוק כשהוא רק "ממון"

שם). (ולא 37)(רבינו בה שעסק ממלאכתו שהתבטל
למעלה  ראה ידו. דמי לו נתן לא שהרי קישואים, כשומר

יא). הלכה ב ראב"ד 38)פרק [ראה עצמו. הודאת עלֿפי
ולא  בתלמוד, מקומות מכמה רבינו על שתמהו ומגידֿמשנה

הדעת]. את מניח ישוב בשבת 39)מצאו שחייב מכיון
עצמו. עלֿפי ובריפוי ממון.40)ובבושת כפר שהרי

כופר 41) של זו שבועה חפץ. נקיטת בלי בכל, כופר כדין
משום  "היסת", ונקראת מ:) (שבועות נחמן רב תיקן בכל,
ערוך  ראה גאון, (פירוש לשקר אדם על מכבידה שהיא

היסת). ערך השלם,

.ÊÈt ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL Ì„‡ ÌlLÓ ‰nÏÂ¿»»¿«≈»»¿»¿»ƒ≈«ƒ
Ì‡L ;Ò˜ ‡ÏÂ ‡e‰ ÔBÓÓ Èet¯‰Â ˙·M‰L ?BÓˆÚ«¿∆«∆∆¿»ƒ»¿…¿»∆ƒ

ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰ ,BÏ ÔzÈ ‡Ï42Ba ‡t¯˙Ó ‡e‰L …ƒ≈¬≈ƒ¿»∆ƒ¿«≈
BzÎ‡ÏnÓ ÏË·e43˙La‰Â .44BÏ ‰ÚÈb‰ ‡Ï45‡l‡ »≈ƒ¿«¿¿«∆…ƒƒ»∆»

ÏaÁp‰L ;Ba Ï·Á ‡e‰L eÈÙa ‰„B‰L ‰ÚLa¿»»∆»¿»≈∆»«∆«∆¿»
˙La BÏ ÔÈ‡ - Ì„‡ [ÈÙa] Ba Ï·Á ‡lL46B˙‡„B‰Â , ∆…»«ƒ¿≈»»≈∆¿»»
B˙B‡ ‰LiaL ‡È‰ ÔÈc ˙È·a47. ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

שהחסירו.42) מה בדיוק  לו משלם הערה 43)והוא ראה
בכל 44)לו. ממון, החסירו לא שהרי ממון, שאינה אף

עצמו. עלֿפי משלם אותו.45)זאת ביישה כלומר לנחבל,
שאם 46) משמע, שם [מדבריו ב. הלכה ב פרק למעלה ראה

את  ראה לא כשאיש אפילו בושת יש גלוי, במקום החבלה
עיון]. וצריך החבלה, על 47)מעשה אותו מחייבים אין

שהרי  בושת, היתה לא בכלל אז כי החבלה, בשעת הבושת
מבייש  שהוא על אותו מחייבים אלא אדם, בפני בו חבל לא

בו. שחבל ביתֿדין בפני בהודאתו עתה אותו

.Á˙La ÔÈa ˙L·a L¯Ù‰ ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆≈∆¿≈¿∆≈∆
BÏ ÚÈbn‰48˙La ÔÈ·e ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ba Ï·Á Ì‡ ««ƒ«ƒ»«ƒ¿≈¬≈ƒ≈∆

‰„B‰L ˙Úa BÏ ÚÈbn‰49.Ba Ï·ÁL ÌÈ¯Á‡ ÈÙa ««ƒ«»≈∆»ƒ¿≈¬≈ƒ∆»«
CÎÈÙÏ50BÓˆÚ Èt ÏÚ ˙La Ì„‡ ÌlLÓ51. ¿ƒ»¿«≈»»∆«ƒ«¿

אותו.48) עתה 49)שמבייש באה שהבושת ואףֿעלֿפי
חבירו  את כמבייש דינו אין ההודאה, עלֿידי בדיבורו
ג  פרק למעלה (ראה התשלומין מן פטור שהוא בדברים
ממש. בחבלה עתה אותו כמבייש דינו אלא ה), הלכה

אחרים,50) בפני חבלה עלֿידי למבייש אחד שדין מכיון
בו. שחבל אחרים בפני הודאה עלֿידי אף51ֿ)ולמבייש

בפני  עתה ביישו שהרי ממון, אינו התשלום שעצם עלֿפי
עדים.
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.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

"el xtkzp"

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
לו  חייב שהוא ממון לו שהחזיר אף־על־פי וירצהו לו חייב

לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו פ"ב צריך תשובה (הלכות

שוה ה"ט) חבירו את הגוזל ש"כל הרמב"ם פסק בגזילה כי .
נפש  את כו' ... שנאמר ממנו, נשמתו נוטל כאילו פרוטה
ובעל־ בחוזקה אדם ממון גזילת ולשיטתו יקח", בעליו
נגד  אף אלא אדם של ממונו נגד פעולה רק אינה כורחו,
דומה  ממונו על חבירו בעלות והפקעת עצמו, האדם
את  להשיב מספיק אין בגזילה ולכן ממנו" נפשו ל"נוטל
לו, שימחל ממנו ולשאול לרצותו חייב אלא הממון
"כיון  אדם של ממונו נגד רק שפעל המזיק מה־שאין־כן

לו". נתכפר לשלם שחייב מה ששילם
(39 'rd 116 'r a"lg y"ewl it lr)

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"legni `le ixfk` zeidl lagpl xeq`"

תשובה בהלכות - מקומות שני בעוד הובא זה (פ"ב עניין

דעותה"י) ה"ו)ובהלכות מהמקומות (פ"ו אחד שבכל אלא
שלושה  על בלשונו ורמז אחרת, בלשון הרמב"ם זאת כתב
משלושת  אחד בכל מהאדם הנדרשים מחילה סוגי

המצבים.
האדם  מוחל ובה הראשונה הדרגה על הרמב"ם מדבר כאן

גם  מדובר תשובה בהלכות בגללו. ייענש שלא כדי לחברו
לשלמות  נדרש זה עניין כי מלבו, טינה כל הסרת על
על  מדבר דעות בהלכות ואילו המבקש. של תשובתו
שימחול  המוחל של האישיות מידותיו לשלימות הדרישה
ומכאן  מעולם, כלפיו חטא לא כאילו הפוגע עם ויתפייס

דלהלן: השינויים ארבעת נובעים
כו' לו ונתחנן החובל ממנו "שביקש תנאי הוסיף כאן א.
מוכרח  זה תנאי כי רעתו" על ונחם מחטאו שב שהוא וידע
דעות  והלכות תשובה בהלכות משא"כ החטא, כפרת לשם

זה. תנאי הובא לא
זה  הוא כי "נחבל" בשם המוחל את מכנה כאן ב.
בהלכות  אבל החבלה, פעולת על כפרה תבוא שבמחילתו
לחזור  לחברו שמסייע שם על "אדם" נקרא תשובה
מדבר  שם כי "מוחל" נקרא דעות ובהלכות בתשובה,

והנעלות. האישיות במידותיו הרמב"ם
אבל  אכזרי" להיות ... "אסור כתב תשובה ובהלכות כאן ג.
שם  כי אכזרי" המוחל יהיה "ולא רק כתב דעות בהלכות
מצד  ולא כשלעצמו מהאדם הנדרשות המידות על מדובר

לזולת. מחילתו
ולא אכזרי להיות לנחבל "אסור נאמר כאן כי legniד. "

בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא על במחילה מדובר
ולא אכזרי להיות לאדם "אסור שם qiitziתשובה כי "

מלבו. טינה כל הסרת על מדבר
(144 'r g"kg y"ewl it lr)

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין
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.Ë.BBÓÓ ˜ÈfÓÏ BÙe‚a B¯·Á ˜ÈfÓ ‰ÓB„ BÈ‡≈∆«ƒ¬≈¿¿«ƒ»
·iÁ ‡e‰M ‰Ó ÌlML ÔÂÈk - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰L∆««ƒ»¬≈≈»∆ƒ≈«∆«»

BÏ ¯tk˙ ÌlLÏ52Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Áa Ï·Á Ï·‡ ; ¿«≈ƒ¿«≈¬»»««¬≈««ƒ
BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ BÏ Ô˙pL53elÙ‡Â . ∆»«¬ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿«≈«¬ƒ

·È¯˜‰54˙BÈ· ÈÏÈ‡ Ïk55BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡ -56‡ÏÂ ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈ƒ¿«≈¿…
ÏaÁp‰ ÔÓ Lw·iL „Ú ,BBÚ ÏÁÓBÏ ÏÁÓÈÂ57. ƒ¿«¬«∆¿«≈ƒ«∆¿»¿ƒ¿«

ãycew zegiyn zecewpã

"el xtkzp"

לשלם  חייב שהוא מה ששילם כיון חברו, ממון "המזיק
שישיב  מספיק אין חברו ממון בגוזל אבל לו " נתכפר
שהוא  מה לחברו שיתן עד לעולם לו נמחל ו"אינו הגזילה
לו  חייב שהוא ממון לו שהחזיר אף־על־פי וירצהו לו חייב

לו" שימחל ממנו ולשאול לרצותו פ"ב צריך תשובה (הלכות

שוה ה"ט) חבירו את הגוזל ש"כל הרמב"ם פסק בגזילה כי .
נפש  את כו' ... שנאמר ממנו, נשמתו נוטל כאילו פרוטה
ובעל־ בחוזקה אדם ממון גזילת ולשיטתו יקח", בעליו
נגד  אף אלא אדם של ממונו נגד פעולה רק אינה כורחו,
דומה  ממונו על חבירו בעלות והפקעת עצמו, האדם
את  להשיב מספיק אין בגזילה ולכן ממנו" נפשו ל"נוטל
לו, שימחל ממנו ולשאול לרצותו חייב אלא הממון
"כיון  אדם של ממונו נגד רק שפעל המזיק מה־שאין־כן

לו". נתכפר לשלם שחייב מה ששילם
(39 'rd 116 'r a"lg y"ewl it lr)

שמים.52) לסבל 53)בידי אמיתי פיצוי הכסף אין כי
דברים.54)האישי. חמשה על הגמרא 55)נוסף לשון

על  לרצון העולים המובחרים, הם שבנביות והאילים שם.
ז). ס, (ישעיה ה' לחבירו,56)מזבח אדם בין חטא זהו כי

עליו. מכפר הקרבן לאבימלך:57)ואין ה' שאמר כמו
ולא  ז) כ, (בראשית בעדך" ויתפלל . . . האיש אשת "השב

שם. גמרא לו, מחל אלאֿאםֿכן שיתפלל יתכן

.È¯eÒ‡Â58È¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï ÏaÁpÏ59BÊ ÔÈ‡ .ÏÁÓÈ ‡ÏÂ ¿»«∆¿»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
Ï‡¯OÈ Ú¯Ê C¯„60Ï·BÁ‰ epnÓ LwaL ÔÂÈk ‡l‡ . ∆∆∆«ƒ¿»≈∆»≈»∆ƒ≈ƒ∆«≈

BÏ ÔpÁ˙Â61‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt62Ú„ÈÂ ,63‡e‰L ¿ƒ¿«≈««ƒ»¿ƒ»¿»«∆
B‡ËÁÓ ·L64ÌÁÂ65ÏÎÂ .BÏ ÏÁÓÈ - B˙Ú¯ ÏÚ »≈∆¿¿ƒ««»»ƒ¿«¿»

ÁaLÓ ‡e‰ È¯‰ - ÏÁÓÏ ¯‰ÓÓ‰66ÌÈÓÎÁ Áe¯Â , «¿«≈ƒ¿…¬≈¿À»¿«¬»ƒ
.epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"legni `le ixfk` zeidl lagpl xeq`"

תשובה בהלכות - מקומות שני בעוד הובא זה (פ"ב עניין

דעותה"י) ה"ו)ובהלכות מהמקומות (פ"ו אחד שבכל אלא
שלושה  על בלשונו ורמז אחרת, בלשון הרמב"ם זאת כתב
משלושת  אחד בכל מהאדם הנדרשים מחילה סוגי

המצבים.
האדם  מוחל ובה הראשונה הדרגה על הרמב"ם מדבר כאן

גם  מדובר תשובה בהלכות בגללו. ייענש שלא כדי לחברו
לשלמות  נדרש זה עניין כי מלבו, טינה כל הסרת על
על  מדבר דעות בהלכות ואילו המבקש. של תשובתו
שימחול  המוחל של האישיות מידותיו לשלימות הדרישה
ומכאן  מעולם, כלפיו חטא לא כאילו הפוגע עם ויתפייס

דלהלן: השינויים ארבעת נובעים
כו' לו ונתחנן החובל ממנו "שביקש תנאי הוסיף כאן א.
מוכרח  זה תנאי כי רעתו" על ונחם מחטאו שב שהוא וידע
דעות  והלכות תשובה בהלכות משא"כ החטא, כפרת לשם

זה. תנאי הובא לא
זה  הוא כי "נחבל" בשם המוחל את מכנה כאן ב.
בהלכות  אבל החבלה, פעולת על כפרה תבוא שבמחילתו
לחזור  לחברו שמסייע שם על "אדם" נקרא תשובה
מדבר  שם כי "מוחל" נקרא דעות ובהלכות בתשובה,

והנעלות. האישיות במידותיו הרמב"ם
אבל  אכזרי" להיות ... "אסור כתב תשובה ובהלכות כאן ג.
שם  כי אכזרי" המוחל יהיה "ולא רק כתב דעות בהלכות
מצד  ולא כשלעצמו מהאדם הנדרשות המידות על מדובר

לזולת. מחילתו
ולא אכזרי להיות לנחבל "אסור נאמר כאן כי legniד. "

בהלכות  אבל הפשוט, מהסוג החטא על במחילה מדובר
ולא אכזרי להיות לאדם "אסור שם qiitziתשובה כי "

מלבו. טינה כל הסרת על מדבר
(144 'r g"kg y"ewl it lr)

והתפלל 58) מאבימלך שנתפייס מאברהם לומדים זאת
צב. בבאֿקמא על 59)בעדו, שיבוא לעונש חושש שאינו

שם. ממנו, מחילה לבקש בפניו שהתחנן אףֿעלֿפי חבירו,
באומה 60) יש סימנים והביישנים "שלושה הרחמנים זו,

עט.). (יבמות חסדים" יותר 61)וגומלי הוא תחנון
הראשונה.62)מבקשה. בפעם נענה שלא לאחר

השתכנע.63) כזאת.64)הנחבל לעשות ישוב לא
בלבו.65) (שאינו 66)התחרט מדותיו על המעביר "כל

לו  מעבירים רש"י), - אותו למצערים מדה למדוד מדקדק
יז.). השנה (ראש פשעיו" כל על

.‡È.BBÓÓ È˜ÊÏ BÙe‚ È˜Ê ÔÈa L¯Ù‰ LÈ „BÚÂ¿≈∆¿≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰L67ÏÚ ,È„È ˙‡ ÚË˜ , ∆»≈«¬≈«≈∆≈ƒ¿«∆»ƒ«

,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁa ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L ˙Ó¿»∆«»»¬≈∆«»«¬ƒ»¿»ƒ
CÎa ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L68¯ÓB‡‰ Ï·‡ ; ∆«»»»«∆≈»»∆¿»¬»»≈

˙Ó ÏÚ ,Èck ˙‡ ¯aL ,È˙eÒk ˙‡ Ú¯˜ :B¯·ÁÏ«¬≈¿«∆¿ƒ«≈∆«ƒ«¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰z‡L69ÏÚ' BÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ∆«»»¬≈∆»¿ƒ…»««

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - '¯eËt ‰z‡L ˙Ó70 ¿»∆«»»¬≈∆«»¿«≈««ƒ
.˙ÈÁL‰Ï e‰L¯‰L∆ƒ¿»¿«¿ƒ

צב.67) כאלו,68)בבאֿקמא איברים ראשי בחסרון
ולא  ופצעני, הכני לו אמר אם אבל כך. לו אמר ובצחוק
שתהיה  עלֿמנת אמר אם פטור, – איברים ראשי לחסרו

(מגידֿמשנה). אמר )69פטור צחוק שדרך אומרים ואין
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wifne laeg zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממונו. על למחול אדם שעשוי לו:70)לו, לומר שיכול
שתשלם. עלֿמנת כסותי את לקרוע לך הרשיתי

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na71B„ÈÏ ÌÈÏk‰ e‡aLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿»
‰¯ÈÓL ˙¯B˙a ‰lÁz72B‡ ÔÈÏe‡L eÈ‰L ÔB‚k , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿∆»¿ƒ

L :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ- Ôk ‰OÚÂ ,Ú¯˜e ¯a À¿»ƒ∆¿¿»««≈¿«¿»»≈
ÌlLÏ ·iÁ73;¯eËt ‰z‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú , «»¿«≈«∆…««¿»∆«»»

B¯aLÂ ‰Ê ÈÏk Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡74‰Ê „‚a , ¬»ƒ»««¿ƒ∆¿«¿∆∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ,BÚ¯˜e75. ¿»¿»»≈¬≈∆»

שאתה 71) עלֿמנת בפירוש לו אמר לא אם לשלם שחייב
צג.). (שם כסף 72)פטור רעהו אל איש יתן "כי ככתוב

אותו  מחייבת שהתורה ו), כב, (שמות לשמור" כלים או
פטור 73)בפשיעה. אינו הכלי, על שומר שנעשה מכיון

לו  אמר אם אבל לפטור. עלֿמנת במפורש לו שיאמר עד
לי. שתשלם ובלבד רוצה, אתה אם קרע כוונתו קרע,

שמירה.74) לשם ולא שבירה לשם אותו כי 75)ולקח
מעשה  עצם ועל עצמו, על קיבל לא שמירה אחריות
גמרא  הבעלים. ברשות נעשה שהרי לחייבו, אין השבירה

שם.

.‚È¯ÓB‡‰76˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÏk ¯aL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«≈≈»∆¿ƒ«¿»
¯eËt ‰z‡L77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰OÚÂ ,78el‡Îe .ÌlLÏ ∆«»»¿»»¬≈∆«»¿«≈¿ƒ

BÈÚ ‡nÒ :BÏ ¯Ó‡79‰z‡L ˙Ó ÏÚ ÈBÏt ÏL »««≈≈∆¿ƒ«¿»∆«»
È¯‰ ,ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰OBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯eËt»¿««ƒ∆»∆«»¿«≈¬≈

ÔBÚa BÙzL BÏ ¯ÓB‡‰ ‰Ê80È¯‰L ;‡e‰ ÚL¯Â ∆»≈À»∆»¿»»∆¬≈
¯eÚ ÏÈLÎ‰81˜fÁÂ ,82.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿≈¿≈¬≈»

צב.76) בבאֿקמא במקומך.77)משנה אשלם אני כלומר,
שאתה 78) עלֿמנת במפורש לו שאמרו אףֿעלֿפי העושה,

עבירה,79)פטור. לדבר שליח שאין חייב. שהעושה
ויתחייב  כמותו אדם של שלוחו אומרים אין בעבירה כלומר
על  היא העבירה מעשה אחריות אומרים אלא השולח,
בקול  אלא השולח, בקול לשמוע צריך היה שלא עושהו,

מב: קידושין מג.80)התורה, רשע 81)קידושין והוא
יד). יט, (ויקרא מכשול" תתן לא עור "ולפני לאו על שעבר
זאת  בכל הוא, חבירו של שהכלי ידע שהמזיק ואףֿעלֿפי
היה  לא פטור, שיהיה הבטיחו לא שאילו עוור, בבחינת הוא

ו. זרה עבודה ראה לעשות 82)שובר, וזירזו אותו המריץ
שם. גמרא העבירה, את

ה'תש"פ  מרחשון ח' רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכן 1) וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו

האדם  עם אחר לדבר או לבהמה שיתוף כשיש בו נתבאר
הנזק. בפועל המזיק

.‡˜Èfn‰2ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ3ÔÈa . ««ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆»≈≈
‚‚BL ‰È‰L4Òe‡ ‰È‰L ÔÈa5„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -6. ∆»»≈≈∆»»»¬≈¿≈ƒ

‚b‰ ÔÓ ÏÙ ?„ˆÈk7Ï˜˙pL B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ8 ≈«»«ƒ«»¿ƒ≈∆«≈ƒ∆ƒ¿«
˜Ê ·iÁ - B¯aLÂ ÈÏk‰ ÏÚ ÏÙÂ Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈¿»«««¿ƒ¿ƒ¿«»∆∆

˜lÁ ‡Ï .‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe :¯Ó‡pL .ÌÏL»≈∆∆¡««≈¿≈»¿«¿∆»…ƒ≈
·e˙k‰9.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa «»≈≈¿≈ƒ

יא.2) הלכה א פרק למעלה כו.3)ראה בבאֿקמא משנה
כוונה.4) בלי שאינן 5)שהזיק שלמטה, הדוגמאות כגון

באונס  אבל מזה, ולהשמר לב לשים אפשר כי גמור, אונס
יב. הלכה א פרק ולמעלה ד, הלכה לקמן ראה פטור. גמור

שם.6) זה 7)משנה, והרי מצויה, שאינה ברוח אפילו
שאינה  רוח לבין מצויה רוח בין רבינו חילק לא כאן אנוס.
ביניהם  ההבדל כי יב, הלכה א בפרק למעלה כמו מצויה,
ושבת), ריפוי (צער, דברים שלושה לענין אלא קיים אינו
בלבד. נזק אלא אין ממון ובמזיק הבדל, אין - בנזק אבל
ב, סעיף שעח סימן חושןֿמשפט (וראה כז. בבאֿקמא

ז). סעיףֿקטן הגר"א שאין 8)וביאור לפי שוגג, והריהו
בבאֿ ראה מהלכים, כשהם בדרך להתבונן אדם בני דרך

ה. הלכה יג, פרק ממון נזקי והלכות כז: בבא9ֿ)קמא
לה. קמא

.·ÂÈÏk ¯·BM‰ B‡ B¯·Á ÏL BzÓ‰a ‚¯B‰‰ „Á‡Â10 ¿∆»«≈¿∆¿∆¬≈«≈≈»
ÂÈ„‚a Ú¯Bw‰ B‡11ÔÈc Ïk‰ - ÂÈ˙BÚÈË ıˆB˜ B‡ «≈¿»»≈¿ƒ»«…ƒ

‡e‰ „Á‡12. ∆»

כו.10) שם ההורג 11)משנה, של זו וכן זו, דוגמה
בתוספתא  מובאות - נטיעותיו קוצץ או חבירו של בהמתו

ג. פרק שהיה 12)בבאֿקמא בין כמזיד, שלם נזק חייב
אנוס. שהיה ובין שוגג

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13˜fp‰ ˙eL¯a14Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ»¬»
˜Èf‰ Ì‡ ‡l‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ˜Èfn‰ ˙eL¯aƒ¿««ƒ≈«»¿«≈∆»ƒƒƒ

ÔB„Êa15¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La Ï·‡ ,16Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¬»ƒ¿»»¿…∆»¿≈ƒ
˙eL¯a Ô‰ÈL eÈ‰17˜Èf‰Â ,˙eL¯a ‡lL Ì‰ÈL B‡ »¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ¿¿ƒƒ

Ô‰Ó „Á‡18¯eËt - ‰eÎa ‡lL B¯·Á ÔBÓÓ19. ∆»≈∆»¬≈∆…¿«»»»

אנוס.13) ובין שוגג בין מגיד בין לשלם, חייב שהמזיק
להזהר,14) היה צריך שהמזיק מח.מכיון בבאֿקמא
מפני 15) לרשותו, הניזק שנכנס אףֿעלֿפי המזיק, חייב

ז  פרק ממון (נזקי להזיקו לא אבל להוציאו רשות לו שיש
ז). כן 16)הלכה ועל שנכנסת, ידעתי לא לטעון: שיכול

שלא  להזהר צריך היית אתה טענה: ועוד (שם). נזהרתי לא
בכוונה. שלא שיוזקו שאפשר במקום כליך להניח

ברשות 17) אפילו או השותפין חצר או הרבים ברשות כגון
להכנס, רשות הבית בעל לו שנתן אלא הבית, בעל

מח: שם 18)בבאֿקמא הקודמת, בדוגמא מהֿשאיןֿכן
הנכנס  אם אבל בכוונה. שלא פטור שהזיק הבית בעל רק
מכיון  בכוונה, שלא אפילו חייב הוא הבית, בעל את הזיק

ברשות. שלא זה 19)שנכנס "הוזקו (שם) הגמרא ובלשון
שאמרו  ביה" ידע הוה "דלא מפרש רבינו פטור". בזה,
הניזק  שאין פטור, שהוא והטעם בכוונה. שלא היינו בגמרא,
ששניהם  מכיון להזהר, עליו שהיה למזיק בטענה לבוא יכול

מחבירו. יותר להזהר חייב הוא ואין אחד, במצב

.„ÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰20‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,21ÂÈzÁzÓ »»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ«¿»
˙˜c‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ :‰˜Èf‰Â ‰ÏÙÂ22- ‰˜ÊÁÂ ¿»¿»¿ƒƒ»ƒ…»¿»¿À∆∆«¬»»

·iÁ23B‡ ‰ËÓLÂ ,˙˜c‰Óe ‰˜ÊÁ ‰˙È‰ ; «»»¿»¬»»¿À∆∆¿ƒ¿¿»
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‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ
‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ

¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«
e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

מגידֿ ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆

Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה. להרגיש היה צריך החבית לב.51)ובעל שם

שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי
חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה

לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל
אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף

חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות
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‰ÚÈÏ˙‰L24ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»∆«»ƒ≈»«ƒ
‡È‰25ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26- ƒ¿≈…«≈»∆»≈«¿»ƒ

¯eËt - ˜Èfn‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;˜fp‰ ˙eL¯a27„Ú , ƒ¿«ƒ»¬»ƒ¿««ƒ»«
e¯‡aL BÓk ,˜Èf‰Ï Ôek˙iL28. ∆ƒ¿«≈¿«ƒ¿∆≈«¿

ז:20) הנקב 22)מדריגה.21)מכות כל את ממלאת
בו. תחובה לא 23)שהיא אבל מהודקת, היתה אפילו או

מפני  חייב, - בה העולה האיש כובד לשאת חזקה היתה
בכוונה. שלא הזיק אפילו אדם חייב שבנזקין

הסולם 24) על וכשעלה אותה, והחלישו כרסמו והתולעים
שם. גמרא (ראה 25)נשמטה, ופטור הוא גמור ואונס

מגידֿ ועיין הי"ב, פ"ו נפש ושמירת רוצח הלכות להלן
שלפנינו). בגמרא אחרת גירסא לרבינו שהיתה כאן, משנה

שמים.26) בידי מכה היתה אלאֿאםֿכן פטור המזיק שאין
בהלכה 27) רבינו שמנה אלו כעין רגיל, אונס ובין שוגג בין

הקודמת.28)א. בהלכה

.‰‡lnL È¯‰29elÙ‡ ,ÔÓLÂ ÔÈÈ Èck B¯·Á ¯ˆÁ ¬≈∆ƒ≈¬«¬≈«≈«ƒ»∆∆¬ƒ
¯ˆÁ‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙eL¯a ÌÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…ƒ≈»»««∆»≈

‰Ê È¯‰ ,¯ÓLÏBk¯„k ‡ˆBÈÂ ÒÎ30¯azLiL ÏÎÂ ; ƒ¿…¬≈∆ƒ¿»¿≈¿«¿¿…∆ƒ¿«≈
¯eËt ‡e‰ È¯‰ - B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÌÈck‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ»ƒƒ»¬≈»

Ô‰ÈÏÚ31‰eÎa Ô¯aL Ì‡Â .32ÏÚa ÌÒÈÎ‰ elÙ‡ , ¬≈∆¿ƒƒ¿»¿«»»¬ƒƒ¿ƒ»««
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a ‡lL ÌÈck‰33ÔÎÂ] . ««ƒ∆…ƒ¿¬≈∆«»¿«≈¿≈

.[‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כח.).29) (בבאֿקמא הכדים על דורך והיוצא והנכנס
סחור,30) סחור וללכת יתירה בזהירות לנהוג חייב הוא ואין

גבי  על זה הכדים את לסדר לטרוח חייב הוא אין כן וכמו
מעבר. לו לפנות כדי חייב 31)זה, אינו המזיק ברשות כי

הברייתא  ולשון ג). הלכה (למעלה להזיק שיתכוון עד
ונכנס". משבר ויוצא, "משבר יש 33)להזיק.32)(שם):

לשברם. לא אבל מחצרו, לפנותם רשות לו

.Â‰ÏÚL ¯BL34˙eL¯a B‚¯‰Ï ¯BL Èab ÏÚ ∆»»««≈¿»¿ƒ¿
˜Èfn‰35Ìz ‰È‰L ÔÈa ,ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡e‰L ,36ÔÈa ««ƒ∆««««¿≈∆»»»≈

„ÚeÓ ‰È‰L37B¯BL ˙‡ ËÓLÂ ÔBzÁz‰ ÏÚa ‡·e , ∆»»»»««««¿¿»«∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÔBÈÏÚ ÏÙÂ ,BÏÈv‰Ï38. ¿«ƒ¿»«∆¿»≈¬≈∆»

כ.34) לדעת 35)בבאֿקמא פטור מתכוון שאינו משום
גֿד. הלכות למעלה ראה המזיק, ברשות רק רבינו

משלם 36) אינו התחתון את יהרוג ואם תם, היה שהעליון
יפסיד. התחתון ובעל נזק, חצי מועד,37)אלא היה אפילו

יעשה  לא אם יפסיד, לא התחתון ובעל שלם, נזק שמשלם
לביתֿהדין. ויפנה לעצמו להזיק.38)דין נתכוון שלא

.ÊÔBÈÏÚÏ BÙÁc39BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :˙ÓÂ40‡ÏÂ ¿»»∆¿»≈ƒ»»»¿»¿¿…
- BËÓLÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - BËÓL¿»¬≈∆«»¿ƒ…»»»¿»¿

¯eËt ‰Ê È¯‰41. ¬≈∆»

שם.39) גמרא יתכן 40)בכוח, ואז (המאירי), התחתון את
מת. העליון היה שם.41)ולא גמרא

.ÁÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL42‡a ‰Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»
B˙È·Á ‰¯aLÂ ,B˙¯B˜a ‡a ‰ÊÂ B˙È·Áa43‰Ê ÏL ¿»ƒ¿∆»¿»¿ƒ¿¿»»ƒ∆∆

Cl‰Ï ˙eL¯ ‰ÊlL ;¯eËt - ‰Ê ÏL B˙¯B˜a44‰ÊÏÂ ¿»∆∆»∆»∆¿¿«≈¿»∆
˙È·Á‰ ÏÚ·e ÔBL‡¯ ‰¯Bw‰ ÏÚa ‰È‰ .Cl‰Ï ˙eL¿̄¿«≈»»«««»ƒ««∆»ƒ

¯eËt - ‰¯B˜a ˙È·Á ‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡45„ÓÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ¿¿»»ƒ¿»»¿ƒ»«
B‡OÓ „·kÓ ÁeÏ ‰¯Bw‰ ÏÚa46·iÁ -47Ì‡Â . «««»»«ƒ…∆«»«»¿ƒ

¯eËt - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰48„ÓÚ . ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ¿»«¬…»»«
Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ - B‡OÓ Ôw˙Ï49ÏÚ Û‡Â .¯eËÙe ¿«≈«»¬≈ƒ¿«≈»¿««

Bk¯„a „e¯Ë ‡e‰L ;˙È·Á‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt50. ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««∆»ƒ∆»¿«¿
ÔBL‡¯ ˙È·Á ÏÚa ‰È‰51‰¯aLÂ ,ÔB¯Á‡ ‰¯B˜ ÏÚ·e »»««»ƒƒ««»«¬¿ƒ¿¿»

B„Èa B¯aML BÓk ‰fL ;·iÁ - ‰¯B˜a ˙È·Á»ƒ¿»«»∆∆¿∆ƒ¿¿»
‰eÎa52¯eËt - ÁeÏ ˙È·Á ÏÚa „ÓÚ Ì‡Â .53Ì‡Â . ¿«»»¿ƒ»«««»ƒ»«»¿ƒ

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚ :BÏ ¯Ó‡Â ‰¯Bw‰ ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ¿«««»¿»«¬…¬≈∆«»
ÏÚ·Ï ¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B‡OÓ Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«¿«≈«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿««
‡a ‰ÊÂ B¯a ‡a ‰Ê ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bw‰«»¬≈«»¿≈∆»¿≈¿∆»

BzLÙa54.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

לא:42) בבאֿקמא משנה זה, בצד זה או זה מול זה
הליכתם.43) דרך בזה זה שפגעו ומכיון 44)עלֿידי

הלכה  (למעלה פטור בכוונה שלא המזיק ברשות, ששניהם
בקורה. יפגע שלא להזהר חייב החבית ובעל בעל 45)ג),

כדרכו, הולך הקורה בעל את ראה החבית בעל כי הקורה,
מדי, יותר למהר ולא במתינות ללכת היה צריך הוא ואף

בנזקו. אשם עצמו הוא כן הלך 46)ועל החבית ובעל
בדרך  בו ופגע הקורה בעל של בעמידתו הרגיש ולא כדרכו,

לא.). (שם החבית ונשברה שלא 47)הילוכו הקורה, בעל
היה  לא החבית ובעל גבו, על ומשאו בדרך לנוח לו היה
אין  כי בדרך, יעמוד הקורה שבעל דעתו, על להעלות צריך

גבם. על ומשאם לנוח אדם בני שלא 48)דרך אףֿעלֿפי
אותו. לפטור האזהרה מועילה זאת בכל לעמוד, היה צריך

כן.49) לעשות משאות נושאי להאשימו,50)שדרך ואין
בזה. להרגיש היה צריך החבית לב.51)ובעל שם

שבעל 52) מפני נשברה והחבית כדרכו, הלך החבית בעל כי
חייב. הוא כך ומשום בחבית, ופגע מדי יותר מיהר קורה

לנוח,53) לעמוד צריך היה לא החבית בעל כי הקורה, בעל
אחריו. באים שאנשים יודע הוא הפשתן 54)שהרי ונשרף

חבירו. של בנרו

.ËÌÈL55ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L56ı¯ „Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿»«ƒ∆»»
˜f‰Â ,Cl‰Ó „Á‡Â57eÎa ‡lL B¯·Áa Ô‰Ó „Á‡‰58 ¿∆»¿«≈¿À«∆»≈∆«¬≈∆…¿«»»

‰pLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ ı¯‰ ‰Ê -59·¯Ú ‰È‰ Ì‡Â . ∆»»«»ƒ¿≈∆¿«∆¿ƒ»»∆∆
˙aL60‡e‰ ˙eL¯aL ÈtÓ ,¯eËt - ˙BLÓM‰ ÔÈa «»≈«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿
ı¯61Èet BÈ‡ ‡e‰Â ˙aM‰ Òkz ‡lL È„k ,62eÈ‰ . »¿≈∆…ƒ»≈««»¿≈»»

elÙ‡Â ,ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰Êa ‰Ê e˜f‰Â ÌÈˆ¯ Ì‰ÈL¿≈∆»ƒ¿À¿∆»∆¿≈∆¿ƒ«¬ƒ
ÌÈÓi‰ ¯‡La63. ƒ¿»«»ƒ

לב:55) זה.56)בבאֿקמא כנגד שפגעו 57)זה עלֿידי
בזה. חייב,58)זה הרץ את שהזיק המהלך אף בכוונה, כי

לרשותו  נכנס כשהניזק אפילו חייב בכוונה שהמזיק כשם
ג). הלכה (למעלה רשות לו 59)בלי ואין אדם, בני מדרך
הרבים. ברשות לרוץ שם.60)רשות ודינו 61)גמרא

השבת.62)כמהלך. את שלא 63)לקבל שניהם כדין
ג). הלכה (למעלה ברשות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

wifne laeg zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÈÔ·‡ ˜¯fL B‡ ,B„Èa ˜Èfn‰ „Á‡64ıÁ ‰¯È B‡65 ∆»««ƒ¿»∆»«∆∆»»≈
ÌÈÓ ¯ËtL B‡ ,Ba ˜Èf‰Â66ÌÈÏk‰ ÏÚ B‡ B¯·Á ÏÚ ¿ƒƒ∆»««ƒ«¬≈««≈ƒ

˜¯L B‡ ,˜Èf‰Â67Ú B‡68BÁÈÎa ˜Èf‰Â69BÚÈÂ70˙Úa ¿ƒƒ∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
B„Èa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰ - BÁkÓ eÎÏ‰L71˙B„ÏBz Ì‰Â . ∆»¿ƒ…¬≈∆¿«ƒ¿»¿≈»

Ì„‡ ÏL72,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÈk‰Â ˜¯‰ Á Ì‡ Ï·‡ . ∆»»¬»ƒ»»…¿«ƒ««»»∆
Ï˜˙ Ck ¯Á‡Â73ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ Ô‰a ¿««»ƒ¿«»∆»»¬≈∆«»ƒ

B¯Ba74‰Ïwz ÏkL ;75‡È‰ ¯Ba ˙„ÏBz76BÓk , ∆»«»»∆∆ƒ¿
e¯‡aL77. ∆≈«¿

כו:64) לא.65)בבאֿקמא מים,66)כתובות זרם הפנה
ראה  ככוחו. ודינו יד), יז, (משלי מים" "פוטר מלשון

ו. ג:67)בבאֿקמא שם ברוק 69)באף.68)רקק,
האף.70)הפה. חבירו 71)ליחת  את  הזיק בין וחייב

כליו. הזיק עצמו 72)ובין שאדם לאלו הדומים נזקים
כתוב 74)וניזק.73)עושה. כי כלים, נזקי על חייב ואינו

ודרשו  לג), כא, (שמות חמור" או שור שמה "ונפל בתורה
כלים  ולא - חמור מת), (אם אדם ולא - שור רבותינו:
א). הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות וראה נג: (בבאֿקמא

הפקירה.75) לא ובין הפקירה בין הרבים, ברשות
בור.76) כדין ודינם (שם), בתורה שמפורש לבור דומה
ב.77) הלכה יג פרק ממון נזקי הלכות

.‡ÈLËBÏ78‰kÓ ‰È‰L79ı‚ ‡ˆÈÂ ,LÈhÙa80˙ÁzÓ ≈∆»»«∆¿«ƒ¿»»≈ƒ««
B‡ Ô·‡ ˜¯fL ÈÓk ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â LÈht‰««ƒ¿ƒƒ¬≈∆«»¿ƒ∆»«∆∆

ıÁ81È‡pa‰ ÔÎÂ .82ÂÈÏÚ ÏawL83,B¯˙ÒÏ Ï˙k‰ ˙‡ ≈¿≈«««∆ƒ≈»»∆«…∆¿»¿
˜Èf‰ B‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯aLÂ84·iÁ -85¯˙BÒ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»¬»ƒƒƒ«»»»≈
¯Á‡ „vÓ ÏÙÂ ‰Ê „vÓ86¯eËt -87˙ÓÁÓ Ì‡Â . ƒ«∆¿»«ƒ««≈»¿ƒ≈¬«

‰kn‰88‡e‰ Ba ˜Èf‰Â ıÁ ˜¯BÊk ‰fL ;·iÁ -89. ««»«»∆∆¿≈≈¿ƒƒ

במתכת.78) המלובנת.79)עובד המתכת שביב 80)על
סב: בבאֿקמא יצא.81)לוהט, מכתו מכוח הנץ שהרי

צח:82) עליו.83)שם האחריות וכל בקבלנות, עבודה
משמירתו, הבית בעל נסתלק לא יום, שכיר היה אם אבל
הבחירה  (בית משלמים ושניהם שניהם, על מוטלת והיא

.(281 עמוד מועד 85)אחרים.84)לבבאֿקמא שאדם
להזהר. צריך והיה סבור מח 86)לעולם, שהיה אונס, מת

זה. בלא לעמוד יוכל שני הוא.87)שצד שאנוס
מחמת 88) הכותל ונתנדנד כוחו, בכל בפטיש מכה שהיה

בנזקין).89)המכה. כגורם (ולא הוא גמור ומזיק גופו,

.·ÈL·Bk‰90dÚÓe ‰ÏÙpL B‡ ,ÌÈna B¯·Á ˙Ó‰a «≈∆¡«¬≈««ƒ∆»¿»¿»»
˙BÏÚlÓ91‰nÁa dÁÈp‰L B‡ ;ÌÈna ‰˙nL „Ú , ƒ«¬«∆≈»««ƒ∆ƒƒ»««»

„Ú Ïˆ ‡ˆÓz ‡lL È„k ÌB˜n‰ ‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÂ¿ƒ¿≈»∆»«»¿≈∆…ƒ¿»≈«
ÌlLÏ ·iÁ - ‰nÁ‰ ‰z‚¯‰L92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¬»«»««»«»¿«≈¿≈…«≈»∆

עו:).90) (סנהדרין ומתה במים הבהמה ראש בידיו השקיע
המים.91) מן לעלות לה נתן ולא בידיו, כדעת 92)אחזה

אותה, הרגה שהשמש ואףֿעלֿפי שם, בבאֿקמא רבינא
פרק  להלן ראה חייב. זאת בכל לנזק, גורם אלא אינו והוא

יא. הלכה ז

.‚È˙‡ e¯aL B‡ ˙Á‡k ‰Ó‰a‰ ˙‡ e˙ÈÓ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆«¿≈»¿««ƒ¿∆
Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - ˙Á‡k ÈÏk‰93. «¿ƒ¿««¿«¿ƒ≈≈∆

ואין 93) חצי, משלם אחד וכל הנזק, תשלומי את מחלקים
ממי  יגבה שהניזק [כלומר הכל ישלם אחד שכל אומרים
את  לשבור אחד כל מכת של בכוחה אם אפילו שירצה],
י). סעיףֿקטן שפג, סימן חושןֿמשפט (מאירתֿעינים הכלי
שישבו  "חמשה ב: פרק בבאֿקמא בתוספתא זה דין ומקור
אחד  כל כלומר, לשלם", חייבים כולם ונשבר, ספסל גבי על

חלקו. משלם

.„È‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ˙BÏÈ·Á LÓÁ eÁÈp‰L ‰MÓÁ¬ƒ»∆ƒƒ»≈¬ƒ««¿≈»¿…
B˙ÏÈ·Á ÁÈp‰Â ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‡·e ,‰˙Ó94:‰˙ÓÂ ‰ÈÏÚ ≈»»∆»«¬¿ƒƒ«¬ƒ»»∆»»≈»

‰Ê ÛÈÒB‰MÓe ,˙BÏÈ·Á‰ Ô˙B‡a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿«∆∆¿»«¬ƒƒ∆ƒ∆
·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ B˙ÏÈ·Á95Ì‡Â ; ¬ƒ»»¿»¿…»¿»»«¬«»¿ƒ
¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ ‡Ï ‰lÁzÓ96Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»…»¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡97.‰ÂLa ÔÈÓlLÓ Ôlk - ≈»«À»¿«¿ƒ¿»∆

בחבילה",94) "מרבה הגמרא לשון את רבינו פירש כך
אחרת. שפירש רש"י, שם וראה י. לולא 95)בבאֿקמא כי

מתה. היתה לא גירסת 96)הוא, מתה. היתה בלעדו גם כי
אזלא  הוה איהו דבלאו אי דמי, "היכי היתה: בגמרא רבינו
שהוא  מאליו (מובן פשיטא הולכת) היתה בלעדיו (אם
הוא  שבלעדי (אלא אזלא לא נמי איהו דבלאו אלא חייב).
וצריך  עשה, הוא (מה עביד קא מאי הלכה), לא כן גם

כאן. מגידֿמשנה וראה פטור)". משמע 97)להיות כך
גבי  על שישבו חמשה סתם: שכתוב שם, התוספתא מלשון

חייבים. כולם ונשבר, ספסל

.ÂËe·LiL ‰MÓÁ ÔÎÂ98‡·e ,¯aL ‡ÏÂ ‡qk‰ ÏÚ ¿≈¬ƒ»∆»¿««ƒ≈¿…ƒ¿«»
Èe‡¯ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯aLÂ ÂÈÏÚ ·LÈÂ ÔB¯Á‡«¬¿»«»»¿ƒ¿«««ƒ∆»»»

·LiL Ì„˜ Ô‰a ¯·M‰Ï99˙‡ ·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»≈»∆…∆∆»«ƒ¿≈«∆
B˙¯È·L100el‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»»«¬«»∆¬≈¿ƒƒ

eÈÏÚ zÎÓÒ ‡Ï101.¯·MiL Ì„˜ ÌÈ„ÓBÚ eÈÈ‰ , …ƒ¿«¿»»≈»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈
Â˙Á‡k e·LÈ Ì‡102Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·iÁ Ôlk - ¯aLÂ ¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«À»«»ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

י:98) ישבתי 99)בבאֿקמא לולא לטעון, האחרון ויכול
כלום. עשיתי ולא נשבר, הכסא היה כן לולא 100)גם

נשבר  שישב ולאחר שעות, שתי כעבור נשבר היה ישב
שם. גמרא אחת, ר"מ.101)בשעה רומי בדפוס כך

על  ישבת לא אילו והפירוש, "עלינו". שלנו: בדפוסים
ורש"י  נשבר. היה ולא השעתיים לפני עומדים היינו הכסא,
שפא, סימן חושןֿמשפט היטב ועיין אחרת. פירש שם
שלרבינו  שם, הגר"א וביאור ב סעיףֿקטן מאירתֿעינים

שלנו. בגמרא אחרת גירסא שם.102)היתה תוספתא

.ÊË¯BLÂ Ì„‡103ÌÈÏk B‡ Ì„‡ B‡ ‰Ó‰a eÙÁcL »»¿∆»¬¿≈»»»≈ƒ
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙Ó‰a B‡104ÛÁ„p‰ ˜f‰Â ,¯B·Ï ∆¡«¿≈«À¿»ƒ¿¿À««ƒ¿»

Ì„‡ È˜Ê ÔÈÚÏ :ÌÈÏk‰ e¯azL B‡ ˙Ó B‡ ¯Baa«≈ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈»»
ÔÈ·iÁ ÔzLÏL - ‰Ó‰a ˜f‰ B‡105ÛÁBc‰ Ì„‡‰ : ∆≈¿≈»¿»¿»«»ƒ»»»«≈

Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓe ,¯Ba‰ ÏÚ·e ¯BM‰ ÏÚ·e106ÔÈÚÏ ; ««««««¿«¿ƒ≈≈∆¿ƒ¿«
¯BM‰ ÏÚ·e ,·iÁ Ì„‡ - ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â ˙B„ÏÂ ÈÓc¿≈¿»¿«¿»»¿»ƒ»»«»«««

ÔÈ¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e107¯Ùk ÔÈÚÏ ;108ÏL ÌÈLÏLe «««¿ƒ¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆
„·Ú109¯Ba‰ ÏÚ·e Ì„‡Â ,·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ∆∆««««»¿»»«««
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ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
בבאֿ רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

ה'תש"פ  מרחשון ט' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו

והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.‡¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק
שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי

שניכר. נזק הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים
שלם.7)ג. נזק

.·‡nhL È¯‰ ?„ˆÈk8ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡9,B¯·Á ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ ·¯Ú B‡ ,˙B¯t BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ È¯‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14- ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C¯„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שדינה 9)שם לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה.
חולין  או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
הפסד  כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו
מפני  מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי  על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני  כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי 15)אינם על אף
לגמרי. פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי בהם שכתוב

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו

.‚‰Ê ¯·„Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ ¯eËt :¯ÓB‡Â ,B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

·ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â ¯ ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï - ÌeÏk ‰OÚ ‡lL L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈
¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»

Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק על כי 19)שחייב הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו זה 20)היזק נימוק

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק אבל נב: גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈ·iÁ - „ÈÊÓa :Á·f‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈ¯eËt -27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קצז wifne laeg zekld - oiwifp xtq - oeygxn 'h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ¯eËt110Ì„‡ - ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe ÌÈÏk ÔÈÚÏ ; ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»»
ÔÈ·iÁ ¯BM‰ ÏÚ·e111¯eËt ¯Ba‰ ÏÚ·e ,112. ««««»ƒ«««»

נג:103) מום,104)בבאֿקמא בה שנפל קדשים בהמת
לקרבן. ואףֿעלֿפי 105)שפסולה האדם, בנזקי אף

אדם  ולא - שור שור", שמה יפול "כי בור אצל שלמדו
הוזק  אם אבל האדם, מת אם רק זהו י), הלכה (למעלה

חייב. הבור בעל - משלם 106)האדם מועד, השור אם
חצי  השור בעל משלם תם, השור ואם שליש. מהם אחד כל
מתחלק  והיתר משליש), (חצי הנזק שתות היינו בנזק, חלקו
מפני  שם, נתן [כרבי הבית. ובעל האדם בין בשוה שוה
סוברים  (שניהם נתן" כרבי והא "הא היא: שם שהמסקנא

נתן)]. דברים,107)כרבי וארבעה ולדות דמי תשלום כי
א, פרק למעלה וראה כא, (שמות בלבד באדם בתורה נאמר

א). הלכה ד פרק א; ושור 108)הלכה אדם דחפו אם
ראה  הנהרג, דמי לשלם וצריך ומת, לבור האדם את מועד

ב. הלכה י פרק ממון נזקי עבד 109)הלכות דחפו אם
הסכום  לפי העבד כופר לבעלים ומגיע ומת, לבור כנעני
הלכה  יא פרק שם ראה כסף. סלע שלושים בתורה הקצוב

ביתֿדין 110)א. מיתת בה שיש בעבירה כי פטור, האדם
נהרג. שאינו שוגג היה אפילו התשלומין, מן האדם פטור

ה. הלכה ד פרק למעלה בפסולי 111)ראה המדובר
מותרים  שהרי רעהו" "שור בכלל והם שנפדו, המוקדשים
בהם  מועלים מומים בעלי קדשיֿקדשים [אבל באכילה.
בו  שיש דבר והמזיק טז), הלכה מעילה מהלכות שני (פרק
שלפנינו  ובדין ה). הלכה ממון מנזקי ח (פרק פטור מעילה
שגם  משמע שם רבינו של מסגנונו אמנם פטורים. כולם היו
"פסולי  כתב שהרי הם, רעהו" "שור בכלל שנפדו, לפני
ולהיותם  לפדיון יצאו שהרי נזקין, דין עליהם המוקדשים
בבאֿ רש"י נפדו. וטרם לפדיון שעומדים משמע חולין".
וצריך  רעהו". "שור נקראים הם נפדו אם שרק אומר י. קמא

גדול]. שור 112)עיון ועל י. הלכה כלמעלה פטור, בכלים
(דברים  באכילה מותר והוא נפדה אפילו המוקדשים פסולי
לו", יהיה "והמת לד): כא, (שמות שנאמר פטור, טו) יב,
שנאמר  קבורה, טעון הוא שהרי שלו, המת אין וזה

שם. בבאֿקמא ראה לכלביך. ולא - "ואכלת"

ה'תש"פ  מרחשון ט' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההיזק,1) והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נתבארו

והמזיק. הניזק בין שיש התביעה ודיני

.‡¯k BÈ‡L ˜f‰ B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èfn‰2‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ««ƒ»¬≈∆≈∆≈ƒ»ƒ¿…
¯·c‰ ‰pzL3¯eËt ‰Ê È¯‰ ,B˙¯eˆ ‰„ÒÙ ‡ÏÂ4ÔÓ ƒ¿«»«»»¿…ƒ¿¿»»¬≈∆»ƒ

‰¯Bz ÔÈc ÔÈÓeÏLz‰5ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .6:e¯Ó‡ ««¿ƒƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿
‰Ó ÌlLÓe ,·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ô‰ÈÓc ˙ÈÁÙ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈«

˙ÈÁÙ‰M7.Ô‰ÈÓcÓ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆

נג.2) כלום.3)גיטין בו חסר יוחנן,4)שלא כרבי פסק
שדעתו  מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד

מברייתא. נג: שם המפורטים 5)הופרכה הנזקין כל כי

שניכר. נזק הם הלכה 6)בתורה, ראה אותו. קנסו חכמים
שלם.7)ג. נזק

.·‡nhL È¯‰ ?„ˆÈk8ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡9,B¯·Á ÏL ≈«¬≈∆ƒ≈√»ƒ¿ƒ∆¬≈
B‡ÚncL10˙tË BÏ ·¯Ú B‡ ,˙B¯t BÏ11CÒ ÔÈÈ12CB˙a ∆ƒ«≈≈«ƒ««ƒ∆∆¿

Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ È¯‰L ,BÈÈ13‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,14- ≈∆¬≈»«»»«…¿≈…«≈»∆
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓe ,„ÈÒÙ‰M ‰Ó ÔÈÓL15‰Ùi‰ ÔÓ »ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆

ÂÈÒÎaL16ÔÈ˜Èfn‰ Ïk C¯„k ,17. ∆ƒ¿»»¿∆∆»««ƒƒ

משנה 8) מת. שרץ עליהם הניח או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שדינה 9)שם לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

ביעורה, בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה.
חולין  או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
הפסד  כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו
מפני  מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים חייבוהו גמור,
שהפרושים  ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור

נג. שם בטהרה, חוליהם שם תרומה 10)אוכלים שערבב
לכהן  פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין

שם. באכילה, מותרים לכהנים שרק נסך 11)בזול, שיין
במשהו. תערובתו זרה.12)אוסר לעבודה שנסכו

בהנאה.13) אפילו שאוסר נסך ביין ולאו 14)המדובר
ולא  כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה אלו דווקא
פי  על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל
מפני  כרב כאן פסק ממונות בדיני כשמואל שהלכה
לומר  גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא
שבעניינים  מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה
אלה  ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים פי 15)אינם על אף
לגמרי. פטור הוא התורה הטובים 16)שמן מן

מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו,
דאורייתא. כעין תיקנו חכמים "מיטב 17)כי בהם שכתוב

ה. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו

.‚‰Ê ¯·„Â18‡e‰ Ò˜19‡lL È„k ,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ¿»»∆¿»∆¿»¬»ƒ¿≈∆…
‡nËÓe CÏB‰ ÌÈ˙ÈÁLn‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»ƒ««¿ƒƒ≈¿«≈

È‡ ¯eËt :¯ÓB‡Â ,B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯‰Ë20Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »√»∆¬≈¿≈»¬ƒ¿ƒ»ƒ
˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èf‰L ‰Ê ˙Ó≈∆∆ƒƒ∆≈∆≈ƒ»≈ƒ«∆∆

·ÚL ‰Ê ‡l‡ ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡lL ;ÂÈÒÎpÓ,˜Èf‰Â ¯ ƒ¿»»∆…»¿¬»ƒ∆»∆∆»«¿ƒƒ
ÔÎÂ .e‰eÒ˜ ‡Ï - ÌeÏk ‰OÚ ‡lL L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆…»»¿…¿»¿≈
¯eËt - Ò‡a B‡ ‰‚‚La ¯k BÈ‡L ˜f‰ ˜Èfn‰21; ««ƒ∆≈∆≈ƒ»ƒ¿»»¿…∆»

Ôek˙n‰ ‡l‡ eÒ˜ ‡lL22BzÚcÓ ˜Èf‰Ï23. ∆…»¿∆»«ƒ¿«≈¿«ƒƒ«¿

ניכר.18) שאינו היזק על כי 19)שחייב הדין, מצד ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו זה 20)היזק נימוק

שם. בגמרא היזק 21)מובא במזיק אבל נב: גיטין משנה
שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג חייב שגג.22)שניכר ולא

מטעם 23) נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
"... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי למעלה האמור החיוב

במתכוון. אלא שאינו

.„eÏbtL ÌÈ‰k‰24ÔÈ·iÁ - „ÈÊÓa :Á·f‰ ˙‡ «…¬ƒ∆ƒ¿∆«∆«¿≈ƒ«»ƒ
ÌlLÏ25‚‚BLa ,26ÔÈ¯eËt -27‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ . ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈»∆¿»»
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˙‡hÁ ˙¯Ùa28˙‡hÁ ÈÓ·e29ÌlLÏ ·iÁ - „ÈÊÓa :30, ¿»««»¿≈«»¿≈ƒ«»¿«≈
.¯eËt - ‚‚BLa¿≈»

כגון 24) הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו
ידי  ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או קבלה

הקרבן. נפסל שזה 25)כך פי על אף שהזיקו, הנזק את
ניכר. שאינו וחשבו 26)היזק חטאת קרבן שהיה כגון

אחד, ולילה ימים שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא
אסורה  שהמחשבה ידע שלא או שלמים, אכילת כדין

הקרבן. את במשנתינו 27)ומפגלת ניכר. שאינו היזק כדין
ויש  פטורים. ששוגגים ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא:
כמו  פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים
וראה  הרי"ף גירסת גם וזוהי והמנסך, והמדמע בהמטמא

עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות נג: בפרה 28)שם
בה  והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה
יט, (במדבר עול" עליה עלה "לא שנאמר פוסלה, מלאכה

נפסלים 29)ב). הם ואף הפרה, אפר את בהם שמערבבים
משקלות. כנגדם ששקל כגון קנס,30)במלאכה, מטעם

משנה). ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין

.‰˜a¯ÓÏ ‰¯t ÒÈÎ‰31˜ÈzL È„k32Le„˙Â33, ƒ¿ƒ»»¿«¿≈¿≈∆ƒ«¿»
ÁÈq‰Â34˙‡hÁ ÈnÓ BzÚc35Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -36 ¿ƒƒ««¿ƒ≈«»»ƒƒ≈»»

.ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ודשות 31) בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא רש"י שם.32)(וראה אמה שהייתה כגון

הפרות.33) שאר עם הסיח.34)יחד הטעונים 35)או
כלומר  ט), (שם, נידה" למי "למשמרת בהם שנאמר שמירה,
נפסלו. משמירתם דעתו הסיח ואם לכך משומרים שיהיו

כדי 36) הכניסה לטובתה שהרי לחייבו, אין שהכניסה על
מחשבתו  מחמת בא והפסול זה ידי על נפסלה ולא שתינק,
כהנים  הקודמת, בהלכה מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש,
שהפסול  פי על אף לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו
השחיטה  במעשה קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא
כפוסלו  זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים.

.ÂCqÓ‰37;ÔÈi‰ ¯Ò‡ ‡Ï - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B¯·Á ÔÈÈ «¿«≈≈¬≈«¬»»»…∆¡«««ƒ
Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÔÈ‡L38Ì‡Â .BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ ∆≈»»ƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆¿ƒ

¯ÓeÓ ‰È‰L B‡ ,˙eÙzL Ba BÏ ‰È‰39‡e‰ È¯‰L , »»À»∆»»»∆¬≈
Âa e¯˙‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚk40a˜Â‰‡¯˙‰‰ Ï41, ¿≈»ƒ∆ƒ¿…¿ƒ≈««¿»»

¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰L42ÔÈi‰ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ -43·iÁÂ , ∆¬≈»¬≈∆≈««ƒ¿«»
ÌlLÏ44·iÁ˙Ó ‡e‰ È¯‰Â ÌlLÏ ‰Ê ·iÁ˙È C‡È‰Â . ¿«≈¿≈«ƒ¿«≈∆¿«≈«¬≈ƒ¿«≈
BLÙa45B‰Èa‚‰L ˙ÚnL ÈtÓ ?46ÌlLÏ ·iÁ˙47, ¿«¿ƒ¿≈∆≈≈∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿«≈

CqiL „Ú BLÙa ·iÁ˙Ó BÈ‡Â48. ¿≈ƒ¿«≈¿«¿«∆¿«≈

זרה.37) עבודה לשם ושכשך היין לתוך ידו הכניס
שכוונתו 38) מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו אין

מא. חולין התכוון, בלבד שלצערו אומרים אנו לנסך,
והורגל 39) בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה

פרק  תשובה (הלכות להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם
ז). הלכה מיתה 40)ג חייב שהמנסך ינסך, שלא בישראל

זאת 41)(שם). ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע ואמר

מנסך. על 42)אני אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי על
שם. מומר, בחזקת היה לא שקודם שבמומר 43)פי

לאסור  יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים אנו זרה לעבודה
שם. שלו, שאינו חייב 44)דבר במזיד שמנסך כרב, פסק
משנה). (מגיד בית 45)לשלם מיתת וחייבי סקילה. חייב
מלשלם. פטורים דרכם 46)דין ולאסרו, לנסכו מנת על

תוספות  (ראה הניסוך לפני היין את להגביה המנסכים של
מנסך). המתחיל דיבור נב: גזלן.47)גיטין כדין

חיוב 48) כן אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין
(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון

.ÊÌlLÏ ·iÁ - B¯·Á ÔBÓÓ ˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ Ïk49˜Ê »«≈¿«ƒ»¬≈«»¿«≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ˜Èfn‰ ¯‡Lk ,ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»««ƒƒ««ƒ

‰B¯Á‡a BÓˆÚ ˜Êp‰ ‰Ê ˜Èfn‰ ‡e‰ BÈ‡L50ÏÈ‡B‰ , ∆≈««ƒ∆«∆∆«¿»«¬»ƒ
BlL ÈÏk ˜¯Bf‰ ?„ˆÈk .·iÁ - ÔBL‡¯‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰Â51 ¿«≈»ƒ«»≈««≈¿ƒ∆

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó52Ì„˜Â ¯Á‡ ‡·e ,53 ≈…«»««≈»ƒ¿»»«≈¿»«
ÌÈ¯k‰ ˙‡ ˜lÒÂ54ı¯‡a ÈÏk‰ ËaÁÂ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ¿ƒ≈∆«»ƒ≈«»»∆¿∆¿««¿ƒ»»∆

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ¯aLÂ55˜elqL ;B„Èa B¯aL el‡k ¿ƒ¿««»∆∆»≈¿ƒƒ¿¿»∆ƒ
BÏ Ì¯b ˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰56.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯·MiL «»ƒ¿«¿»»«∆ƒ»≈¿≈…«≈»∆

"דינא 49) התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
כל  [ולא ב. פרק סוף קמא בבא הרי"ף פסק וכך דגרמי"
פרק  ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם
וכן  בחבירו. חבירו של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב
ופירשו  חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק
"גרמא  בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם
הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין בנזיקין"

ורב  תנאים, מחלוקת דגרמי' ודן וב'דינא מאיר כרבי פוסק ינו
שני  בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב דגרמי דיני
יוצא  כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים
חזקים  ויותר ישירים יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני
שייחס  ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא.
הך, היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו
נמצא  הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל
קטן  וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים.

באחרונה.50)ד]. המזיק הוא של 51)אלא ובכלי
ח. הלכה ראה וברשות 52)חבירו להישבר סופו ואין

הוא. שלו שהרי לארץ.53)זרקו, הכלי שהגיע קודם
הם.54) שלו לא שהרי ברשות, הזורק 55)שלא שהרי

המסלק. על החיוב וכל עשה, והגורם 56)ברשות ששבר,
שלם. נזק חייב לנזק

.ÁB¯·Á ÏL ÈÏk ˜¯Bf‰57ÌÈ¯k Èab ÏÚ ‚b‰ L‡¯Ó «≈¿ƒ∆¬≈≈…«»««≈»ƒ
¯ÈÒ‰Â ÈÏk‰ ÏÚa Ì„˜Â ,ÈÏk‰ ÏÚa ÏL ˙B˙ÒÎe¿»∆«««¿ƒ¿»««««¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ¯k‰58·iÁ ˜¯Bf‰ -59Ì¯Bb‰ ‡e‰ B˙˜È¯fL ; «»ƒ«≈«»∆¿ƒ»«≈
ÔBL‡¯‰60¯Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .ÈÏk‰ ˙¯È·LÏ61- Ô˜lÒÂ »ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»««≈¿ƒ¿»

ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL62eÓ¯b Ì‰ÈML ;˜lÒÓ‰Â ˜¯Bf‰ , ¿≈∆«»ƒ«≈¿«¿«≈∆¿≈∆»¿
.‰Ê ÏL BBÓÓ „a‡Ï¿«≈»∆∆

זרק.57) ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, וברשות
עת 59) בכל שלו כרים לקחת מותר הכרים לבעל כי בכל,

ופסק  באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה,
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שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו
פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא

הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי
שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.Ë·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים
פי  על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.È¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו
צח: קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
ÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ¯¯ÁLÓ‰ ·iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«

B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì¯‚Â77·BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««
„·Ú‰ ¯¯ÁLÏ ‡e‰ Ìb78¯Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«

‰z‡ Èc·Ú :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,B¯·Á ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈
ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ ·iÁ - ÌiÏ „¯ÈÂ82Ì¯Bv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈

‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì¯‚ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»
Úw¯Ó‰ ÔÎÂ85Ô˙¯eˆ ¯È·Ú‰Â B¯·Á È¯Èc86·iÁ - ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»

.ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì¯Bb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות
שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא

מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם

ו. הלכה יח עבדו,78)פרק היה לא שמעולם פי על אף
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי על אף

להזיק. שגרם משום חייב (שם).83)בידיים, הפוגם
מנזקי 84) ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

למזבח, מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי הצורה 86)על

כך  ומפני כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.·È˜¯Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ‚b‰ L‡¯Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa B¯·Le ¯Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı¯‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;¯eËt ÔBL‡¯‰ ‰Ê È¯‰ -¯· ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
¯·BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ ¯·M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

¯e·L ÈÏk90Ì¯B‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91- ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.¯eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק הכלי והרי
אינו 90) הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. המתחיל דיבור רש"י יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים
בוודאי  במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È¯‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L ¯BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bi¯a‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê ¯BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡¯iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
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שאומר  כו:) קמא (בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו
פטור. נשבר.60)הזורק הכלי היה לא זרק שלולא

הכרים.61) בעל עשו,62)שאינו ברשות שלא שניהם כי
שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם
של  היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל אחר אדם

.Ë·iÁ - B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL Û¯BO‰ ÔÎÂ63ÌlLÏ ¿≈«≈¿»»∆¬≈«»¿«≈
·BÁ‰ Ïk64Ûeb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ËMa ‰È‰L »«∆»»«¿»∆««ƒ∆≈

ÔBÓÓ ¯ËM‰65ÔBÓn‰ „a‡Ï Ì¯‚ È¯‰ ,66„·Ï·e . «¿»»¬≈»«¿«≈«»ƒ¿«
‰È‰ Ìi˜Ó ¯ËML ˜Èfn‰ BÏ ‰„BiL67‰È‰ CÎÂ CÎÂ , ∆∆««ƒ∆¿»¿À»»»¿»»»»»

Ba ·e˙k68˙Ba‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ BÙ¯OL ˙ÓÁÓe , »≈¬«∆¿»≈»ƒ¿
·BÁ‰69BÈÓ‡‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;70BÏ ÌlLÓ BÈ‡ - «¬»ƒ…∆¡ƒ≈¿«≈

.„·Ïa ¯Èp‰ ÈÓ„ ‡l‡∆»¿≈«¿»ƒ¿«

פטור,63) שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,
(שם). בלבד נייר פיסת לך שרפתי לטעון: יכול שהשורף

שטר 64) (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
כפי  השטר דמי ולא בו הכתוב הסכום כל היינו מעולה),

(שם). למכירה שווה בלבד.65)שהוא נייר אלא
שבשטר.66) החוב כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא
על 67) האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין בית

בו. לגבות ואפשר לבעל 68)השטר מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום כשאין 69)השטר המדובר

בבית  מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים
פי  על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, היו שאילו דין,

(שם). כלום יפסיד ולא ששרף 70)העדים שהנייר וטוען
כלל. שטר היה לא

.È¯ËM‰ ¯ÎÓe ,ÔBÚÓLa ‰LB ‰È‰L Ô·e‡¯ ÔÎÂ¿≈¿≈∆»»∆¿ƒ¿»««¿»
ÔBÚÓLÏ BÏÁÓe B¯ÎnL ¯Á‡ ¯ÊÁÂ ,ÈÂÏÏ71È¯‰ - ¿≈ƒ¿»«««∆¿»¿»¿ƒ¿¬≈

·iÁ˙Â ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÚÓL ¯ËÙƒ¿«ƒ¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈
¯ËLaM ‰Ó Ïk ÈÂÏÏ ÌlLÏ Ô·e‡¯72Ì¯‚ È¯‰L ; ¿≈¿«≈¿≈ƒ»«∆ƒ¿»∆¬≈»«

BÙ¯OL BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ „a‡Ï BÏ73Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈«¿»«¬≈¿∆¿»¿≈ƒ
Ô·e‡¯ L¯BÈ BÏÁÓ74‰Ùi‰ ÔÓ ÏÁBn‰ ÌlLÓ - ¿»≈¿≈¿«≈«≈ƒ«»∆

.ÂÈÒÎaL∆ƒ¿»»

שהשטר 71) מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול
הלווה  שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין
מוחשי  דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן לשמעון.
אלא  אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד,
כך  אחר יכול לחבירו, חוב שטר המוכר כך משום מדרבנן.
הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול

שם). (רי"ף פו. אלף 72)כתובות של שטר לו קנה אפילו
אלף  היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות

(שם). דברי 73)לירות התלמוד מביא חוב במוחל גם
שטרא  "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר

של 74)מעליא". היורש שאפילו שמואל, פסק כך
פי  על ואף ז). הלכה למעלה (ראה למחול יכול המלווה
בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו
צח: קמא בבא וראה העידית. מן ישלם שהפסידו עכשיו

לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י

.‡ÈÈ˜È˙Bt‡ Bc·Ú ‰OBÚ‰ ÔÎÂ75- B¯¯ÁLÂ ¯ÊÁÂ , ¿≈»∆«¿«≈≈¿»«¿ƒ¿¿
ÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ¯¯ÁLÓ‰ ·iÁ«»«¿«¿≈¿«≈¿«««∆¬≈ƒ¿ƒ«

B„eaÚL76BBÓÓ „a‡Ï Ì¯‚Â77·BÁ ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ƒ¿¿»«¿«≈»¿ƒ∆««
„·Ú‰ ¯¯ÁLÏ ‡e‰ Ìb78¯Ó‡ÈÂ Ba ÚbÙÈ ‡lL È„k , «¿«¿≈»∆∆¿≈∆…ƒ¿«¿…«

‰z‡ Èc·Ú :BÏ79ÛÁBc‰ ÔÎÂ .80,B¯·Á ÚaËÓ «¿ƒ«»¿≈«≈«¿≈«¬≈
ÏbÏb˙Â81ÌlLÏ ·iÁ - ÌiÏ „¯ÈÂ82Ì¯Bv‰ ÔÎÂ .83 ¿ƒ¿«¿≈¿»««»«»¿«≈¿≈«≈

‰ÈÓc ˙ÁÙÏ Ì¯‚ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯t‰ ÔÊ‡84. …∆«»»«»¿«≈∆¬≈»«ƒ¿…»∆»
Úw¯Ó‰ ÔÎÂ85Ô˙¯eˆ ¯È·Ú‰Â B¯·Á È¯Èc86·iÁ - ¿≈«¿«≈«ƒ¿≈¬≈¿∆¡ƒ»»«»

.ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì¯Bb ÌeMÓ ÌlLÏ¿«≈ƒ≈¿≈…«≈¿≈«¿»ƒ

מזה.75) אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל שאמר
שיוכל 76) חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד כל

יוכל  ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות
שם. ממנו, חובו משאר 77)לגבות חובו לגבות יוכל שלא

מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי
ולווה  מלווה הלכות ראה חייב. חבירו ממון להזיק והגורם

ו. הלכה יח עבדו,78)פרק היה לא שמעולם פי על אף
ששעבדו  והאדון משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי

כששחררו. שעבודו (שם 79)הפקיע בניו על לעז ויוציא
ידו 80)מא.). תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). קמא לידו,81)(בבא בא אם אבל לידו, בא ולא
תורה. מדין וחייב כגזלן הזיק 82)דינו שלא פי על אף

להזיק. שגרם משום חייב (שם).83)בידיים, הפוגם
מנזקי 84) ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

למזבח, מלהקריבה ונפסלה פרה שהגוזל ד, הלכה ממון
המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר
עצמו  כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה

שפיחתה]. מה את משלם דקים 85)פסלה, אותם עושה
החסירם. לא אבל בפטיש, הכאה ידי הצורה 86)על

כך  ומפני כמקודם ניכרת אינה בדינרים טבועה שהייתה
דמיהם. פחתו

.·È˜¯Bf‰87ÂÈzÁz ‰È‰ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ‚b‰ L‡¯Ó ÈÏk «≈¿ƒ≈…«»»»∆¿…»»«¿»
ÌÈÏk88Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk ÏwÓa B¯·Le ¯Á‡ Ì„˜Â , ≈ƒ¿»««≈¿»¿«≈¿∆»¬ƒ…∆

ı¯‡Ï ÚÈbiL89L ‡lL ;¯eËt ÔBL‡¯‰ ‰Ê È¯‰ -¯· ∆«ƒ«»»∆¬≈∆»ƒ»∆…»«
¯·BLk ‡ˆÓÂ ,È‡cÂa „iÓ ¯·M‰Ï BÙBqL ÈÏk ‡l‡∆»¿ƒ∆¿ƒ»≈ƒ»¿««¿ƒ¿»¿≈

¯e·L ÈÏk90Ì¯B‚k ‰Ê ÔÈ‡Â ,91- ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈∆¿≈¿≈…«≈»∆
.¯eËt»

כו:87) קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים כלומר,
הכהו.89) שהאחר בזמן שלם עדיין שנזרק הכלי והרי
אינו 90) הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. המתחיל דיבור רש"י יז: שם וראה כמסלק 91)שלו.
היה  לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים
בוודאי  במקל, שברו לא שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר,

נשבר. היה

.‚È˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰‚È¯‰Ï „ÓBÚ ‰È‰L ¯BL∆»»≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ∆
˙Bi¯a‰92˜ÈfÓ ‡e‰L ÈtÓ ‰ˆÈˆ˜Ï „ÓBÚ‰ ÔÏÈ‡Â , «¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡93ËÁLÂ „Á‡ Ì„˜Â ,94ÔÏÈ‡ ıˆ˜Â ‰Ê ¯BL ∆»«ƒ¿»«∆»¿»«∆¿»«ƒ»
‡lL ‰ÊBÓk ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ∆∆…ƒ«««¿»ƒ«»¿«≈«¿»ƒ¿

ÌÈic‰ e‡¯iL95‰ÂˆÓ ˙BOÚlÓ ÔÚÈ˜Ù‰ È¯‰L ;96. ∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ«¬ƒ¿»
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- Bˆˆ˜Ïe B‚¯‰Ï ÈÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»«¿»««»»«¿»ƒ¿»¿¿»¿
CÎÏ „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰97.¯eËt ‰Ê È¯‰ , ƒ¿≈¿»¬≈∆»

המית.92) לא לרשות 93)אפילו נוטים שענפיו כגון
המזיק.94)הרבים. את לסלק אלא להרגו חיוב אין כי

נגמר  שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו
מד. שם מותר, בשרו או 95)דינו, השור בעל אם שיראו

גודל  את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק האילן בעל
מן  עצמו מונע אדם שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה
מאירת  אותה, יעשה שאחר לו ונוח הטרחה, בגלל המצוה

שפב. משפט חושן מקרבך".96)עיניים הרע "ובערת
לו 97) שנתן השור בעל שכח וכנראה נאמן, הוא כך משום

לטעון  נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות,
שיזיקו  לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו, רשות שקיבל
שיעידו  עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו

צא: שם כדבריו.

.„ÈËÁML ÈÓ ÔÎÂ98ÛBÚÂ ‰iÁ99‰qÎÂ ¯Á‡ ‡·e , ¿≈ƒ∆»««»»»«≈¿ƒ»
ÔzÏ ·iÁ - ËÁBM‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ìc‰100e‡¯iL BÓk «»∆…ƒ«««≈«»ƒ≈¿∆ƒ¿

‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .ÌÈic‰101Ò˜ Ô˙B ‡e‰L ,102 ««»ƒ¿≈ƒ∆»∆≈¿»
·eˆ˜103ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ ‡e‰Â ,104ÏkL ,e¯B‰ ÔÎÂ . »¿¬»»¿ƒ¿≈∆»

‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙BOÚÓ ÌÈÏÚa‰ ÚBn‰105ÔÈÈe‡¯ Ô‰L «≈««¿»ƒ≈¬ƒ¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓ - d‡OÚÂ ¯Á‡ Ì„˜Â ,d˙BOÚÏ«¬»¿»««≈«¬»»¿«≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê ‰¯OÚ106. ¬»»¿ƒ

(שם).98) כיסוי במצוות חייב עוף.99)והשוחט או
(שם).100) זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול שהשוחט
שם.101) ברי"ף ממון.102)מובא החסירו לא שהרי
הדיין.103) של דעתו בשיקול תלוי ואינו כך 104)קבוע,

וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד (שם) גמליאל רבן פסק
גמליאל  רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת הדעה  לפי
באותו  עיניו ראות לפי זהובים עשרה של זה תשלום קבע

לפניו. שבא הדם 105)מעשה כיסוי ממעשה לומדים אנו
עשה. מצוות שאר גמליאל 106)על רבן של דינו כפסק

הדם. כיסוי במעשה

.ÂËÔÈÓL107˜Èf‰ Ì‡ BÏ ÔÈÓML C¯„k B„Èa ˜ÈfÓÏ »ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆∆»ƒƒƒƒ
ÂÈÏk ¯aL B‡ B¯·Á ˙Ó‰a ‚¯‰L È¯‰ ?„ˆÈk .BBÓÓ»≈«¬≈∆»«∆¡«¬≈ƒ≈≈»
,‰ÂL ‰Ï·p‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ ‰nk ÔÈÓL -»ƒ«»»¿»«¿≈»»»¿«»«¿≈»»»
,‰zÚ ‰ÂL ‰nÎÂ ÌÏL ‡e‰Â ‰ÂL ÈÏk‰ ‰È‰ ‰nÎÂ¿«»»»«¿ƒ»∆¿»≈¿«»»∆«»

˙Át‰ ÌlLÓe108‰Ï·p‰ ÌÚ ˜fpÏ109ÈÏk‰ B‡ ¿«≈«¿»«ƒ»ƒ«¿≈»«¿ƒ
¯e·M‰110„Á‡ ÔÈcL ,˜Èf‰L B¯BLa e¯‡aL C¯„k . «»¿∆∆∆≈«¿¿∆ƒƒ∆ƒ∆»

ÌÈ·Ú C¯c .‡e‰111B˜f‰ BÏ ÔÈÓL - B¯·Á ÏL112. »«¬»ƒ∆¬≈»ƒ∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

קודם 108)מעריכים.107) הפרה דמי בין ההפרש היינו
הנבילה. דמי ובין לניזק,109)שהרגה שייכת והנבילה

- "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב
את  אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק,

כולה. הפרה דמי את לי ושלם מציעא 110)הנבילה, בבא
פ  קמא (בבא התוספתא לשון וזו אמרו צו: כלל ג): רק

לא  נטיעותיו, וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את הרג בנזיקין:

הקרעים  את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר
אלא  הנטיעות, לי ותן הקצצים את טול הטלית; את לי ותן
יפין  הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים

משלמים. הם כך ולפי יין.111)משהוזקו, אותם ועשה
יעשה 112) אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה

כלל  שבדרך שם משמע קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם
ענבים. דמי על עולים היין דמי

.ÊËÔÓ ÔÈ·Bb ,˜Èfn‰ ÔÓ ˙Át‰ ÔÈ·BbLk¿∆ƒ«¿»ƒ««ƒƒƒ
ÔÈÏËÏhn‰113ÔÓ ÔÈ·Bb - ÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .BlL «ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈ƒ«¿¿ƒƒƒ

ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰114ÒB‡‰ ÔÎÂ .115‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ‰Â «»∆∆ƒ¿»»¿≈»≈¿«¿«∆¿«ƒ
Ú¯ ÌL116Ôlk -117.ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ Ô‰Ó ÔÈ·Bb ≈«À»ƒ≈∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ממון 113) נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך
י. הלכה ה "מיטב 114)פרק ד): כב, (שם במזיק ככתוב

ליתן  הוא רשאי מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו
למכרם  קשה אם כי למיטב, נחשבים שכולם סובין, אפילו
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום

כסף 115) חמישים שמשלם נתארסה, שלא בתולה נערה
יט). כב, (דברים הנערה "לא 116)לאבי וטוען אשתו על

(דברים  לאביה כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי
יח). לשלם 117)כב, נזיקין) (כאבות כאבות "כולם

ה. קמא בבא ממיטב",

.ÊÈ˜Èfn‰ Ïk118Ú„BÈ BÈ‡Â B¯·Á ÔBÓÓ119˜Èf‰ ‰Ó »««ƒ»¬≈¿≈≈««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaL ˜fp‰ È¯‰ -120BÓk ÏËBÂ ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈¿

ÏÊ‚p‰ ÔÚËiL121‡e‰Â .122‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL , ∆ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡123.ÏÊ‚a e¯‡aL BÓk , »»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿»

הבאה.118) בהלכה המובאת הדוגמא כעין בידיים,
אין 119) הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם משמע

ונוטל. נשבע הנתבע 120)הניזק נשבע תורה מדין כי
ראה  ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון פטור, ויוצא

ב. הלכה א, פרק ונטען טוען שתיקנו 121)הלכות
ד  פרק ואבידה גזילה הלכות ראה ויטול. שישבע החכמים

א. מה 122)הלכה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים במה
טוען. שיש 123)שהוא להניח שאפשר אותו, שמעריכים

סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו

.ÁÈ,L‡Ï B‡ ÌiÏ BÎÈÏL‰Â B¯·Á ÒÈk Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ«»¿≈
Òp‡ „Èa B¯ÒnL B‡124„·‡Â125:¯ÓB‡ ÒÈk‰ ÏÚa , ∆¿»¿««»¿»««««ƒ≈

‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ÌÈ·e‰Ê¿ƒ»»»≈¿««ƒ≈≈ƒ≈«∆»»
ÚaL ˜fp‰ È¯‰ - ‡ÏÓ ‰È‰ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‡nL ,Ba∆»»»∆∆»»»≈¬≈«ƒ»ƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a126‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚËiL ,‡e‰Â .ÏËBÂ ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»∆ƒ¿«¿»ƒ∆
BÏˆ‡ Ô„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ô‰a „eÓ‡127Ôk¯„Â , »»∆»¿«¿ƒ»∆¿¿«¿»

ÒÈÎa ÔÁÈp‰Ï128Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿»
È¯‰ ?„ˆÈk .BÓˆÚa ÚLt ‡e‰ - ‰Ê ÈÏÎa ÔÁÈp‰Ï¿«ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿«¿≈«¬≈

˙ÓÁ ÛËÁL129ÌÈtÁÓe ÌÈ‡ÏÓ ÏÒ B‡130ÌÎÈÏL‰Â ∆»«≈∆«¿≈ƒ¿Àƒ¿ƒ¿ƒ»
- ÔÎB˙a eÈ‰ ˙BiÏb¯nL ˜fp‰ ÔÚËÂ ,ÔÙ¯O B‡ ÌiÏ«»¿»»¿»««ƒ»∆«¿»ƒ»¿»

ÔÓ‡ BÈ‡131ÔÈ‡L ;Ck ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â , ≈∆¡»¿≈«¿ƒƒ«»∆≈
.˙B˙ÓÁ·e ÌÈlÒa ˙BiÏb¯Ó ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c∆∆¿≈»»¿«ƒ««¿»ƒ¿«ƒ«¬»

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - OÙz Ì‡Â132ÚaL ‡l‡ , ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
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ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו

ה'תש"פ  מרחשון י' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונס 1) אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו

דיני  וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.‡¯ÒBn‰2Òp‡ È„Èa B¯·Á ÔBÓÓ3ÌlLÏ ·iÁ -4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈL¯BiÓ ÔÈ·Bb - ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6¯‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡¯OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ ·iÁ ¯ÒBn‰ ‰Ê È¯‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ¯ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb¯‰ ‡l‡ ,11.„·Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע.3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן

היזק  חבירו את במזיק כמו קנס ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אףֿעלֿפי
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי, אנס על

הזה.8)סתם. הנזק לכל גרם הוא נטל.9)שהרי
בידים.10) מזיק לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב, הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק, שגרם

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12‰‡¯‰Lk13¯ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï·‡ ;15B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯‰Â ,˙B‡¯‰Ï Òp‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ ·iÁ - Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ ·iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב, את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס. בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי" ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק אלא אינו באונס החיוב (שם). פטור"
חייב  לנזק הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי"ף וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק
שם). (גמרא באונס אפילו חייב כך ומשום בידים, מזיק

חוץ 18) נפש פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אף
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.‚?„ˆÈk19CÏn‰ ¯ÊbL È¯‰20ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ô·z22È¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ô·z B‡ ÔÈÈ ¯ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
„Ú ‰Ê ¯ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ ·iÁ - ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡¯iL „Ú B‡ ,Ô·z B‡ ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡ BÏ ‰‡¯iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ Á¯Ba ‡e‰L B¯·Á ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡¯‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰25e‰kÈ - BÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב.19) - מעשה ללא בדיבור חוקי 20)המוסר לפי ולא
המוסר, את לחייב אין המלכות חוקי לפי שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק וכן
שהוא  ממי המלך לקח שאם יד, הלכה ה פרק ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי כל לו והודו גזל, זה הרי לחוק, בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי מלפני
הבורח. של ממונו את לתפוס רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב). סעיףֿקטן שפח, סימן אונס 26)חושןֿמשפט אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח: כתובות ראה וחייב. אונס
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ˆ‡ LiM ‰nÓ ÏËBÂ da eÈ‰ ˙BiÏb¯nLBÏ133ÔÎÂ . ∆«¿»ƒ»»¿≈ƒ«∆≈∆¿¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

פרק 124) להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש
מידו.125)ח. להוציאו אפשר אי ספר 126)כי כגון

ונטען  טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה,
ב. הלכה א שם).127)פרק (גמרא הוא נאמן שאיש

כסף.128) למים.129)כגון עור ומכוסים,130)שק
שבתוכם. מה ראו שהיו 131)ולא עדים יש אם אבל

אדם  בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם
פשעת, אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח
של  כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת

שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, זוהי 132)חבירו כי
שבבעייא  לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה בעייה
ממון  נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא
מי  המתחיל דיבור שם תוספות וראה הֿו. הלכות ב פרק
יש  אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי,

פשע. הניזק כי בסל, היו שמרגליות ממה 133)עדים
המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס,

השאר. את גובה אינו

.ËÈBÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ·e‰Ê Ba ‰È‰ ÒÈk‰L ˜Èfn‰ Ú„È»«««ƒ∆«ƒ»»¿ƒ¬»≈
ÛÏ‡ ÏËB - eÈ‰ ÛÏ‡ :˜fp‰ ¯ÓB‡Â ,eÈ‰ ‰nk Ú„BÈ≈««»»¿≈«ƒ»∆∆»≈∆∆

ÏBÎÈ BÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa134Ú·M‰Ï135¯‡a˙iL BÓk , ¿…¿»¿≈»¿ƒ»«¿∆ƒ¿»≈
.ÔB„wt‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»

היא 134) סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו תיבה
"צריך". לומר היו 135)וצריך לא שבכיס המזיק טען לּו

נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי זהובים אלף
שאינו  ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין
וכל  להישבע, יכול ואינו שבועה מחוייב הריהו יודע,
שכנגדו  ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב
פרק  ונטען טוען והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך
שלקח  מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד,

הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו

ה'תש"פ  מרחשון י' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונס 1) אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו

דיני  וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם
ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים המוסר.

ההלכות. ונשלמו

.‡¯ÒBn‰2Òp‡ È„Èa B¯·Á ÔBÓÓ3ÌlLÏ ·iÁ -4ÔÓ «≈»¬≈ƒ≈«»«»¿«≈ƒ
‰Ùi‰5ÂÈL¯BiÓ ÔÈ·Bb - ˙Ó Ì‡Â .ÂÈÒÎaL6¯‡Lk , «»∆∆ƒ¿»»¿ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ Òp‡‰ ‰È‰L ÔÈa .ÔÈ˜Èfn‰ Ïk»««ƒƒ≈∆»»»«»≈»ƒ≈
Ï‡¯OÈ ‰È‰L7‰Ó Ïk ÌlLÏ ·iÁ ¯ÒBn‰ ‰Ê È¯‰ , ∆»»ƒ¿»≈¬≈∆«≈«»¿«≈»«

Á˜lM8‡O ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .Òp‡‰9‡ÏÂ ¯ÒBn‰ ∆»«»«»««ƒ∆…»»«≈¿…
B„Èa Ô˙10ÏÈb¯‰ ‡l‡ ,11.„·Ïa »«¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

ה.2) זרוע.3)בבאֿקמא היזק 4)בעל גורם ככל
ז). הלכה ז פרק שם.5)(למעלה העידית, שחיוב 6)מן

היזק  חבירו את במזיק כמו קנס ואינו הוא, הדין מן זה
ג). הלכה שם (למעלה היורש את בו שפטרו ניכר, שאינו

קיז. קטז: בבאֿקמא מדובר 7)וראה שבגמרא אףֿעלֿפי
אנסים  = מסיקין על מדובר שם במשנה אבל גוי, אנס על

הזה.8)סתם. הנזק לכל גרם הוא נטל.9)שהרי
בידים.10) מזיק לשונו"11)ואינו על רגל "לא מלשון

של  ממונו היכן לאנס ואמר הלשין, כלומר ג), טו, (תהלים
חייב, הוא - בלבד דיבר אלא מעשה עשה שלא ואף חבירו.

ה. בבאֿקמא ראה לנזק, שגרם

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12‰‡¯‰Lk13¯ÒBn‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»«≈
BÓˆÚÓ14e‰eÒ‡ Ì‡ Ï·‡ ;15B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ≈«¿¬»ƒ¬»¿≈»ƒ

ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯‰Â ,˙B‡¯‰Ï Òp‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«»¿«¿¿∆¿»¬≈∆»ƒ
ÔÈÓeÏLz‰16„ia Ô˙Â ‡O Ì‡Â .17‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««¿ƒ¿ƒ»»¿»««»««ƒ∆

- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰ .ÌlLÏ ·iÁ - Òe‡»«»¿«≈««ƒ«¿¿»¬≈
ÌlLÏ ·iÁ18. «»¿«≈

ביד.12) ונתן נשא לא אפילו חייב, את 13)שהמוסר
חבירו. ממון מעצמו,14)מקום הראה "אם אונס. בלא

קיז.). (בבאֿקמא דמי" ביד ונתן מכות 15)כנשא עלֿידי
חבירו,16)ויסורים. ממון והראה גוים שאנסוהו "ישראל

באחד  או בידים במזיק אלא אינו באונס החיוב (שם). פטור"
חייב  לנזק הגורם אבל התורה. מן שחיובו גופו, מאברי
למעלה  ראה מיימוניות). (הגהות חייבו לא ובאונס מדרבנן,

קיז. לבבאֿקמא רי"ף וראה א, הלכה ו הריהו 17)פרק
שם). (גמרא באונס אפילו חייב כך ומשום בידים, מזיק

חוץ 18) נפש פיקוח בפני העומד דבר לך שאין אף
חייב  זאת בכל ושפיכותֿדמים, גילויֿעריות מעבודהֿזרה

קיז: בבאֿקמא ראה לשלם,

.‚?„ˆÈk19CÏn‰ ¯ÊbL È¯‰20ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Ï21B‡ ≈«¬≈∆»««∆∆¿»ƒ«ƒ
Ô·z22È¯‰ :¯Ó‡Â ¯ÒBÓ „ÓÚÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«≈¿»«¬≈

eÎÏ‰Â ,ÈBÏt ÌB˜Óa Ô·z B‡ ÔÈÈ ¯ˆB‡ ÈBÏÙÏ LÈ23 ≈ƒ¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¿
„Ú ‰Ê ¯ÒBÓÏ CÏn‰ BÒ‡ .ÌlLÏ ·iÁ - ‰eÁ˜Ïe¿»»«»¿«≈¬»«∆∆¿≈∆«
BÏ ‰‡¯iL „Ú B‡ ,Ô·z B‡ ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡ BÏ ‰‡¯iL∆«¿∆¿«ƒ∆∆«∆«¿∆

ÂÈÙlÓ Á¯Ba ‡e‰L B¯·Á ÔBÓÓ24ÈtÓ BÏ ‰‡¯‰Â , »¬≈∆≈«ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰25e‰kÈ - BÏ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡L ; »…∆¬≈∆»∆ƒ…«¿∆«≈

e‰˙ÈÓÈ B‡26. ¿ƒ≈

חייב.19) - מעשה ללא בדיבור חוקי 20)המוסר לפי ולא
המוסר, את לחייב אין המלכות חוקי לפי שאילו המלכות,
קיג:) (בבאֿקמא דינא" דמלכותא "דינא שמואל אמר שהרי
בהלכות  רבינו ביאר וכבר מקומות. בכמה רבינו פסק וכן
שהוא  ממי המלך לקח שאם יד, הלכה ה פרק ואבידה גזילה
הפוסקים  גדולי כל לו והודו גזל, זה הרי לחוק, בהתאם לא

דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא שהוא,21)ואמרו: כל
מסויים. אדם של מובאות 22)ולא - ותבן יין דוגמאות

קיז. המלך.23)בבבאֿקמא המלך,24)עבדי מלפני
הבורח. של ממונו את לתפוס רוצה הוא כך ומשום

(מאירתֿעינים 25) אסור לכתחילה אבל לו, הראה אם
יב). סעיףֿקטן שפח, סימן אונס 26)חושןֿמשפט אבל

אינו  ממון, עונש עליו יטיל יראהו לא שאם ממון, מחמת
יח: כתובות ראה וחייב. אונס
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.„ÌlLÏ ·iÁ - Òp‡Ï B˙e B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ‡O»»»¬≈¿»¿»»«»«»¿«≈
BÒ‡ CÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ‡È·‰Ï27‰na . ƒ»»««ƒ∆«∆∆¬»¿»ƒ«∆

?·iÁ ‡È·‰Â ‡È·‰Ï BÒ‡ Ì‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¬»¿»ƒ¿≈ƒ«»
Òp‡‰ ˙eL¯Ï ÔBÓn‰ ÚÈb‰ ‡lLa28Ò‡L Òp‡ Ï·‡ ; ¿∆…ƒƒ««»ƒ¿»«»¬»«»∆»«
„ÓÚÂ ,e‰‡¯‰L „Ú Ï‡¯OÈ29ÔBÓn‰ ÏÚ Òp‡‰ ƒ¿»≈«∆∆¿»¿»«»«»««»

B˙eL¯a ‰OÚÂ30BÏ BÎÈÏB‰L „Ú Ï‡¯OÈ ˙‡ Ò‡Â , ¿«¬»ƒ¿¿»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ
BÎÈÏB‰ elÙ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ31- e‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ‰Ê ¿»«≈«¬ƒƒ∆«≈∆∆¿»

„ˆa Òp‡‰ „ÓÚL ÔÂÈkL ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«≈∆≈»∆»«»«»¿«
Û¯O el‡Îe ,Ba LiM ‰Ó Ïk „·‡ ¯·k ¯ˆB‡‰32. »»¿»»«»«∆≈¿ƒƒ¿«

לו 27) ומותר ימיתהו, יביא לא ואם חבירו, ממון את
ורבינו  לשלם. חייב זאת בכל עצמו, להציל כדי  להביא,
עליו  חולק הראב"ד אולם כרי"ף, שם הגמרא את פירש
ממון  להביא כשאנסו חייב, ונתן נשא שאמרו מה ומפרש
דורש, הוא ממונו שאת האיש בשם האנס כשנקב אבל סתם,
ש"ך  [ראה פטור. - ממונו את להביא אותו והכריח

כד]. ס"ק שפח, סימן ממון 28)חושןֿמשפט שנטל וזה
וחייב. בידיים מזיק הריהו לאנס, ונתנו בידו חבירו

קיז.29) וליטלו,30)בבאֿקמא עליו לשלוט שיוכל
נטלו. כבר כאילו על 32)מרצונו.31)והריהו שם.

היה, האנס ברשות הממון שהרי פטור, הוא ביד ונתן שנטל
הוא  שהראה מה ועל כלום, הזיקו ולא נשרף כבר וכאילו

הוא. אנוס שהרי פטור,

.‰ÔÈ„ ÈÏÚa33Ú˜¯w‰ ÏÚ ‰·È¯Ó Ì‰ÈÈa ‰˙È‰L «¬≈ƒ∆»¿»≈≈∆¿ƒ»«««¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÏÚ B‡34,'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ 'ÈlL' ¯ÓB‡ ‰Ê , «ƒ«¿¿ƒ∆≈∆ƒ¿∆≈∆ƒ

ÔÈcÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa d¯ÒÓe Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÂ35 ¿»«∆»≈∆¿»»¿«≈»ƒ¿«ƒ
Òp‡ „È ˜lÒÈÂ ,‰È‰L BÓÎÏ ¯·c‰ ¯ÈÊÁiL B˙B‡36 ∆«¬ƒ«»»ƒ¿∆»»ƒ«≈««»

Ï‡¯OÈa ÔÈ„ eOÚÈÂ ,Ì‰ÈÈaÓ37. ƒ≈≈∆¿«¬ƒ¿ƒ¿»≈

שם.33) בבאֿקמא שהיה, זה שאי 34)מעשה ביד לא נם
זה. ביד שאינו 35)ולא טוען הוא אם אפילו מחרימים.

שלו. ממון אלא גוי ביד חבירו ממון כגון 36)מוסר
בכסף. ישראל.37)שיפדם של בביתֿדין

.ÂB¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ38ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÁ˜ÏÂ , ƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿¿≈»ƒ
B¯·Á ÏÏ‚a epnÓ ÔBÓÓ39ÌlLÏ ·iÁ B¯·Á ÔÈ‡ -40. »ƒ∆ƒ¿«¬≈≈¬≈«»¿«≈

·iÁ B¯·Á ‰È‰ÈÂ B¯·Á ÏÚ Ot˙pL ÈÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿∆¬≈«»
·eˆw‰ Òn‰ ÈtÓ Ot˙p‰ ÔÓ ıeÁ .ÌlLÏ41Ïk ÏÚ ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«««»«»

LÈ‡Â LÈ‡42‰L ÏÎa43‰¯eLz‰ ÏÚ Òt˙p‰ B‡ ,44 ƒ»ƒ¿»»»«ƒ¿»««¿»
B‡ ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ B¯·Úa CÏnÏ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk Ô˙BpL∆≈»ƒ»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆
eÁ˜iL ,‡e‰Â .BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙BÏÈÁ≈»¬≈∆«»¿«≈¿∆ƒ¿

.ÌÈ„Ú ÈÙa ÈBÏt ÏÏ‚a Le¯Ùa epnÓƒ∆¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

מחבירו.38) לקחת שרצו ממון ועלֿידיֿזה 39)בגלל
לגוי. מלשלם חבירו לקחו,40)נפטר כדין שלא מכיון

אותי  פוטרים והיו אותם מפייס הייתי לטעון: הוא יכול
היה 41)מלשלם. חבירו, שילם ולולא המלך, חוק עלֿפי

לשלם. מוכרח ששלמו 42)הוא הגולגולת מס זהו
על  המוטל מס [וכן אחרות. גולה ובארצות בבבל היהודים
קיג:), (בבאֿקמא "דבורלא" התלמוד: בלשון קרקעות,
בזמנו]. נהוג היה שלא כנראה זה, מס השמיט ורבינו

קצבת 43) קיבל כבר שהמלך מכיון לא, שעברה משנה אבל
תשלום  עליו לכפות רשות אין הגובה ולפקיד שנה, אותה

(שם). חבירו בעד שעברה על 44)לשנה חובה היא שאף
למד  ורבינו תשורה, נזכרה לא שם בגמרא ואיש. איש כל
נתפס  לך "אין ב: הלכה יג פרק כתובות מירושלמי זה דין
ורבינו  ובגולגולת". בארנון אלא לו ליתן וחייב חבירו על
השלטונות  "להארחת תשורה חננאל, כרבינו "ארנון" מפרש
ח. בבאֿבתרא תוספות (ראה בעיר" בעברם והחיילות

והלך)].דיבורֿה  מתחיל

.ÊÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL ÈÓ45ÔB‚k ,B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒnL ƒ∆≈»»≈ƒ∆»«»¬≈¿
Ò‡pL B‡ BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L46eÚ„È ‡ÏÂ ,Ô˙Â ‡OÂ ∆∆¿»≈«¿∆∆¡«¿»»¿»«¿…»¿

ÌÈ„Ú‰47Ck :¯ÓB‡ ¯ÒÓp‰Â ,B˙¯ÈÒÓa B„ÈÒÙ‰ ‰nk »≈ƒ«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»≈»
¯ÙBk ¯ÒBn‰Â ,È„ÈÒÙ‰ CÎÂ48Ì‡ :BÚhL ‰na ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈≈«∆∆¿»ƒ

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¯ÒÓp‰ OÙz49ÚaL ‡l‡ , »««ƒ¿»≈ƒƒƒ»∆»ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a50OÙzL ‰na ‰ÎBÊÂ51OÙz ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«≈∆¿∆«∆∆»«¿ƒ…»«

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -52‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ¯ÒBn‰ ÔÓ53. ≈ƒƒƒ«≈∆»ƒ¿»»¿»

כדין 45) היסת, הנתבע ישבע - עדים עליו אין אם אבל
ופטור. הכל, נשא 46)כופר ואם ב. הלכה למעלה ראה

תקנת  בו שעשו ופשיטא ממש, גזלן הריהו אונס, בלא ונתן
שפח, סימן חושןֿמשפט (ש"ך ויטול הנמסר וישבע הנגזל,

ל). ידעו 47)ס"ק אם אבל שם. רי"ף סב. בבאֿקמא
מחמתו. שבא ההפסד כל את ישלם הפסידו, כמה העדים

הוא 48) הרי יודע, איני אומר אלא כופר, אינו אם אבל
בלי  הנמסר ונוטל ומשלם, להשבע יכול ואינו שבועה מחויב
לא, סעיףֿקטן וש"ך יט, הלכה ז פרק למעלה ראה שבועה.
עשו. דיבורֿהמתחיל תוספות שם, בבאֿקמא וראה

הנגזל 49) תקנת עשו אם נפתרה, שלא בעיא שם, בבאֿקמא
ונוטל  שנשבע תיקנו בנמסר גם אם כלומר לא, או במסור
מוציאים  אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיוון לא. או בנגזל כמו

יח. הלכה שם למעלה וראה התופס. מיד כדין 50)מספק
ונוטלים. הנשבעים אם 51)כל אבל מוחזק, הוא בזה כי

סכום  כל על להשבע ורוצה שתפס, ממה יותר על טוען הוא
שתפס. במה להחזיק אלא השבועה, לו תועיל לא התביעה,

אנו 52) בתיקו, בגמרא שעלתה ממון בעיית שכל משום
שם. לבבאֿקמא רי"ף המחזיק, לטובת ולא 53)פוסקים

שהנמסר  שפסק גאון, האי כרב שלא בשבועה, ולא באומדן
"תיקו" שדין שנשבע, ממה חצי המוסר מן ומוציא נשבע
אוצר  ראה וחולקים. בספק המוטל ממון כדין לדעתו

.43 עמוד לבבאֿקמא הגאונים

.Á‡Ï BÓˆÚÓ ‰‡¯‰L ¯ÒBn‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«≈∆∆¿»≈«¿…
Úe·L‰¯eÓÁ ‰54˙q‰ ˙Úe·L ‡ÏÂ55‡e‰L ÈtÓ , ¿»¬»¿…¿«∆≈ƒ¿≈∆
ÚL¯56ÏeÒt EÏ ÔÈ‡Â57¯ÒBn‰ Ï·‡ .‰fÓ ¯˙È »»¿≈¿»»≈ƒ∆¬»«≈

˙B‡¯‰Ï e‰eÒ‡L58Û‡ ,„ia Ô˙Â ‡OÂ ‡È·‰Ï B‡ ∆¬»¿«¿¿»ƒ¿»»¿»««»«
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ59ÚL¯ BÈ‡ -60Ôa ‡l‡ , «ƒ∆«»¿«≈≈»»∆»∆

¯‡Lk B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,„·Ïa ‡e‰ ÔÈÓeÏLz«¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿»
.ÔÈ¯Lk‰«¿≈ƒ

התורה.54) מן שהיא במקצת, מודה של שבועה כגון
מ:55) שבועות הכל, בכופר נחמן רב ראה 56)שתיקן

ט. מא.57)הלכה ושבועות ה: בבאֿמציעא ראה
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ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.Ë¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף שאמר 63)וראה

ב), לט, (תהלים לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד:
שם. גיטין מחסום, לפי אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי

ומצערו.גו 64) רעות לו .65)רם . . והמסורות "המינין
יז. השנה (ראש דורות" לדורי בה ונידונים לגיהינום יורדים

יג). פרק סנהדרין ותוספתא

.È‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
‰f‰68Ì„˜ B‚¯‰Ï ¯zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆

¯ÒÓiL69¯Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ¯ÒBÓ ÈÈ¯‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿
Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ ¯Èz‰ -72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿

¯ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â BÏ ÔÈ¯˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ
Èk ‡Ï :¯Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74ep¯ÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ - ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»

B‚¯‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚¯‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב
נח. ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ, בחוץ ואפילו

היה. בבבל כהנא רב מעשה כי לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי ראה
וג]. רודף.72)ב כדין להרגו רב,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ועלֿידיֿזה
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף כדין

נח. ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.‡ÈÌÓÊ ¯L‡ ¯ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡¯È - ¯ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚¯‰Ï ¯eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È¯‰ - ¯ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈ¯Á‡ ¯ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
·¯Ún‰ È¯Úa84ÔBÓÓ ¯ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈ¯ÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈ¯ÒBn‰ ¯ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
¯ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL¯ ÈÙk Ì¯Ò‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

¯eavÏ86ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa B¯ÒÓÏ ¯zÓ - Ô¯ÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe B¯Ò‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ ¯Úˆ ÈtÓ Ï·‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

B¯Ò‡Ï ¯eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï ¯eÒ‡Â .90Û‡Â ,¯ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈL¯BÈÏ BBÓÓ È¯‰L ;BLÚÏ ¯znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק סוף (במרדכי ברי"ף ולא בגמרא

זו). דעה על חולק שהרי"ף שמחה, רבינו שהרי 80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי אלא אינו להרגו שמותר הדין

גורם רודף  אלא שאינו רוצח, משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב ר"מ רומי בדפוס

הוא: והמקור יא. סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה
מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  איֿאפשר אם וכך המערב, ערי כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק רוצח הלכות ראה הריגתו. לסבב מצווים בידיים,

י. להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט. הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ חיתיתם
יג. פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט.88)בממונו.87) הלכה למעלה ב'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב הונא רב מחלוקת
והראייה  שם. הרי"ף כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק קיט.
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב.), (שם ויטול ישבע הנמסר

ונוטל. שנשבע כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף, התלמוד ליורשיו. להזיק רשות
כלומר, ילבש", וצדיק רשע "יכין יז): כז, (איוב הכתוב

צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.·ÈÛ„B¯92¯·„Ï B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰¯·Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94·iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„¯L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי  אבל כריתות, חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
עג.). (סנהדרין רודף של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אףֿעלֿפי אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב מיתה וחיוב העבירה, מן להצילה כדי אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק ואבידה

.‚ÈÛc¯97ÌÈÏk ¯aML98‡Ï ;¯eËt - Û„B¯ ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
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ב.58) הלכה למעלה מלשלם, שם.59)שפטור
הוא.60) אנוס שהרי

.Ë¯ÒÓÏ ¯eÒ‡61ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ì„‡‰ »ƒ¿…»»»¿«≈»ƒ≈
BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a62ÚL¯ ‰È‰ elÙ‡Â .63ÏÚ·e ¿≈¿»«¬ƒ»»»»««

BÏ ¯ˆÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,˙B¯·Ú64B¯ÒBn‰ ÏÎÂ .B¯ÚˆÓe ¬≈«¬ƒ»»≈≈¿«¬¿»«¿
BÏ ÔÈ‡ - BBÓÓa ÔÈa BÙe‚a ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa¿«≈»ƒ≈¿≈¿»≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ65. ≈∆»»«»

ז.61) קיז.62)גיטין בבאֿקמא רב, לפני שבא כמעשה
מג: ומאכיל הגוזל פרק לבבאֿקמא רי"ף שאמר 63)וראה

ב), לט, (תהלים לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמרה דוד:
שם. גיטין מחסום, לפי אשמרה לנגדי, שרשע אףֿעלֿפי

ומצערו.גו 64) רעות לו .65)רם . . והמסורות "המינין
יז. השנה (ראש דורות" לדורי בה ונידונים לגיהינום יורדים

יג). פרק סנהדרין ותוספתא

.È‚¯‰Ï ¯zÓ66ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÒBn‰67ÔÓfa elÙ‡Â , À»«¬…«≈¿»»«¬ƒ«¿«
‰f‰68Ì„˜ B‚¯‰Ï ¯zÓe .˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L «∆∆≈»ƒƒ≈¿»À»¿»¿…∆

¯ÒÓiL69¯Ó‡Lk ‡l‡ .70BÙe‚a ÈBÏt ¯ÒBÓ ÈÈ¯‰ : ∆ƒ¿…∆»¿∆»«¬≈ƒ≈¿ƒ¿
Ï˜ ÔBÓÓ elÙ‡Â ,BBÓÓa B‡71BÓˆÚ ¯Èz‰ -72 ¿»«¬ƒ»«ƒƒ«¿

¯ÒÓz Ï‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â BÏ ÔÈ¯˙Óe .‰˙ÈÓÏ73Ì‡ . ¿ƒ»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿…ƒ
Èk ‡Ï :¯Ó‡Â ÂÈt ÊÚ‰74ep¯ÒÓ‡ ‡l‡ ,75‰ÂˆÓ - ≈≈»»¿»«…ƒ∆»∆¿¿∆ƒ¿»

B‚¯‰Ï76Ì„Bw‰ ÏÎÂ .77.‰ÎÊ B‚¯‰Ï ¿»¿¿»«≈¿»¿»»

קיז.66) בבאֿקמא מוסר, של מפרקתו שבר כהנא רב
נח. ביתֿדין 67)וברכות שם שאין לארץ, בחוץ ואפילו

היה. בבבל כהנא רב מעשה כי לאחר 68)מומחים,
כהנא. רב כמעשה הנמסר,69)החורבן, את להציל כדי

כלום. עשה לא שם.70)ואפילו המעשה, היה כך
שונות 71) עלילות עליו יעלילו הגוים, לידי שנמסר [שכיוון

(ישעיה  מהכתוב זה דין למדו שם בגמרא מידם. ינצל ולא
כיון  זה תוא מה מכמר", כתוא וכו' עלפו "בניך כ): נא,
שנפל  ישראל של ממון כך עליו, מרחמים אין למכמר שנפל
כמו  פירשו והראשונים עליו. מרחמים אין גוים ליד

סימן שאמרנו. יז כלל בתשובותיו והרא"ש כאן, מרדכי ראה
וג]. רודף.72)ב כדין להרגו רב,73)ומותר עשה כך

כן.74)שם. מתכוון 75)לא שהוא ניכר ועלֿידיֿזה
זאת. והתורה 76)לעשות להורגו, חבירו אחר רודף כדין

נח. ברכות להרגו, השכם להרגך הבא ולאו 77)אמרה
הנמסר. דוקא

.‡ÈÌÓÊ ¯L‡ ¯ÒBn‰ ‰OÚ78ÈÏ ‰‡¯È - ¯ÒÓe79, »»«≈¬∆»«»«≈»∆ƒ
B‚¯‰Ï ¯eÒ‡L80˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;81È¯‰ - ¯ÒÓÏ ∆»¿»¿∆»ƒ≈À¿«ƒ¿…¬≈

LÚÈ ‰Ê82ÌÈ¯Á‡ ¯ÒÓÈ ‡nL ,83ÔÓÊ ÏÎa ÌÈOÚÓe . ∆≈»≈∆»ƒ¿…¬≈ƒ«¬ƒ¿»¿«
·¯Ún‰ È¯Úa84ÔBÓÓ ¯ÒÓÏ e˜ÊÁ‰L ÌÈ¯ÒBn‰ LÚÏ ¿»≈««¬»«¬…«¿ƒ∆À¿¿ƒ¿…»

ÌÈ¯ÒBn‰ ¯ÒÓÏÂ ,Ì„‡ Èa85ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa ¿≈»»¿ƒ¿…«¿ƒ¿«»¿≈»ƒ
¯ˆn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÚL¯ ÈÙk Ì¯Ò‡Ïe Ì˙Bk‰Ïe ÌLÚÏ¿»¿»¿«»¿»¿»¿ƒƒ¿»¿≈»«≈≈

¯eavÏ86ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „Èa B¯ÒÓÏ ¯zÓ - Ô¯ÚˆÓe «ƒ¿«¬»À»¿»¿¿«»¿≈»ƒ
BÒ˜Ïe B¯Ò‡Ïe B˙Bk‰Ï87„ÈÁÈ ¯Úˆ ÈtÓ Ï·‡ .88 ¿«¿»¿¿»¿¬»ƒ¿≈««»ƒ

B¯Ò‡Ï ¯eÒ‡89BBÓÓ „a‡Ï ¯eÒ‡Â .90Û‡Â ,¯ÒBÓ ÏL »¿»¿¿»¿«≈»∆≈¿«
ÂÈL¯BÈÏ BBÓÓ È¯‰L ;BLÚÏ ¯znL Èt ÏÚ91. «ƒ∆À»¿»¿∆¬≈»¿¿»

בליעל.78) מחשבת לא 79)חשב ואינה רבינו, דעת
כתב  ומאכיל הגוזל פרק סוף (במרדכי ברי"ף ולא בגמרא

זו). דעה על חולק שהרי"ף שמחה, רבינו שהרי 80)בשם
כדין  חבירו, את להציל כדי אלא אינו להרגו שמותר הדין

גורם רודף  אלא שאינו רוצח, משום לא אבל חבירו, אחר
בעדים  אלא אותו הורגים אין ממש רוצח ואפילו ופטור.

ובביתֿדין. סנהדרין 81)והתראה וראה פעמים, שלוש
ב'שולחן 82)פא: גם וכן "יהרג", כתוב ר"מ רומי בדפוס

הוא: והמקור יא. סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'
(עבודה  מעלין" ולא מורידין היו . . . והמסורות "המינין
לבאר  שנפל כגון הריגתם, את מסבבים כלומר כו:), זרה
מותר  רבינו ולדעת הסולם. את מסלקים בבאר, והסולם
להרגו  איֿאפשר אם וכך המערב, ערי כמנהג בידיים, להרגו
ד  פרק רוצח הלכות ראה הריגתו. לסבב מצווים בידיים,

י. להצילם.83)הלכה צרפת.84)ומצוה
אסור 85) - אחרות עבירות על רשעים אבל דוקא, המוסרים

ט. הלכה למעלה ראה לגוים, כמוסר.86)למסור דינו
שאין  הרשעים, ויתר המוסר עם יחד אותו מונה התלמוד
ושנתנו  . . . והמסורות "המינין הבא. לעולם חלק להם
. הצבור) על יתירה אימה (=שמטילים חיים בארץ חיתיתם
יג. פרק סנהדרין ותוספתא יז. השנה ראש ". .

ט.88)בממונו.87) הלכה למעלה ב'שולחן 89)ראה
הנכונה  הגירסא יב סעיף שפח, סימן חושןֿמשפט ערוך'

בבבאֿקמא 90)"למסרו". יהודה ורב הונא רב מחלוקת
והראייה  שם. הרי"ף כדעת לאבדו שאסור רבינו ופסק קיט.
אם  כלומר, במוסר. נגזל תקנת עשו אם הבעיא, מן היא
שאם  בתיקו, נשארה והבעיא סב.), (שם ויטול ישבע הנמסר

ונוטל. שנשבע כלֿשכן לאבדו, היה לנו 91)מותר ואין
בו  ויתקיים שיכול מוסיף, התלמוד ליורשיו. להזיק רשות
כלומר, ילבש", וצדיק רשע "יכין יז): כז, (איוב הכתוב

צדיקים. יהיו יורשיו שמא

.·ÈÛ„B¯92¯·„Ï B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ≈∆»»≈««¬≈¿»¿ƒ¿«
‰¯·Ú93Ïk ÏL ÔÈa Ûc¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ , ¬≈»¿ƒ≈∆«≈ƒ≈∆ƒ¿»≈∆»
Ì„‡94·iÁ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - »»»ƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈

Û„¯L ÔÂÈkL ;BLÙa95‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰96. ¿«¿∆≈»∆»«ƒƒ«¿¿ƒ»

קיז:92) לאנסה,93)בבאֿקמא העריות אחת אחר כגון
חייבי  אבל כריתות, חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
עג.). (סנהדרין רודף של בנפשו אותן מצילים אין לאוין

לזה.94) וממון לזה שמיתה לא 95)אףֿעלֿפי אפילו
את 96)הרגו. להציל כדי אותו, להרוג אחד לכל מותר

אחת  אחר רודף כשהוא ואפילו שם), (סנהדרין הנרדף
להרוג  מותר זאת בכל כרת, אלא עליה חייב שאינו העריות,
תשלומין  וחיוב מיתה וחיוב העבירה, מן להצילה כדי אותו,
גניבה  הלכות ראה מיניה. בדרבה ליה וקם כאחד, באים

א. הלכה ג פרק ואבידה

.‚ÈÛc¯97ÌÈÏk ¯aML98‡Ï ;¯eËt - Û„B¯ ÏL ƒ¿»∆ƒ≈≈ƒ∆≈»…
BÙebÓ ·È·Á BBÓÓ ‰È‰È99ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â .100 ƒ¿∆»»ƒƒ¿ƒƒ≈≈ƒ

·iÁ - ÌÈ¯Á‡101- B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ ÏÈvn‰L ; ¬≈ƒ«»∆««ƒ«¿¿»¬≈
.·iÁ«»

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

ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.97) עצמו.98)בבאֿקמא להציל שהרי 99)כדי
כלֿשכן  עצמו, להציל כדי רודפו, את להרוג רשאי זה נרדף

שם. הרודף, של בממונו להצילו לומר:100)שניתן צריך
ר"מ. רומי בדפוס הוא וכן שם.101)"כלי", לשלם,

.„ÈÛ„¯L ÈÓ102¯aLÂ ,Ûc¯p‰ ÚÈLB‰Ï Û„B¯‰ ¯Á‡ ƒ∆»«««»≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ≈
.¯eËt - Ì„‡ Ïk ÏL ÔÈa Û„B¯ ÏL ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ≈∆≈≈∆»»»»

ÔÈc‰ ÔÓ ‡ÏÂ103ÚnÈ ‡lL ,‡È‰ ‰wz ‡l‡ , ¿…ƒ«ƒ∆»«»»ƒ∆…ƒ»«
dÓ‰Ó˙È B‡ ÏÈv‰lÓ104ÔiÚÈÂ105.Ûc¯iL ˙Úa ƒ¿«ƒƒ¿«¿«ƒ«≈¿≈∆ƒ¿…

חייב,103)שם.102) - חבירו בממון עצמו המציל שהרי
בממון אחרים המציל יתאחר.104)חבירו.כלֿשכן

המועד.105) את יאחר ובינתיים בריצתו, כלים ישבר שלא

.ÂË„ÓÚÂ ,ÈBOn‰ „·kÓ ¯·M‰Ï ‰·MÁL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ…∆««¿»«
Ìia CÈÏL‰Â d‡OnÓ Ï˜‰Â Ô‰Ó „Á‡106¯eËt -107; ∆»≈∆¿≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«»»

‰ÂˆÓe .Ì‚¯‰Ï Ì‰È¯Á‡ Û„B¯ BÓk daL ‡On‰L∆««»∆»¿≈«¬≈∆¿»¿»ƒ¿»
ÌÚÈLB‰Â CÈÏL‰L ‰OÚ ‰a¯108. «»»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

jilydy dyr dax devne ... xaydl dayigy dpitq"
."mriyede

הגדולה  מעלתם נרמזת זו הלכה של העניינים בפנימיות
הזוהר  כמאמר הנשמה, על מורה "ספינה" כי ישראל של

א.) קצט, נש (ח"ב דבר נשמתא איהי דא לספינה דנחת "יונה
הכתוב  ובלשון נש" דבר בגופא למהוי עלמא האי אל דנחת
שאחרי  רבים" במים מלאכה עושי באניות הים "יורדי
של  והבלבולים הטרדות ריבוי שהם רבים" ה"מים סכנת
עילוי  ניתוסף ואז בשלום חפצה למחוז מגיעה העולם עניני

לעולם. ירידתה קודם שהיתה מכפי בנשמה יותר גדול
למצב  הספינה את שמביא הסוער הים הוא הגלות ים
נעשה  בעולם החושך התגברות מצד כי להשבר" ש"חשבה
של  העול הוא והמשוי ומצוותיה. התורה בקיום חלישות
הקב"ה  להישבר" ש"חישבה החשש ומצד ומצוות, תורה
שאי  תומ"צ עניני ריבוי ישנם שהרי מעליה, המשוי מיקל
טומאה  הקרבנות, דיני כמו הגלות בזמן לקיימם אפשר

אל  שמצוות וכו' ע"ד וטהרה למעליותא בים" "השליך ו
לשורשן  ונתעלו חזרו אלו שמצוות מכסים" לים "כמים

מהגילוי. שלמעלה ההעלם בבחינת ומקורן
ניתנה  לא התורה שכל ישראל, של מעלתן מודגשת ובזה
את  מסכן התורה ריבוי ואם ישראל את לזכות בשביל אלא
ומצוה  להרגם, אחריהם רודף כמו שבה "המשא ישראל
בשביל  התורה שהרי והושיעם", שהשליך עשה רבה
- חז"ל לשון (ע"ד למה תורה ישראל אין ואם ישראל

ז.). פ"ח, אסת"ר פ"נ. פדר"א
670 'r a"g h"nyz y"dtq

הנוסעים.106) את להציל לשלם 107)כדי חייב ואינו
ההפסד. את ביניהם מחלקים המטען בעלי וכל מזיק, כדין

כיצד  מפרש יד הלכה יב פרק ואבידה גזילה בהלכות ורבינו
שכנראה  הראב"ד, השגת מסולקת זה פירוש לפי מחלקים.
חושןֿמשפט  וראה המטיל, את לגמרי לפטור שכוונתו הבין

ט. סעיףֿקטן מאירתֿעינים ד, סעיף שפ, סיים 108)סימן
מילה  ועוד, טוב. בכי לסיים כדי "והושיעם", במילה רבינו
לא.), (שבת "ישועות" שנקרא נזיקין, סדר לציין באה זו

עוז. מגדל

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  מרחשון י"א ש"ק יום

-oiwifpxtq
Wtp zxinWE gvFx zFkld
-oiwifpxtqWtpzxinWEgvFx'ld
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,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
.˙ÓeÈ ‡l‡ ,ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (· .Áˆ¯Ïƒ¿…«∆…ƒ«…∆¿∆∆≈«∆»»
¯Ùk ÁwÏ ‡lL („ .‰‚‚La ÁˆB¯‰ ˙BÏ‚‰Ï (‚¿«¿»≈«ƒ¿»»∆…ƒ«…∆
Ì„˜ Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰ ˙ÓeÈ ‡lL (‰ .˙eÏb ·iÁÓÏƒ¿À»»∆…«»≈«¿∆ƒ¿«…∆
.Û„B¯ ÏL BLÙa Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (Â .ÔÈca ‰„ÈÓÚ¬ƒ»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿«¿∆≈
.Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á .Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê∆…»«»≈∆…«¬…«»
Û¯ÚÏ (È .C¯c‰ Ì‰Ï ÔeÎÏe ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë¿«¿ƒ»≈ƒ¿»¿«≈»∆«∆∆«¬…

‰Ï‚Ú‰ ˙‡Ú˜¯˜ d˙B‡a „·ÚÈ ‡lL (‡È .ÏÁpa ∆»∆¿»«««∆…≈»≈¿»«¿«
˙BOÚÏ (‚È .ÌÈÓc ÌeOÏ ‡lL (·È .Ú¯f˙ ‡ÏÂ¿…ƒ»«∆…»»ƒ«¬
ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË .¯·„a ÌÈÓz ÏÈLÎÈ ‡lL („È .‰˜ÚÓ«¬∆∆…«¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿…ƒ
epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ .BnÚ ÔÚËÏ (ÊË .C¯ca ÏLÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆

.BÏ CÏÈÂ B‡OÓa Ï‰·ƒ¿»¿«»¿≈≈
ãycew zegiyn zecewpã

."znei `l` gvex ytpl xtek gwil `ly"

ידי  על נכתב הגדולות, ההלכות שבריש המצות מניין
מדוע  להבין וצריך בשיטתו, דיוקים מצינו בו וגם הרמב"ם,
רוצח  לנפש כופר ליקח "שלא כתב ב' לא־תעשה במצות
כופר  ליקח "שלא כתב זו לא־תעשה ובמצות יומת" אלא

יגלה. אלא הוסיף ולא גלות" למחויב
ליקח  שלא שהלאו לן משמע קא הרמב"ם הוא: והביאור
ואחר  שיגלה קודם החיובים, שני כולל בשגגה לרוצח כופר
רק  הוא שהלאו משמע היה יגלה" "אלא כתב ואילו שגלה,
לשוב  כופר ליקח איסור אין שגלה אחר אבל שיגלה קודם

בארץ. לשבת
כופר  ליקח לא רק הוא הלא־תעשה התורה, על ולפרש"י
לשבת". "לשוב המילים על פירושו יסד ולכן שגלה, אחר

להגלותו). מצות־עשה יש שגלה קודם (אבל
(298 'r b"ig y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמצוה 1) בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר

ליקח  שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג הדם לגואל
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מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.‡‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.·‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.‚‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈

ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.„ÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…

Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»
eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰¯Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ

ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ˙‡31ı¯‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆
.¯ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,

הרוצח. של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי נפשו פודה שמים, בידי מיתה
מיתת  שחייב מרוצח אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי 'ספרי' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני  הורשו שאם ידוע, זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח, מיד כופר ליקח הארץ
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב, מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב באחיו, איש חרב

קוק). הרב מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י. אונקלוס שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ", את תטמא "ולא בפסוק ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ, את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב דמים שפיכות ומפני השכינה, את

שם. 'ספרי'

.‰ÁˆB¯32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔB„Êa ‚¯‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B¯‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ e¯·ÚL36¯ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙È·a ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב.32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
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מצוה  ודין וכו'. העדים אותם ממיתים ואם מהרוצח. כופר
הדברים  ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל
להציל  היכול ודין אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים

הציל. ולא

.‡‚¯B‰ Ïk2LÙ3Ì„‡ Ôa4,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ »≈∆∆∆»»≈¿…«¬∆
Áˆ¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL5ÔB„Êa Áˆ¯ Ì‡Â .6ÌÈ„Ú ÈÙa7 ∆∆¡«…ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -8Ì˜pÈ Ì˜ :¯Ó‡pL ,9ÈtÓ . ƒ»¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒƒ

‰ÚeÓM‰10ÛÈÒ ˙˙ÈÓ BfL e„ÓÏ11˙‡ ‚¯‰L ÔÈa . «¿»»¿∆ƒ««ƒ≈∆»«∆
ÏÊ¯·a B¯·Á12BÙ¯OL ÔÈa13ÛÈÒa B˙˙ÈÓ - L‡a ¬≈¿«¿∆≈∆¿»»≈ƒ»¿«ƒ

עלֿמנת 2) רוצח הריני אומר ואפילו אשה, ובין איש בין
כ, יתרו נרדמים, מקיצי הוצאת דרשב"י, (מכילתא ליהרג
שבתורה". עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השוה יג).

מקומות. ובכמה פד: יומו,3)יבמות בן תינוק ואפילו
עיבורו. חדשי בלאֿתעשה,4)שכלו עובר גוי, ואפילו

הלכה  ב פרק (לקמן עליו נהרג הרוצח הישראל אין אבל
מכוון 5)יא). שהוא משום כללי, באופן מנוסח הציווי

דיבורֿהמתחיל  שם ו'תוספות' טו. בבאֿקמא וראה לכל.
(שמות 6)השווה. בערמה" להרגו רעהו על איש יזיד "וכי

יד). הרוצח"7)כא, את ירצח עדים לפי נפש מכה "כל
קסא. מסעי 'ספרי' וראה ל) לה, את 8)(במדבר מתיזים

נב: סנהדרין בסייף, ומת.9)ראשו עבדו במכה
רבו.10) מפי בקשר 11)תלמיד בתורה נזכרת "נקמה" כי

מכילתא  כה). כו, (ויקרא ברית" נקם נוקמת "חרב ל"חרב",
שם. וסנהדרין ז, הכהו 12)משפטים ברזל בכלי "ואם

טז). לה, (במדבר הרוצח" יומת מות הוא, רוצח וימות,
על 13) קס, מסעי 'ספרי' ראה בשריפה. דינו אומרים אין

עו: סנהדרין וראה יהדפנו", בשנאה "ואם הפסוק

.·‰ÂˆÓ14,[ÁˆB¯‰ ˙‡ ‚¯‰Ï] Ìc‰ Ï‡Bb „Èa ƒ¿»¿«≈«»«¬…∆»≈«
Èe‡¯‰ ÏÎÂ .Áˆ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡e‰ Ìc‰ Ï‡b :¯Ó‡pL∆∆¡«…≈«»»ƒ∆»…≈«¿»»»

‰M¯ÈÏ15B‡ ,Ìc‰ Ï‡B‚ ‰ˆ¯ ‡Ï .Ìc‰ Ï‡B‚ ‡e‰ ƒÀ»≈«»…»»≈«»
Ìc Ï‡B‚ BÏ ÔÈ‡L B‡ ,B˙ÈÓ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lL16- ∆…»»»«¬ƒ∆≈≈»

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa17.ÛÈÒa ÁˆB¯‰ ˙‡ ≈ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿«ƒ

וסנהדרין 14) שם 'ספרי' להמיתו", הדם גואל ביד "מצוה
רצח  "ואם הקודמת להלכה המשך הם רבינו ודברי מה:
הרוצח. את להרוג הדם גואל ביד מצוה ואז ,". . . בזדון
לקמן  רבינו פסק מקלטו, מעיר שיצא בשגגה, בהורג אבל
ביד  רשות אלא מצוה שאין עקיבא כרבי י הלכה ה פרק
יב. מכות וראה בזדון. יצא ואפילו להמיתו, הדם גואל

שרק 15) רבינו פסק עדות לענין ואף האב, קרובי היינו
לומד  עקיבא רבי כי התורה, מן להעיד פסולים האב קרובי
הלכות  ראה בנים". על אבות יומתו "לא הכתוב מן זה דין
הלכה  ג פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה יג, פרק עדות

שם. ובמראהֿהפנים צדק.16)ט, גר "ומנין 17)כגון
שנאמר  גואל, לו מעמידים שביתֿדין גואל לו אין שאם
ואףֿעלֿפי  הורגו, הפוגע כלומר "מכלֿמקום", בו, בפגעו
שם  סנהדרין הדם, גואל במקום אלא הדם, גואל שאינו
פ"ה  לקמן ראה - רבינו שיטת סיכום שם. חננאל ורבינו

בהערות. הי"א

.‚‚¯‰L ·‡‰18È¯‰ - ‚¯‰pÏ Ôa ‰È‰ Ì‡ :Ba ˙‡ »»∆»«∆¿ƒ»»≈«∆¡»¬≈

ÂÈ·‡ È·‡ ‚¯B‰ ‰Ê19Ï‡B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,20ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆≈¬ƒ»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ≈
„Á‡ ÔÈ‡ - Ôa BÏ21Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ≈≈∆»ƒ»«ƒ«¬∆≈«»

B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï22. ¿»ƒ∆»ƒ∆»≈ƒ¿ƒƒ
‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡Â23.Ìc‰ ˙l‡‚a ¿∆»«»»¿∆»«¿≈»ƒ¿À««»

יב.18) אותו,19)מכות לכבד לו שראוי אףֿעלֿפי
אדם. ככל בזה דינו הדם 20)מכלֿמקום גואל ביד ומצוה

הרוצח. את הבן 21)להרוג כי מצוה, שזוהי אףֿעלֿפי
לכבוד  ואם אב כיבוד הכתוב והשווה אביו, כבוד על מצווה
ביתֿדין  שליח הוא אפילו כך ומשום ל.) (קידושין המקום
פה: סנהדרין להכותו, לבן אסור למכות, נידון ואביו

בהלכה 22) הרוצח, את להמית יכול שאינו הדם בגואל כמו
רוצח 23)הקודמת. את להרוג מחוייבת הנקבה גם

בזמן. תלויות שאינן שבתורה מצוות בכל חייבת כי קרוביה,

.„ÁwÏ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯‰ÊÓe24¯Ùk25ÁˆB¯‰ ÔÓ26. À¿»ƒ≈ƒ∆…ƒ«…∆ƒ»≈«
ÔBÓÓ Ïk Ô˙ elÙ‡Â27Â ,ÌÏBÚaLÏ‡B‚ ‰ˆ¯ elÙ‡ «¬ƒ»«»»∆»»«¬ƒ»»≈

B¯ËÙÏ Ìc‰28Ï‡Bb ÔÈ˜ ‚¯‰p‰ ‰Ê ÏL BLÙ ÔÈ‡L . «»¿»¿∆≈«¿∆∆«∆¡»ƒ¿«≈
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ˜ ‡l‡ ,Ìc‰«»∆»ƒ¿««»»∆∆¡«¿…

Áˆ¯ LÙÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙29‰„Èt˜‰L ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â . ƒ¿…∆¿∆∆…≈«¿≈¿»»∆ƒ¿ƒ»
eÙÈÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÂÈÏÚ ‰¯Bz30 »»»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡«¿…«¬ƒ

ÛÈÁÈ ‡e‰ Ìc‰ Èk ,¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ˙‡31ı¯‡‰ ˙‡ ∆»»∆¿≈ƒ«»«¬ƒ∆»»∆
.¯ÓB‚Â¿≈

בלאו.24) עברו לקחו, נפשו.25)ואם שלא 26)פדיון
נפשו.27)להרגו. מפדיון יותר שאמר 28)כלומר,

הרוצח. של דמו על מוחל שהוא חייב 29)לביתֿדין
ששורו  כגון כופר, בתשלומי נפשו פודה שמים, בידי מיתה
מיתת  שחייב מרוצח אבל ל). כא, (שמות אדם הרג המועד
קסא, מסעי 'ספרי' ראה כופר. לקחת אסור ביתֿדין,
אדוני  הורשו שאם ידוע, זו מצוה "שורש לז: וכתובות
מחבירו  הגדול שכל נמצא הרוצח, מיד כופר ליקח הארץ
ונמצא  כפרו, ויתן עליו אפו יחרה אם יהרגנו, ממנו ועשיר
תיב, מצוה החינוך (ספר בטל" והישוב באחיו, איש חרב

קוק). הרב מוסד שם 30)הוצאת ראה תרשיעו. ולא
ורש"י. אונקלוס שפיכות 31)תרגום התורה הדגישה

ואמרו  הארץ", את תטמא "ולא בפסוק ומסיימת דמים,
ומסלקת  הארץ, את מטמא דמים ששפיכות "מגיד חז"ל:
ביתֿהמקדש". חרב דמים שפיכות ומפני השכינה, את

שם. 'ספרי'

.‰ÁˆB¯32ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔB„Êa ‚¯‰L ≈«∆»«¿»≈¿ƒƒ»≈ƒ
B˙B‡ ÌÈ‡B¯‰ ‡ÏÂ33e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL „Ú , ¿…»ƒ«∆»¿≈ƒƒƒ

‰˙ÈÓÏ34ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈
˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ËtLnÏ ‰„Ú‰»≈»«ƒ¿»¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒ≈

ÔÈc35eOÚÂ e¯·ÚL36¯ÓbiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L , ƒ∆»¿¿»∆≈¿ƒƒ»«∆ƒ»≈
.ÔÈc ˙È·a ÌÈcƒ»¿≈ƒ

יב.32) לדונו 33)מכות רשאים ואינם ביתֿדין הם ואפילו
אותו  שראו שמכיון הוא, והטעם אחרים. עדים עלֿפי אפילו
להפוך  ציוותה והתורה זכות, לו רואים אין שוב שהרג,
לסנהדרין  "מנין כו. השנה ראש העדה". "והצילו בזכותו
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עד  אותו ממיתים שאין הנפש, את שהרג אחד שראו
וילקוט  זוטא, 'ספרי' שם, (מכות אחר" בביתֿדין שיעמוד
נו. עמוד למכות, ביתֿהבחירה וראה לה). מסעי שמעוני

מיתה.34) חייב הוא אין למיתה, אותו דנו שלא עוד וכל
מחוייבי 35) יתר לכל דוגמה הוא הרוצח", ימות "לא הפסוק

תלמודֿ ומשנאף, משהרג אותו יהרוג "יכול ביתֿדין. מיתת
שם. וילקוט זוטא, ספרי עמדו". עד הרוצח ימות ולא לומר

עדים.36) בהם והתרו

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37ÔBÚ‰ ‰OÚÂ ¯·ÚLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»»∆»
Û„B¯‰ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ·iÁL38B¯·Á ¯Á‡ ∆«»»»ƒ«≈ƒ¬»»≈««¬≈

ÔË˜ Û„B¯‰ ‰È‰ elÙ‡ ,B‚¯‰Ï39Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ -40 ¿»¿¬ƒ»»»≈»»¬≈»ƒ¿»≈
ÔÈeˆÓ41BLÙa elÙ‡Â ,Û„B¯‰ „iÓ Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï ¿Àƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«»≈«¬ƒ¿«¿

Û„B¯ ÏL42. ∆≈

למיתה.37) ביתֿדין אותו שידונו עד החוטא את יהרגו שלא
עג.38) לענין 39)סנהדרין עונשין, בר שאינו אףֿעלֿפי

שם  הנרדף, את להציל היא המטרה כי כגדול, דינו "רודף"
ביתֿדין.40)עב: דוקא ז.41)ולאו הלכה ראה
אףֿעל42ֿ) זה". של בדמו זה של דמו "הצל אותו. להרוג

עליו  שחייב מעשה עשה ולא אותו, הרג לא שעדיין פי
שם. מיתה.

.Ê?„ˆÈk43e‰e¯È‰Ê‰ Ì‡44,ÂÈ¯Á‡ Û„B¯ ‡e‰ È¯‰Â ≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈≈«¬»
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡45ÔÈ„ÚL ÔÂÈk , ««ƒ∆…ƒ≈»»«¿»»≈»∆¬«ƒ

Û„B¯ ‡e‰46‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -47BÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‡Â . ≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
B‡ ıÁa B˙B‡ ekiL ÔB‚k ,Û„B¯‰ È¯·È‡Ó ¯·È‡a¿≈»≈≈¿≈»≈¿∆«¿≈
BÏ‚¯ ˙‡ e¯aLÈ B‡ B„È ˙‡ eÚË˜ÈÂ ÛÈÒa B‡ Ô·‡a¿∆∆¿«ƒ¿ƒ¿¿∆»¿«¿∆«¿

ÔÈOBÚ - BÈÚ ˙‡ enÒÈ B‡48ÔÈÏBÎÈ [ÔÈ‡] Ì‡Â . ¿«∆≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
ÔeÎÏ49È¯‰ - Û„B¯Ï e‰e‚¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÏÈv‰Ïe ¿«≈¿«ƒ∆»ƒ≈¬»»≈¬≈

‚¯‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ el‡50; ≈¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»«
dtk ˙‡ ‰˙v˜Â : ¯Ó‡pL51EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï , ∆∆¡«¿«…»∆«»…»≈∆

הרודף.43) אותו 44)דין יהרגו כן לא שאם ירדוף, שלא
שם. התורה, ועלֿמנת45ֿ)כמצוות אני, יודע אמר שלא

מיתת  במחוייב כן לא שם. עליו, שאהרג רודף, אני כן
התראה. עליו שיקבל עד נהרג שאינו ביתֿדין,

בסכנה.46) (שם),47)והנרדף התראה" צריך אינו "רודף
ממוות. הנרדף את להציל דחוף צורך קיים ואם 48)שהרי

יג. הלכה להלן וראה שמים, בידי מיתה חייב הרגו,
מאבריו.49) עליו 50)לאחד שחייב מעשה עשה ולא

שאין  ביתֿדין, מיתות מחייבי רודף דין שונה ובזה מיתה,
הֿו). (הלכות ועשו עברו אלאֿאםֿכן אותם ממיתים

אתה 51) אין שאם מנין בכפה, להצילו חייב שאתה "מלמד
תחוס  לא תלמודֿלומר בנפשה, הצילו בכפה, להצילו יכול

רצג. כיֿתצא 'ספרי' עיניך",

.Á„Á‡52ÂÈLe·Óa53¯·c Ïk „Á‡Â54˙kÒ Ba LiL ∆»ƒ¿»¿∆»»»»∆≈«»«
˙BLÙ55‰M‡‰ B‡ LÈ‡‰ „Á‡ .56:·e˙k‰ ÔÈÚ . ¿»∆»»ƒ»ƒ»ƒ¿««»

·LBÁ‰ ÏkL57- B˙B‡ ‰˙ÈÓn‰ ‰‡k‰ B¯·Á ˙Bk‰Ï ∆»«≈¿«¬≈«»»«¿ƒ»
Û„B¯ ÏL BtÎa Ûc¯p‰ ˙‡ ÔÈÏÈvÓ58ÔÈ‡ Ì‡Â ; «ƒƒ∆«ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ≈»

vÓ - ÔÈÏBÎÈBLÙa Û‡ B˙B‡ ÔÈÏÈ59‡Ï :¯Ó‡pL , ¿ƒ«ƒƒ«¿«¿∆∆¡«…
EÈÚ ÒBÁ˙60. »≈∆

ובין.52) נאמר 53)בין... בתורה מסוכן. מקום בביציו,
במבושיו  והחזיקה ידה ששלחה באשה כפה", את "וקצותה

גבר. דוגמה.54)של אלא אינו ו"מבושיו"
לרבות 55) מנין מבושיו, אלא לי אין - במבושיו "והחזיקה

מכלֿ "והחזיקה" תלמודֿלומר סכנה, בו שיש דבר כל
והחזיקה  ידה "ושלחה (כתוב רצב שם 'ספרי' מקום",
היה  מספיק שהרי מיותרת, "והחזיקה" והמלה במבושיו",
שלריבוי  דרשו כך משום במבושיו", ידה "ושלחה לכתוב

וכנרדפים,56)באה). כרודפים ולאשה לאיש אחד דין
איש. המתקיפה אשה על מדבר שהכתוב ואףֿעלֿפי
בבאֿ שבתורה", עונשים לכל לאיש אשה הכתוב "השווה

טו. עשה.57)קמא לא ועדיין לעשות, המתכונן
ז.58) הלכה ראה להרגו, שהורגים 59)ואסור הרודף, של

את 60)אותו. "וקצותה עלֿידי להצילו יכול אתה כשאין
הקודמת. הלכה ראה כפה".

.ËBÊ Û‡61‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ62LÙ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL , «ƒ¿«…«¬∆∆…»«∆∆
ÌÈÓÎÁ e¯B‰ CÎÈÙÏ .Û„B¯‰63‡È‰L ‰¯aÚ‰L , »≈¿ƒ»¬»ƒ∆»À»»∆ƒ

„ÏÈÏ ‰M˜Ó64ÌÒa ÔÈa ,‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ CzÁÏ ¯zÓ - ¿«»≈≈À»«¿…»À»¿≈∆»≈¿«
Ì‡Â .d‚¯‰Ï ‰È¯Á‡ Û„B¯k ‡e‰L ÈtÓ ,„ia ÔÈa≈«»ƒ¿≈∆¿≈«¬∆»¿»¿»¿ƒ

BL‡¯ ‡ÈˆB‰MÓ65ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ -66ÔÈÁBc ÔÈ‡L ;Ba ƒ∆ƒ…≈¿ƒ∆≈ƒ
ÌÏBÚ ÏL BÚ·Ë e‰ÊÂ ,LÙ ÈtÓ LÙ67. ∆∆ƒ¿≈∆∆¿∆ƒ¿∆»

מצוה 61) כך ולהצילו, הנרדף נפש על לחוס שמצוה כשם
ע  לחוס באחד שלא להצילו איֿאפשר אם הרודף, נפש ל

עיניך".62)מאיבריו. תחוס  ז,63)"לא פרק אהלות
ו. יוצא.64)משנה העובר שאין הקושי, מחמת ומסוכנת

האם.65) חיי מסכן הלידה שבשעת לשון 66)והקושי
שם. ואין 67)המשנה, מסוכנת, הלידה בשעת שאשה

רדפי  קא "משמיא הגמרא: ובלשון לרודף. נחשב הוולד
לפני  אבל עב: סנהדרין אותה), רודפים השמים (מן לה"
עובר  שהרג וישראל נפש, נקרא אינו ראשו העובר שהוציא
של  טבעו שזה אףֿעלֿפי קודמים, חייה ולפיכך נהרג אינו
נמצא  לא אבל קצת, תמוה הוא כאן רבינו של [לשונו עולם.
עקיבא  רבי תוספות וראה הדעת]. על מתקבל אחר פירוש

טו. אות שם איגר

.ÈÛ„B¯‰ „Á‡68¯Á‡ Û„B¯ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ ∆»»≈««¬≈¿»¿≈««
‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú69¯Ó‡pL .dÒ‡Ï70Ìe˜È ¯L‡k Èk : «¬»¿…»»¿»¿»∆∆¡«ƒ«¬∆»

‰f‰ ¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡71È¯‰Â ; ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»«∆«¬≈
ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰O¯‡Ó‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»¬»««¬»«¿…»»¿≈ƒ«

dÏ72ÚÈLBÓ dÏ LÈ ‡‰ .73¯·c ÏÎa dÚÈLBÓ - »»≈»ƒ«ƒ»¿»»»
.Û„B¯‰ ˙‚È¯‰a elÙ‡Â ,ÚÈLB‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ««¬ƒ«¬ƒ«»≈

עג.68) הרודף 69)סנהדרין אבל מיתה , דין בה שיש
א  (פרק מלקות שענשו בלאו רק שאסורה הפנויה, אחרי
בנפשו. אותה מצילין אין ה) הלכה אישות מהלכות

מאורסה.70) נערה שאנס לנערה 71)במי רוצח "מקיש
העבירה  (מן להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה,
סנהדרין  בנפשו", להצילו ניתן רוצח אף בנפשו, והקלון)

רמג. כיֿתצא 'ספרי' וראה שחייבים 72)שם. משמע
לה. שם.73)להושיע הגמרא, לשון

.‡È˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â74ÔÓ ıeÁ ¿«ƒƒ¿»»»¬»ƒ
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‰Ó‰a‰75¯eÎf‰ Ï·‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆
¯Á‡ Û„B¯‰ Ï·‡ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ,Û„B¯‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„¯L B‡ ,dÚ·¯Ï ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„B·ÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ È¯wÚ ‰¯Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·ÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»

מצילים 74) כריתות חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
בנערה  מדבר שהכתוב אףֿעלֿפי הרודף, בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף
שלא  מיתה, וחייב לעריות דומה שזה ואףֿעלֿפי לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף, הזכר אחר והמחלל 77)הרודף
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי 78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי אלעזר
עובד  שאמר: יוחאי בן שמעון רבי כדעת ושלא בנפשו,

עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר
ביתֿדין. מיתות חייבי יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו

ה. הלכה למעלה ראה

.·È‰¯Ú‰Â dnÚ ·ÎLÂ dOÙ˙e ‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B¯ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â ,‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈ¯Á‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚¯‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰·Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·È‡a ÏÚ·lÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡ - ÂÈ¯·È‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי רודף, של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין קודם 83)עבירה,

שם. בגללי, אותו להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו
כך.84) אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה עלֿידי 85)שהרי

איבריו. ז.86)הכאת הלכה למעלה

.‚ÈÁ¯Ë ‡ÏÂ ÂÈ¯·È‡Ó ¯·È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡ ,CÎa87‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Â Û„B¯ ÏL ¿»∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈÓc CÙBL88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ ; ≈»ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

(כסףֿ שמים. בידי למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
משנה).

.„ÈÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ ¯·BÚ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…

„ÓÚ˙91Ú·BË B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .'EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú¯ ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

¯kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡93È„·BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú¯ ÂÈÏÚ ÌÈ·MÁÓ ÌÈ¯ÒBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â B¯·Á ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,B¯·Á ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ¯ÈÒ‰Ï B¯·Á ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ ¯·BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰ - ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף.90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח ד, פרק קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אףֿעלֿפי
שאי  שהוציא, מה למציל לפרוע חייב שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב אדם
ח. פרק סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב שבאותו אףֿעלֿפי
כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה

לו. ולהודיע לגלות חייב הוא - לחבריו כגון 97)אורבת
שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע

.ÂËÛ„B¯ ‰‡B¯‰98¯Á‡ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰Â¯Ú99‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚ·Ï ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ¯·ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…
'EÚ¯ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב הכתוב כי
חבירו. את להציל ז.99)כדי הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח.101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈ¯eÓÁ - Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י. הלכה ח, פרק עניים מתנות
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‰Ó‰a‰75¯eÎf‰ Ï·‡ .76LÙa B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - «¿≈»¬»«¿«ƒƒ¿∆∆
¯Á‡ Û„B¯‰ Ï·‡ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ,Û„B¯‰»≈ƒ¿»»»¬»¬»»≈««
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ Û„¯L B‡ ,dÚ·¯Ï ‰Ó‰a‰«¿≈»¿»¿»∆»««¬¿»»¿«»
‰„B·ÚÂ ˙aM‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÏ B‡«¬…¬»»»««ƒ∆««»«¬»

˙c‰ È¯wÚ ‰¯Ê77B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -78‰OÚiL „Ú ,79 »»ƒ¿≈«»≈¿ƒƒ«∆«¬∆
.˙eÓÈÂ e‰eÈ„ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·ÈÂƒƒ¿≈ƒƒƒ¿»

מצילים 74) כריתות חייבי ובין ביתֿדין מיתות חייבי בין
בנערה  מדבר שהכתוב אףֿעלֿפי הרודף, בנפש אותם

שם. סנהדרין בלבד. הבהמה 75)המאורסה אחר הרודף
שלא  מיתה, וחייב לעריות דומה שזה ואףֿעלֿפי לרבעה,
קלון  בה ויש ערוה, שהוא בדבר אלא בנפשו להציל ניתן

שם. לאנסו.76)לנרדף, הזכר אחר והמחלל 77)הרודף
עבודהֿזרה. כעובד דינו השבת רבי 78)את כדעת שלא

להצילו  ניתן השבת את מחלל שאמר: שמעון ברבי אלעזר
עובד  שאמר: יוחאי בן שמעון רבי כדעת ושלא בנפשו,

עג: שם בנפשו. להצילו ניתן שהתרו 79)עבודהֿזרה לאחר
ביתֿדין. מיתות חייבי יתר כדין התראה, עצמו על וקיבל בו

ה. הלכה למעלה ראה

.·È‰¯Ú‰Â dnÚ ·ÎLÂ dOÙ˙e ‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯80, »«««∆¿»¿»»¿»«ƒ»¿∆¡»
B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ -82B˙B‡ ««ƒ∆…»«ƒ»≈¿ƒƒ

ÔÈÙ„B¯ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â ,‰Â¯Ú ¯Á‡ Û„¯ .ÔÈca B„ÓÚ „Ú«»¿«ƒ»«««∆¿»«¬≈ƒ»¿ƒ
‡lL È„k e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ‰¯Ó‡Â ,dÏÈv‰Ï ÂÈ¯Á‡«¬»¿«ƒ»¿»¿»»∆«ƒ¿≈∆…

È‚¯‰È83dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -84B˙B‡ ÔÈÏÈ‰·Ó ‡l‡ , ««¿≈ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·È‡a ÏÚ·lÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓe85‡Â ;ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì ¿ƒƒƒ¿…¿≈»»¿ƒ≈»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,BLÙa elÙ‡ - ÂÈ¯·È‡a86. ¿≈»»¬ƒ¿«¿¿∆≈«¿

שם.80) סנהדרין עטרה". נכנסת זו שלא 81)"העראה
האבר. כל את ביאה 82)הכניס מגמר אותו מצילים אין

בה  כנעברה ודינה נבעלה, כבר שהרי רודף, של בנפשו
עג: עג. שם בנפשו, אותה מצילים שאין קודם 83)עבירה,

שם. בגללי, אותו להרוג רוצים שאתם מכיון אותו, שתשיגו
כך.84) אמרה פחד ומתוך היא, אנוסה עלֿידי 85)שהרי

איבריו. ז.86)הכאת הלכה למעלה

.‚ÈÁ¯Ë ‡ÏÂ ÂÈ¯·È‡Ó ¯·È‡a ÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk»«»¿«ƒ¿≈»≈≈»»¿…»«
BLÙa ÏÈv‰ ‡l‡ ,CÎa87‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Â Û„B¯ ÏL ¿»∆»ƒƒ¿«¿∆≈«¬»¬≈∆
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈÓc CÙBL88ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ ; ≈»ƒ¿«»ƒ»¬»≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡89.

יותר.87) לו קל שזה עד.88)מפני סנהדרין עליו", "נהרג
ומה 89) התראה, קבלת כאן אין להציל, שנתכוון מאחר

(כסףֿ שמים. בידי למיתה הכוונה עליו" "נהרג שאמרו
משנה).

.„ÈÏÈv‰Ï ÏBÎi‰ Ïk90‡Ï' ÏÚ ¯·BÚ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ »«»¿«ƒ¿…ƒƒ≈«…

„ÓÚ˙91Ú·BË B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ .'EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬…««≈∆¿≈»∆∆¬≈≈«
Ìia92‰‡a ‰Ú¯ ‰iÁ B‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈËÒÏ B‡ , «»ƒ¿ƒ»ƒ»»«»»»»»

¯kOiL B‡ BÓˆÚa ‡e‰ BÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,ÂÈÏÚ»»¿»¿«ƒ¿«¿∆ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡93È„·BÚ ÚÓML B‡ ;ÏÈv‰ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï ¬≈ƒ¿«ƒ¿…ƒƒ∆»«¿≈

‰Ú¯ ÂÈÏÚ ÌÈ·MÁÓ ÌÈ¯ÒBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk94ÔÈÓBË B‡ »ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»»»¿ƒ
BÚÈ„B‰Â B¯·Á ÔÊ‡ ‰Ï‚ ‡ÏÂ ,Át BÏ95Ú„iL B‡ ; «¿…»»…∆¬≈¿ƒ∆»«

ÏBÎÈÂ ,B¯·Á ÏÚ ‡a ‡e‰L ÒB‡a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚa¿≈»ƒ¿≈∆»«¬≈¿»
;BÒit ‡ÏÂ ,BaÏaM ‰Ó ¯ÈÒ‰Ï B¯·Á ÏÏ‚a BÒiÙÏ¿«¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿…ƒ¿

el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ96ÏÚ ¯·BÚ Ì˙B‡ ‰OBÚ‰ - ¿…«≈ƒ¿»ƒ≈»∆»≈«
'EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï'97. …«¬…««≈∆

רודף.90) מיד דוקא ולאו מסכנה, של 91)חבירו ופשוטו
ידיים, בחיבוק יעמוד לא בסכנה, חבירו רואה שאם מקרא,

להצילו. הדרכים בכל ישתדל יודע 92)אלא והרואה
וסנהדרין  ח ד, פרק קדושים ספרא להצילו. ויכול לשחות

שם.93)עג. טרחה, בזה שיש ומובן 94)אףֿעלֿפי
שאי  שהוציא, מה למציל לפרוע חייב שהניצול ן מאליו,

ממון  כשיש עצמו, של בממון חבירו להציל חייב אדם
ח. פרק סנהדרין רא"ש, הוא 95)לניצול, בים טובע

עליו  באים לסטים הסכנה; בתוך נתון שכבר לאדם דוגמה
עליו  מחשבים מוסרים לאדם; המתקרבת לסכנה דוגמה -
אחד, דין ובכולם בלבד, במחשבה עדיין הסכנה - רעה

להציל. אסרה 96)שחייבים כתוב שבאותו אףֿעלֿפי
כשסכנה  כאן זאת בכל סוד, ולגלות רכיל ללכת תורה

לו. ולהודיע לגלות חייב הוא - לחבריו כגון 97)אורבת
שם. ספרא מעידו, ואינו לחבירו עדות היודע

.ÂËÛ„B¯ ‰‡B¯‰98¯Á‡ B‡ B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ »∆≈««¬≈¿»¿««
‰Â¯Ú99‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈÂ ,dÏÚ·Ï ∆¿»¿»√»¿»¿«ƒ¿…ƒƒ¬≈∆

ÏÚ ¯·ÚÂ ,'dtk ˙‡ ‰˙v˜Â' ‡È‰L ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«…»∆«»¿»««
'EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL100„ÓÚ˙ ‡Ï' ÏÚÂ ¿≈»ƒ«…»≈∆¿«…«¬…
'EÚ¯ Ìc ÏÚ101. ««≈∆

האמצעים,98) בכל להשתמש האדם את מחייב הכתוב כי
חבירו. את להציל ז.99)כדי הלכה למעלה

יא.100) הלכה ח.101)למעלה הלכה למעלה

.ÊËÈtÓ el‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿≈
‰OÚÓ ÔÈ‡L102„a‡Ó‰ ÏkL ;Ì‰ ÌÈ¯eÓÁ - Ô‰a103 ∆≈«¬∆»∆¬ƒ≈∆»«¿«≈

,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk „a‡ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»»»À
Ïk Ìi˜ el‡k - Ï‡¯OiÓ ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ≈»

.Blk ÌÏBÚ‰»»À

ואחר 102) הזכור ואחר להורגו, חבירו אחר לרודף "ומנין
תלמודֿלומר  בנפשו, להצילו אתה שחייב המאורסה, נערה

שם. ספרא רעך", דם על תעמוד הלכות 103)ולא ראה
י. הלכה ח, פרק עניים מתנות
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zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygxn `"iÎ'd -t"yz'd

ה'תש"פ  מרחשון ה' ראשון יום

שמט. שמח. תעשה לא מצות
שאנ. שנ.

― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּובכלּֿבהמה אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת bk)לאֿתּתן ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ּבפני(my)לאֿתעמד מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
אתֿ הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

אףֿעלּֿפי עליה ּכללי(zexnl)הּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
zxkהענינים iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy) ְִִָָ

(mihxtl zhxtn `leּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ("yexitּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
("zeipyndמּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש "ולאֿיהיה gi)ואמר: ,bk mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ּומּמהּֿׁשאמר: לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאר(cp:)אזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אזהרה קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשרּבי
ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

zerh)אחד dze` Ð mlrd eze` gkn)ׁשּתים חּיב ― ְִֶַַָָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָלדעת

(akypd lr e`l lihdl cgein weqt)אֹומר הּוא ֲֵֵהרי
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּתׁשּכב
אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹקדׁש"

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, fny)לאׁשת devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְְִֵֵֶֶַַָ
(wefiglורּבים ,"ׁ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 עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא f)האב, ,gi `xwie), ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמה(cp.)ערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ואמרּו: (`xytׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`f cenllׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו (ixacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

(mixyt`zn dcedi iaxוהאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" idefּדאמר ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי (xkfׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
(eia` epi`y mzq.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תש"פ  מרחשון ו' שני יום

שנב. תעשה לא מצות
שמו. שמז.
יום ראשוןֿ שני ה ֿ'ו 'מרחשון 

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי

(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:
תגּלה". לא אחיֿאבי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק
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oeygxnרח 'f iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ּכלֿאחד זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ׁשּכלֿאדם ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֿאחד
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הפ מארׂשהזה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: רׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכלֿזה
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש אתֿאׁשת ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן אתּֿבת ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ואתֿנערה לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

ה'תש"פ  מרחשון ז' שלישי יום

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fלאֿתּתן ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו

(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁש ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkהיהּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdy,ּבפרהסיא זה עׂשה לא אם ְְְֲִֶֶַָָָָֹאבל

ּכרת. מחּיב הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻאֹו
"לא אמרּו: הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹאבל
"ּכי ׁשּנאמר: ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפגעּו
אׁשר לאיש ה' יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹחּלל

וענה" ער aiÎ`i)יעׂשּנה ,a ik`ln).ּדבכרת מּכלל אמרּו: , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
― והתראה ּבעדים ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּמתּברר
ּכלֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹלֹוקה

זרה ּבעבֹודה האּלה .(at:)ּובסנהדרין(el:)הּדברים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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רט oeygxn 'f iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ּכלֿאחד זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ׁשּכלֿאדם ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֿאחד
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הפ מארׂשהזה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: רׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכלֿזה
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש אתֿאׁשת ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן אתּֿבת ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ואתֿנערה לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.
קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

ה'תש"פ  מרחשון ז' שלישי יום

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fלאֿתּתן ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו

(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁש ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkהיהּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdy,ּבפרהסיא זה עׂשה לא אם ְְְֲִֶֶַָָָָֹאבל

ּכרת. מחּיב הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻאֹו
"לא אמרּו: הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹאבל
"ּכי ׁשּנאמר: ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפגעּו
אׁשר לאיש ה' יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹחּלל

וענה" ער aiÎ`i)יעׂשּנה ,a ik`ln).ּדבכרת מּכלל אמרּו: , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ
― והתראה ּבעדים ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּמתּברר
ּכלֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹלֹוקה

זרה ּבעבֹודה האּלה .(at:)ּובסנהדרין(el:)הּדברים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאתֿהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)"לאֿתתעב ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלֿׁשּכן! לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תש"פ  מרחשון ח' רביעי יום

קסב. קסא. תעשה לא מצות
קס. תעשה לא מצות לח. עשה מצות

קנט. קנח.
― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא אתֿאּלה זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה
וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ

(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה siqenאּלאֿאםּֿכן oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכלֿאחת
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכלֿאחת
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
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וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר "לא(xnelk:)מהּֿטעם מהּֿטעם ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן o`kׁשּכלֿאחת dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: אתֿזה, ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".

הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מ חּיב ― לקּות.עליה ְֶַַָָָ

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

ה'תש"פ  מרחשון ט' חמישי יום

שנג. תעשה לא מצות
קמט. עשה מצות
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו אלּֿכלֿׁשאר איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
"ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא יׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
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וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר "לא(xnelk:)מהּֿטעם מהּֿטעם ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן o`kׁשּכלֿאחת dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: אתֿזה, ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".

הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מ חּיב ― לקּות.עליה ְֶַַָָָ

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ

(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

ה'תש"פ  מרחשון ט' חמישי יום

שנג. תעשה לא מצות
קמט. עשה מצות
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו אלּֿכלֿׁשאר איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
"ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא יׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
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ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכלֿמהּֿׁשהיּו
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

fk)אנׁשיֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא lelkּבנינֹות ,dxe`kl ,df mbe) ְְְְְִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא b)"ּובחּקֹותיהם ,my)ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה
וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ּכלֿערוה ּבהן, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאתֿהּלאו

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה c)ּכלּֿדיני dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ׁשּכלֿאּׁשה לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ

היא ― אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ּבאכילה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָטמאה
אלּו סּמנים ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
עׂשה ׁשהּוא עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ―ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אין זה: ללׁשֹון ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָלפי
אתֿ לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלי

לאֿתעׂשה ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― הּנה(arw)הּגמל" . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
והּכּונה עׂשה. מצות ― ּתאכלּו" "אתּה ׁשאמרֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹנתּבאר,
נצטּוינּו ׁשאנּו והּוא: ,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּבמצוה
מּתר יהא ואז וחּיה, ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֻלדרֹוׁש
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּמצוה. הּוא ― זה ודין ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָלאכלּה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו חּלין(e.)מצוה .(hp.)ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶַַָֻ

ה'תש"פ  מרחשון י' שישי יום

קנב. קנא. קנ. עשה מצות
קעד. קעב. תעשה לא מצות

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה i`)"ּכלֿצּפֹור ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)ול ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל מּמה: ּכי אֿתעׂשה. ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
"אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ּביןֿהּבהמה "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה לכלֿאחד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

אתֿהּגמל וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואתֿהארנבת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכלּֿבהמה

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
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לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ּבלאֿתעׂשה ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת מּקלֿוחמר: ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

dyr)מןֿהּכתּוב Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא מּקלֿוחמר. ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא bi)מןֿהעֹוף ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תש"פ  מרחשון י"א ש"ק יום

קעה. קעג. תעשה לא מצות
קעח. קעז. קעו.
― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
"וכלֿהּׁשרץ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ cn)אתֿנפׁשתיכם ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאףֿעלּֿפי
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
מןֿהע האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחרּֿכ
לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ּכיֿׁשקץ an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
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i"yx
(‚Ï).'ä àùî äî להם שנבואתו לפי שחוק לשון

åâå',למשא: éúùèðå àùî äî úà íäéìà úøîàå
.éúùèðå למשא אתם המשא, מה לכם אומרים ועזבתי

מעל  אתכם וישליך שיטוש אמר והוא להקב"ה
שמעתי: כך ארץ משמים äéäé(ÂÏ)זרועותיו àùîä éë

.åøáã ùéàì לגנאי המשא את מהפכין שאתם אע"פ
מגלהו  הוא עצתו ולאיש דברו לאיש ה' דבר משא
כן  שמעתי לא זו משאוי ללשון אותו מהפכין ואתם
של  משאוי יהי' המשאוי כי שמעתי כך אבל עיקר והיא
ה' משא ע"א משא, מה השואל שאומרו למי פורענות
האמת  לנביא שואל השקר הנביא והיה הוא נבואה ל'
אליו  הסיגנון שבא בלשון הקב"ה דבר את לו לאמר
נביא  והיה כך כל הדיבור מפרש היה לא והסיגנון

בדוגמת  מדבר והיה אחר לצד הפי' את מהפך השקר
עזור  בן חנניה עשה וכן בו שיאמינו כדי האמת נביא
הסגנון  לשון את ה' משא תשאלו אל אומר הוא לכן
לנביא  שאלו הדבר פירוש את ענה ומה דבר מה אלא
את  נוטין ולהיכן אומר הקב"ה מה להם לאמר אמת

åøáã.דבריו: ùéàì äéäé àùîä éë הקב"ה סתם סיגנון
ואתם  להפכו חשוד שאינו עצתו לאיש סתם אמרו
הקב"ה  דברי את והפכתם להפכו כדי אותו שואלי'

רעהו מאת איש דברי מגנבי למעלה שאמר (כאן)וזהו

מיותר: לשון זה àéáðä.(ÊÏ)גם ìà øîàú äë כשאתם
הנביא: מאת דברי לשאול לשון éúéùðå.(ËÏ)באים

הנשה לב)גיד גבורתם(בראשית  ונשתה נא)ולשון (לקמן

למקום: ממקום ומטלטל קופץ

cec zcevn
(‚Ï).ÍÏ‡˘È ÈÎÂהזה העם  ישאלך אם לירמי' המקום  אמר

דבר מה ר"ל  ה' משא  מה לאמר הבעל  כהן או השקר נביא או 
ולעול  למשא  להם  שהיה לפי משא לשון אמרו  לעג ובדרך ה'

מהÓ‡Â¯˙.כבד: את ר"ל  משא מה  את אליהם תאמר אז
במשא לעשות שיאות מה  כלומר במשא, ויצטרך שיאות 

עליו : הכבידה  המשא את ומשליך העוזב כאדם  אתכם  ונטשתי  ופירש וחזר לכם אמרÈ˙„˜ÙÂ.(Ï„)אעשה שלפניו במקרא
העון אמר ובזה  כבידה משא  המשליך  כאדם  וישליכם בעוונם  ישראל  את יעזוב שהמקום דברים אונאת דרך  להם ישיב שהנביא 

ביתו : ועל  המדבר  האיש על  ביחוד  גמול  להשיב אזכור ˙‡Â¯Ó.(Ï‰)הזה  ‰Î:' וכו תאמרו הזה ÂÎÂ'.בלשון '‰ ‰Ú ‰Ó ר"ל
ה ': דיבר  מה  תאמרו  שאלה מבלי שמדבר מה על תשאלו ואם ה' ענה מה תאמרו  המענה על  תשאלו לשוןÓÂ˘‡.(ÂÏ)אם 

: עוד  תזכרו לא „·¯Â.משא  ˘È‡Ï ‰È‰È ‡˘Ó‰ ÈÎלא כי  על  בו דיבר  שה' הנביא על  למשא  כאילו המה הנבואה דברי ר"ל
וכו' כאש  בלבי והיה בשמו עוד אדבר  ולא וכו' ואמרתי וכמ"ש  עליו למשא  היתה כאילו להגידה לבלי  הנבואה לכבוש יוכל

הנביא: בפי נשאת כי על כן שנקראה מה  מלבד משא בשם לקראה יתכן זה  גם  ובעבור כ) (לעיל  כלכל  אבל Ì˙ÎÙ‰Â.ונלאיתי
הוא: כן ולא השומעים על  למשא שהיא לומר המשא  מלת  היא  וכו' דברי  את מהפכים ‰È·‡.(ÊÏ)אתם Ï‡ ¯Ó‡˙ ‰Î ר"ל

בלשון רק  משא  שם תזכרו לא עכ"ז להסתירה  יוכל  לא  כי על  למשא כאילו למולו  כי עם עצמו הנביא את  תשאלו  אם  ואף 
קדומה: שאלה מבלי  דבר על  יהיה אם ה' דיבר  מה או המענה  על השאלה יהיה אם  ה ' לך  ענה מה תאמרו Ì‡Â(ÁÏ)הזה 

.'ÂÎÂ:' ה משא לשון  שוב תאמרו האזהרות  כל  אחר וכו':ÔÎÏ.ואם אמר  כה זה אליכםÁÏ˘‡Â.בעבור  שלחתי  כי  ואף  ר "ל 
שמעתם: לא ועכ"ז ה' משא  לשון תאמרו לא ‰È.(ËÏ)אשר ÔÎÏ בלבד הזה העוון ועל  גמול  לשלם מוכן הנני זה  בעבור

מדה העונש לזה  הוא כדאי לבד  הזה  העוון ר"ל עליו  הכבידה  משא  העוזב כאדם אתכם  ואעזוב מלפני בהסרה אתכם אסיר
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וגדולה: מרובה תהיה  כי על ההיא הכלימה  תשכח  לא  אשר צר  לפני שבי תלכו בעת  לכם

oeiv zcevn
(‚Ï).‡˘Ó:הנבואה נקרא עזיבה:È˙˘ËÂ.כן ענין
(„Ï).È˙„˜ÙÂ:זכרון ¯Â‰Ú.(Ï‰)ענין ÏÚ:רעהו Ú‰.אל 

השאלה: על  ותשובה עניה ˘‡.(ËÏ)מלשון .È˙È˘Âענין
גבורתם נשתה כמו והעתקה נא)הסרה  :(לקמן

המתנהג על־פי התורה והוראות חכמינו ז"ל הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח.
היום יום כז תשרי



ריג oeygxn `"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ּבלאֿתעׂשה ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת מּקלֿוחמר: ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

dyr)מןֿהּכתּוב Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא מּקלֿוחמר. ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא bi)מןֿהעֹוף ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תש"פ  מרחשון י"א ש"ק יום

קעה. קעג. תעשה לא מצות
קעח. קעז. קעו.
― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
"וכלֿהּׁשרץ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ cn)אתֿנפׁשתיכם ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאףֿעלּֿפי
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
מןֿהע האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחרּֿכ
לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ּכיֿׁשקץ an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
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:çëMú àì øLà íìBò úenìëe íìBò útøç íëéìò£¥¤−¤§©´¨®§¦´½̈£¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx
(‚Ï).'ä àùî äî להם שנבואתו לפי שחוק לשון

åâå',למשא: éúùèðå àùî äî úà íäéìà úøîàå
.éúùèðå למשא אתם המשא, מה לכם אומרים ועזבתי

מעל  אתכם וישליך שיטוש אמר והוא להקב"ה
שמעתי: כך ארץ משמים äéäé(ÂÏ)זרועותיו àùîä éë

.åøáã ùéàì לגנאי המשא את מהפכין שאתם אע"פ
מגלהו  הוא עצתו ולאיש דברו לאיש ה' דבר משא
כן  שמעתי לא זו משאוי ללשון אותו מהפכין ואתם
של  משאוי יהי' המשאוי כי שמעתי כך אבל עיקר והיא
ה' משא ע"א משא, מה השואל שאומרו למי פורענות
האמת  לנביא שואל השקר הנביא והיה הוא נבואה ל'
אליו  הסיגנון שבא בלשון הקב"ה דבר את לו לאמר
נביא  והיה כך כל הדיבור מפרש היה לא והסיגנון

בדוגמת  מדבר והיה אחר לצד הפי' את מהפך השקר
עזור  בן חנניה עשה וכן בו שיאמינו כדי האמת נביא
הסגנון  לשון את ה' משא תשאלו אל אומר הוא לכן
לנביא  שאלו הדבר פירוש את ענה ומה דבר מה אלא
את  נוטין ולהיכן אומר הקב"ה מה להם לאמר אמת

åøáã.דבריו: ùéàì äéäé àùîä éë הקב"ה סתם סיגנון
ואתם  להפכו חשוד שאינו עצתו לאיש סתם אמרו
הקב"ה  דברי את והפכתם להפכו כדי אותו שואלי'

רעהו מאת איש דברי מגנבי למעלה שאמר (כאן)וזהו

מיותר: לשון זה àéáðä.(ÊÏ)גם ìà øîàú äë כשאתם
הנביא: מאת דברי לשאול לשון éúéùðå.(ËÏ)באים

הנשה לב)גיד גבורתם(בראשית  ונשתה נא)ולשון (לקמן

למקום: ממקום ומטלטל קופץ

cec zcevn
(‚Ï).ÍÏ‡˘È ÈÎÂהזה העם  ישאלך אם לירמי' המקום  אמר

דבר מה ר"ל  ה' משא  מה לאמר הבעל  כהן או השקר נביא או 
ולעול  למשא  להם  שהיה לפי משא לשון אמרו  לעג ובדרך ה'

מהÓ‡Â¯˙.כבד: את ר"ל  משא מה  את אליהם תאמר אז
במשא לעשות שיאות מה  כלומר במשא, ויצטרך שיאות 

עליו : הכבידה  המשא את ומשליך העוזב כאדם  אתכם  ונטשתי  ופירש וחזר לכם אמרÈ˙„˜ÙÂ.(Ï„)אעשה שלפניו במקרא
העון אמר ובזה  כבידה משא  המשליך  כאדם  וישליכם בעוונם  ישראל  את יעזוב שהמקום דברים אונאת דרך  להם ישיב שהנביא 

ביתו : ועל  המדבר  האיש על  ביחוד  גמול  להשיב אזכור ˙‡Â¯Ó.(Ï‰)הזה  ‰Î:' וכו תאמרו הזה ÂÎÂ'.בלשון '‰ ‰Ú ‰Ó ר"ל
ה ': דיבר  מה  תאמרו  שאלה מבלי שמדבר מה על תשאלו ואם ה' ענה מה תאמרו  המענה על  תשאלו לשוןÓÂ˘‡.(ÂÏ)אם 

: עוד  תזכרו לא „·¯Â.משא  ˘È‡Ï ‰È‰È ‡˘Ó‰ ÈÎלא כי  על  בו דיבר  שה' הנביא על  למשא  כאילו המה הנבואה דברי ר"ל
וכו' כאש  בלבי והיה בשמו עוד אדבר  ולא וכו' ואמרתי וכמ"ש  עליו למשא  היתה כאילו להגידה לבלי  הנבואה לכבוש יוכל

הנביא: בפי נשאת כי על כן שנקראה מה  מלבד משא בשם לקראה יתכן זה  גם  ובעבור כ) (לעיל  כלכל  אבל Ì˙ÎÙ‰Â.ונלאיתי
הוא: כן ולא השומעים על  למשא שהיא לומר המשא  מלת  היא  וכו' דברי  את מהפכים ‰È·‡.(ÊÏ)אתם Ï‡ ¯Ó‡˙ ‰Î ר"ל

בלשון רק  משא  שם תזכרו לא עכ"ז להסתירה  יוכל  לא  כי על  למשא כאילו למולו  כי עם עצמו הנביא את  תשאלו  אם  ואף 
קדומה: שאלה מבלי  דבר על  יהיה אם ה' דיבר  מה או המענה  על השאלה יהיה אם  ה ' לך  ענה מה תאמרו Ì‡Â(ÁÏ)הזה 

.'ÂÎÂ:' ה משא לשון  שוב תאמרו האזהרות  כל  אחר וכו':ÔÎÏ.ואם אמר  כה זה אליכםÁÏ˘‡Â.בעבור  שלחתי  כי  ואף  ר "ל 
שמעתם: לא ועכ"ז ה' משא  לשון תאמרו לא ‰È.(ËÏ)אשר ÔÎÏ בלבד הזה העוון ועל  גמול  לשלם מוכן הנני זה  בעבור

מדה העונש לזה  הוא כדאי לבד  הזה  העוון ר"ל עליו  הכבידה  משא  העוזב כאדם אתכם  ואעזוב מלפני בהסרה אתכם אסיר
כמשא: אותם יעזוב משא  לשון שאמרו  על  ‰ÈÚ¯.במדה ˙‡Âמסורה ותהיה  פני  מעל ואשליך  אעזוב  וכו' אשר  העיר את  גם 

הכשדים : ÌÏÂÚ.(Ó)ביד  ˙Ù¯Á: הכשדים ביד  גולים  בחרפה  תהיו מרובה  ÌÏÂÚ.זמן ˙ÂÓÈÏÎÂשיהיה הכלימה יזכר  מרובה זמן
וגדולה: מרובה תהיה  כי על ההיא הכלימה  תשכח  לא  אשר צר  לפני שבי תלכו בעת  לכם

oeiv zcevn
(‚Ï).‡˘Ó:הנבואה נקרא עזיבה:È˙˘ËÂ.כן ענין
(„Ï).È˙„˜ÙÂ:זכרון ¯Â‰Ú.(Ï‰)ענין ÏÚ:רעהו Ú‰.אל 

השאלה: על  ותשובה עניה ˘‡.(ËÏ)מלשון .È˙È˘Âענין
גבורתם נשתה כמו והעתקה נא)הסרה  :(לקמן
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ä:èélMä éðôlî àöiL äââLk LîMä úçz éúéàø äòø LéåíéøéLòå íéaø íéîBøna ìëqä ïzð ¥´¨½̈¨¦−¦©´©©¨®¤¦§¨¾̈¤Ÿ−̈¦¦§¥¬©©¦«¦©´©¤½¤©§¦−©¦®©£¦¦−
:eáLé ìôMaæ:õøàä-ìò íéãáòk íéëìä íéøNå íéñeñ-ìò íéãáò éúéàøçìBté Ba õneb øôç ©¥¬¤¥¥«¨¦¬¦£¨¦−©¦®§¨¦²Ÿ§¦¬©£¨¦−©¨¨«¤Ÿ¥¬−̈´¦®

:Lçð epëMé øãb õøôeè:ía ïëqé íéöò ò÷Ba íäa áöòé íéðáà òéqîéàeäå ìæøaä ää÷-íà Ÿ¥¬¨¥−¦§¤¬¨¨«©¦´©£¨¦½¥¨¥−¨¤®¥¬©¥¦−¦¨¬¤¨«¦¥¨´©©§¤À§Æ
:äîëç øéLëä ïBøúéå øaâé íéìéçå ì÷ì÷ íéðô-àìŸ¨¦´¦§©½©£¨¦−§©¥®§¦§¬©§¥−¨§¨«

i"yx
(‰).èéìùä éðôìî àöåéù äââùë לשליט הוא דומה

כך  לחזור אפשר ואי שוגג מפיו שגגה דבר שהוציא
להשיב: ואין הקב"ה íéîåøîá(Â)אומר ìëñä ïúð

.íéáø השליט מלפני שיוצא כשגגה שהיא הרעה היא זו
הקב"ה  שהגביהם גובה במרומי והרשע השטות שניתן

רוא  שאני הרשעים ואת הכסילים הקודש את ברוח ה
אותותם  ולשום בהיכלו יד לפשוט עתידים שהם

åáùé.אותות: ìôùá íéøéùòå הגדולה שכל ישראל
בשפל  לישב עתידים בימי, עכשיו להם שיש והכבוד

ב)שנאמר ידמו:(איכה לארץ íéãáò(Ê)ישבו éúéàø
.íéñåñ ìòבהם שנאמר הם כג)כשדים העם (ישעיה זה

שבויי  את מוליכים סוסים על להיות יתעלו היה לא
בקולרין: אסורים õøàä.ישראל ìò íéãáòë íéëìåä
כשדים: של קרונין õîåâ.(Á)לפני øôåç:שוחהåá

.ìåôé רעה חורש לך יש כלומר בו, נופל שהוא פעמים
ע"י  נבוכדנצר של זרעו שכלה בסוף עליו לשוב וסופו

שנאמר המקדש בית ח )כלי שמיא (דניאל מרי ועל
øãâ.התרוממת: õøåô על לעבור חכמים של סייג

ùçð.דבריהם: åðëùé שדיבר ולפי שמים, בידי מיתה

נחש  נשיכת לשון בתשלומין הזכיר גדר פריצת בלשון
פרוצים: בתים כתלי נקבי בחורי דר òéñî(Ë)שהוא

.íäá áöòé íéðáà בהרים ממחצבתם אבנים מסיע
להם: כמוáöòé.מתיגע יגיעה ג)לשון בעצבון (בראשית 

עושה  אף עצבונו מלאכתו לפי אדם כל כלומר תאכלנה
יקצור: זריעתו לפי íá.רעה ïëñé כמו בם יתחמם

א) א ובמצות (מלכים בתורה העוסק אף סוכנת לו ותהי
מהם: ליהנות ìæøáä.(È)סופו ää÷ íà צורים חרבות

וחדודם: פיהם ÷ì÷ì.שקיהו íéðô àì àåäå ואינם
ומרוטים כא)לטושים ברק,(יחזקאל להם היות למען

øáâéאע"פכ íéìééçå גבורי את במלחמה הוא מגביר
לנצח: äîëç.החיילים øùëä ïåøúéå יש כשרון ומעלת

משחיר  חכם תלמיד אם הברזל, מן יותר לחכמה עוד
הרבה  העשירים בין מסכן רואהו ואתה ברעב פניו
וחיילים  ו"יו על תתמה ועל ידו על מתגברים חיילים

כמו עברית בלשון כן נופלים ווין הרבה ג)כי (תהלים .

עמו ותרץ גנב ראית טו)אם ויהי (שמות  יה וזמרת עזי
כזה: מפורשים והרבה לישועה לי

cec zcevn
(‰).‰Ú¯ ˘È: השמש תחת ראיתי ממשלתÎ˘‚‚‰.אשר

לעם ומראה הראוי, היפוך  פעמים לעשות מצריכו המושל 
הוא : כן לא  אשר בדבר, שגג ‰ÏÎÒ.(Â)כאילו Ô˙רוצה

ראוי שאין  מקומות גבוהים  במקומות ניתן הכסיל  וזהו לומר,
וזה ונמוך. שפל במקום  ישבו לכבוד  הראויים  והעשירים לו 

הוא: כן לא אבל  נעשה בשגגה  כאילו ÌÈÒÂÒ.(Ê)נראה ÏÚ
להם : ראוי שאין מה סוסים על  שראויÌÈ„·ÚÎ.רוכבים  כמו

‰‡¯ı.לעבדים: ÏÚ:הארץ על ברגליהן ÙÂÁ¯(Á)הולכים 
.ıÓÂ‚ יפול עצמו החופר אזי הזולת, בו שיפול  בור  החופר 

בו: נתקל בעצמו הוא לחבירו תקלה המכין  לומר , רוצה בו ,
.¯„‚ ı¯ÂÙÂהנחשים החוצה יצאו למען אבנים  של  גדר ההורס 

את ישך  הנחש  אזי  אדם , לבני  ויזיקו  הגדר חורי בנקבי הדרים 
שונות: במלות ענין כפל והוא עצמו. ÚÈÒÓ(Ë)ההורס

.ÌÈ·‡הוא כי ידם, על  יעצב עצמו המסיע אזי אדם, בני בהם יכשלו  למען בחוצות להשליכם ממקומם  ומסיעם אבנים העוקר
בהם: יוכשל  ÌÈˆÚ.עצמו Ú˜Â· וכפל יפלו. עליו  כי סכנה , לידי ידם על  בא הבוקע אזי להרגם אדם  בני על  הבקיעות  להפיל 

כן: הוא  פעם  שבכל ולומר המקרא וכדרך רבות פעמים  ‰·¯ÏÊ.(È)הדבר ‰‰˜ Ì‡ולתוספת ונחשך . נעכר החרב להב  ברזל  אם
וזכוך : לטוש  אינו פניו  שמראית לומר, רוצה קלקל, פנים לא  והוא אמר  È‚·¯.ביאור ÌÈÏÈÁÂבמלחמהעם הוא מגביר זה כל 

בהם: הנלחמים את  לנצח  החיל  אנשי  ÓÎÁ‰.את ¯È˘Î‰ ÔÂ¯˙ÈÂמכלי חכמה טובה  שנאמר וכמו  לחכמה, יש  כשרון יתר עוד 
קרב:

oeiv zcevn
(Â).ÏÎÒ‰: הכסיל.ÌÈÓÂ¯Ó·:וגובה מרום ¯·ÌÈ.מלשון 

גדולים : לומר  נמוך:·˘ÏÙ.רוצה  כורה:ÙÂÁ¯.(Á)מקום
.ıÓÂ‚:פתרונו יובן ומענינו חבר לו  ואין  ובור ı¯ÂÙÂ.גומא 

הריסה : אבנים :‚„¯.ענין נשיכהÂÎ˘È.כותל  מלשון
כמוÚÈÒÓ.(Ë)ונכיתה : ממקומם . ועקירה  הסעה מלשון

יא ): ה  (מ "א  גדולות אבנים עצבון:ÚÈˆ·.ויסיעו מלשון
.Ú˜Â·:חיתוך סכנה :ÔÎÒÈ.ענין  ענינו˜‰‰.(È)מלשון

ובאה נו ), יג (ויקרא  הנגע  כהה והנה כמו וחושך. עכירות
מתחלף: גיכ "ק כי הכ"ף במקום לטישה˜Ï˜Ï.הקו"ף ענין

מלשון והוא כו) כא (יחזקאל  בחצים קלקל  כמו וזיכוך.
א ): (שם  קלל  מלחמה:ÌÈÏÈÁÂ.נחושת  יוצאי חיל  אנשי 

.ÔÂ¯˙ÈÂ:ומרובה יתר וטוב:‰È˘Î¯.מלשון ישר ענין
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ÊíéîìL,íél÷ íéLã÷–äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå,øéòä ìëa ïéìëàðå, §¨¦¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦§¨¨¦
íãà ìëì,ìëàî ìëa,ìãçà äìéìå íéîé éðL.íäî íøenä–ïäá àöBik,íéðäkì ìëàð íøenäL àlà,íäéLðì, §¨¨¨§¨©£¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨©¨¥¤©¥¨¤¤¨¤©¨¤¡¨©Ÿ£¦¦§¥¤
íäéðáìå,íäéãáòìe. §¦§¥¤§©§¥¤
Áçñtäå øNònäå øBëaä,íél÷ íéLã÷–äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL,ïeòè ïîãåúçà äðzî,ïziL ãáìáe ©§§©©£¥§©¤©¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨©¨¨©©¦§©¤¦¥

ãBñéä ãâðk.ïúìéëàa äpL:íéðäkì ìëàð øBëaä,íãà ìëì øNònäå,øéòä ìëa ïéìëàðå,(íãà ìëì),ìëa §¤¤©§¦¨©£¦¨¨©§¤¡¨©Ÿ£¦§©©£¥§¨¨¨§¤¡¨¦§¨¨¦§¨¨¨§¨
ìëàî,ìãçà äìéìå íéîé éðL;ìëàð Bðéà çñtääìéla àlà,úBöç ãò àlà ìëàð Bðéàå,ìëàð Bðéàå ©£¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨©¤©¥¤¡¨¤¨©©§¨§¥¤¡¨¤¨©£§¥¤¡¨

åéeðîì àlà,éìö àlà ìëàð Bðéàå. ¤¨¦§¨§¥¤¡¨¤¨¨¦

ffff.dxfra mewn lka ozhigy,ãòåî ìäà çúô åèçùå áéúë àúééî÷á .æòá àãçå ,áùëá àãçå ,ø÷á ïáá àãç ,íéîìù úèéçùá åøîàð úåéùøô ùìù
:ìëéää éðôìù ìë òîùî éðôìã ,äøæòáù úåçåøä ìë úà øéùëäì ,ãòåî ìäà éðôì áéúë àúééøúá éúøúáå.cg` dlile mini ipylíéîìùá áéúë éëäã

('æ íù):óøùé ùàá éùéìùä íåéá çáæä øùáî øúåðäå
gggg.xyrnde:äîäá øùòî.zg` dpzn oerh onceáéúë àìãî ,ïðéôìé íúäî éîð êðäå .øåëá éáâ áéúë ÷åøæú íîã úàå àìà ,áéáñ åäá áéúë àìã

:íîã úàå àìà åîã úàå.ceqid cbpkïðéôìéã ,ãåñé íéðåòè çñôå øùòîå øåëáå .ïøîàãë ãåñé íù ïéàù úéîåøã úéçøæî éèåòîì ,åéúçú ãåñé ùéù íå÷îá
áéúë äìåòáå ,äìåòî äåù äøéæâì ä÷éøæ ä÷éøæ('ã àø÷éå):äìåòä çáæî ãåñé ìà.ozlik`a dpiy:íéîã ïúîì ïúåà äåùäù ô"òà .äæî äæp xekadlk`

.mipdkláéúëãë(ç"é øáãîá):êì äéäé íøùáå.mc` lkl xyrnde:åá ÷ìç íéðäëì äéäéù äøåúä ìëá åðéöî àìù.xird lka oilk`peáéúëãíéøáã)
(á"éúåøåëáå àø÷ àåääá áéúëå .ïâã øùòî ãçå ,äîäá øùòî ãç ,øáãî áåúëä úåøùòî éðùá ,àéðúå .íëéúåøùòî úàå íëéçáæå íëéúåìåò äîù íúàáäå

:øéòä ìëá íéìëàð øåëáå øùòîã äðéî òîù äöéçî åäì òá÷ àìãîå ,íëðàöå íëø÷á.cg` dlile mini ipyläæçë êì äéäé íøùáå øîåà àåä øåëááã
:øåëáë øùòîå ,ãçà äìéìå íéîé éðùì øåëá óà ,ãçà äìéìå íéîé éðùì íéîìù ìù ÷åùå äæç äî ,÷åùå äæçì áåúëä åùé÷ä ,ïéîéä ÷åùëå äôåðúä.eiiepnl

áéúëãë åúçé÷ì éîãá åðîðù íúåàì(á"é úåîù):åñåëú åìëà éôì ùéà

`xephxa yexit
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הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו  וכבר  שלמים, מעשה בענין ללמד  באה משנתנו
בלבד. אכילתם זמן  בדין  אלא לשלמים תודה בין שאין

íél÷ íéLã÷ ,íéîìLואי בהם,– מועלים ìëaן ïúèéçL ÀÈÄÈÈÄÇÄÀÄÈÈÀÈ
äøæòa íB÷îבהם שכתוב ח ח ח ח ):):):):– גגגג,,,, אותו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  `lde"ושחט iptl ÈÈÂÈÈ

cren הוא שהכל לשחיטה, כשרים שבעזרה הצדדים שכל ומכאן ,"
מועד", אוהל  òaøà"לפני ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå– ÀÈÈÈÀÅÇÈÆÅÇÀÇ

כמו  סביב", המזבח על "וזרקו ... כתוב בשלמים שגם בעולה, כמבואר 
הקודמת, במשנה øéòäשהבאנו  ìëa ïéìëàðå,ירושלים –ìëì ÀÆÁÈÄÀÈÈÄÀÈ

íãà, לישראל –ìëàî ìëa,בתודה לעיל כמבואר –íéîé éðLì ÈÈÀÈÇÂÈÄÀÅÈÄ
ãçà äìéìåשכתוב טז טז טז טז ):):):):– ז ז ז ז ,,,, קרבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבח נדבה או  נדר "ואם ÀÇÀÈÆÈ

וביום  הזביחה ביום והיינו  וממחרת", יאכל , זבחו  את הקריבו  ָביום
אסור השני  היום שלאחר בלילה אבל שביניהם. ובלילה שלאחריו

שכתוב וווו):):):):לאכלם, יט יט יט יט ,,,, וממחרת,((((ויקראויקראויקראויקרא יאכל  זבחכם xzepde"ביום
iyilyd mei cr יום בעוד – השלישי" יום "עד  ודרשו : ישרף", באש

שלישי  לאור נאכל ואינו נאכל  ב ב ב ב ).).).).הוא נונונונו,,,, íäî((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים íøenä– ÇÈÅÆ
לכהנים, מהשלמים שנותנים ושוק ïäáהחזה àöBikבכל נאכלים – ÇÅÈÆ

אחד , ולילה ימים לשני  íéðäkì,העיר  ìëàð íøenäL àlàÆÈÆÇÈÆÁÈÇÙÂÄ
íäéãáòìe ,íäéðáìå ,íäéLðì.הקודמת במשנה כמבואר  – ÄÀÅÆÀÄÀÅÆÀÇÀÅÆ

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øBëaä בו שכתוב טהורה, בהמה של רחם פטר זכר, בכור ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – ÇÀ
יז יז יז יז ----יח יח יח יח ):):):): קדשיח יח יח יח ,,,, תפדה לא עז  בכור  או כשב בכור  או  שור בכור  "אך 

לך, יהיה ובשרם תקטיר ... חלבם ואת המזבח על תזרק דמם את הם,
יהיה"; לך  הימין וכשוק התנופה בהמה,øNònäåכחזה מעשר  – ÀÇÇÂÅ

שכתוב לבלבלבלב):):):):כמו כז כז כז כז ,,,, יעבר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל 
על אימוריו שמקריבים ודינו – לה'" קדש  יהיה העשירי השבט, תחת
חזה  אפילו דבר, שום בו לכהנים ואין לבעלים, נאכל  והבשר  המזבח,

בניסן;çñtäåושוק; עשר בארבעה הנקרב הפסח קרבן  –íéLã÷ ÀÇÆÇÈÈÄ
íél÷;הם קלים קדשים במשנתנו , שנימנו הללו, הקרבנות שלשת – ÇÄ

äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL משנה) נזיר ואיל בתודה כמבואר  – ÀÄÈÈÀÈÈÈÂÈÈ
úçàו), äðzî ïeòè ïîãåכתוב בבכור  שכן יז יז יז יז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÀÈÈÈÇÈÈÇÇ

בעולה  כמו "סביב" בו  כתוב ולא המזבח", על תזרק דמם "את
והפסח  המעשר  ואף דיה. אחת שזריקה למדים ומכאן  ובשלמים,

הרי דמם" "את אלא דמו " "את נאמר ולא שהואיל  זה, מפסוק למדים

הבכור כדין  דינם – ומכאן  דם, לזריקת ופסח מעשר  לרבות בא זה
אחת, מתנה טעון ãBñéäשדמם ãâðk ïziL ãáìáeבצידי – ÄÀÇÆÄÅÀÆÆÇÀ

"זריקה" "זריקה" שווה בגזרה שלמדים תחתיהם, יסוד  שהיה המזבח
שכתוב יסוד, טעונה עולה מה ז ז ז ז ):):):):מעולה, ד ד ד ד ,,,, הפר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דם כל "ואת

אל  dlerdישפוך gafn ceqiודורש עולה "; של  דמה שמתן  מכאן , ים
דמם  זריקת והפסח, והמעשר  הבכור  אף היסוד , שכנגד  הקיר  על  ינתן

היה  שלא דרום, ובצד מזרח בצד לא אבל  היסוד ; כנגד  להיות צריכה
ג. למשנה בהקדמה כמבואר יסוד, ïúìéëàaשם äpL אותם שינה – ÄÈÇÂÄÈÈ

אכילתם: בדין  íéðäkìהכתוב ìëàð øBëaä,לכהנים נאכל  כולו – ÇÀÆÁÈÇÙÂÄ
בו  שנאמר שלמים, של  ושוק כחזה ולעבדיהם, ולבניהם לנשיהם

יח יח יח יח ):):):): יח יח יח יח ,,,, לך((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הימין וכשוק התנופה כחזה לך, יהיה "ובשרם

íãàיהיה"; ìëì øNònäå לכהנים ואין  לבעלים, כולו נאכל – ÀÇÇÂÅÀÈÈÈ
לעיל. שהזכרנו  כמו בו, חלק øéòäכל  ìëa ïéìëàðå,ירושלים – ÀÆÁÈÄÀÈÈÄ

קלים, קדשים שאר íãà)כדין ìëì) גורסים אינם המפרשים רוב – ÀÈÈÈ
לכהנים; אלא נאכל  אינו  הבכור  שהרי זו , éðLìפיסקה ,ìëàî ìëaÀÈÇÂÈÄÀÅ

ãçà äìéìå íéîé בבכור שכתוב כחזה ((((שם שם שם שם ):):):):– לך  יהיה "ובשרם ÈÄÀÇÀÈÆÈ
מה  שלמים, של ושוק לחזה הכתוב הקישו  – הימין" וכשוק התנופה

ימים  לשני נאכל בכור אף אחד , ולילה ימים לשני  נאכלין  שלמים
אחד  א א א א ).).).).ולילה נז נז נז נז ,,,, מה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  משלמים: אב בבנין למדים ומעשר

מעשר אף אחד, ולילה ימים לשני ונאכלים קלים קדשים שלמים
אחד  ולילה ימים לשני ונאכלין  קלים שם שם שם שם ).).).).קדשים –çñtä((((תוספותתוספותתוספותתוספות ÇÆÇ

הפסח, äìélaקרבן àlà ìëàð Bðéàבו שכתוב ח ח ח ח ):):):):– יביביביב,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÅÆÁÈÆÈÇÇÀÈ
בלי הבשר את פסח;"ואכלו  של הראשון  בליל  והיינו  הזה", BðéàåÀÅלה

úBöç ãò àlà ìëàðבגמרא ומבואר הלילה; בבבב),),),),– נז נז נז נז ,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ÆÁÈÆÈÇÂ
הפסח  אין  התורה שמן  הסובר, עזריה בן  אלעזר כרבי היא שמשנתנו

חצות"; עד "אלא לשון המשנה נקטה ולפיכך  חצות, עד אלא נאכל 
בברייתא שנינו כאן:((((שם שם שם שם ):):):):שכן  נאמר  אומר: עזריה בן  אלעזר רבי 

להלן ונאמר  הזה", בלילה הבשר את יביביביב):):):):"ואכלו שםשםשםשם,,,, "ועברתי((((שם שם שם שם 

חצות. עד  כאן  אף חצות, עד להלן מה הזה", בלילה מצרים בארץ
åéeðîì àlà ìëàð Bðéàå,זה פסח קרבן  על  שנימנו לאלה – ÀÅÆÁÈÆÈÄÀÈ

ד ד ד ד ):):):):שכתוב שםשםשםשם,,,, השה".((((שםשםשםשם על תכוסו  אכלו לפי  ìëàð"איש BðéàåÀÅÆÁÈ
éìö àlà בו שכתוב טטטט):):):):– שםשםשםשם,,,, ובשל((((שם שם שם שם  נא ממנו תאכלו  "אל ÆÈÈÄ

אש ". צלי  אם כי  במים, מבושל 

izdw - zex`ean zeipyn



רטו i wxt zldw - miaezk

é-÷øô úìä÷iÎd
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:Lçð epëMé øãb õøôeè:ía ïëqé íéöò ò÷Ba íäa áöòé íéðáà òéqîéàeäå ìæøaä ää÷-íà Ÿ¥¬¨¥−¦§¤¬¨¨«©¦´©£¨¦½¥¨¥−¨¤®¥¬©¥¦−¦¨¬¤¨«¦¥¨´©©§¤À§Æ
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i"yx
(‰).èéìùä éðôìî àöåéù äââùë לשליט הוא דומה

כך  לחזור אפשר ואי שוגג מפיו שגגה דבר שהוציא
להשיב: ואין הקב"ה íéîåøîá(Â)אומר ìëñä ïúð

.íéáø השליט מלפני שיוצא כשגגה שהיא הרעה היא זו
הקב"ה  שהגביהם גובה במרומי והרשע השטות שניתן

רוא  שאני הרשעים ואת הכסילים הקודש את ברוח ה
אותותם  ולשום בהיכלו יד לפשוט עתידים שהם

åáùé.אותות: ìôùá íéøéùòå הגדולה שכל ישראל
בשפל  לישב עתידים בימי, עכשיו להם שיש והכבוד

ב)שנאמר ידמו:(איכה לארץ íéãáò(Ê)ישבו éúéàø
.íéñåñ ìòבהם שנאמר הם כג)כשדים העם (ישעיה זה

שבויי  את מוליכים סוסים על להיות יתעלו היה לא
בקולרין: אסורים õøàä.ישראל ìò íéãáòë íéëìåä
כשדים: של קרונין õîåâ.(Á)לפני øôåç:שוחהåá

.ìåôé רעה חורש לך יש כלומר בו, נופל שהוא פעמים
ע"י  נבוכדנצר של זרעו שכלה בסוף עליו לשוב וסופו

שנאמר המקדש בית ח )כלי שמיא (דניאל מרי ועל
øãâ.התרוממת: õøåô על לעבור חכמים של סייג

ùçð.דבריהם: åðëùé שדיבר ולפי שמים, בידי מיתה

נחש  נשיכת לשון בתשלומין הזכיר גדר פריצת בלשון
פרוצים: בתים כתלי נקבי בחורי דר òéñî(Ë)שהוא

.íäá áöòé íéðáà בהרים ממחצבתם אבנים מסיע
להם: כמוáöòé.מתיגע יגיעה ג)לשון בעצבון (בראשית 

עושה  אף עצבונו מלאכתו לפי אדם כל כלומר תאכלנה
יקצור: זריעתו לפי íá.רעה ïëñé כמו בם יתחמם

א) א ובמצות (מלכים בתורה העוסק אף סוכנת לו ותהי
מהם: ליהנות ìæøáä.(È)סופו ää÷ íà צורים חרבות

וחדודם: פיהם ÷ì÷ì.שקיהו íéðô àì àåäå ואינם
ומרוטים כא)לטושים ברק,(יחזקאל להם היות למען

øáâéאע"פכ íéìééçå גבורי את במלחמה הוא מגביר
לנצח: äîëç.החיילים øùëä ïåøúéå יש כשרון ומעלת

משחיר  חכם תלמיד אם הברזל, מן יותר לחכמה עוד
הרבה  העשירים בין מסכן רואהו ואתה ברעב פניו
וחיילים  ו"יו על תתמה ועל ידו על מתגברים חיילים

כמו עברית בלשון כן נופלים ווין הרבה ג)כי (תהלים .

עמו ותרץ גנב ראית טו)אם ויהי (שמות  יה וזמרת עזי
כזה: מפורשים והרבה לישועה לי

cec zcevn
(‰).‰Ú¯ ˘È: השמש תחת ראיתי ממשלתÎ˘‚‚‰.אשר

לעם ומראה הראוי, היפוך  פעמים לעשות מצריכו המושל 
הוא : כן לא  אשר בדבר, שגג ‰ÏÎÒ.(Â)כאילו Ô˙רוצה

ראוי שאין  מקומות גבוהים  במקומות ניתן הכסיל  וזהו לומר,
וזה ונמוך. שפל במקום  ישבו לכבוד  הראויים  והעשירים לו 

הוא: כן לא אבל  נעשה בשגגה  כאילו ÌÈÒÂÒ.(Ê)נראה ÏÚ
להם : ראוי שאין מה סוסים על  שראויÌÈ„·ÚÎ.רוכבים  כמו

‰‡¯ı.לעבדים: ÏÚ:הארץ על ברגליהן ÙÂÁ¯(Á)הולכים 
.ıÓÂ‚ יפול עצמו החופר אזי הזולת, בו שיפול  בור  החופר 

בו: נתקל בעצמו הוא לחבירו תקלה המכין  לומר , רוצה בו ,
.¯„‚ ı¯ÂÙÂהנחשים החוצה יצאו למען אבנים  של  גדר ההורס 

את ישך  הנחש  אזי  אדם , לבני  ויזיקו  הגדר חורי בנקבי הדרים 
שונות: במלות ענין כפל והוא עצמו. ÚÈÒÓ(Ë)ההורס

.ÌÈ·‡הוא כי ידם, על  יעצב עצמו המסיע אזי אדם, בני בהם יכשלו  למען בחוצות להשליכם ממקומם  ומסיעם אבנים העוקר
בהם: יוכשל  ÌÈˆÚ.עצמו Ú˜Â· וכפל יפלו. עליו  כי סכנה , לידי ידם על  בא הבוקע אזי להרגם אדם  בני על  הבקיעות  להפיל 

כן: הוא  פעם  שבכל ולומר המקרא וכדרך רבות פעמים  ‰·¯ÏÊ.(È)הדבר ‰‰˜ Ì‡ולתוספת ונחשך . נעכר החרב להב  ברזל  אם
וזכוך : לטוש  אינו פניו  שמראית לומר, רוצה קלקל, פנים לא  והוא אמר  È‚·¯.ביאור ÌÈÏÈÁÂבמלחמהעם הוא מגביר זה כל 

בהם: הנלחמים את  לנצח  החיל  אנשי  ÓÎÁ‰.את ¯È˘Î‰ ÔÂ¯˙ÈÂמכלי חכמה טובה  שנאמר וכמו  לחכמה, יש  כשרון יתר עוד 
קרב:

oeiv zcevn
(Â).ÏÎÒ‰: הכסיל.ÌÈÓÂ¯Ó·:וגובה מרום ¯·ÌÈ.מלשון 

גדולים : לומר  נמוך:·˘ÏÙ.רוצה  כורה:ÙÂÁ¯.(Á)מקום
.ıÓÂ‚:פתרונו יובן ומענינו חבר לו  ואין  ובור ı¯ÂÙÂ.גומא 

הריסה : אבנים :‚„¯.ענין נשיכהÂÎ˘È.כותל  מלשון
כמוÚÈÒÓ.(Ë)ונכיתה : ממקומם . ועקירה  הסעה מלשון

יא ): ה  (מ "א  גדולות אבנים עצבון:ÚÈˆ·.ויסיעו מלשון
.Ú˜Â·:חיתוך סכנה :ÔÎÒÈ.ענין  ענינו˜‰‰.(È)מלשון

ובאה נו ), יג (ויקרא  הנגע  כהה והנה כמו וחושך. עכירות
מתחלף: גיכ "ק כי הכ"ף במקום לטישה˜Ï˜Ï.הקו"ף ענין

מלשון והוא כו) כא (יחזקאל  בחצים קלקל  כמו וזיכוך.
א ): (שם  קלל  מלחמה:ÌÈÏÈÁÂ.נחושת  יוצאי חיל  אנשי 

.ÔÂ¯˙ÈÂ:ומרובה יתר וטוב:‰È˘Î¯.מלשון ישר ענין
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ÊíéîìL,íél÷ íéLã÷–äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL,òaøà ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå,øéòä ìëa ïéìëàðå, §¨¦¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨§¥©¨¤¥©§©§¤¡¨¦§¨¨¦
íãà ìëì,ìëàî ìëa,ìãçà äìéìå íéîé éðL.íäî íøenä–ïäá àöBik,íéðäkì ìëàð íøenäL àlà,íäéLðì, §¨¨¨§¨©£¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨©¨¥¤©¥¨¤¤¨¤©¨¤¡¨©Ÿ£¦¦§¥¤
íäéðáìå,íäéãáòìe. §¦§¥¤§©§¥¤
Áçñtäå øNònäå øBëaä,íél÷ íéLã÷–äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL,ïeòè ïîãåúçà äðzî,ïziL ãáìáe ©§§©©£¥§©¤©¨¨¦©¦§¦¨¨§¨¨¨£¨¨§¨¨¨©¨¨©©¦§©¤¦¥

ãBñéä ãâðk.ïúìéëàa äpL:íéðäkì ìëàð øBëaä,íãà ìëì øNònäå,øéòä ìëa ïéìëàðå,(íãà ìëì),ìëa §¤¤©§¦¨©£¦¨¨©§¤¡¨©Ÿ£¦§©©£¥§¨¨¨§¤¡¨¦§¨¨¦§¨¨¨§¨
ìëàî,ìãçà äìéìå íéîé éðL;ìëàð Bðéà çñtääìéla àlà,úBöç ãò àlà ìëàð Bðéàå,ìëàð Bðéàå ©£¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨©¤©¥¤¡¨¤¨©©§¨§¥¤¡¨¤¨©£§¥¤¡¨

åéeðîì àlà,éìö àlà ìëàð Bðéàå. ¤¨¦§¨§¥¤¡¨¤¨¨¦

ffff.dxfra mewn lka ozhigy,ãòåî ìäà çúô åèçùå áéúë àúééî÷á .æòá àãçå ,áùëá àãçå ,ø÷á ïáá àãç ,íéîìù úèéçùá åøîàð úåéùøô ùìù
:ìëéää éðôìù ìë òîùî éðôìã ,äøæòáù úåçåøä ìë úà øéùëäì ,ãòåî ìäà éðôì áéúë àúééøúá éúøúáå.cg` dlile mini ipylíéîìùá áéúë éëäã

('æ íù):óøùé ùàá éùéìùä íåéá çáæä øùáî øúåðäå
gggg.xyrnde:äîäá øùòî.zg` dpzn oerh onceáéúë àìãî ,ïðéôìé íúäî éîð êðäå .øåëá éáâ áéúë ÷åøæú íîã úàå àìà ,áéáñ åäá áéúë àìã

:íîã úàå àìà åîã úàå.ceqid cbpkïðéôìéã ,ãåñé íéðåòè çñôå øùòîå øåëáå .ïøîàãë ãåñé íù ïéàù úéîåøã úéçøæî éèåòîì ,åéúçú ãåñé ùéù íå÷îá
áéúë äìåòáå ,äìåòî äåù äøéæâì ä÷éøæ ä÷éøæ('ã àø÷éå):äìåòä çáæî ãåñé ìà.ozlik`a dpiy:íéîã ïúîì ïúåà äåùäù ô"òà .äæî äæp xekadlk`

.mipdkláéúëãë(ç"é øáãîá):êì äéäé íøùáå.mc` lkl xyrnde:åá ÷ìç íéðäëì äéäéù äøåúä ìëá åðéöî àìù.xird lka oilk`peáéúëãíéøáã)
(á"éúåøåëáå àø÷ àåääá áéúëå .ïâã øùòî ãçå ,äîäá øùòî ãç ,øáãî áåúëä úåøùòî éðùá ,àéðúå .íëéúåøùòî úàå íëéçáæå íëéúåìåò äîù íúàáäå

:øéòä ìëá íéìëàð øåëáå øùòîã äðéî òîù äöéçî åäì òá÷ àìãîå ,íëðàöå íëø÷á.cg` dlile mini ipyläæçë êì äéäé íøùáå øîåà àåä øåëááã
:øåëáë øùòîå ,ãçà äìéìå íéîé éðùì øåëá óà ,ãçà äìéìå íéîé éðùì íéîìù ìù ÷åùå äæç äî ,÷åùå äæçì áåúëä åùé÷ä ,ïéîéä ÷åùëå äôåðúä.eiiepnl

áéúëãë åúçé÷ì éîãá åðîðù íúåàì(á"é úåîù):åñåëú åìëà éôì ùéà
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הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו  וכבר  שלמים, מעשה בענין ללמד  באה משנתנו
בלבד. אכילתם זמן  בדין  אלא לשלמים תודה בין שאין

íél÷ íéLã÷ ,íéîìLואי בהם,– מועלים ìëaן ïúèéçL ÀÈÄÈÈÄÇÄÀÄÈÈÀÈ
äøæòa íB÷îבהם שכתוב ח ח ח ח ):):):):– גגגג,,,, אותו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  `lde"ושחט iptl ÈÈÂÈÈ

cren הוא שהכל לשחיטה, כשרים שבעזרה הצדדים שכל ומכאן ,"
מועד", אוהל  òaøà"לפני ïäL úBðzî ézL ïeòè ïîãå– ÀÈÈÈÀÅÇÈÆÅÇÀÇ

כמו  סביב", המזבח על "וזרקו ... כתוב בשלמים שגם בעולה, כמבואר 
הקודמת, במשנה øéòäשהבאנו  ìëa ïéìëàðå,ירושלים –ìëì ÀÆÁÈÄÀÈÈÄÀÈ

íãà, לישראל –ìëàî ìëa,בתודה לעיל כמבואר –íéîé éðLì ÈÈÀÈÇÂÈÄÀÅÈÄ
ãçà äìéìåשכתוב טז טז טז טז ):):):):– ז ז ז ז ,,,, קרבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זבח נדבה או  נדר "ואם ÀÇÀÈÆÈ

וביום  הזביחה ביום והיינו  וממחרת", יאכל , זבחו  את הקריבו  ָביום
אסור השני  היום שלאחר בלילה אבל שביניהם. ובלילה שלאחריו

שכתוב וווו):):):):לאכלם, יט יט יט יט ,,,, וממחרת,((((ויקראויקראויקראויקרא יאכל  זבחכם xzepde"ביום
iyilyd mei cr יום בעוד – השלישי" יום "עד  ודרשו : ישרף", באש

שלישי  לאור נאכל ואינו נאכל  ב ב ב ב ).).).).הוא נונונונו,,,, íäî((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים íøenä– ÇÈÅÆ
לכהנים, מהשלמים שנותנים ושוק ïäáהחזה àöBikבכל נאכלים – ÇÅÈÆ

אחד , ולילה ימים לשני  íéðäkì,העיר  ìëàð íøenäL àlàÆÈÆÇÈÆÁÈÇÙÂÄ
íäéãáòìe ,íäéðáìå ,íäéLðì.הקודמת במשנה כמבואר  – ÄÀÅÆÀÄÀÅÆÀÇÀÅÆ

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øBëaä בו שכתוב טהורה, בהמה של רחם פטר זכר, בכור ((((במדבר במדבר במדבר במדבר – ÇÀ
יז יז יז יז ----יח יח יח יח ):):):): קדשיח יח יח יח ,,,, תפדה לא עז  בכור  או כשב בכור  או  שור בכור  "אך 

לך, יהיה ובשרם תקטיר ... חלבם ואת המזבח על תזרק דמם את הם,
יהיה"; לך  הימין וכשוק התנופה בהמה,øNònäåכחזה מעשר  – ÀÇÇÂÅ

שכתוב לבלבלבלב):):):):כמו כז כז כז כז ,,,, יעבר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל 
על אימוריו שמקריבים ודינו – לה'" קדש  יהיה העשירי השבט, תחת
חזה  אפילו דבר, שום בו לכהנים ואין לבעלים, נאכל  והבשר  המזבח,

בניסן;çñtäåושוק; עשר בארבעה הנקרב הפסח קרבן  –íéLã÷ ÀÇÆÇÈÈÄ
íél÷;הם קלים קדשים במשנתנו , שנימנו הללו, הקרבנות שלשת – ÇÄ

äøæòa íB÷î ìëa ïúèéçL משנה) נזיר ואיל בתודה כמבואר  – ÀÄÈÈÀÈÈÈÂÈÈ
úçàו), äðzî ïeòè ïîãåכתוב בבכור  שכן יז יז יז יז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÀÈÈÈÇÈÈÇÇ

בעולה  כמו "סביב" בו  כתוב ולא המזבח", על תזרק דמם "את
והפסח  המעשר  ואף דיה. אחת שזריקה למדים ומכאן  ובשלמים,

הרי דמם" "את אלא דמו " "את נאמר ולא שהואיל  זה, מפסוק למדים

הבכור כדין  דינם – ומכאן  דם, לזריקת ופסח מעשר  לרבות בא זה
אחת, מתנה טעון ãBñéäשדמם ãâðk ïziL ãáìáeבצידי – ÄÀÇÆÄÅÀÆÆÇÀ

"זריקה" "זריקה" שווה בגזרה שלמדים תחתיהם, יסוד  שהיה המזבח
שכתוב יסוד, טעונה עולה מה ז ז ז ז ):):):):מעולה, ד ד ד ד ,,,, הפר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  דם כל "ואת

אל  dlerdישפוך gafn ceqiודורש עולה "; של  דמה שמתן  מכאן , ים
דמם  זריקת והפסח, והמעשר  הבכור  אף היסוד , שכנגד  הקיר  על  ינתן

היה  שלא דרום, ובצד מזרח בצד לא אבל  היסוד ; כנגד  להיות צריכה
ג. למשנה בהקדמה כמבואר יסוד, ïúìéëàaשם äpL אותם שינה – ÄÈÇÂÄÈÈ

אכילתם: בדין  íéðäkìהכתוב ìëàð øBëaä,לכהנים נאכל  כולו – ÇÀÆÁÈÇÙÂÄ
בו  שנאמר שלמים, של  ושוק כחזה ולעבדיהם, ולבניהם לנשיהם

יח יח יח יח ):):):): יח יח יח יח ,,,, לך((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הימין וכשוק התנופה כחזה לך, יהיה "ובשרם

íãàיהיה"; ìëì øNònäå לכהנים ואין  לבעלים, כולו נאכל – ÀÇÇÂÅÀÈÈÈ
לעיל. שהזכרנו  כמו בו, חלק øéòäכל  ìëa ïéìëàðå,ירושלים – ÀÆÁÈÄÀÈÈÄ

קלים, קדשים שאר íãà)כדין ìëì) גורסים אינם המפרשים רוב – ÀÈÈÈ
לכהנים; אלא נאכל  אינו  הבכור  שהרי זו , éðLìפיסקה ,ìëàî ìëaÀÈÇÂÈÄÀÅ

ãçà äìéìå íéîé בבכור שכתוב כחזה ((((שם שם שם שם ):):):):– לך  יהיה "ובשרם ÈÄÀÇÀÈÆÈ
מה  שלמים, של ושוק לחזה הכתוב הקישו  – הימין" וכשוק התנופה

ימים  לשני נאכל בכור אף אחד , ולילה ימים לשני  נאכלין  שלמים
אחד  א א א א ).).).).ולילה נז נז נז נז ,,,, מה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  משלמים: אב בבנין למדים ומעשר

מעשר אף אחד, ולילה ימים לשני ונאכלים קלים קדשים שלמים
אחד  ולילה ימים לשני ונאכלין  קלים שם שם שם שם ).).).).קדשים –çñtä((((תוספותתוספותתוספותתוספות ÇÆÇ

הפסח, äìélaקרבן àlà ìëàð Bðéàבו שכתוב ח ח ח ח ):):):):– יביביביב,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÅÆÁÈÆÈÇÇÀÈ
בלי הבשר את פסח;"ואכלו  של הראשון  בליל  והיינו  הזה", BðéàåÀÅלה

úBöç ãò àlà ìëàðבגמרא ומבואר הלילה; בבבב),),),),– נז נז נז נז ,,,, ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ÆÁÈÆÈÇÂ
הפסח  אין  התורה שמן  הסובר, עזריה בן  אלעזר כרבי היא שמשנתנו

חצות"; עד "אלא לשון המשנה נקטה ולפיכך  חצות, עד אלא נאכל 
בברייתא שנינו כאן:((((שם שם שם שם ):):):):שכן  נאמר  אומר: עזריה בן  אלעזר רבי 

להלן ונאמר  הזה", בלילה הבשר את יביביביב):):):):"ואכלו שםשםשםשם,,,, "ועברתי((((שם שם שם שם 

חצות. עד  כאן  אף חצות, עד להלן מה הזה", בלילה מצרים בארץ
åéeðîì àlà ìëàð Bðéàå,זה פסח קרבן  על  שנימנו לאלה – ÀÅÆÁÈÆÈÄÀÈ

ד ד ד ד ):):):):שכתוב שםשםשםשם,,,, השה".((((שםשםשםשם על תכוסו  אכלו לפי  ìëàð"איש BðéàåÀÅÆÁÈ
éìö àlà בו שכתוב טטטט):):):):– שםשםשםשם,,,, ובשל((((שם שם שם שם  נא ממנו תאכלו  "אל ÆÈÈÄ

אש ". צלי  אם כי  במים, מבושל 
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‡çaænä Làøa ïèçML íéLã÷ éLã÷–éñBé éaøøîBà:ïBôva eèçLð elàk.éaøäãeäé øa éñBéøîBà:éöçî ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©©¦¥¥§¦¦§£©¨©¦¥©§¨¥¥£¦

ïBôvìå çaænä–ïBôvk;íBøcìå çaænä éöçî–íBøck.äøæòa íB÷î ìëa úBöî÷ð eéä úBçðnä,íéðôì ïéìëàðå ©¦§¥©§©¨©¨¥£¦©¦§¥©§©¨©¨©§¨¨¦§¨§¨¨¨£¨¨§¤¡¨¦¦§¦
äpäë éøëæì íéòìwä ïî,ìëàî ìëa,ìúBöç ãò äìéìå íBé. ¦©§¨¦§¦§¥§ª¨§¨©£¨§¨©§¨©£

·úéáøòî úéîBøc ïø÷ ìò úéNòð äúéä óBòä úàhç.äøLk äúéä íB÷î ìëa,dîB÷î äéä äæ àlà.GLeäL ©©¨¨§¨©£¥©¤¤§¦©£¨¦§¨¨¨§¨§¥¨¤¨¤¨¨§¨§¨
ähîlî úLnLî ïøwä dúBà äúéä íéøác,GLeäìòîìî äL:ähîlî–óBòä úàhç,úBLbääå,ícä éøéLe; §¨¦¨§¨¨©¤¤§©¤¤¦§©¨§¨¦§©§¨¦§©¨©©¨§©©¨§¨¥©¨

äìòîìî–ïéiäå íénä Ceqð,çøæna äaø àéäLk óBòä úìBòå. ¦§©§¨¦©©¦§©©¦§©¨§¤¦©¨©¦§¨

e`̀̀̀.oetva ehgyp eli`k .miycw iycwáéúëã('ë íù)äìåòã â"òàå ,íéîìùì øùë åìåëå äìåòì øùë åìåë ,êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå
:ïåôö íéðåòè íéîìù ïéàå ïåôö äðåòè.oetvk oetvle gafnd ivgn,øùë äìåòì åìåë êúòã à÷ìñ éàã .êéîìùì åéöçå êéúåìåòì åéöç äéì òîùîã

äì åøùëåä àìù ,íå÷î äì ÷éçãã äìåò êúòã à÷ìñ ,êéøèöéà ,êãéàå .àéòáéî íå÷î ìëá ïúèéçùù íéîìùì åìåë ,øùëã úøîà äìåòì åìåë àúùä
ùàø íäì øéùëä àì íå÷îä åäì ÷éçã àìã íéîìù ìáà ,çáæîä ùàø íäì øéùëä êëéôì ,íå÷îä íäì øöå úåáåøî úåìåòäù íéîòôå ,úåçåøä øàù

îä:éñåé éáøë äëìäå .ì"î÷ ,çáæ.mewn lka zevnwp eid:äöéî÷ì íå÷î áåúëä òá÷ àìã .ïåôö úåðåòè íðéàå.dpedk ixkfl mirlwd on miptláéúëã
(ç"é øáãîá):åúåà ìëàé øëæ ìë åðìëàú íéùã÷ä ùãå÷á äéì êéîñå ,íúçðî ìëìå íðáø÷ ìëì.zevg cr dlile meil:äãåú éîçì úçðîî ïðéôìéã

aaaa.zinexc ziaxrn oxwa ziyrp dzid serd z`hgàèåç úçðîá áéúëã ,úàèç äéåø÷ àèåç úçðîã íåùî('ä àø÷éå)ïúé àìå ïîù äéìò íéùé àì
úéáøòî ïø÷á äùâä äðåòèù åðéöî äçðîå ,úåìã éìãá äçðî úåéäì äëôäð úàèçã .äçðî äéåø÷ úàèçäù éîð òîùîå .àéä úàèç éë äðåáì äéìò

áéúëã úéîåøã(å íù)éðôìã ,úéîåøã úéáøòî çåø åæ øîåà éåä ,çáæîä éðô ìàå 'ä éðôì àåäù çåø åäæéà ,çáæîä éðô ìà 'ä éðôì ïøäà éðá äúåà áø÷ä
.úéîåøã úéáøòî ïø÷á äúãåáò óåòä úàèç óà ,úéîåøã úéáøòî ïø÷á äùâä äðåòè äçðî äîå ,ùáëä äéä íùù íåøãä àåä çáæîä éðôå ,áøòî àåä 'ä

:äúãåáò ø÷éò àéä äîã úàæäå.dxyk dzid mewn lka:äú÷éìîì.dnewn did df `l`:àøîâá äì ùøôî éëäå .äúàæäì.dhnln:àø÷ñä èåçî äèîì
.zeybdáéúëãë ,ïúöéî÷ íãå÷ úåçðî ìù('á íù):çáæîä ìà äùéâäå.mcd ixiiye÷øôá ïðéôìéãë .éîåøã ãåñé ìà êôåù äéä úåðåöéçä úåàèç ìù

:ïîå÷î åäæéà.mind jeqip:úåëåñä âçá.oiideäéä àìå ïéúéùä åéä íùù .íåé ìëá:íù íà éë êñðì øùôà.gxfna dax `idyk serd zlereø÷éòã

`xephxa yexit

i p y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

באה  משנתנו העזרה. של  בצפונה נשחטים קדשים שקדשי למדנו , הקודם בפרק
ללמד המשנה מוסיפה כן  תנאים. בזה נחלקו המזבח, בראש נשחטו  שאם ללמד ,

המנחה. מעשה בענין

íéLã÷ éLã÷,ציבור ושלמי אשמות חטאות, עולות, –ïèçML ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈ
çaænä Làøa,למעלה המזבח על  –elàk :øîBà éñBé éaø ÀÙÇÄÀÅÇÇÄÅÅÀÄ
ïBôva eèçLðשכתוב כשרים, והקרבנות כדינם, כא כא כא כא ):):):):– ככככ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÄÀÂÇÈ

ע  וזבחת לי תעשה אדמה ודורש"מזבח שלמיך", ואת עולותיך  את ליו 

שעולה  פי  על  אף כלומר  לשלמים, וכולו  לעולה כולו מכאן : יוסי  רבי
לשחיטת  גם ראוי  המזבח כל  צפון , טעונים אינם ושלמים צפון  טעונה

שלמים. לשחיטת וגם éöçîעולה :øîBà äãeäé øa éñBé éaøÇÄÅÇÀÈÅÅÂÄ
ïBôvìå çaænä, ולצפון מחציו  המזבח בראש שחטם –ïBôvk– ÇÄÀÅÇÀÇÈÇÈ

בצפון ; נשחטו  כאילו íBøcìåדינם çaænä éöçî מחציו אבל – ÅÂÄÇÄÀÅÇÀÇÈ
דרום, קלים;íBøckולצד בקדשים אלא שם כשרה השחיטה ואין  – ÇÈ

עולותיך את עליו  "וזבחת הכתוב את דורש יהודה בר  יוסי רבי  שכן
לשלמיך  וחציו  לעולותיך  חציו  – שלמיך" א א א א ).).).).ואת נח נח נח נח ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

äøæòa íB÷î ìëa úBöî÷ð eéä úBçðnä כתוב מנחה בקרבן  – ÇÀÈÈÄÀÈÀÈÈÈÂÈÈ
א א א א ----בבבב):):):): בבבב,,,, קרבנו ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יהיה סולת לה ' מנחה קרבן  תקריב כי  "ונפש 

הכהנים אהרן  בני אל  והביאה לבונה. עליה ונתן  שמן  עליה unweויצק
evnw `ln myn את הכהן  והקטיר לבונתה, כל על ומשמנה מסלתה

של הקמיצה שעבודת ללמד , משנתנו  ובאה המזבחה"; אזכרתה

בעזרה; מקום בכל נעשית והיא צפון , טעונה אינה ïéìëàðåÀÆÁÈÄהמנחות
íéòìwä ïî íéðôì, במקדש העזרה חומות ותוך במשכן , –éøëæì ÄÀÄÄÇÀÈÄÀÄÀÅ

äpäë שנאמר בלבד , זכרים לכהנים טטטט----יייי):):):):– יח יח יח יח ,,,, קרבנם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "כל  ÀËÈ
חטאתם... ולכל  מנחתם lk`iלכל  xkf lk ,eplk`z miycwd ycewa

eze`,"úBöç ãò äìéìå íBéì ,ìëàî ìëa ממנחת למדים שכך  – ÀÈÇÂÈÀÈÇÀÈÇÂ
תודה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).לחמי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אלו קרבנות העופות. קרבנות נקראים היונה בני  מן או  התורים מן שבאו הקרבנות
היו: בלבד סוגים ושני  יחיד . קרבנות העוף;`)היו משנתנוa)חטאת העוף. עולת

העוף. חטאת מעשה בענין ללמד  באה

úéáøòî úéîBøc ïø÷ ìò úéNòð äúéä óBòä úàhç– ÇÇÈÈÀÈÇÂÅÇÆÆÀÄÇÂÈÄ
בזוית  נעשו הדם, והזאת העוף מליקת דהיינו  העוף, בחטאת העבודות
בה  שכתוב ממנחה, זה למדים בגמרא המזבח. של  מערבית דרומית

ז ז ז ז ):):):): וווו,,,, איזוהי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבח", פני אל ה' לפני אהרן בני  אותה "הקרב
מערבית  רוח זו אומר: הווי המזבח"? פני  אל  ה' "לפני  שהיא רוח

כי  d'"דרומית iptl""המזבח ו "פני  ההיכל ; לפני שהוא מערב, הוא
בקרן  הגשה טעונה שמנחה ומכאן הכבש; היה ששם הדרום, הוא
אף  מערבית, דרומית בקרן  הגשה טעונה מנחה ומה מערבית. דרומית

העוף oaxwaחטאת ixdy ,dgpn diexw z`hgy mi`ven ep`e li`ed)
e` mixezl zbyn eci oi`yk ,dgpn zeidl z`hgd dktdp cxeie dler

(dpei ipalמערבית דרומית בקרן  בבבב).).).).עבודתה סגסגסגסג,,,, íB÷î((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ìëaÀÈÈ
äøLk äúéä,מליקתה –dîB÷î äéä äæ àlàלהזאתה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÈÀÈÀÅÈÆÈÆÈÈÀÈ

ששםשם שם שם שם );););); מפרש : ישראל " "תפארת ziaxrn)ובעל  zinexc oxwa)
לפיכך בדרך, ויאבד  מועט ודמה והואיל דמה, להזאת מקומה היה

מותר הדין  מצד אבל ההזאה, במקום שם נעשית המליקה אף היתה
בעזרה. מקום בכל  GLeïøwäלמלקה dúBà äúéä íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÀÈÈÇÆÆ

מערבית, דרומית –ähîlî úLnLî,הסיקרא מחוט למטה – ÀÇÆÆÄÀÇÈ
GLeäL,משמשת היתה דברים –äìòîìî בקרן המזבח בראש – ÀÈÄÀÇÀÈ

דלקמן:ähîlîזו: עבודות שלושה זו  בזוית עושים היו –.` ÄÀÇÈ
óBòä úàhç ששנינו כמו העוף, חטאת של  והזאתה מליקתה – ÇÇÈ

במשנתנו; קודם aúBLbääå.למעלה המזבח אל  המנחות של – ÀÇÇÈ
שכתוב כמו  ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):קמיצתן , בבבב,,,, קרבנך...((((ויקראויקראויקראויקרא מרחשת מנחת "ואם

הכהן  אל gafndוהקריבה l` dyibde הכתוב את למעלה הבאנו  וכבר ,"
מערבית; דרומית בקרן  הגשה טעונה שמנחה ללמד, béøéLeÀÈÅ.הבא

ícä בזוית דרומי יסוד  על אותם שופכים שהיו  הקרבנות, כל של  – ÇÈ
יסוד על  שופכים היו דמם ששיירי הפנימיות החטאות מן חוץ זו ,

הקודם. בפרק שלמדנו כמו העבודות äìòîìîמערבי, שלוש היו  – ÄÀÇÀÈ
íénä`.דלקמן : Ceqðהסוכות בחג טטטט););););– ד ד ד ד ,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  משנה משנה משנה משנה  a.((((עייןעייןעייןעיין ÄÇÇÄ
ïéiäåשל ותמיד  שחר של תמיד  הקרבת בשעת יום בכל שמנסכים – ÀÇÇÄ

ש הספל  היה המזבח בראש זו  ובקרן היין ערב, לתוכו מנסכין 
והוא  לשיתין , הנסכים ויורדים שותתים שבו נקב, היה ובאמצעיתו

המזבח בצד הקרקע שתחת מערה כמין גדול  ישראלישראלישראלישראל");");");");חלל  ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

çøænaגגגג.... äaø àéäLk óBòä úìBòåשל מקומה עיקר שכן  – ÀÇÈÀÆÄÇÈÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyy wxt migaf zkqn

‚çaænì íéìBòä ìk,ïéîé Cøc ïéìBò,ìàîN Cøc ïéãøBéå ïéôéwîe,ïî õeçì äìBòäGLelà íéøác äL,eéäL ¨¨¦©¦§¥©¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ¦¨¤¦§¨§¨¦¥¤¨
íéìBò,á÷òì íéøæBçå. ¦§§¦¤¨¥
„úéNòð äúéä ãöék óBòä úàhç?dtøò ìenî dLàø úà ÷ìBî äéä,ìécáî Bðéàå.øé÷ ìò dîcî äfîe ©©¨¥©¨§¨©£¥¨¨¥¤Ÿ¨¦¨§¨§¥©§¦©¤¦¨¨©¦

çaænä.ãBñéä ìò ävîúî äéä ícä éøéL.dîc àlà çaænì ïéà,íéðäkì dlëå. ©¦§¥©§¨¥©¨¨¨¦§©¤©©§¥©¦§¥©¤¨¨¨§ª¨©Ÿ£¦
‰úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò?Láka äìò,ááBqì äðôe,úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àa,dLàø úà ÷ìBî äéä ©¨¥©¨§¨©£¥¨¨©¤¤¨¨©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦¨¨¥¤Ÿ¨

áéúëãë ,äöåðå äàøåî íù ÷åøæì ïùãä úéáì äáåø÷ù éðôî ,úéçøæî úéîåøã ïø÷á äîå÷î('à íù)íù äáø àéäùëå .ïùãä íå÷î ìà 'åâå äúåà êéìùäå
äëåîñ àéä óàù ,úéáøòî úéîåøã ïø÷ì åì àá ,äìòîì úéùòð óåòä úìåòã ááåñá ãåîòì íå÷î äæì ïéàå úåìåòá íé÷åñò ïø÷ä äúåàá äáøä íéðäë ùéù

:çáæî ìù åîåøãìå ùáë ìù åçøæîá äéä ùáëì êåîñ ïùãä úéáù ,úåðø÷ éúù øàùî øúåé ïùãä úéáì
bbbb.l`ny jxc mitiwneìù åáøòîá íéãøåéå ,àøåðöá íéøáà êôäì åà äëøòî øåãéñìå úåàèç éîã ïúîì ïåâë .äãåáò éëøö ìéáùá çáæîä úà íéôé÷î

:ïúééìòá çáæîì ïéìåòä ìàîù àéäù ùáë.el` mixac 'bl dlerd on uegàåäùëù ,óåòä úìåòå ïééäå íéîä êåñéð ïäù ,úéîåøã úéáøòî ïø÷á íéùòðä
êøã äðåô àåäù ãåòá çáæîä ïùòá åðùòúé àîù ,ïééäå íéîä êåñéðá .åúééìò êøã á÷ò ìò øæåç øîâùëå ïø÷ä äúåàá ìàîùì ááåñì äðåô çáæîì äìåò

é÷îå ïéîé:úåîúå ïùòúú àîù éîð óåòä úìåòå .íéîéîú íéëñðä åéäéù íäéëñðå íëì åéäé íéîéîú ïðéòá ïðàå ,ïçéøå ïîòè åâéôéå ìàîùì ó
cccc.dy`x z` wlen didóøåòä äéäéù åãé áâ ãöì óåò ìù åéðôå åãé éáâ ìò óåòäå ,úéìàîùä åãé ìù äöéî÷å úøæ åéúåòáöà éúùá äéôâ éúù æçåà

:ùã÷îáù úåù÷ úåãåáòî úçà åæå .åðøôöá ÷ìåîå .äîàå òáöà åéúåòáöà éúù ìù áçåø ìò ïåøâä åøàåö çúåîå ,äìòîì.lican epi`e.óåâä ïî ùàøä
ìå áéúëãë ,÷ìåîå åãáì ãçà ïîéñ ìèåðå äð÷ì åà èùåì òéâîù ãò åîò øùá áåøå ú÷øôîå äøãù êúåç àìà:ìéãáé à.dncn dfne.äæîå óåòá æçåà

:óåò ìù åôåâá àìà òáöàá àìå éìëá àì äæî äéä àìù.dvnzn didúàèçáã .ãåñéì ãøåéå äöîúî íãäå øé÷á å÷çåãå çáæîì åú÷éìî úéá áø÷îù
áéúë óåòä('ä àø÷éå)øé÷ äæ øîåà éåä .ãåñéì ïéöîúî åìù íéøéùäù øé÷ åäæéà ,çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå çáæîä øé÷ ìò úàèçä íãî äæäå

äèîì èåçäù ááåñä ïî äìòîì äùåòù ïåéë ,ááåñì äöîúî äéäù íéîòô ,äìòîìå èåçä ïî åðééäã ,ïåéìòä øé÷ éàã .äèîìå èåçä ïî åðééäã ,ïåúçúä
:äîà ááåñä ïî

dddd.yaka dlräìòîì úéùòð äîäá úàèçã ,àëôéà äîäááå .ãáìá óåòä úàèçá àìà ,ãåñé óåòä úìåòá áéúë àìã ,äìòîì úéùòð óåòä úìåòù éôì
áéúëã äèîì äîäá úìåòå ,çáæîä úåðø÷ äá áéúëã('ã íù):äìåòá ãåñéä äìú ,äìåòä çáæî ãåñé ìà.zigxfn zinexc oxwl el `aäáåø÷ àéäù éôì

`xephxa yexit

קרובה  זו שקרן  מפני מזרחית, דרומית בקרן  היה למליקתה העוף עולת

המּוראה את שם לזרוק הדשן  שכתוב(wtfd)לבית כמו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא בנוצתה,

טז טז טז טז ):):):): קדמה א א א א ,,,, המזבח אצל  אותה והשליך בנוצתה, מּוראתו את "והסיר 

אבל  הדשן"; מקום daxאל  `idyk עסוקים היו כהנים שהרבה שם,
גם  העוף עולות מולקים היו  מזרחית, דרומית בקרן  העוף בעולות

הדשן  לבית סמוכה זו קרן  ואף הואיל  למעלה, מערבית דרומית בקרן 
ולדרומו  הכבש של במזרחו  היה הדשן שבית הקרנות, משאר  יותר 

המזבח. של
i y i l y m e i
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בקרן למעלה נעשים היו  דברים ששלושה הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
יורדים  היו וכיצד למזבח עולים היו  כיצד  ללמד , משנתנו באה מערבית, דרומית

ממנו.

çaænì íéìBòä ìk,המזבח אל  בכבש  העולים הכהנים כל – ÈÈÄÇÄÀÅÇ
ïéîé Cøc ïéìBò היה שהכבש הכבש, של  מזרחו בצד  דהיינו  – ÄÆÆÈÄ

המזבח, של דמיïéôéwîeבדרומו  למתן  כגון  לעבודה, המזבח את – ÇÄÄ
וכדומה, המערכה לסידור או  ìàîNחטאות Cøc ïéãøBéåבצד – ÀÀÄÆÆÀÙ

הכבש, של  GLìמערבו  äìBòä ïî õeçelà íéøác äL– ÄÈÆÄÀÈÀÈÄÅ
הנעשים  הקודמת, במשנה והם:ששנינו מערבית דרומית בקרן  למעלה

העוף, ועולת והיין המים á÷òìניסוך íéøæBçå ,íéìBò eéäL– ÆÈÄÀÀÄÆÈÅ
את  ומקיפין ימין דרך עולים היו לא למזבח, הכהנים עולים כשהיו 
ולאחר מערבית, דרומית לקרן שמאל דרך מיד  עולים היו  אלא המזבח,

מבואר בגמרא שעלו . בדרך חוזרים היו  העבודה, את מסיימים שהיו
oiideהטעם: mind jeqipa,המערכה מעשן הנסכים יתעשנו  שמא –

דרומית  לקרן  להגיע כדי המזבח את שיקיף עד  שמא שחוששים, כלומר
כתוב והרי  הנסכים, יתקלקלו לא לא לא לא ):):):):מערבית כח כח כח כח ,,,, יהיו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "תמימים

תמימים; יהיו  הנסכים שאף – ונסכיהם" serdלכם zlerae שמא –
המערכה. מעשן העוף ימות
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העוף. חטאת מעשה בענין ממשיכה משנתנו

dLàø úà ÷ìBî äéä ?úéNòð äúéä ãöék óBòä úàhçÇÇÈÅÇÈÀÈÇÂÅÈÈÅÆÙÈ

dtøò ìenî את הימנית ידו  שבאגודל בצפורנו חותך היה הכהן  – ÄÈÀÈ
הצואר, מאחורי  היינו  ערפה, ממול  העוף חטאת של BðéàåÀÅראשה

ìécáî המפרקת ואת השדרה את קוצץ אלא הגוף, מן הראש את – ÇÀÄ
(x`evd mvr).מהם אחד של  רובו וחותך לקנה או  לוושט שמגיע עד 

dîcî äfîe ולא בכלי לא מזה היה שלא ומזה, בעוף אוחז – ÇÆÄÈÈ
עוף, של  בגופו אלא çaænäבאצבע, øé÷ ìò מחוט למטה – ÇÄÇÄÀÅÇ

ב). (משנה לעיל שלמדנו כמו  ävîúîהסיקרא äéä ícä éøéLÀÈÅÇÈÈÈÄÀÇÆ
בכוח, בו  ולוחץ המזבח לקיר מליקתו  בית מקרב היה ההזאה לאחר –

מתמצה היה ãBñéä(hgqp)והדם ìò,למטה ויורד  שותת שהיה – ÇÇÀ
העוף בחטאת שכתוב כמו טטטט):):):):ליסוד, הההה,,,, החטאת ((((ויקראויקראויקראויקרא מדם "והזה

המזבח". יסוד  אל  ימצה בדם והנשאר  המזבח קיר  çaænìעל ïéàÅÇÄÀÅÇ
dîc àlà,המזבח על וממצים מזים היו  העוף חטאת של דמה רק – ÆÈÈÈ

íéðäkì dlëå.לכהנים נאכלת כולה – ÀËÈÇÙÂÄ

i r i a x m e i
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ללמד משנתנו  באה העוף, חטאת מעשה בענין  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 

העוף. עולת מעשה בענין

Láka äìò ?úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò הכהן עלה – ÇÈÅÇÈÀÈÇÂÅÈÈÇÆÆ
בקרן  למעלה נעשית היתה העוף שעולת לפי  המזבח, של בכבש

ב), (משנה לעיל שנינו שכבר  כמו  מזרחית, ááBqìדרומית äðôe– ÈÈÇÅ
כוונת  שאין מפרשים, ויש הסובב; אל בו ועלה הקטן  לכבש  ופנה

אמות  שש  בגובה שהיה המזבח, את הסובב האמצעי לריבוע המשנה
העזרה mcewd),מרצפת wxta b dpynl dncwda xeivd d`x) הכוונה אלא

"סובב" נקרא הוא שגם המזבח, ראש  שעל  הכהנים הילוך  למקום כאן 
ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  úéçøæî("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות úéîBøc ïø÷ì Bì àaÈÀÆÆÀÄÄÀÈÄ

לבית  קרובה שהיא מפני העוף, עולת של  מליקתה מקום שהיא –
ב, במשנה שבארנו  כמו ìenîהדשן , dLàø úà ÷ìBî äéäÈÈÅÆÙÈÄ

dtøò,העוף בחטאת שבארנו כמו –ìécáîe מן הראש את – ÈÀÈÇÀÄ
למדים, נמצאנו יבדיל", "ולא העוף: בחטאת וכתוב שהואיל הגוף,

מבדיל העוף çaænä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שבעולת øé÷ ìò dîc úà ävîîeÀÇÆÆÈÈÇÄÇÄÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡çaænä Làøa ïèçML íéLã÷ éLã÷–éñBé éaøøîBà:ïBôva eèçLð elàk.éaøäãeäé øa éñBéøîBà:éöçî ¨§¥¨¨¦¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©©¦¥¥§¦¦§£©¨©¦¥©§¨¥¥£¦

ïBôvìå çaænä–ïBôvk;íBøcìå çaænä éöçî–íBøck.äøæòa íB÷î ìëa úBöî÷ð eéä úBçðnä,íéðôì ïéìëàðå ©¦§¥©§©¨©¨¥£¦©¦§¥©§©¨©¨©§¨¨¦§¨§¨¨¨£¨¨§¤¡¨¦¦§¦
äpäë éøëæì íéòìwä ïî,ìëàî ìëa,ìúBöç ãò äìéìå íBé. ¦©§¨¦§¦§¥§ª¨§¨©£¨§¨©§¨©£

·úéáøòî úéîBøc ïø÷ ìò úéNòð äúéä óBòä úàhç.äøLk äúéä íB÷î ìëa,dîB÷î äéä äæ àlà.GLeäL ©©¨¨§¨©£¥©¤¤§¦©£¨¦§¨¨¨§¨§¥¨¤¨¤¨¨§¨§¨
ähîlî úLnLî ïøwä dúBà äúéä íéøác,GLeäìòîìî äL:ähîlî–óBòä úàhç,úBLbääå,ícä éøéLe; §¨¦¨§¨¨©¤¤§©¤¤¦§©¨§¨¦§©§¨¦§©¨©©¨§©©¨§¨¥©¨

äìòîìî–ïéiäå íénä Ceqð,çøæna äaø àéäLk óBòä úìBòå. ¦§©§¨¦©©¦§©©¦§©¨§¤¦©¨©¦§¨

e`̀̀̀.oetva ehgyp eli`k .miycw iycwáéúëã('ë íù)äìåòã â"òàå ,íéîìùì øùë åìåëå äìåòì øùë åìåë ,êéîìù úàå êéúåìåò úà åéìò úçáæå
:ïåôö íéðåòè íéîìù ïéàå ïåôö äðåòè.oetvk oetvle gafnd ivgn,øùë äìåòì åìåë êúòã à÷ìñ éàã .êéîìùì åéöçå êéúåìåòì åéöç äéì òîùîã

äì åøùëåä àìù ,íå÷î äì ÷éçãã äìåò êúòã à÷ìñ ,êéøèöéà ,êãéàå .àéòáéî íå÷î ìëá ïúèéçùù íéîìùì åìåë ,øùëã úøîà äìåòì åìåë àúùä
ùàø íäì øéùëä àì íå÷îä åäì ÷éçã àìã íéîìù ìáà ,çáæîä ùàø íäì øéùëä êëéôì ,íå÷îä íäì øöå úåáåøî úåìåòäù íéîòôå ,úåçåøä øàù

îä:éñåé éáøë äëìäå .ì"î÷ ,çáæ.mewn lka zevnwp eid:äöéî÷ì íå÷î áåúëä òá÷ àìã .ïåôö úåðåòè íðéàå.dpedk ixkfl mirlwd on miptláéúëã
(ç"é øáãîá):åúåà ìëàé øëæ ìë åðìëàú íéùã÷ä ùãå÷á äéì êéîñå ,íúçðî ìëìå íðáø÷ ìëì.zevg cr dlile meil:äãåú éîçì úçðîî ïðéôìéã

aaaa.zinexc ziaxrn oxwa ziyrp dzid serd z`hgàèåç úçðîá áéúëã ,úàèç äéåø÷ àèåç úçðîã íåùî('ä àø÷éå)ïúé àìå ïîù äéìò íéùé àì
úéáøòî ïø÷á äùâä äðåòèù åðéöî äçðîå ,úåìã éìãá äçðî úåéäì äëôäð úàèçã .äçðî äéåø÷ úàèçäù éîð òîùîå .àéä úàèç éë äðåáì äéìò

áéúëã úéîåøã(å íù)éðôìã ,úéîåøã úéáøòî çåø åæ øîåà éåä ,çáæîä éðô ìàå 'ä éðôì àåäù çåø åäæéà ,çáæîä éðô ìà 'ä éðôì ïøäà éðá äúåà áø÷ä
.úéîåøã úéáøòî ïø÷á äúãåáò óåòä úàèç óà ,úéîåøã úéáøòî ïø÷á äùâä äðåòè äçðî äîå ,ùáëä äéä íùù íåøãä àåä çáæîä éðôå ,áøòî àåä 'ä

:äúãåáò ø÷éò àéä äîã úàæäå.dxyk dzid mewn lka:äú÷éìîì.dnewn did df `l`:àøîâá äì ùøôî éëäå .äúàæäì.dhnln:àø÷ñä èåçî äèîì
.zeybdáéúëãë ,ïúöéî÷ íãå÷ úåçðî ìù('á íù):çáæîä ìà äùéâäå.mcd ixiiye÷øôá ïðéôìéãë .éîåøã ãåñé ìà êôåù äéä úåðåöéçä úåàèç ìù

:ïîå÷î åäæéà.mind jeqip:úåëåñä âçá.oiideäéä àìå ïéúéùä åéä íùù .íåé ìëá:íù íà éë êñðì øùôà.gxfna dax `idyk serd zlereø÷éòã

`xephxa yexit
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באה  משנתנו העזרה. של  בצפונה נשחטים קדשים שקדשי למדנו , הקודם בפרק
ללמד המשנה מוסיפה כן  תנאים. בזה נחלקו המזבח, בראש נשחטו  שאם ללמד ,

המנחה. מעשה בענין

íéLã÷ éLã÷,ציבור ושלמי אשמות חטאות, עולות, –ïèçML ÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈ
çaænä Làøa,למעלה המזבח על  –elàk :øîBà éñBé éaø ÀÙÇÄÀÅÇÇÄÅÅÀÄ
ïBôva eèçLðשכתוב כשרים, והקרבנות כדינם, כא כא כא כא ):):):):– ככככ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÄÀÂÇÈ

ע  וזבחת לי תעשה אדמה ודורש"מזבח שלמיך", ואת עולותיך  את ליו 

שעולה  פי  על  אף כלומר  לשלמים, וכולו  לעולה כולו מכאן : יוסי  רבי
לשחיטת  גם ראוי  המזבח כל  צפון , טעונים אינם ושלמים צפון  טעונה

שלמים. לשחיטת וגם éöçîעולה :øîBà äãeäé øa éñBé éaøÇÄÅÇÀÈÅÅÂÄ
ïBôvìå çaænä, ולצפון מחציו  המזבח בראש שחטם –ïBôvk– ÇÄÀÅÇÀÇÈÇÈ

בצפון ; נשחטו  כאילו íBøcìåדינם çaænä éöçî מחציו אבל – ÅÂÄÇÄÀÅÇÀÇÈ
דרום, קלים;íBøckולצד בקדשים אלא שם כשרה השחיטה ואין  – ÇÈ

עולותיך את עליו  "וזבחת הכתוב את דורש יהודה בר  יוסי רבי  שכן
לשלמיך  וחציו  לעולותיך  חציו  – שלמיך" א א א א ).).).).ואת נח נח נח נח ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  ((((גמראגמראגמראגמרא

äøæòa íB÷î ìëa úBöî÷ð eéä úBçðnä כתוב מנחה בקרבן  – ÇÀÈÈÄÀÈÀÈÈÈÂÈÈ
א א א א ----בבבב):):):): בבבב,,,, קרבנו ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יהיה סולת לה ' מנחה קרבן  תקריב כי  "ונפש 

הכהנים אהרן  בני אל  והביאה לבונה. עליה ונתן  שמן  עליה unweויצק
evnw `ln myn את הכהן  והקטיר לבונתה, כל על ומשמנה מסלתה

של הקמיצה שעבודת ללמד , משנתנו  ובאה המזבחה"; אזכרתה

בעזרה; מקום בכל נעשית והיא צפון , טעונה אינה ïéìëàðåÀÆÁÈÄהמנחות
íéòìwä ïî íéðôì, במקדש העזרה חומות ותוך במשכן , –éøëæì ÄÀÄÄÇÀÈÄÀÄÀÅ

äpäë שנאמר בלבד , זכרים לכהנים טטטט----יייי):):):):– יח יח יח יח ,,,, קרבנם ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "כל  ÀËÈ
חטאתם... ולכל  מנחתם lk`iלכל  xkf lk ,eplk`z miycwd ycewa

eze`,"úBöç ãò äìéìå íBéì ,ìëàî ìëa ממנחת למדים שכך  – ÀÈÇÂÈÀÈÇÀÈÇÂ
תודה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).לחמי

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אלו קרבנות העופות. קרבנות נקראים היונה בני  מן או  התורים מן שבאו הקרבנות
היו: בלבד סוגים ושני  יחיד . קרבנות העוף;`)היו משנתנוa)חטאת העוף. עולת

העוף. חטאת מעשה בענין ללמד  באה

úéáøòî úéîBøc ïø÷ ìò úéNòð äúéä óBòä úàhç– ÇÇÈÈÀÈÇÂÅÇÆÆÀÄÇÂÈÄ
בזוית  נעשו הדם, והזאת העוף מליקת דהיינו  העוף, בחטאת העבודות
בה  שכתוב ממנחה, זה למדים בגמרא המזבח. של  מערבית דרומית

ז ז ז ז ):):):): וווו,,,, איזוהי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המזבח", פני אל ה' לפני אהרן בני  אותה "הקרב
מערבית  רוח זו אומר: הווי המזבח"? פני  אל  ה' "לפני  שהיא רוח

כי  d'"דרומית iptl""המזבח ו "פני  ההיכל ; לפני שהוא מערב, הוא
בקרן  הגשה טעונה שמנחה ומכאן הכבש; היה ששם הדרום, הוא
אף  מערבית, דרומית בקרן  הגשה טעונה מנחה ומה מערבית. דרומית

העוף oaxwaחטאת ixdy ,dgpn diexw z`hgy mi`ven ep`e li`ed)
e` mixezl zbyn eci oi`yk ,dgpn zeidl z`hgd dktdp cxeie dler

(dpei ipalמערבית דרומית בקרן  בבבב).).).).עבודתה סגסגסגסג,,,, íB÷î((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ìëaÀÈÈ
äøLk äúéä,מליקתה –dîB÷î äéä äæ àlàלהזאתה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÈÀÈÀÅÈÆÈÆÈÈÀÈ

ששםשם שם שם שם );););); מפרש : ישראל " "תפארת ziaxrn)ובעל  zinexc oxwa)
לפיכך בדרך, ויאבד  מועט ודמה והואיל דמה, להזאת מקומה היה

מותר הדין  מצד אבל ההזאה, במקום שם נעשית המליקה אף היתה
בעזרה. מקום בכל  GLeïøwäלמלקה dúBà äúéä íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÀÈÈÇÆÆ

מערבית, דרומית –ähîlî úLnLî,הסיקרא מחוט למטה – ÀÇÆÆÄÀÇÈ
GLeäL,משמשת היתה דברים –äìòîìî בקרן המזבח בראש – ÀÈÄÀÇÀÈ

דלקמן:ähîlîזו: עבודות שלושה זו  בזוית עושים היו –.` ÄÀÇÈ
óBòä úàhç ששנינו כמו העוף, חטאת של  והזאתה מליקתה – ÇÇÈ

במשנתנו; קודם aúBLbääå.למעלה המזבח אל  המנחות של – ÀÇÇÈ
שכתוב כמו  ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):קמיצתן , בבבב,,,, קרבנך...((((ויקראויקראויקראויקרא מרחשת מנחת "ואם

הכהן  אל gafndוהקריבה l` dyibde הכתוב את למעלה הבאנו  וכבר ,"
מערבית; דרומית בקרן  הגשה טעונה שמנחה ללמד, béøéLeÀÈÅ.הבא

ícä בזוית דרומי יסוד  על אותם שופכים שהיו  הקרבנות, כל של  – ÇÈ
יסוד על  שופכים היו דמם ששיירי הפנימיות החטאות מן חוץ זו ,

הקודם. בפרק שלמדנו כמו העבודות äìòîìîמערבי, שלוש היו  – ÄÀÇÀÈ
íénä`.דלקמן : Ceqðהסוכות בחג טטטט););););– ד ד ד ד ,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  משנה משנה משנה משנה  a.((((עייןעייןעייןעיין ÄÇÇÄ
ïéiäåשל ותמיד  שחר של תמיד  הקרבת בשעת יום בכל שמנסכים – ÀÇÇÄ

ש הספל  היה המזבח בראש זו  ובקרן היין ערב, לתוכו מנסכין 
והוא  לשיתין , הנסכים ויורדים שותתים שבו נקב, היה ובאמצעיתו

המזבח בצד הקרקע שתחת מערה כמין גדול  ישראלישראלישראלישראל");");");");חלל  ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

çøænaגגגג.... äaø àéäLk óBòä úìBòåשל מקומה עיקר שכן  – ÀÇÈÀÆÄÇÈÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚çaænì íéìBòä ìk,ïéîé Cøc ïéìBò,ìàîN Cøc ïéãøBéå ïéôéwîe,ïî õeçì äìBòäGLelà íéøác äL,eéäL ¨¨¦©¦§¥©¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ¦¨¤¦§¨§¨¦¥¤¨
íéìBò,á÷òì íéøæBçå. ¦§§¦¤¨¥
„úéNòð äúéä ãöék óBòä úàhç?dtøò ìenî dLàø úà ÷ìBî äéä,ìécáî Bðéàå.øé÷ ìò dîcî äfîe ©©¨¥©¨§¨©£¥¨¨¥¤Ÿ¨¦¨§¨§¥©§¦©¤¦¨¨©¦

çaænä.ãBñéä ìò ävîúî äéä ícä éøéL.dîc àlà çaænì ïéà,íéðäkì dlëå. ©¦§¥©§¨¥©¨¨¨¦§©¤©©§¥©¦§¥©¤¨¨¨§ª¨©Ÿ£¦
‰úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò?Láka äìò,ááBqì äðôe,úéçøæî úéîBøc ïø÷ì Bì àa,dLàø úà ÷ìBî äéä ©¨¥©¨§¨©£¥¨¨©¤¤¨¨©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦¨¨¥¤Ÿ¨

áéúëãë ,äöåðå äàøåî íù ÷åøæì ïùãä úéáì äáåø÷ù éðôî ,úéçøæî úéîåøã ïø÷á äîå÷î('à íù)íù äáø àéäùëå .ïùãä íå÷î ìà 'åâå äúåà êéìùäå
äëåîñ àéä óàù ,úéáøòî úéîåøã ïø÷ì åì àá ,äìòîì úéùòð óåòä úìåòã ááåñá ãåîòì íå÷î äæì ïéàå úåìåòá íé÷åñò ïø÷ä äúåàá äáøä íéðäë ùéù

:çáæî ìù åîåøãìå ùáë ìù åçøæîá äéä ùáëì êåîñ ïùãä úéáù ,úåðø÷ éúù øàùî øúåé ïùãä úéáì
bbbb.l`ny jxc mitiwneìù åáøòîá íéãøåéå ,àøåðöá íéøáà êôäì åà äëøòî øåãéñìå úåàèç éîã ïúîì ïåâë .äãåáò éëøö ìéáùá çáæîä úà íéôé÷î

:ïúééìòá çáæîì ïéìåòä ìàîù àéäù ùáë.el` mixac 'bl dlerd on uegàåäùëù ,óåòä úìåòå ïééäå íéîä êåñéð ïäù ,úéîåøã úéáøòî ïø÷á íéùòðä
êøã äðåô àåäù ãåòá çáæîä ïùòá åðùòúé àîù ,ïééäå íéîä êåñéðá .åúééìò êøã á÷ò ìò øæåç øîâùëå ïø÷ä äúåàá ìàîùì ááåñì äðåô çáæîì äìåò

é÷îå ïéîé:úåîúå ïùòúú àîù éîð óåòä úìåòå .íéîéîú íéëñðä åéäéù íäéëñðå íëì åéäé íéîéîú ïðéòá ïðàå ,ïçéøå ïîòè åâéôéå ìàîùì ó
cccc.dy`x z` wlen didóøåòä äéäéù åãé áâ ãöì óåò ìù åéðôå åãé éáâ ìò óåòäå ,úéìàîùä åãé ìù äöéî÷å úøæ åéúåòáöà éúùá äéôâ éúù æçåà

:ùã÷îáù úåù÷ úåãåáòî úçà åæå .åðøôöá ÷ìåîå .äîàå òáöà åéúåòáöà éúù ìù áçåø ìò ïåøâä åøàåö çúåîå ,äìòîì.lican epi`e.óåâä ïî ùàøä
ìå áéúëãë ,÷ìåîå åãáì ãçà ïîéñ ìèåðå äð÷ì åà èùåì òéâîù ãò åîò øùá áåøå ú÷øôîå äøãù êúåç àìà:ìéãáé à.dncn dfne.äæîå óåòá æçåà

:óåò ìù åôåâá àìà òáöàá àìå éìëá àì äæî äéä àìù.dvnzn didúàèçáã .ãåñéì ãøåéå äöîúî íãäå øé÷á å÷çåãå çáæîì åú÷éìî úéá áø÷îù
áéúë óåòä('ä àø÷éå)øé÷ äæ øîåà éåä .ãåñéì ïéöîúî åìù íéøéùäù øé÷ åäæéà ,çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå çáæîä øé÷ ìò úàèçä íãî äæäå

äèîì èåçäù ááåñä ïî äìòîì äùåòù ïåéë ,ááåñì äöîúî äéäù íéîòô ,äìòîìå èåçä ïî åðééäã ,ïåéìòä øé÷ éàã .äèîìå èåçä ïî åðééäã ,ïåúçúä
:äîà ááåñä ïî

dddd.yaka dlräìòîì úéùòð äîäá úàèçã ,àëôéà äîäááå .ãáìá óåòä úàèçá àìà ,ãåñé óåòä úìåòá áéúë àìã ,äìòîì úéùòð óåòä úìåòù éôì
áéúëã äèîì äîäá úìåòå ,çáæîä úåðø÷ äá áéúëã('ã íù):äìåòá ãåñéä äìú ,äìåòä çáæî ãåñé ìà.zigxfn zinexc oxwl el `aäáåø÷ àéäù éôì

`xephxa yexit

קרובה  זו שקרן  מפני מזרחית, דרומית בקרן  היה למליקתה העוף עולת

המּוראה את שם לזרוק הדשן  שכתוב(wtfd)לבית כמו  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא בנוצתה,

טז טז טז טז ):):):): קדמה א א א א ,,,, המזבח אצל  אותה והשליך בנוצתה, מּוראתו את "והסיר 

אבל  הדשן"; מקום daxאל  `idyk עסוקים היו כהנים שהרבה שם,
גם  העוף עולות מולקים היו  מזרחית, דרומית בקרן  העוף בעולות

הדשן  לבית סמוכה זו קרן  ואף הואיל  למעלה, מערבית דרומית בקרן 
ולדרומו  הכבש של במזרחו  היה הדשן שבית הקרנות, משאר  יותר 

המזבח. של
i y i l y m e i
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בקרן למעלה נעשים היו  דברים ששלושה הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
יורדים  היו וכיצד למזבח עולים היו  כיצד  ללמד , משנתנו באה מערבית, דרומית

ממנו.

çaænì íéìBòä ìk,המזבח אל  בכבש  העולים הכהנים כל – ÈÈÄÇÄÀÅÇ
ïéîé Cøc ïéìBò היה שהכבש הכבש, של  מזרחו בצד  דהיינו  – ÄÆÆÈÄ

המזבח, של דמיïéôéwîeבדרומו  למתן  כגון  לעבודה, המזבח את – ÇÄÄ
וכדומה, המערכה לסידור או  ìàîNחטאות Cøc ïéãøBéåבצד – ÀÀÄÆÆÀÙ

הכבש, של  GLìמערבו  äìBòä ïî õeçelà íéøác äL– ÄÈÆÄÀÈÀÈÄÅ
הנעשים  הקודמת, במשנה והם:ששנינו מערבית דרומית בקרן  למעלה

העוף, ועולת והיין המים á÷òìניסוך íéøæBçå ,íéìBò eéäL– ÆÈÄÀÀÄÆÈÅ
את  ומקיפין ימין דרך עולים היו לא למזבח, הכהנים עולים כשהיו 
ולאחר מערבית, דרומית לקרן שמאל דרך מיד  עולים היו  אלא המזבח,

מבואר בגמרא שעלו . בדרך חוזרים היו  העבודה, את מסיימים שהיו
oiideהטעם: mind jeqipa,המערכה מעשן הנסכים יתעשנו  שמא –

דרומית  לקרן  להגיע כדי המזבח את שיקיף עד  שמא שחוששים, כלומר
כתוב והרי  הנסכים, יתקלקלו לא לא לא לא ):):):):מערבית כח כח כח כח ,,,, יהיו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "תמימים

תמימים; יהיו  הנסכים שאף – ונסכיהם" serdלכם zlerae שמא –
המערכה. מעשן העוף ימות
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העוף. חטאת מעשה בענין ממשיכה משנתנו

dLàø úà ÷ìBî äéä ?úéNòð äúéä ãöék óBòä úàhçÇÇÈÅÇÈÀÈÇÂÅÈÈÅÆÙÈ

dtøò ìenî את הימנית ידו  שבאגודל בצפורנו חותך היה הכהן  – ÄÈÀÈ
הצואר, מאחורי  היינו  ערפה, ממול  העוף חטאת של BðéàåÀÅראשה

ìécáî המפרקת ואת השדרה את קוצץ אלא הגוף, מן הראש את – ÇÀÄ
(x`evd mvr).מהם אחד של  רובו וחותך לקנה או  לוושט שמגיע עד 

dîcî äfîe ולא בכלי לא מזה היה שלא ומזה, בעוף אוחז – ÇÆÄÈÈ
עוף, של  בגופו אלא çaænäבאצבע, øé÷ ìò מחוט למטה – ÇÄÇÄÀÅÇ

ב). (משנה לעיל שלמדנו כמו  ävîúîהסיקרא äéä ícä éøéLÀÈÅÇÈÈÈÄÀÇÆ
בכוח, בו  ולוחץ המזבח לקיר מליקתו  בית מקרב היה ההזאה לאחר –

מתמצה היה ãBñéä(hgqp)והדם ìò,למטה ויורד  שותת שהיה – ÇÇÀ
העוף בחטאת שכתוב כמו טטטט):):):):ליסוד, הההה,,,, החטאת ((((ויקראויקראויקראויקרא מדם "והזה

המזבח". יסוד  אל  ימצה בדם והנשאר  המזבח קיר  çaænìעל ïéàÅÇÄÀÅÇ
dîc àlà,המזבח על וממצים מזים היו  העוף חטאת של דמה רק – ÆÈÈÈ

íéðäkì dlëå.לכהנים נאכלת כולה – ÀËÈÇÙÂÄ

i r i a x m e i
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ללמד משנתנו  באה העוף, חטאת מעשה בענין  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 

העוף. עולת מעשה בענין

Láka äìò ?úéNòð äúéä ãöék óBòä úìBò הכהן עלה – ÇÈÅÇÈÀÈÇÂÅÈÈÇÆÆ
בקרן  למעלה נעשית היתה העוף שעולת לפי  המזבח, של בכבש

ב), (משנה לעיל שנינו שכבר  כמו  מזרחית, ááBqìדרומית äðôe– ÈÈÇÅ
כוונת  שאין מפרשים, ויש הסובב; אל בו ועלה הקטן  לכבש  ופנה

אמות  שש  בגובה שהיה המזבח, את הסובב האמצעי לריבוע המשנה
העזרה mcewd),מרצפת wxta b dpynl dncwda xeivd d`x) הכוונה אלא

"סובב" נקרא הוא שגם המזבח, ראש  שעל  הכהנים הילוך  למקום כאן 
ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  úéçøæî("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות úéîBøc ïø÷ì Bì àaÈÀÆÆÀÄÄÀÈÄ

לבית  קרובה שהיא מפני העוף, עולת של  מליקתה מקום שהיא –
ב, במשנה שבארנו  כמו ìenîהדשן , dLàø úà ÷ìBî äéäÈÈÅÆÙÈÄ

dtøò,העוף בחטאת שבארנו כמו –ìécáîe מן הראש את – ÈÀÈÇÀÄ
למדים, נמצאנו יבדיל", "ולא העוף: בחטאת וכתוב שהואיל הגוף,

מבדיל העוף çaænä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שבעולת øé÷ ìò dîc úà ävîîeÀÇÆÆÈÈÇÄÇÄÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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dtøò ìenî,ìécáîe.çaænä øé÷ ìò dîc úà ävîîe.Làøä úà ìèð,éwäåçaænì Bú÷éìî úéa ó,eçìna Bâôñ, ¦¨§¨©§¦§©¤¤¨¨©¦©¦§¥©¨©¤¨Ÿ§¦¦¥§¦¨©¦§¥©§¨©¤©
íéMàä éab ìò B÷øæe.óebì Bì àa,äàønä úà øéñäå,äöBpä úàå,dnò íéàöBiä íéòî éða úàå,úéáì ïëéìLäå §¨©©¥¨¦¦¨©§¥¦¤©ª§¨§¤©¨§¤§¥¥©¦©§¦¦¨§¦§¦¨§¥

ïLcä.òqL,ìécáä àGå;ìécáä íàå–øLk.çìna Bâôñe,íéMàä éab ìò B÷øæe. ©¤¤¦©§¦§¦§¦¦§¦¨¥§¨©¤©§¨©©¥¨¦¦
Âäàønä úà àG øéñä àG,äöBpä úà àGå,dnò ïéàöBiä íéòî éða úà àGå,çìna Bâôñ àGå;da äpML ìk ¥¦¤©ª§¨§¤©¨§¤§¥¥©¦©§¦¦¨§§¨©¤©¨¤¦¨¨

dîc úà ävnL øçàî–äøLk.úàhça ìécáä,äìBòa ìécáä àGå–ìñt.Làøä íc ävî,íc ävî àGå ¥©©¤¦¨¤¨¨§¥¨¦§¦©©¨§¦§¦¨¨¨©¦¨©¨Ÿ§¦¨©
óebä–äìeñt.óebä íc ävî,Làøä íc ävî àGå–äøLk. ©§¨¦¨©©§¦¨©¨Ÿ§¥¨
Êì àHL d÷ìnL óBòä úàhçdîL,ì àHL dîc ävîdîL,ì Bàì àHLå dîLdîL,ì àHL Bàìå dîLdîL ©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¨¨¨¤¦§¨¦§¨§¤¦§¨¤¦§¨§¦§¨

–äìeñt.óBòä úìBò–äøLk,ãáìáeíéìòaì äúìò àHL.óBòä úàhç ãçà,óBòä úìBò ãçàå,ï÷ìnL §¨©¨§¥¨¦§©¤¨§¨©§¨¦¤¨©©¨§¤¨©¨¤§¨¨
ïîc ävnLå,ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äì,BîB÷îì õeç–úøk Ba ïéàå ìeñt;õeç §¤¦¨¨¨¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦¦§¨§¥¨¥

Bpîæì–úøk åéìò ïéáiçå ìebt,Búåöîk øéznä áø÷iL ãáìáe.Búåöîk øéznä áø÷ ãöék:ä÷éúLa ÷ìî,ävîe ¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©¤¦§©©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨¦¨

:äöåðäå äàøåîä êéìùî íùù ïùãä úéáì.dtxr lennìåî äá åðãîì ,óøåò ìåî äìåòá øîàð àìù ô"òàå .øàåöä éøåçà àåäå .äôøò úà äàåøä ìåî
:úàèçî óøåò.licane:ìéãáî óåòä úìåòáù åðãîì ,ìéãáé àìå óåòä úàèçá áéúëãîã .íéðîéñ éðù êúåç.gafnl ezwiln zia siwde÷çåãå áø÷î

:íãä äöîúéù éãë çáæîä øé÷á ä÷éìîä úéá.glna ebtqêùåî ùàøä àäéù éãë çìî åéìò ïúåð ïàë óà .íéòáøàä úà âôåñ åîë ,äçé÷ìå äáéàù ïåùì
åéôë úà ÷åôñéå ïåùì ,ó"å÷á å÷ôåñ åîë ì"îéâá åâôñ ,øçà ùåøéô .çìîä ìá÷îå(ã"ë øáãîá):.d`xen:÷ôæ.dvepäáåøà ïéîë åá øãå÷øåòä ìë ìèåðå

:êéìùîå ÷ôæä íò ÷ôæä ãâðëù äöåðäå.rqy:ìéãáî äéä àìå íéôâà ïéá óåòä úà
eeee.z`hga licad:úàèçá íéðîéñ éðù ÷ìîù.dlera licad `l e`:ãçà ïîéñ äá ÷ìîù.leqt:ìåñô íãä úãåáò éðôì àåäù éåðéù ìëãdvin `le

.dleqt sebd mc:éçéëùã àåä óåâá íéîã ø÷éòã
ffff.dnyl `ly dwlny serd z`hgú÷éøæå äèéçùá úìñåôä äáùçîäå .äîäáá íãä ú÷éøæ íå÷îá óåòá éåöéîå .äîäáá äèéçù íå÷îá óåòá ä÷éìî

:óåòá ïéà êåìäå äìá÷ ìáà .óåòá íãä éåöéîáå ä÷éìîá úìñåô ,äîäáá íã.dxyk serd zleråçáæðù íéçáæä ìë ,äîäá éáâ àî÷ ÷øô ùéøá ïðúãë
:úàèçä ïîå çñôä ïî õåç ,äáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìà íéøùë ïîùì àìù.lek`l ekxcy xac lek`l:óåòä úàèçekxcy xac xihwdl
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שממצה  עד  בכוח ולוחץ המזבח קיר אל מליקתה בית את מקרב –
בלבד. הדם מיצוי  אלא העוף בחטאת כמו  הזאה בה ואין  דמה; את

óéwäå ,Làøä úà ìèð– וקירב –çaænì Bú÷éìî úéa– ÈÇÆÈÙÀÄÄÅÀÄÈÇÄÀÅÇ
הדם, שיתמצה כדי  המזבח בקיר אותו çìnaולחץ Bâôñeקינחֹו – ÀÈÇÆÇ

המזבח בראש הנמצא שכתוב((((רשרשרשרש""""יייי),),),),במלח יגיגיגיג):):):):כמו  בבבב,,,, "על((((ויקראויקראויקראויקרא
שיהא  כדי מלח עליו שנתן  מפרשים: ויש  מלח"; תקריב קרבנך  כל

המלח ומקבל סופג íéMàä((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),הראש  éab ìò B÷øæe– ÀÈÇÇÅÈÄÄ
המזבח. גבי שעל האש  óebìעל  Bì àa בגוף לעסוק בא כך אחר  – ÈÇ

העוף, äàønäשל úà øéñäå,הזפק את ממנו הוציא –úàå ÀÅÄÆÇËÀÈÀÆ
äöBpä,הזפק כנגד  העור  שעל הנוצות –íéàöBiä íéòî éða úàå ÇÈÀÆÀÅÅÇÄÇÀÄ
dnò"בנוצתה מוראתו את "והסיר בכלל  הם שגם המוראה, עם – ÄÈ

טז טז טז טז );););); אאאא,,,, שלה((((ויקראויקראויקראויקרא בפרש  – "בנוצתה" מפרשים אונקלוס אונקלוס אונקלוס אונקלוס ;;;;ויש  ((((תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

התורה התורה התורה התורה ),),),), עלעלעלעל רשרשרשרש""""יייי ïLcäעייןעייןעייןעיין úéáì ïëéìLäå,המזבח שבדרום – ÀÄÀÄÈÀÅÇÆÆ
הכבש. של האגפיים,Lòqלמזרחו בין  העוף את –ìécáä àGå ÄÇÀÄÀÄ

שכתוב כמו לשניים, הגוף את קרע לא יז יז יז יז ):):):):– שם שם שם שם ,,,, אותו ((((שם שם שם שם  "ושסע
יבדיל"; לא ìécáäבכנפיו íàå,חתיכות לשתי  הגוף את קרע אם – ÀÄÄÀÄ

øLk.בדיעבד –çìna Bâôñe,לעיל שבארנו כמו –ìò B÷øæe ÈÅÀÈÇÆÇÀÈÇ
íéMàä éab.המזבח שעל – ÇÅÈÄÄ
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דינם  מה להשמיענו , באה והיא העוף, וחטאת העוף עולת בדיני ממשיכה משנתנו
שינויים. בהם נעשו אם

éða úà àGå ,äöBpä úà àGå ,äàønä úà àG øéñä àGÅÄÆÇËÀÈÀÆÇÈÀÆÀÅ
çìna Bâôñ àGå ,dnò ïéàöBiä íéòî במשנה ששנינו כמו – ÅÇÄÇÀÄÄÈÀÀÈÇÆÇ

dîcהקודמת, úà ävnL øçàî da äpML ìkוכל הואיל  – ÈÆÄÈÈÅÇÇÆÄÈÆÈÈ
הדם, מיצוי  לאחר  היו  הללו שעיקרäøLkהשינויים העוף, עולת – ÀÅÈ

הדם. מיצוי היא úàhçaעבודתה ìécáä העוף בחטאת אם – ÄÀÄÇÇÈ
הגוף, מן הראש äìBòaהבדיל ìécáä àGå העוף שבעולת או – ÀÄÀÄÈÈ

או  (הוושט אחד  סימן  רק בה שמלק הגוף, מן הראש הבדיל  לא

הדם.ìñtהקנה), עבודת לפני  ושינה הואיל הקרבן , את –ävî ÈÇÄÈ
äìeñt ,óebä íc ävî àGå ,Làøä íc שרוב פסול , הקרבן  – ÇÈÙÀÄÈÇÇÀÈ

אבל  בגוף. מצוי Làøä,הדם íc ävî àGå ,óebä íc ävîÄÈÇÇÀÄÈÇÈÙ
äøLk.כשר הקרבן  – ÀÅÈ

i y i n g m e i
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פוסלת  בהמה, בקרבן ובזריקה בשחיטה שפוסלת מחשבה שכל ללמד, באה משנתנו
עוף. קרבן  של  הדם ובמיצוי במליקה גם

dîLì àHL d÷ìnL óBòä úàhç או אחר, קרבן לשם אלא – ÇÇÈÆÀÈÈÆÄÀÈ
dîLì àHLå dîLì Bà ,dîLì àHL dîc ävî שעשה – ÄÈÈÈÆÄÀÈÄÀÈÀÆÄÀÈ

לשמה, שלא כך  ואחר  לשמה מקודם מיצוי, או מליקה העבודות, אחת

dîLìå dîLì àHL Bà,לשמה כך  ואחר לשמה שלא תחילה – ÆÄÀÈÀÄÀÈ
äìeñt מחשבת בה שפוסלת בהמה, חטאת כדין  העוף, חטאת – ÀÈ

אבל ובזריקה. בשחיטה לשמה óBòäשלא úìBò שלא שמלקה – ÇÈ
וכו', לשמה שלא דמה שמיצה או ãáìáeלשמה ,äøLkובדבר – ÀÅÈÄÀÇ
העוף, עולות משאר היא שונה בלבד íéìòaìזה äúìò àHL– ÆÈÀÈÇÀÈÄ

במחשבת  דמה שנזרק או  שנשחטה בהמה, עולת כדין  חובה, לשם

לשמה א א א א ).).).).שלא óBòä((((א א א א ,,,, úìBò ãçàå ,óBòä úàhç ãçà– ÆÈÇÇÈÀÆÈÇÈ
העוף, עולת ובין  העוף חטאת ïîcבין ävnLå ï÷ìnL או – ÆÀÈÈÀÆÄÈÈÈ

מנת על דמן , את ìBëàìשמיצה BkøcL øác ìBëàì דהיינו – ÆÁÈÈÆÇÀÆÁ
או  העוף, øéè÷äìחטאת BkøcL øác øéè÷äì עולת דהיינו  – ÀÇÀÄÈÈÆÇÀÀÇÀÄ

BîB÷îìהעוף, õeç,לעזרה חוץ –úøk Ba ïéàå ìeñt כדין – ÄÀÈÀÅÈÅ
בהמה; בקרבן  למקומו  חוץ Bpîæìמחשבת õeç אחת עשה – ÄÀÇ

לאחר להקטיר  או  לאכול  מנת על – הדם מיצוי  או  מליקה – העבודות

úøkזמנו, åéìò ïéáiçå ìebtהאוכל זמנו – תוך  אפילו ממנו  ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
כרת, Búåöîkחייב øéznä áø÷iL ãáìáe,הדם שמיצוי – ÄÀÇÆÄÀÇÇÇÄÀÄÀÈ

בלי כמצוותו יהא להקטרה, או  לאכילה העוף גוף המתיר  שהוא
אחר . ä÷éúLaפסול ÷ìî :Búåöîk øéznä áø÷ ãöék– ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈÈÇÄÀÄÈ

פסול, מחשבת Bpîæìבלי  õeç ícä ävîe מיצה כך ואחר  – ÄÈÇÈÄÀÇ
לזמנו; חוץ להקטיר  או  לאכול  מנת על  õeçהדם ÷ìnL BàÆÈÇ

Bpîæì, לזמנו חוץ במחשבת –ä÷éúLa ícä ävîeכל בלי  – ÄÀÇÄÈÇÈÄÀÄÈ
פסול ; Bpîæìמחשבת õeç ícä ävîe ÷ìnL Bà שעשה – ÆÈÇÄÈÇÈÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bpîæì õeç ícä;Bpîæì õeç ÷ìnL Bà,ä÷éúLa ícä ävîe;Bpîæì õeç ícä ävîe ÷ìnL Bà–áøwL àeä äæ ©¨¦§©¤¨©¦§©¦¨©¨¦§¦¨¤¨©¦¨©¨¦§©¤¤¨©
Búåöîk øéznä.àG ãöékBúåöîk øéznä áø÷?ì õeç ÷ìîBîB÷î,õeç ícä ävîeBpîæì;õeç ÷ìnL Bà ©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨©¨¦§©¤¨©

Bpîæì,BîB÷îì õeç ícä ävîe;÷ìnL Bà,BîB÷îì õeç ícä ävîe.d÷ìnL óBòä úàhçì àHLdîL,ävîe ¦§©¦¨©¨¦§¤¨©¦¨©¨¦§©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¨
dpîæì õeç dîc;õeç d÷ìnL Bàdpîæì,ì àHL dîc ävîedîL;d÷ìnL Bà,dîc ävîeì àHLdîL– ¨¨¦§©¨¤§¨¨¦§©¨¦¨¨¨¤¦§¨¤§¨¨¦¨¨¨¤¦§¨

Búåöîk øéznä áø÷ àHL àeä äæ.øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàì;õeça úéfëå øçîì úéfk;õeça úéæ éöçk ¤¤¨©©©¦§¦§¨¤¡©©¦©§©©¦§¨¨©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©
øçîì úéæ éöçëå;õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk–úøk Ba ïéàå ìeñt.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:úáLçî íà §©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤

íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä–ïéáiçå ìebtúøk åéìò;úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íàåïîfä–ìeñt ©§©¨§¨§©£¤¤©¨¦§©¨¦¨¨¨¥§¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨
úøk Ba ïéàå.íéîëçåíéøîBà:ìeñt äæå äæúøk Ba ïéàå.úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì–øLk;ïéàL §¥¨¥©£¨¦§¦¤¨¤¨§¥¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥

ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà. £¦¨§©§¨¨¦§¨§¦
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ähîì dàNòL óBòä úàhç,ì úàhç äNòîkúàhç íL–äøLk;ì úàhç äNòîkäìBò íL,äNòîk ©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨§¥¨§©£¥©¨§¥¨§©£¥
ì äìBòúàhç íL,ì äìBò äNòîkäìBò íL–äìeñt.ílë äNòîk äìòîì dàNò–äìeñt. ¨§¥©¨§©£¥¨§¥¨§¨£¨¨§©§¨§©£¥ª¨§¨

.xihwdl:óåòä úìåò.dnyl `ly:'á ÷øô ìéòì úùøåôî ïéúéðúî äìåëå .äîùì àìù äøùë àéäù éôì ,ìåâô éãéî äìåò àéöåî ïéà
f`̀̀̀.dhnl d`yry serd z`hg,àø÷ñä èåçî:ìéòìã ïé÷øôá ïøîàãë ,äèîì úéùòð àéäù äúëìäë.z`hg dyrnk:éåöéîå äàæäá.z`hg myle

:ìéãáé àìå øîàð úàèçáå ,ìéãáäå ÷ìîù ïåâë ä÷éìî øãñá äðéùù éô ìò óà.dxyk:äúëìäë úåãåáò øàùáå äèîì úéùòðå ìéàåäz`hg dyrnk
.dleqt 'eke dler myl:äìåñô äîùì àìù úàèçã.mlek dyrnkìéàåä ,úàèç íùì úàèç äùòîë åìéôàå ,ïàë íéøåîàä íìåëî ãçà äùòîë øîåìë
:äìåñô äìòîì äàùòå

`xephxa yexit

לזמנו, חוץ במחשבת העבודות øéznäשתי  áøwL àeä äæÆÆÈÇÇÇÄ
Búåöîk. הפיגול מחשבת הקרבן על וחלה –áø÷ àG ãöék ÀÄÀÈÅÇÈÇ

BîB÷îì õeç ÷ìî ?Búåöîk øéznäלאכול מנת על  שמלק – ÇÇÄÀÄÀÈÈÇÄÀ
לעזרה, חוץ ממנו כזית להקטיר  Bpîæìאו  õeç ícä ävîe– ÄÈÇÈÄÀÇ

זמנו ; לאחר להקטיר  או  לאכול מנת Bpîæìעל  õeç ÷ìnL BàÆÈÇÄÀÇ
לזמנו, חוץ במחשבת –BîB÷îì õeç ícä ävîe במחשבת – ÄÈÇÈÄÀ

למקומו, BîB÷îìחוץ õeç ícä ävîe ,÷ìnL Bàיש – ÆÈÇÄÈÇÈÄÀ
שהפיסקה  מאחר הוא, שנכון ונראה זו; פיסקה גורסים שאין  נוסחאות

וכן  כאן . מובנת dîLì,אינה àHL d÷ìnL óBòä úàhçÇÇÈÆÀÈÈÆÄÀÈ
dpîæì õeç dîc ävîe;זמנה לאחר ממנה לאכול מנת על – ÄÈÈÈÄÀÇÈ
dpîæì õeç d÷ìnL Bà,לזמנה חוץ במחשבת –dîc ävîe ÆÀÈÈÄÀÇÈÄÈÈÈ

,d÷ìnL Bà ;dîLì àHLdîLì àHL dîc ävîe–ויש ÆÄÀÈÆÀÈÈÄÈÈÈÆÄÀÈ
) זו  פיסקה גורסים dvine"שאין ,dwlny e`" הערתנו עיין  – וכו '.

למקומו"); חוץ הדם ומיצה שמלק "או  בפיסקה àeäלעיל  äæÆ
Búåöîk øéznä áø÷ àHL בה יש פיגול מחשבת שמלבד – ÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

פיגול. מידי הקרבן  את מוציא הוא והרי אחר , úéfkפסול  ìBëàìÆÁÇÇÄ
øçîì úéfëå õeça חשב במליקה, כגון  אחת בעבודה אם – ÇÀÇÇÄÀÈÈ

או  זמנו; לאחר  וכזית למקומו  חוץ כזית úéfëåלאכול øçîì úéfkÇÇÄÀÈÈÀÇÇÄ
õeçaאו המקום; למחשבת הזמן  מחשבת שקדמה –úéæ éöçk ÇÇÂÄÇÄ

;øçîì úéæ éöçëå õeça אוúéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk ÇÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÂÄÇÄÀÈÈÀÇÂÄÇÄ
úøk Ba ïéàå ìeñt ,õeça.אחר פסול  בו שמעורב לפי –øîà ÇÈÀÅÈÅÈÇ

úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà :ììkä äæ :äãeäé éaøÇÄÀÈÆÇÀÈÄÇÂÆÆÇÀÇÈÀÈÀÇÂÆÆ
íB÷nä,אחת בעבודה ובין  עבודות בשתי בין –ïéáiçå ìebt ÇÈÄÀÇÈÄ

úøk åéìò מחשבה אין שוב פיגול , מחשבת וקדמה שהואיל  – ÈÈÈÅ
הקרבן; על  חלה úáLçîìאחרת äîã÷ íB÷nä úáLçî íàåÀÄÇÂÆÆÇÈÈÀÈÀÇÂÆÆ

úøk Ba ïéàå ìeñt ,ïîfä לשון תפוס יהודה: רבי שסובר – ÇÀÇÈÀÅÈÅ
úøkראשון. Ba ïéàå ìeñt äæå äæ :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÆÈÆÈÀÅÈÅ

אין  המקום, מחשבת קדמה אם ובין  הזמן מחשבת קדמה אם בין 

ממנו  והאוכל  פסול , הקרבן  אלא הקרבן , על  חלה פיגול  מחשבת
כרת. חייב úéæאינו éöçk ìBëàì;øLk ,úéæ éöçk øéè÷äìe ÆÁÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄÈÅ

ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàLשהרי כאן, מיותרת זו פיסקה – ÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ
לאכול חשב ואם אכילה, אין העוף ובעולת הקטרה, אין העוף בחטאת
להקטיר, או  לאכול דרכו  שאין זית כחצי  יש הרי  מהן , באחת ולהקטיר

חוזרת  ומשנתנו  הואיל  אלא פוסלת, אינה כזו  שמחשבה פשוט, והרי 
אגב  הביאה ב, שבפרק האחרונות המשניות שבשתי העניינים כל על 

מקומו . כאן  שאין  אף האחרון , הענין את גם """"תפארת תפארת תפארת תפארת גררא ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").").").

א ה נ ש מ ר ו א ב

ähîì dàNòL óBòä úàhç,כדינה הסיקרא, מחוט –äNòîk ÇÇÈÆÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅ
úàhç,הדם את ומיצה דמה והיזה אחד בסימן שמלקה –íLì ÇÈÀÅ
úàhç,חטאת לשם נתכוון העבודות שבכל –äøLk היא שזו  – ÇÈÀÅÈ

הסיפא אגב כאן  נישנה זה וכל מפרשים,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מצוותה, ויש 
כגון  מליקה, בסדר ששינה פי  על שאף להשמיענו , המשנה שבאה

הרי כהלכתה העבודות ובשאר  למטה, ונעשתה הואיל  והבדיל, שמלק
כשרה שם:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),היא ששנינו הקודם, בפרק ו כמשנה ולא

פסול " בחטאת, טובטובטובטוב").").").")."הבדיל  יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות עשאה ((((עייןעייןעייןעיין אם אבל 
äìBò íLì úàhç äNòîk בה ועשה כדינה, למטה שעשאה – ÀÇÂÅÇÈÀÅÈ

שעשה או  עולה; לשם היתה כוונתו  אבל ומיצוי, äNòîkÀÇÂÅהזאה
úàhç íLì äìBò והבדיל שמלק –,(`yixa zetqezd yexit itl) ÈÀÅÇÈ

שעשה או  העוף, חטאת לשם הזאה, בלי מיצוי  שעשה äNòîkÀÇÂÅאו 
äìBò íLì äìBò אלא כאן נשנתה ולא היא, מיותרת זו דוגמה – ÈÀÅÈ

כאן, שנאמרו הדברים אלו בכל  הדוגמאות; שאר –äìeñtאגב ÀÈ
שלא  העוף חטאת וכן פסולה, לשמה שלא שחטאת העוף, חטאת

היא. פסולה חטאת, כמעשה ílëנעשתה äNòîk äìòîì dàNòÂÈÈÀÇÀÈÀÇÂÅËÈ
שנזכרו  אלה מכל אחד כמעשה העוף חטאת את שעשה כלומר –
למעלה, שעשאה אלא חטאת, לשם חטאת כמעשה ואפילו במשנה,

äìeñt הבעלים אבל לאכילה, אלא פסולה אינה ברם, החטאת; – ÀÈ
הבעלים נתכפרו  למזבח דם שהגיע שכיון בה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).נתכפרו
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dtøò ìenî,ìécáîe.çaænä øé÷ ìò dîc úà ävîîe.Làøä úà ìèð,éwäåçaænì Bú÷éìî úéa ó,eçìna Bâôñ, ¦¨§¨©§¦§©¤¤¨¨©¦©¦§¥©¨©¤¨Ÿ§¦¦¥§¦¨©¦§¥©§¨©¤©
íéMàä éab ìò B÷øæe.óebì Bì àa,äàønä úà øéñäå,äöBpä úàå,dnò íéàöBiä íéòî éða úàå,úéáì ïëéìLäå §¨©©¥¨¦¦¨©§¥¦¤©ª§¨§¤©¨§¤§¥¥©¦©§¦¦¨§¦§¦¨§¥

ïLcä.òqL,ìécáä àGå;ìécáä íàå–øLk.çìna Bâôñe,íéMàä éab ìò B÷øæe. ©¤¤¦©§¦§¦§¦¦§¦¨¥§¨©¤©§¨©©¥¨¦¦
Âäàønä úà àG øéñä àG,äöBpä úà àGå,dnò ïéàöBiä íéòî éða úà àGå,çìna Bâôñ àGå;da äpML ìk ¥¦¤©ª§¨§¤©¨§¤§¥¥©¦©§¦¦¨§§¨©¤©¨¤¦¨¨

dîc úà ävnL øçàî–äøLk.úàhça ìécáä,äìBòa ìécáä àGå–ìñt.Làøä íc ävî,íc ävî àGå ¥©©¤¦¨¤¨¨§¥¨¦§¦©©¨§¦§¦¨¨¨©¦¨©¨Ÿ§¦¨©
óebä–äìeñt.óebä íc ävî,Làøä íc ävî àGå–äøLk. ©§¨¦¨©©§¦¨©¨Ÿ§¥¨
Êì àHL d÷ìnL óBòä úàhçdîL,ì àHL dîc ävîdîL,ì Bàì àHLå dîLdîL,ì àHL Bàìå dîLdîL ©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¨¨¨¤¦§¨¦§¨§¤¦§¨¤¦§¨§¦§¨

–äìeñt.óBòä úìBò–äøLk,ãáìáeíéìòaì äúìò àHL.óBòä úàhç ãçà,óBòä úìBò ãçàå,ï÷ìnL §¨©¨§¥¨¦§©¤¨§¨©§¨¦¤¨©©¨§¤¨©¨¤§¨¨
ïîc ävnLå,ìBëàì BkøcL øác ìBëàì,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äì,BîB÷îì õeç–úøk Ba ïéàå ìeñt;õeç §¤¦¨¨¨¤¡¨¨¤©§¤¡§©§¦¨¨¤©§§©§¦¦§¨§¥¨¥

Bpîæì–úøk åéìò ïéáiçå ìebt,Búåöîk øéznä áø÷iL ãáìáe.Búåöîk øéznä áø÷ ãöék:ä÷éúLa ÷ìî,ävîe ¦§©¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©¤¦§©©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨¦¨

:äöåðäå äàøåîä êéìùî íùù ïùãä úéáì.dtxr lennìåî äá åðãîì ,óøåò ìåî äìåòá øîàð àìù ô"òàå .øàåöä éøåçà àåäå .äôøò úà äàåøä ìåî
:úàèçî óøåò.licane:ìéãáî óåòä úìåòáù åðãîì ,ìéãáé àìå óåòä úàèçá áéúëãîã .íéðîéñ éðù êúåç.gafnl ezwiln zia siwde÷çåãå áø÷î

:íãä äöîúéù éãë çáæîä øé÷á ä÷éìîä úéá.glna ebtqêùåî ùàøä àäéù éãë çìî åéìò ïúåð ïàë óà .íéòáøàä úà âôåñ åîë ,äçé÷ìå äáéàù ïåùì
åéôë úà ÷åôñéå ïåùì ,ó"å÷á å÷ôåñ åîë ì"îéâá åâôñ ,øçà ùåøéô .çìîä ìá÷îå(ã"ë øáãîá):.d`xen:÷ôæ.dvepäáåøà ïéîë åá øãå÷øåòä ìë ìèåðå

:êéìùîå ÷ôæä íò ÷ôæä ãâðëù äöåðäå.rqy:ìéãáî äéä àìå íéôâà ïéá óåòä úà
eeee.z`hga licad:úàèçá íéðîéñ éðù ÷ìîù.dlera licad `l e`:ãçà ïîéñ äá ÷ìîù.leqt:ìåñô íãä úãåáò éðôì àåäù éåðéù ìëãdvin `le

.dleqt sebd mc:éçéëùã àåä óåâá íéîã ø÷éòã
ffff.dnyl `ly dwlny serd z`hgú÷éøæå äèéçùá úìñåôä äáùçîäå .äîäáá íãä ú÷éøæ íå÷îá óåòá éåöéîå .äîäáá äèéçù íå÷îá óåòá ä÷éìî

:óåòá ïéà êåìäå äìá÷ ìáà .óåòá íãä éåöéîáå ä÷éìîá úìñåô ,äîäáá íã.dxyk serd zleråçáæðù íéçáæä ìë ,äîäá éáâ àî÷ ÷øô ùéøá ïðúãë
:úàèçä ïîå çñôä ïî õåç ,äáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìà íéøùë ïîùì àìù.lek`l ekxcy xac lek`l:óåòä úàèçekxcy xac xihwdl

`xephxa yexit

שממצה  עד  בכוח ולוחץ המזבח קיר אל מליקתה בית את מקרב –
בלבד. הדם מיצוי  אלא העוף בחטאת כמו  הזאה בה ואין  דמה; את

óéwäå ,Làøä úà ìèð– וקירב –çaænì Bú÷éìî úéa– ÈÇÆÈÙÀÄÄÅÀÄÈÇÄÀÅÇ
הדם, שיתמצה כדי  המזבח בקיר אותו çìnaולחץ Bâôñeקינחֹו – ÀÈÇÆÇ

המזבח בראש הנמצא שכתוב((((רשרשרשרש""""יייי),),),),במלח יגיגיגיג):):):):כמו  בבבב,,,, "על((((ויקראויקראויקראויקרא
שיהא  כדי מלח עליו שנתן  מפרשים: ויש  מלח"; תקריב קרבנך  כל

המלח ומקבל סופג íéMàä((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),הראש  éab ìò B÷øæe– ÀÈÇÇÅÈÄÄ
המזבח. גבי שעל האש  óebìעל  Bì àa בגוף לעסוק בא כך אחר  – ÈÇ

העוף, äàønäשל úà øéñäå,הזפק את ממנו הוציא –úàå ÀÅÄÆÇËÀÈÀÆ
äöBpä,הזפק כנגד  העור  שעל הנוצות –íéàöBiä íéòî éða úàå ÇÈÀÆÀÅÅÇÄÇÀÄ
dnò"בנוצתה מוראתו את "והסיר בכלל  הם שגם המוראה, עם – ÄÈ

טז טז טז טז );););); אאאא,,,, שלה((((ויקראויקראויקראויקרא בפרש  – "בנוצתה" מפרשים אונקלוס אונקלוס אונקלוס אונקלוס ;;;;ויש  ((((תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

התורה התורה התורה התורה ),),),), עלעלעלעל רשרשרשרש""""יייי ïLcäעייןעייןעייןעיין úéáì ïëéìLäå,המזבח שבדרום – ÀÄÀÄÈÀÅÇÆÆ
הכבש. של האגפיים,Lòqלמזרחו בין  העוף את –ìécáä àGå ÄÇÀÄÀÄ

שכתוב כמו לשניים, הגוף את קרע לא יז יז יז יז ):):):):– שם שם שם שם ,,,, אותו ((((שם שם שם שם  "ושסע
יבדיל"; לא ìécáäבכנפיו íàå,חתיכות לשתי  הגוף את קרע אם – ÀÄÄÀÄ

øLk.בדיעבד –çìna Bâôñe,לעיל שבארנו כמו –ìò B÷øæe ÈÅÀÈÇÆÇÀÈÇ
íéMàä éab.המזבח שעל – ÇÅÈÄÄ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

דינם  מה להשמיענו , באה והיא העוף, וחטאת העוף עולת בדיני ממשיכה משנתנו
שינויים. בהם נעשו אם

éða úà àGå ,äöBpä úà àGå ,äàønä úà àG øéñä àGÅÄÆÇËÀÈÀÆÇÈÀÆÀÅ
çìna Bâôñ àGå ,dnò ïéàöBiä íéòî במשנה ששנינו כמו – ÅÇÄÇÀÄÄÈÀÀÈÇÆÇ

dîcהקודמת, úà ävnL øçàî da äpML ìkוכל הואיל  – ÈÆÄÈÈÅÇÇÆÄÈÆÈÈ
הדם, מיצוי  לאחר  היו  הללו שעיקרäøLkהשינויים העוף, עולת – ÀÅÈ

הדם. מיצוי היא úàhçaעבודתה ìécáä העוף בחטאת אם – ÄÀÄÇÇÈ
הגוף, מן הראש äìBòaהבדיל ìécáä àGå העוף שבעולת או – ÀÄÀÄÈÈ

או  (הוושט אחד  סימן  רק בה שמלק הגוף, מן הראש הבדיל  לא

הדם.ìñtהקנה), עבודת לפני  ושינה הואיל הקרבן , את –ävî ÈÇÄÈ
äìeñt ,óebä íc ävî àGå ,Làøä íc שרוב פסול , הקרבן  – ÇÈÙÀÄÈÇÇÀÈ

אבל  בגוף. מצוי Làøä,הדם íc ävî àGå ,óebä íc ävîÄÈÇÇÀÄÈÇÈÙ
äøLk.כשר הקרבן  – ÀÅÈ

i y i n g m e i
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פוסלת  בהמה, בקרבן ובזריקה בשחיטה שפוסלת מחשבה שכל ללמד, באה משנתנו
עוף. קרבן  של  הדם ובמיצוי במליקה גם

dîLì àHL d÷ìnL óBòä úàhç או אחר, קרבן לשם אלא – ÇÇÈÆÀÈÈÆÄÀÈ
dîLì àHLå dîLì Bà ,dîLì àHL dîc ävî שעשה – ÄÈÈÈÆÄÀÈÄÀÈÀÆÄÀÈ

לשמה, שלא כך  ואחר  לשמה מקודם מיצוי, או מליקה העבודות, אחת

dîLìå dîLì àHL Bà,לשמה כך  ואחר לשמה שלא תחילה – ÆÄÀÈÀÄÀÈ
äìeñt מחשבת בה שפוסלת בהמה, חטאת כדין  העוף, חטאת – ÀÈ

אבל ובזריקה. בשחיטה לשמה óBòäשלא úìBò שלא שמלקה – ÇÈ
וכו', לשמה שלא דמה שמיצה או ãáìáeלשמה ,äøLkובדבר – ÀÅÈÄÀÇ
העוף, עולות משאר היא שונה בלבד íéìòaìזה äúìò àHL– ÆÈÀÈÇÀÈÄ

במחשבת  דמה שנזרק או  שנשחטה בהמה, עולת כדין  חובה, לשם

לשמה א א א א ).).).).שלא óBòä((((א א א א ,,,, úìBò ãçàå ,óBòä úàhç ãçà– ÆÈÇÇÈÀÆÈÇÈ
העוף, עולת ובין  העוף חטאת ïîcבין ävnLå ï÷ìnL או – ÆÀÈÈÀÆÄÈÈÈ

מנת על דמן , את ìBëàìשמיצה BkøcL øác ìBëàì דהיינו – ÆÁÈÈÆÇÀÆÁ
או  העוף, øéè÷äìחטאת BkøcL øác øéè÷äì עולת דהיינו  – ÀÇÀÄÈÈÆÇÀÀÇÀÄ

BîB÷îìהעוף, õeç,לעזרה חוץ –úøk Ba ïéàå ìeñt כדין – ÄÀÈÀÅÈÅ
בהמה; בקרבן  למקומו  חוץ Bpîæìמחשבת õeç אחת עשה – ÄÀÇ

לאחר להקטיר  או  לאכול  מנת על – הדם מיצוי  או  מליקה – העבודות

úøkזמנו, åéìò ïéáiçå ìebtהאוכל זמנו – תוך  אפילו ממנו  ÄÀÇÈÄÈÈÈÅ
כרת, Búåöîkחייב øéznä áø÷iL ãáìáe,הדם שמיצוי – ÄÀÇÆÄÀÇÇÇÄÀÄÀÈ

בלי כמצוותו יהא להקטרה, או  לאכילה העוף גוף המתיר  שהוא
אחר . ä÷éúLaפסול ÷ìî :Búåöîk øéznä áø÷ ãöék– ÅÇÈÇÇÇÄÀÄÀÈÈÇÄÀÄÈ

פסול, מחשבת Bpîæìבלי  õeç ícä ävîe מיצה כך ואחר  – ÄÈÇÈÄÀÇ
לזמנו; חוץ להקטיר  או  לאכול  מנת על  õeçהדם ÷ìnL BàÆÈÇ

Bpîæì, לזמנו חוץ במחשבת –ä÷éúLa ícä ävîeכל בלי  – ÄÀÇÄÈÇÈÄÀÄÈ
פסול ; Bpîæìמחשבת õeç ícä ävîe ÷ìnL Bà שעשה – ÆÈÇÄÈÇÈÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bpîæì õeç ícä;Bpîæì õeç ÷ìnL Bà,ä÷éúLa ícä ävîe;Bpîæì õeç ícä ävîe ÷ìnL Bà–áøwL àeä äæ ©¨¦§©¤¨©¦§©¦¨©¨¦§¦¨¤¨©¦¨©¨¦§©¤¤¨©
Búåöîk øéznä.àG ãöékBúåöîk øéznä áø÷?ì õeç ÷ìîBîB÷î,õeç ícä ävîeBpîæì;õeç ÷ìnL Bà ©©¦§¦§¨¥©¨©©©¦§¦§¨¨©¦§¦¨©¨¦§©¤¨©

Bpîæì,BîB÷îì õeç ícä ävîe;÷ìnL Bà,BîB÷îì õeç ícä ävîe.d÷ìnL óBòä úàhçì àHLdîL,ävîe ¦§©¦¨©¨¦§¤¨©¦¨©¨¦§©©¨¤§¨¨¤¦§¨¦¨
dpîæì õeç dîc;õeç d÷ìnL Bàdpîæì,ì àHL dîc ävîedîL;d÷ìnL Bà,dîc ävîeì àHLdîL– ¨¨¦§©¨¤§¨¨¦§©¨¦¨¨¨¤¦§¨¤§¨¨¦¨¨¨¤¦§¨

Búåöîk øéznä áø÷ àHL àeä äæ.øçîì úéfëå õeça úéfk ìBëàì;õeça úéfëå øçîì úéfk;õeça úéæ éöçk ¤¤¨©©©¦§¦§¨¤¡©©¦©§©©¦§¨¨©©¦§¨¨§©©¦©©£¦©¦©
øçîì úéæ éöçëå;õeça úéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk–úøk Ba ïéàå ìeñt.øîàäãeäé éaø:ììkä äæ:úáLçî íà §©£¦©¦§¨¨©£¦©¦§¨¨§©£¦©¦©¨§¥¨¥¨©©¦§¨¤©§¨¦©£¤¤

íB÷nä úáLçîì äîã÷ ïîfä–ïéáiçå ìebtúøk åéìò;úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçî íàåïîfä–ìeñt ©§©¨§¨§©£¤¤©¨¦§©¨¦¨¨¨¥§¦©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨
úøk Ba ïéàå.íéîëçåíéøîBà:ìeñt äæå äæúøk Ba ïéàå.úéæ éöçk øéè÷äìe úéæ éöçk ìBëàì–øLk;ïéàL §¥¨¥©£¨¦§¦¤¨¤¨§¥¨¥¤¡©£¦©¦§©§¦©£¦©¦¨¥¤¥

ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà. £¦¨§©§¨¨¦§¨§¦
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡ähîì dàNòL óBòä úàhç,ì úàhç äNòîkúàhç íL–äøLk;ì úàhç äNòîkäìBò íL,äNòîk ©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨§¥¨§©£¥©¨§¥¨§©£¥
ì äìBòúàhç íL,ì äìBò äNòîkäìBò íL–äìeñt.ílë äNòîk äìòîì dàNò–äìeñt. ¨§¥©¨§©£¥¨§¥¨§¨£¨¨§©§¨§©£¥ª¨§¨

.xihwdl:óåòä úìåò.dnyl `ly:'á ÷øô ìéòì úùøåôî ïéúéðúî äìåëå .äîùì àìù äøùë àéäù éôì ,ìåâô éãéî äìåò àéöåî ïéà
f`̀̀̀.dhnl d`yry serd z`hg,àø÷ñä èåçî:ìéòìã ïé÷øôá ïøîàãë ,äèîì úéùòð àéäù äúëìäë.z`hg dyrnk:éåöéîå äàæäá.z`hg myle

:ìéãáé àìå øîàð úàèçáå ,ìéãáäå ÷ìîù ïåâë ä÷éìî øãñá äðéùù éô ìò óà.dxyk:äúëìäë úåãåáò øàùáå äèîì úéùòðå ìéàåäz`hg dyrnk
.dleqt 'eke dler myl:äìåñô äîùì àìù úàèçã.mlek dyrnkìéàåä ,úàèç íùì úàèç äùòîë åìéôàå ,ïàë íéøåîàä íìåëî ãçà äùòîë øîåìë
:äìåñô äìòîì äàùòå

`xephxa yexit

לזמנו, חוץ במחשבת העבודות øéznäשתי  áøwL àeä äæÆÆÈÇÇÇÄ
Búåöîk. הפיגול מחשבת הקרבן על וחלה –áø÷ àG ãöék ÀÄÀÈÅÇÈÇ

BîB÷îì õeç ÷ìî ?Búåöîk øéznäלאכול מנת על  שמלק – ÇÇÄÀÄÀÈÈÇÄÀ
לעזרה, חוץ ממנו כזית להקטיר  Bpîæìאו  õeç ícä ävîe– ÄÈÇÈÄÀÇ

זמנו ; לאחר להקטיר  או  לאכול מנת Bpîæìעל  õeç ÷ìnL BàÆÈÇÄÀÇ
לזמנו, חוץ במחשבת –BîB÷îì õeç ícä ävîe במחשבת – ÄÈÇÈÄÀ

למקומו, BîB÷îìחוץ õeç ícä ävîe ,÷ìnL Bàיש – ÆÈÇÄÈÇÈÄÀ
שהפיסקה  מאחר הוא, שנכון ונראה זו; פיסקה גורסים שאין  נוסחאות

וכן  כאן . מובנת dîLì,אינה àHL d÷ìnL óBòä úàhçÇÇÈÆÀÈÈÆÄÀÈ
dpîæì õeç dîc ävîe;זמנה לאחר ממנה לאכול מנת על – ÄÈÈÈÄÀÇÈ
dpîæì õeç d÷ìnL Bà,לזמנה חוץ במחשבת –dîc ävîe ÆÀÈÈÄÀÇÈÄÈÈÈ

,d÷ìnL Bà ;dîLì àHLdîLì àHL dîc ävîe–ויש ÆÄÀÈÆÀÈÈÄÈÈÈÆÄÀÈ
) זו  פיסקה גורסים dvine"שאין ,dwlny e`" הערתנו עיין  – וכו '.

למקומו"); חוץ הדם ומיצה שמלק "או  בפיסקה àeäלעיל  äæÆ
Búåöîk øéznä áø÷ àHL בה יש פיגול מחשבת שמלבד – ÆÈÇÇÇÄÀÄÀÈ

פיגול. מידי הקרבן  את מוציא הוא והרי אחר , úéfkפסול  ìBëàìÆÁÇÇÄ
øçîì úéfëå õeça חשב במליקה, כגון  אחת בעבודה אם – ÇÀÇÇÄÀÈÈ

או  זמנו; לאחר  וכזית למקומו  חוץ כזית úéfëåלאכול øçîì úéfkÇÇÄÀÈÈÀÇÇÄ
õeçaאו המקום; למחשבת הזמן  מחשבת שקדמה –úéæ éöçk ÇÇÂÄÇÄ

;øçîì úéæ éöçëå õeça אוúéæ éöçëå øçîì úéæ éöçk ÇÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÂÄÇÄÀÈÈÀÇÂÄÇÄ
úøk Ba ïéàå ìeñt ,õeça.אחר פסול  בו שמעורב לפי –øîà ÇÈÀÅÈÅÈÇ

úáLçîì äîã÷ ïîfä úáLçî íà :ììkä äæ :äãeäé éaøÇÄÀÈÆÇÀÈÄÇÂÆÆÇÀÇÈÀÈÀÇÂÆÆ
íB÷nä,אחת בעבודה ובין  עבודות בשתי בין –ïéáiçå ìebt ÇÈÄÀÇÈÄ

úøk åéìò מחשבה אין שוב פיגול , מחשבת וקדמה שהואיל  – ÈÈÈÅ
הקרבן; על  חלה úáLçîìאחרת äîã÷ íB÷nä úáLçî íàåÀÄÇÂÆÆÇÈÈÀÈÀÇÂÆÆ

úøk Ba ïéàå ìeñt ,ïîfä לשון תפוס יהודה: רבי שסובר – ÇÀÇÈÀÅÈÅ
úøkראשון. Ba ïéàå ìeñt äæå äæ :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÆÈÆÈÀÅÈÅ

אין  המקום, מחשבת קדמה אם ובין  הזמן מחשבת קדמה אם בין 

ממנו  והאוכל  פסול , הקרבן  אלא הקרבן , על  חלה פיגול  מחשבת
כרת. חייב úéæאינו éöçk ìBëàì;øLk ,úéæ éöçk øéè÷äìe ÆÁÇÂÄÇÄÀÇÀÄÇÂÄÇÄÈÅ

ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàLשהרי כאן, מיותרת זו פיסקה – ÆÅÂÄÈÀÇÀÈÈÄÀÈÀÄ
לאכול חשב ואם אכילה, אין העוף ובעולת הקטרה, אין העוף בחטאת
להקטיר, או  לאכול דרכו  שאין זית כחצי  יש הרי  מהן , באחת ולהקטיר

חוזרת  ומשנתנו  הואיל  אלא פוסלת, אינה כזו  שמחשבה פשוט, והרי 
אגב  הביאה ב, שבפרק האחרונות המשניות שבשתי העניינים כל על 

מקומו . כאן  שאין  אף האחרון , הענין את גם """"תפארת תפארת תפארת תפארת גררא ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל").").").").
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ähîì dàNòL óBòä úàhç,כדינה הסיקרא, מחוט –äNòîk ÇÇÈÆÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅ
úàhç,הדם את ומיצה דמה והיזה אחד בסימן שמלקה –íLì ÇÈÀÅ
úàhç,חטאת לשם נתכוון העבודות שבכל –äøLk היא שזו  – ÇÈÀÅÈ

הסיפא אגב כאן  נישנה זה וכל מפרשים,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).מצוותה, ויש 
כגון  מליקה, בסדר ששינה פי  על שאף להשמיענו , המשנה שבאה

הרי כהלכתה העבודות ובשאר  למטה, ונעשתה הואיל  והבדיל, שמלק
כשרה שם:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),היא ששנינו הקודם, בפרק ו כמשנה ולא

פסול " בחטאת, טובטובטובטוב").").").")."הבדיל  יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות עשאה ((((עייןעייןעייןעיין אם אבל 
äìBò íLì úàhç äNòîk בה ועשה כדינה, למטה שעשאה – ÀÇÂÅÇÈÀÅÈ

שעשה או  עולה; לשם היתה כוונתו  אבל ומיצוי, äNòîkÀÇÂÅהזאה
úàhç íLì äìBò והבדיל שמלק –,(`yixa zetqezd yexit itl) ÈÀÅÇÈ

שעשה או  העוף, חטאת לשם הזאה, בלי מיצוי  שעשה äNòîkÀÇÂÅאו 
äìBò íLì äìBò אלא כאן נשנתה ולא היא, מיותרת זו דוגמה – ÈÀÅÈ

כאן, שנאמרו הדברים אלו בכל  הדוגמאות; שאר –äìeñtאגב ÀÈ
שלא  העוף חטאת וכן פסולה, לשמה שלא שחטאת העוף, חטאת

היא. פסולה חטאת, כמעשה ílëנעשתה äNòîk äìòîì dàNòÂÈÈÀÇÀÈÀÇÂÅËÈ
שנזכרו  אלה מכל אחד כמעשה העוף חטאת את שעשה כלומר –
למעלה, שעשאה אלא חטאת, לשם חטאת כמעשה ואפילו במשנה,

äìeñt הבעלים אבל לאכילה, אלא פסולה אינה ברם, החטאת; – ÀÈ
הבעלים נתכפרו  למזבח דם שהגיע שכיון בה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).נתכפרו
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·äìòîì dàNòL óBòä úìBò,ì äìBò äNòîkäìBò íL–äøLk;ì äìBò äNòîkúàhç íL–äøLk, ©¨¤£¨¨§©§¨§©£¥¨§¥¨§¥¨§©£¥¨§¥©¨§¥¨
íéìòaì äúìò àHL ãáìáe;ì úàhç äNòîkäìBò íL,ì úàhç äNòîkúàhç íL–äìeñt.ähîì dàNò ¦§©¤¨§¨©§¨¦§©£¥©¨§¥¨§©£¥©¨§¥©¨§¨£¨¨§©¨

ïlë äNòîk–äìeñt. §©£¥ª¨§¨
‚äòéìaä úéáa úBànèî ïðéà ïlëå,ïäa ïéìòBîe,ähîì dàNòL óBòä úàhçî õeç,ì úàhç äNòîkíL §ª¨¥¨§©§§¥©§¦¨£¦¨¤¥©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥

úàhç. ©¨
„ähîì dàNòL óBòä úìBò,ì úàhç äNòîkúàhç íL–øæòéìà éaøøîBà:da ïéìòBî.òLBäé éaøøîBà: ©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨©¦¡¦¤¤¥£¦¨©¦§ª©¥

aaaa.dlrnl d`yry serd zler:äìòîì úéùòð àéäù äúëìäë.dler myl dler dyrnkåì äéä ïéãä ïîå ,ìéãáä àìù äú÷éìîá äðéùù éô ìò óà
:äøùë éëä åìéôà ,ìéãáäì.dxyk z`hg myl dler dyrnkçñôä ïî õåç ,äáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìà íéøùë ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìëã

:úàèçä ïîå.olek dyrnk dhnl d`yr:äìåò íùì äìåò äùòîë åìéôàå ,ïìåëî ãçà äùòîë.dleqt:äìåñô äèîì äàùòå ìéàåä
bbbb.drilad ziaa ze`nhn opi` olekeô"òà äìëåàäù øåäè óåò úìáð ïéãë äòéìáä úéáá ïéàîèî ïéàå ,äìéáð éãéî ïúøäèî ïú÷éìî ,åìñôðù ô"òà

éðôî äìéëàá ïúøéúî ïú÷éìî ïéàù éô ìò óà åìà ìáà ,åéìòù íéãâá àîèì äøåîç äàîåè àîèð äòéìáä úéáá åøéáç åì äáçúù ïåâë äá òâð àìù
:äìéáð éãéî ïúàéöåîå ïúøäèî íå÷î ìëî ,ïäá òøéàù ìåñôä.oda oilreneäð ìë ïéãë äìéòî ïáø÷ àéáî äèåøô äåùá ïäî äðäðäåìéôàå .ùã÷ää ïî äð

:äìéòî éãéî äàöé àì ,íéðäëì øúéä úòù äá äéä àìå äìñôðå ìéàåä ,úàèç.z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry serd z`hgn uegäøùëã
:øæì åìéôà äìéòî äá ïéà áåùå ,íéðäëì øúéä úòù äá ùéå àéä

cccc.da milren xne` xfril` 'x:äì äéä àì íéðäëì øúéä úòù àìäå ,äúìéòîî äàéöåä éîå àéä äìåò àäã.da milren oi` xne` ryedi iaxïåéëã
:úàèç úéùòð ,úàèç íùì äîå÷îå äéùòîå äîù äðéùã.da milren oi`y serd z`hg dne:íéðäëì úìëàð éøäù ,äîùì äèçùùë.dny z` dpiy

`xephxa yexit

i y y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

העוף  עולת שמעשה למדנו, הקודם העוף,בפרק חטאת ממעשה z`hgשונה oky
,dhnl ziyrp serd מערבית דרומית קרן אצל העזרה רצפת על עומד  שהכהן  דהיינו

המזבח קיר על מדמה ומזה העוף, חטאת את שם ומולק המזבח, hegnשל  dhnl
,`xwiqd אבל הדם; את ממצה כך  dlrnl,ואחר  ziyrp serd zlerשהכהן דהיינו

את  וממצה העוף עולת את שם ומולק מזרחית, דרומית לקרן  לו  ובא בכבש  עולה
המזבח קיר  אל xwiqd`).דמה hegn dlrnl) העוף חטאת מליקת בין הבדל יש כן

אחד  סימן רק הכהן  חותך  העוף חטאת שבמליקת העוף, עולת `eלמליקת hyee)
(dpw עולת במליקת ואילו  מהגוף; הראש את מבדיל ואינו הסימן, של  רובו או

כולם הסימנים שני את הכהן חותך  dpwde),העוף hyeed)הראש את מבדיל  והוא
בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר  – serdמהגוף. z`hg שלא הכהן שעשאה

בענין  ללמד  משנתנו באה במעשיה, ששינה או  serd,לשמה, zler שלא שנעשתה
במעשיה. ששינה או לשמה

äìòîì dàNòL óBòä úìBò,לעיל שבארנו  כמו  כהלכתה, – ÇÈÆÂÈÈÀÇÀÈ
äìBò äNòîk מחוט למעלה דמה את ומיצה והבדיל שמלק – ÀÇÂÅÈ

äìBòהסיקרא, íLì,לשמה העבודות את הכהן  שעשה –äøLk ÀÅÈÀÅÈ
לשארש– כהקדמה אלא כאן  נישנה לא זה ודין מצוותה. היא זו 

באה  שמשנתנו מפרש, מברטנורא הרב ברם, שבמשנתנו . הדינים

במליקתה, ששינה פי  על  שאף licadלהשמיע, `ly,הגוף מן  הראש
מה  על  משנתנו  של התנא חולק זה פירוש  ולפי כשרה; מקום מכל

פסל – בעולה הבדיל  לא שאם ו), (ו , לעיל  """"תוספות תוספות תוספות תוספות ששנינו  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). שעשאהיוםיוםיוםיום העוף עולת äìBòוכן  äNòîk שבארנו כמו  – ÀÇÂÅÈ
úàhçלעיל , íLì,לשמה שלא היינו  –äøLkעל ליקרב – ÀÅÇÈÀÅÈ

íéìòaìהמזבח, äúìò àHL ãáìáe עולת כדין  חובה, לשם – ÄÀÇÆÈÀÈÇÀÈÄ
להביא  הבעלים וצריכים ג), א, א; (א, לשמה שלא שנשחטה בהמה

שעשאה העוף עולת אבל  לחובתם. אחרת úàhçעולה äNòîk– ÀÇÂÅÇÈ
מברטנורא הרב של פירושו ולפי  הבדיל ; ולא שמלק –(yixa`)כגון 

הדם, את מיצה ולא מדמה שהיזה äìBòכגון íLì שנתכוון אף – ÀÅÈ
שעשאה העוף עולת וכן  עולה; úàhçלשם íLì úàhç äNòîkÀÇÂÅÇÈÀÅÇÈ

עולה, לשם ולא חטאת לשם היתה כוונתו שגם –äìeñt משום – ÀÈ
במעשיה. ïlëששינה äNòîk ähîì dàNòאחד כמעשה – ÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅËÈ

עולה, לשם עולה כמעשה ואפילו  במשנתנו, שנזכרו אלו äìeñtÀÈמכל 
פסולה. היא הרי למטה, ועשאה הואיל –

ג ה נ ש מ ר ו א ב

עוף  נבלת של  דינה שונה נבילה טומאת בענין  כי להקדים, יש משנתנו להבנת

שכן  בהמה, נבלת מדין  dnda,טהור  zlap בהמ או  שמתה בהמה טהורה דהיינו  ה
בשחיטתה, פסול ynae`,שאירע rbna d`nhn ואילו,xedh ser zlap עוף דהיינו

כהלכה, שלא שנשחט או  שמת drilad,טהור  ziaa `l` ,`ynae rbna d`nhn dpi`
בליעתו, בבית נמצא שהכזית זמן כל הטהור, העוף מנבלת כזית שהבולע כלומר 
לטומאה  ראשון אותם ועושה שעה, באותה בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא הריהו 

.(m`nhn epi`y qxg ilke mc`n ueg),שנפסלו קרבנות בענין  להשמיע באה משנתנו 
מידי אותן מטהרת מליקתם מקום שמכל הקודמות, המשניות בשתי  ששנינו  כמו

נבילה.

ïlëå עליהן ששנינו העופות, ועולות העופות חטאות אותן כל  – ÀËÈ
או  במעשיהן, הכהן  ששינה משום שנפסלו , וב), א (משניות למעלה

לשמה, שלא שעשאה העוף äòéìaäחטאת úéáa úBànèî ïðéàÅÈÀÇÀÀÅÇÀÄÈ
כנבלת  דינן  אין באכילה, מותרות ואינן הן, שפסולות פי על אף –
מליקתן  שכן לעיל, שבארנו  כמו הבליעה, בבית לטמא טהור  עוף

נבילה, מיד ומוציאתן  אותן ïäaמטהרת ïéìòBîe מהן הנהנה – ÂÄÈÆ
הנהנה  כל  כדין מעילות", "אשם קרבן  להביא חייב פרוטה, בשווה

ההקדש , äNòîkמן ,ähîì dàNòL óBòä úàhçî õeçÅÇÇÈÆÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅ
úàhç íLì úàhç לכהנים והותרה כמצוותה ונעשתה שהואיל  – ÇÈÀÅÇÈ

ממנה הנהנה זר dnc)באכילה, z`fd xg`l)כלומר בה, מועל אינו 
בה  היתה ולא שנפסלה, העוף חטאת אבל  מעילה; קרבן  חייב שאינו 
העוף, בעולת כן  שאין מה בה. מועל  ממנה הנהנה לכהנים, היתר שעת

שהרי בה, מועל  ממנה הנהנה כל  כמצוותה, שנעשתה פי  על  שאף
המזבח. גבי על  נקרבת כולה

y c e w z a y
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– שנפסלה ובין כמצוותה שנעשתה בין – העוף שעולת למדנו , הקודמת במשנה
הסיקרא  מחוט למעלה הכהן  עשאה שלא העוף, בעולת דנה משנתנו  בה. מועלים

d),כהלכתה ,e lirl oiir) מועלים אם חטאת, לשם חטאת כמעשה למטה עשאה אלא
תנאים. בזה ונחלקו  שיבואר; כפי  בה, מועלים אין או בה

ähîì dàNòL óBòä úìBò,כדינה שלא –úàhç äNòîk ÇÈÆÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅÇÈ
הדם, שיירי ומיצה המזבח, קיר על מדמה והיזה הבדיל, ולא שמלק –

הסיקרא, מחוט úàhçלמטה íLì לשם היתה מחשבתו שאף – ÀÅÇÈ
העוף, daחטאת ïéìòBî :øîBà øæòéìà éaø והוקדשה הואיל – ÇÄÁÄÆÆÅÂÄÈ

דבר אין  כחטאת, שעשאה פי  על  אף לכהנים, היתר בה שאין  לעולה,
מעילה. מידי אותה daשיוציא ïéìòBî ïéà :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÅÂÄÈ

נעשתה  ומקומה, ומעשיה שמה ושינה הואיל יהושע, רבי  שסובר –
הקודמת. המשנה בסוף ששנינו כמו מעילה, בה אין ולכן כחטאת,

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt migaf zkqn

da ïéìòBî ïéà.øîàøæòéìà éaø:ì da ïéìòBî ïéàL úàhç íà äîdîL,dîL úà äpMLk,da ïéìòBî– ¥£¦¨¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¨¤¥£¦¨¦§¨§¤¦¨¤§¨£¦¨
ì da ïéìòBnL äìBòdîL,dîL úà äpMLk,da eìòîiL ïéã Bðéà?Bì øîàòLBäé éaø:àG,úàhça zøîà íà ¨¤£¦¨¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤¦§£¨¨©©¦§ª©¦¨©§¨©©¨
ì dîL úà äpMLíLäìBò,äìéòî Ba LiL øáãì dîL úà äpL ïkL,ì dîL úà äpML äìBòa øîàzíL ¤¦¨¤§¨§¥¨¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¤§¦¨Ÿ©§¨¤¦¨¤§¨§¥

úàhç,äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpL ïkL?Bì øîàòéìà éaøøæ:ïèçML íéLã÷ éLã÷ éøäåíBøca, ©¨¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨¨©©¦¡¦¤¤©£¥¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨
ì ïèçLeeçéëBé íél÷ íéLã÷ íL,äìéòî Ba ïéàL øáãì ïîL úà äpL ïkL,ïäa ïéìòBîe;dîúz ìà äzà óà §¨¨§¥¨¨¦©¦¦¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨£¦¨¤©©¨©¦§©

äìBòä ìò,äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpML ét ìò óàL,da eìòîiL.Bì øîàòLBäé éaø:àG,íà ©¨¨¤©©¦¤¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨¤¦§£¨¨©©¦§ª©¦
íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷a zøîà,ì ïèçLeíél÷ íéLã÷ íL,øzäå øeqà Ba LiL øáãa ïîL úà äpL ïkL, ¨©§¨§¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨§¨¨§¥¨¨¦©¦¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¤¦§¤¥

øzä BlkL øáãa dîL úà äpML äìBòa øîàz? Ÿ©§¨¤¦¨¤§¨§¨¨¤ª¤¥
‰ìàîOa ÷ìî,äìéla Bà,íéðôa ïélç èçL,õeça íéLã÷å–äòéìaä úéáa ïéànèî ïðéà.ïékña ÷ìî,÷ìî ¨©©§Ÿ©©§¨¨©ª¦¦§¦§¨¨¦©¥¨§©§¦§¥©§¦¨¨©§©¦¨©

õeça íéLã÷å íéðôa ïélç,ïpîæ òébä àHL ïéøBz,ïpîæ øáòL äðBé éðáe,dtb LáiL,dðéò úéîñpLå,äòè÷pLå ª¦¦§¦§¨¨¦©¦¤¦¦©§©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¨©©¨§¤¦§¥¥¨§¤¦§§¨

:øúéä ììëì äàá àìå äìñôð.da milren:äéìò âéìô àì äéôåâ òùåäé éáø àäãyiy xaclåá.dlirn:äìåò íùì.mexca ohgyy,íéîìù íùì
:åçéëåé.dlirn ea oi`y xacl odiyrne ony dpiyy:ïäéøåîéàá àìà äìéòî ïéà íéì÷ íéùã÷ù.oda milreneïúàéöåä àìå ïîå÷î éåðéùá åìñôðù éðôî

:äìéòî éãéî ïú÷éøæ.xzide xeqi`:äìéòî íåùî ïøùáá ïéàå äìéòî íåùî ïäéøåîéàá ùé íéì÷ íéùã÷.xzid eleky xacaãö åá ïéàù óåòä úàèçá
:òùåäé éáøë äëìäå .äìéòî

dddd.l`nya wln:ïéîé ìù àìà åðéà äðåäëå òáöà øîàðù íå÷î ìëù .äìåñô åú÷éìîã.dlila e`:åúååö íåéá øîà àðîçøã ,äìéìá ä÷éìî ïéàãopi`
.oi`nhn:åãøé àì åìò íàù åäãéã ä÷éìî éðäàå ùãå÷á ïìåñôå ìéàåä.drilad ziaa oi`nhn oi` uega miycwe mipta oileg hgyíéøåñàù ô"òàå
:äìéëàá.oikqa wln:ïäë ìù åîöòá àéä ïøåôöá ä÷éìî àäã ,àéä äèéçù åàìå àéä ä÷éìî åàì.mipta oileg wlnàìà ïéìåçá ä÷éìî êééù àìã

:äìéáð éãéî äàéöåî ä÷éìî äúåà ïéàå ,ø÷òî åà øçåð åìéàë éåä õåçá íéùã÷ åà íå÷î ìëá ïéìåç ÷ìåîäå ,íéðôá íéùã÷á.opnf ribd `ly oixezíéøåú
:íéìåñô íéìåãâ ,íéøùë íéðè÷ ,äðåé éðá .íéìåñô íéðè÷ ,íéøùë ,íéìåãâ.dtb yaiyeúåøëæå úåîú ïéà ì"éé÷ã àäã .úåôåòá óà ìåñô øáà øñåçîã

`xephxa yexit

øæòéìà éaø øîà:וחומר קל  לימוד ידי על  לדבריו  ראיה –äî ÈÇÇÄÁÄÆÆÈ
dîLì da ïéìòBî ïéàL úàhç íà שעשאה העוף חטאת – ÄÇÈÆÅÂÄÈÄÀÈ

ואילו  בה, מועלים אין לכהנים, שהותרה מאחר לשמה, äpMLkÀÆÄÈהכהן
da ïéìòBî ,dîL úà,עולה לשם אלא לשמה שלא מלקה שאם – ÆÀÈÂÄÈ

בה, מועלים לכהנים, הותרה ולא שנפסלה daכיון  ïéìòBnL äìBòÈÆÂÄÈ
dîLì,למזבח וכולה הואיל כהלכתה, לשמה שעשאה העוף עולת – ÄÀÈ

בה, dîLמועלין úà äpMLk לשם חטאת כמעשה ועשאה – ÀÆÄÈÆÀÈ
daחטאת, eìòîiL ïéã Bðéà בה שיהא וחומר , קל אינו  כלום – ÅÄÆÄÀÂÈ

מעילה?! òLBäéדין  éaø Bì øîà:אליעזר לרבי –àG זה אין – ÈÇÇÄÀËÇ
וחומר, äìBòקל íLì dîL úà äpML úàhça zøîà íàÄÈÇÀÈÇÇÈÆÄÈÆÀÈÀÅÈ

בה, שמועלים –dîL úà äpL ïkL, העוף חטאת של –øáãì ÆÅÄÈÆÀÈÀÈÈ
äìéòî Ba LiL,לעיל שבארנו כמו  בה, שמועלים עולה לשם – ÆÆÀÄÈ

גם úàhçהאם íLì dîL úà äpML äìBòa øîàz שימעלו – ÙÇÀÈÆÄÈÆÀÈÀÅÇÈ
äìéòîבה? Ba ïéàL øáãì dîL úà äpL ïkL ששינה – ÆÅÄÈÆÀÈÀÈÈÆÅÀÄÈ

לעיל . שבארנו  כמו בה, מועלים שאין  חטאת לשם שמה øîàÈÇאת
íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷ éøäå :øæòéìà éaø Bì בדרום – ÇÄÁÄÆÆÇÂÅÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈÇÈ

שחיטתן  קדשים "קדשי  א): ה, (לעיל  שנינו שהרי כדין , שלא העזרה,
÷íélבצפון ", íéLã÷ íLì ïèçLe,שלמים לשם כגון  – ÀÈÈÀÅÈÈÄÇÄ

בעזרה, מקום בכל  לדברי,eçéëBéששחיטתם הם הוכחה –ïkL ÄÆÅ
äìéòî Ba ïéàL øáãì ïîL úà äpL אין קלים שקדשים – ÄÈÆÀÈÀÈÈÆÅÀÄÈ

בבשר, לא אבל  דמם, זריקת לאחר  באימורים אלא מעילה בהם
ïäa ïéìòBîe בדרום ששחטם אלו קדשים קדשי  כן , פי על  ואף – ÂÄÈÆ

דמם  זריקת אין  מקום, בשינוי ונפסלו הואיל קלים, קדשים לשם
מעילה; קרבן חייב מהם והנהנה מעילה, מידי  äzàמוציאתם óàÇÇÈ

äìBòä ìò dîúz ìàחטאת לשם שמה את ששינה –ìò óàL ÇÄÀÇÇÈÈÆÇÇ
äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpML ét שבארנו כמו  – ÄÆÄÈÆÀÈÀÈÈÆÅÀÄÈ

daלעיל , eìòîiL. וחומר בקל שלמדתי  כפי  –éaø Bì øîà ÆÄÀÂÈÈÇÇÄ
òLBäé:אליעזר לרבי –àG,הוכחה זו אין –éLã÷a zøîà íà ÀËÇÄÈÇÀÈÀÈÀÅ

íél÷ íéLã÷ íLì ïèçLe ,íBøca ïèçML íéLã÷– ÈÈÄÆÀÈÈÇÈÀÈÈÀÅÈÈÄÇÄ
בהם, ïîLשמועלים úà äpL ïkL,קדשים קדשי  של  –øáãa ÆÅÄÈÆÀÈÀÈÈ

øzäå øeqà Ba LiLיש דמם זריקת שלאחר קלים, בקדשים – ÆÆÄÀÆÅ

בבשרם, והיתר באימוריהם מעילה äpMLאיסור  äìBòa øîàzÙÇÀÈÆÄÈ
øzä BlkL øáãa dîL úà,אימורים בה אין  העוף שחטאת – ÆÀÈÀÈÈÆËÆÅ

ששינה  שעולה התאמר , מעילה; צד  בה אין לכהנים שהותרה ומשעה

מעילה?! דין  בה יש  חטאת לשם שמה ryedi.את iaxk dklde
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הבליעה, בבית מטמאים שאינם שנפסלו , העופות קרבנות בענין למדנו  ג במשנה
באה  והיא זה, בענין ללמד  מוסיפה משנתנו נבילה, מידי  מטהרתם שמליקתם לפי

בקודש  שנפסלה כל  המליקה, נפסלה שאפילו  מוציאה (dxfra),להשמיע, היא הרי
לעז שבאו  קודם העופות נפסלו  אם אבל  נבילה; מידי  העוף שמליקתם את או רה,

עוף  נבלת כל  כדין הבליעה בבית מטמאים הם הרי שיבואר, כפי  מליקה, שמה אין
טהור .

ìàîOa ÷ìî השמאלית ידו  של  האגודל  בצפורן  הכהן מלק – ÈÇÇÀÙ
אינו  "בהן " או "אצבע" בתורה שנאמר  מקום שכל  פסולה, שמליקתו 

ימין, äìélaאלא Bà אלא כשרה העבודה ואין  בלילה, שמלק – ÇÇÀÈ
שנאמר  """"ביום, לח לח לח לח ):):):): ז ז ז ז ,,,, ezeev((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  meia את להקריב ישראל בני  את

בלילה. ולא מקריבים שביום ומכאן  íéðôaקרבניהם", ïélç èçLÈÇËÄÄÀÄ
באכילה, הוא שאסור בעזרה, חולין של עוף שחט –õeça íéLã÷åÀÈÈÄÇ

הללו  העופות כל שנפסל ; לעזרה, חוץ קדשים עוף ששחט או  –ïðéàÅÈ
äòéìaä úéáa ïéànèî אף בלילה, או  בשמאל  מלק שאם – ÀÇÀÄÀÅÇÀÄÈ

לא  המזבח על  עלו  שאם היא, מועילה מקום מכל  פסולה, שהמליקה

נבילה; מידי  מטהרתם המליקה ולפיכך ב), (ט, להלן שנלמד כפי  ירדו ,
שאסורים  פי  על אף בחוץ, קדשים או בפנים חולין שחט אם וכן

נבילה, מידי לטהרם השחיטה מועילה מקום מכל  באכילה, העופות
אבל  הבליעה. בבית מטמאים ïékñaואינם ÷ìî,מליקה זו שאין  – ÈÇÀÇÄ

שחיטה; זו אין  וכן בצפורן , אלא אינה שמליקה ïélçלפי ÷ìîÈÇËÄ
íéðôa,בקדשים אלא מליקה ואין –õeça íéLã÷å שמלק או  – ÄÀÄÀÈÈÄÇ

לשם  שמלק, או  בפנים; בקדשים אלא מליקה ואין בחוץ, קדשים
בפנים, ïpîæקרבנות òébä àHL ïéøBz אינם שעדיין  כלומר – ÄÆÄÄÇÀÇÈ
לקרבן, äðBéכשרים éðáe,יונה בני  או  –ïpîæ øáòL שכן – ÀÅÈÆÈÇÀÇÈ

כשרים  הקטנים יונה, ובבני  הקטנים; ולא כשרים הגדולים בתורים,
ובגמרא הגדולים; בבבב))))ולא כבכבכבכב,,,, יונה ((((חוליןחוליןחוליןחולין בני אימתי עד  מבואר ,

izdw - zex`ean zeipyn



רכי c dpyn iriay wxt migaf zkqn

·äìòîì dàNòL óBòä úìBò,ì äìBò äNòîkäìBò íL–äøLk;ì äìBò äNòîkúàhç íL–äøLk, ©¨¤£¨¨§©§¨§©£¥¨§¥¨§¥¨§©£¥¨§¥©¨§¥¨
íéìòaì äúìò àHL ãáìáe;ì úàhç äNòîkäìBò íL,ì úàhç äNòîkúàhç íL–äìeñt.ähîì dàNò ¦§©¤¨§¨©§¨¦§©£¥©¨§¥¨§©£¥©¨§¥©¨§¨£¨¨§©¨

ïlë äNòîk–äìeñt. §©£¥ª¨§¨
‚äòéìaä úéáa úBànèî ïðéà ïlëå,ïäa ïéìòBîe,ähîì dàNòL óBòä úàhçî õeç,ì úàhç äNòîkíL §ª¨¥¨§©§§¥©§¦¨£¦¨¤¥©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥

úàhç. ©¨
„ähîì dàNòL óBòä úìBò,ì úàhç äNòîkúàhç íL–øæòéìà éaøøîBà:da ïéìòBî.òLBäé éaøøîBà: ©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨©¦¡¦¤¤¥£¦¨©¦§ª©¥

aaaa.dlrnl d`yry serd zler:äìòîì úéùòð àéäù äúëìäë.dler myl dler dyrnkåì äéä ïéãä ïîå ,ìéãáä àìù äú÷éìîá äðéùù éô ìò óà
:äøùë éëä åìéôà ,ìéãáäì.dxyk z`hg myl dler dyrnkçñôä ïî õåç ,äáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìà íéøùë ïîùì àìù åçáæðù íéçáæä ìëã

:úàèçä ïîå.olek dyrnk dhnl d`yr:äìåò íùì äìåò äùòîë åìéôàå ,ïìåëî ãçà äùòîë.dleqt:äìåñô äèîì äàùòå ìéàåä
bbbb.drilad ziaa ze`nhn opi` olekeô"òà äìëåàäù øåäè óåò úìáð ïéãë äòéìáä úéáá ïéàîèî ïéàå ,äìéáð éãéî ïúøäèî ïú÷éìî ,åìñôðù ô"òà

éðôî äìéëàá ïúøéúî ïú÷éìî ïéàù éô ìò óà åìà ìáà ,åéìòù íéãâá àîèì äøåîç äàîåè àîèð äòéìáä úéáá åøéáç åì äáçúù ïåâë äá òâð àìù
:äìéáð éãéî ïúàéöåîå ïúøäèî íå÷î ìëî ,ïäá òøéàù ìåñôä.oda oilreneäð ìë ïéãë äìéòî ïáø÷ àéáî äèåøô äåùá ïäî äðäðäåìéôàå .ùã÷ää ïî äð

:äìéòî éãéî äàöé àì ,íéðäëì øúéä úòù äá äéä àìå äìñôðå ìéàåä ,úàèç.z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry serd z`hgn uegäøùëã
:øæì åìéôà äìéòî äá ïéà áåùå ,íéðäëì øúéä úòù äá ùéå àéä

cccc.da milren xne` xfril` 'x:äì äéä àì íéðäëì øúéä úòù àìäå ,äúìéòîî äàéöåä éîå àéä äìåò àäã.da milren oi` xne` ryedi iaxïåéëã
:úàèç úéùòð ,úàèç íùì äîå÷îå äéùòîå äîù äðéùã.da milren oi`y serd z`hg dne:íéðäëì úìëàð éøäù ,äîùì äèçùùë.dny z` dpiy
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העוף  עולת שמעשה למדנו, הקודם העוף,בפרק חטאת ממעשה z`hgשונה oky
,dhnl ziyrp serd מערבית דרומית קרן אצל העזרה רצפת על עומד  שהכהן  דהיינו

המזבח קיר על מדמה ומזה העוף, חטאת את שם ומולק המזבח, hegnשל  dhnl
,`xwiqd אבל הדם; את ממצה כך  dlrnl,ואחר  ziyrp serd zlerשהכהן דהיינו

את  וממצה העוף עולת את שם ומולק מזרחית, דרומית לקרן  לו  ובא בכבש  עולה
המזבח קיר  אל xwiqd`).דמה hegn dlrnl) העוף חטאת מליקת בין הבדל יש כן

אחד  סימן רק הכהן  חותך  העוף חטאת שבמליקת העוף, עולת `eלמליקת hyee)
(dpw עולת במליקת ואילו  מהגוף; הראש את מבדיל ואינו הסימן, של  רובו או

כולם הסימנים שני את הכהן חותך  dpwde),העוף hyeed)הראש את מבדיל  והוא
בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר  – serdמהגוף. z`hg שלא הכהן שעשאה

בענין  ללמד  משנתנו באה במעשיה, ששינה או  serd,לשמה, zler שלא שנעשתה
במעשיה. ששינה או לשמה

äìòîì dàNòL óBòä úìBò,לעיל שבארנו  כמו  כהלכתה, – ÇÈÆÂÈÈÀÇÀÈ
äìBò äNòîk מחוט למעלה דמה את ומיצה והבדיל שמלק – ÀÇÂÅÈ

äìBòהסיקרא, íLì,לשמה העבודות את הכהן  שעשה –äøLk ÀÅÈÀÅÈ
לשארש– כהקדמה אלא כאן  נישנה לא זה ודין מצוותה. היא זו 

באה  שמשנתנו מפרש, מברטנורא הרב ברם, שבמשנתנו . הדינים

במליקתה, ששינה פי  על  שאף licadלהשמיע, `ly,הגוף מן  הראש
מה  על  משנתנו  של התנא חולק זה פירוש  ולפי כשרה; מקום מכל

פסל – בעולה הבדיל  לא שאם ו), (ו , לעיל  """"תוספות תוספות תוספות תוספות ששנינו  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). שעשאהיוםיוםיוםיום העוף עולת äìBòוכן  äNòîk שבארנו כמו  – ÀÇÂÅÈ
úàhçלעיל , íLì,לשמה שלא היינו  –äøLkעל ליקרב – ÀÅÇÈÀÅÈ

íéìòaìהמזבח, äúìò àHL ãáìáe עולת כדין  חובה, לשם – ÄÀÇÆÈÀÈÇÀÈÄ
להביא  הבעלים וצריכים ג), א, א; (א, לשמה שלא שנשחטה בהמה

שעשאה העוף עולת אבל  לחובתם. אחרת úàhçעולה äNòîk– ÀÇÂÅÇÈ
מברטנורא הרב של פירושו ולפי  הבדיל ; ולא שמלק –(yixa`)כגון 

הדם, את מיצה ולא מדמה שהיזה äìBòכגון íLì שנתכוון אף – ÀÅÈ
שעשאה העוף עולת וכן  עולה; úàhçלשם íLì úàhç äNòîkÀÇÂÅÇÈÀÅÇÈ

עולה, לשם ולא חטאת לשם היתה כוונתו שגם –äìeñt משום – ÀÈ
במעשיה. ïlëששינה äNòîk ähîì dàNòאחד כמעשה – ÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅËÈ

עולה, לשם עולה כמעשה ואפילו  במשנתנו, שנזכרו אלו äìeñtÀÈמכל 
פסולה. היא הרי למטה, ועשאה הואיל –
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עוף  נבלת של  דינה שונה נבילה טומאת בענין  כי להקדים, יש משנתנו להבנת

שכן  בהמה, נבלת מדין  dnda,טהור  zlap בהמ או  שמתה בהמה טהורה דהיינו  ה
בשחיטתה, פסול ynae`,שאירע rbna d`nhn ואילו,xedh ser zlap עוף דהיינו

כהלכה, שלא שנשחט או  שמת drilad,טהור  ziaa `l` ,`ynae rbna d`nhn dpi`
בליעתו, בבית נמצא שהכזית זמן כל הטהור, העוף מנבלת כזית שהבולע כלומר 
לטומאה  ראשון אותם ועושה שעה, באותה בהם שנוגע וכלים בגדים מטמא הריהו 

.(m`nhn epi`y qxg ilke mc`n ueg),שנפסלו קרבנות בענין  להשמיע באה משנתנו 
מידי אותן מטהרת מליקתם מקום שמכל הקודמות, המשניות בשתי  ששנינו  כמו

נבילה.

ïlëå עליהן ששנינו העופות, ועולות העופות חטאות אותן כל  – ÀËÈ
או  במעשיהן, הכהן  ששינה משום שנפסלו , וב), א (משניות למעלה

לשמה, שלא שעשאה העוף äòéìaäחטאת úéáa úBànèî ïðéàÅÈÀÇÀÀÅÇÀÄÈ
כנבלת  דינן  אין באכילה, מותרות ואינן הן, שפסולות פי על אף –
מליקתן  שכן לעיל, שבארנו  כמו הבליעה, בבית לטמא טהור  עוף

נבילה, מיד ומוציאתן  אותן ïäaמטהרת ïéìòBîe מהן הנהנה – ÂÄÈÆ
הנהנה  כל  כדין מעילות", "אשם קרבן  להביא חייב פרוטה, בשווה

ההקדש , äNòîkמן ,ähîì dàNòL óBòä úàhçî õeçÅÇÇÈÆÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅ
úàhç íLì úàhç לכהנים והותרה כמצוותה ונעשתה שהואיל  – ÇÈÀÅÇÈ

ממנה הנהנה זר dnc)באכילה, z`fd xg`l)כלומר בה, מועל אינו 
בה  היתה ולא שנפסלה, העוף חטאת אבל  מעילה; קרבן  חייב שאינו 
העוף, בעולת כן  שאין מה בה. מועל  ממנה הנהנה לכהנים, היתר שעת

שהרי בה, מועל  ממנה הנהנה כל  כמצוותה, שנעשתה פי  על  שאף
המזבח. גבי על  נקרבת כולה

y c e w z a y
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– שנפסלה ובין כמצוותה שנעשתה בין – העוף שעולת למדנו , הקודמת במשנה
הסיקרא  מחוט למעלה הכהן  עשאה שלא העוף, בעולת דנה משנתנו  בה. מועלים

d),כהלכתה ,e lirl oiir) מועלים אם חטאת, לשם חטאת כמעשה למטה עשאה אלא
תנאים. בזה ונחלקו  שיבואר; כפי  בה, מועלים אין או בה

ähîì dàNòL óBòä úìBò,כדינה שלא –úàhç äNòîk ÇÈÆÂÈÈÀÇÈÀÇÂÅÇÈ
הדם, שיירי ומיצה המזבח, קיר על מדמה והיזה הבדיל, ולא שמלק –

הסיקרא, מחוט úàhçלמטה íLì לשם היתה מחשבתו שאף – ÀÅÇÈ
העוף, daחטאת ïéìòBî :øîBà øæòéìà éaø והוקדשה הואיל – ÇÄÁÄÆÆÅÂÄÈ

דבר אין  כחטאת, שעשאה פי  על  אף לכהנים, היתר בה שאין  לעולה,
מעילה. מידי אותה daשיוציא ïéìòBî ïéà :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÅÂÄÈ

נעשתה  ומקומה, ומעשיה שמה ושינה הואיל יהושע, רבי  שסובר –
הקודמת. המשנה בסוף ששנינו כמו מעילה, בה אין ולכן כחטאת,

izdw - zex`ean zeipyn
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da ïéìòBî ïéà.øîàøæòéìà éaø:ì da ïéìòBî ïéàL úàhç íà äîdîL,dîL úà äpMLk,da ïéìòBî– ¥£¦¨¨©©¦¡¦¤¤¨¦©¨¤¥£¦¨¦§¨§¤¦¨¤§¨£¦¨
ì da ïéìòBnL äìBòdîL,dîL úà äpMLk,da eìòîiL ïéã Bðéà?Bì øîàòLBäé éaø:àG,úàhça zøîà íà ¨¤£¦¨¦§¨§¤¦¨¤§¨¥¦¤¦§£¨¨©©¦§ª©¦¨©§¨©©¨
ì dîL úà äpMLíLäìBò,äìéòî Ba LiL øáãì dîL úà äpL ïkL,ì dîL úà äpML äìBòa øîàzíL ¤¦¨¤§¨§¥¨¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¤§¦¨Ÿ©§¨¤¦¨¤§¨§¥

úàhç,äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpL ïkL?Bì øîàòéìà éaøøæ:ïèçML íéLã÷ éLã÷ éøäåíBøca, ©¨¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨¨©©¦¡¦¤¤©£¥¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨
ì ïèçLeeçéëBé íél÷ íéLã÷ íL,äìéòî Ba ïéàL øáãì ïîL úà äpL ïkL,ïäa ïéìòBîe;dîúz ìà äzà óà §¨¨§¥¨¨¦©¦¦¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨£¦¨¤©©¨©¦§©

äìBòä ìò,äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpML ét ìò óàL,da eìòîiL.Bì øîàòLBäé éaø:àG,íà ©¨¨¤©©¦¤¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨¤¦§£¨¨©©¦§ª©¦
íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷a zøîà,ì ïèçLeíél÷ íéLã÷ íL,øzäå øeqà Ba LiL øáãa ïîL úà äpL ïkL, ¨©§¨§¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨§¨¨§¥¨¨¦©¦¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¤¦§¤¥

øzä BlkL øáãa dîL úà äpML äìBòa øîàz? Ÿ©§¨¤¦¨¤§¨§¨¨¤ª¤¥
‰ìàîOa ÷ìî,äìéla Bà,íéðôa ïélç èçL,õeça íéLã÷å–äòéìaä úéáa ïéànèî ïðéà.ïékña ÷ìî,÷ìî ¨©©§Ÿ©©§¨¨©ª¦¦§¦§¨¨¦©¥¨§©§¦§¥©§¦¨¨©§©¦¨©

õeça íéLã÷å íéðôa ïélç,ïpîæ òébä àHL ïéøBz,ïpîæ øáòL äðBé éðáe,dtb LáiL,dðéò úéîñpLå,äòè÷pLå ª¦¦§¦§¨¨¦©¦¤¦¦©§©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¨©©¨§¤¦§¥¥¨§¤¦§§¨

:øúéä ììëì äàá àìå äìñôð.da milren:äéìò âéìô àì äéôåâ òùåäé éáø àäãyiy xaclåá.dlirn:äìåò íùì.mexca ohgyy,íéîìù íùì
:åçéëåé.dlirn ea oi`y xacl odiyrne ony dpiyy:ïäéøåîéàá àìà äìéòî ïéà íéì÷ íéùã÷ù.oda milreneïúàéöåä àìå ïîå÷î éåðéùá åìñôðù éðôî

:äìéòî éãéî ïú÷éøæ.xzide xeqi`:äìéòî íåùî ïøùáá ïéàå äìéòî íåùî ïäéøåîéàá ùé íéì÷ íéùã÷.xzid eleky xacaãö åá ïéàù óåòä úàèçá
:òùåäé éáøë äëìäå .äìéòî

dddd.l`nya wln:ïéîé ìù àìà åðéà äðåäëå òáöà øîàðù íå÷î ìëù .äìåñô åú÷éìîã.dlila e`:åúååö íåéá øîà àðîçøã ,äìéìá ä÷éìî ïéàãopi`
.oi`nhn:åãøé àì åìò íàù åäãéã ä÷éìî éðäàå ùãå÷á ïìåñôå ìéàåä.drilad ziaa oi`nhn oi` uega miycwe mipta oileg hgyíéøåñàù ô"òàå
:äìéëàá.oikqa wln:ïäë ìù åîöòá àéä ïøåôöá ä÷éìî àäã ,àéä äèéçù åàìå àéä ä÷éìî åàì.mipta oileg wlnàìà ïéìåçá ä÷éìî êééù àìã

:äìéáð éãéî äàéöåî ä÷éìî äúåà ïéàå ,ø÷òî åà øçåð åìéàë éåä õåçá íéùã÷ åà íå÷î ìëá ïéìåç ÷ìåîäå ,íéðôá íéùã÷á.opnf ribd `ly oixezíéøåú
:íéìåñô íéìåãâ ,íéøùë íéðè÷ ,äðåé éðá .íéìåñô íéðè÷ ,íéøùë ,íéìåãâ.dtb yaiyeúåøëæå úåîú ïéà ì"éé÷ã àäã .úåôåòá óà ìåñô øáà øñåçîã
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øæòéìà éaø øîà:וחומר קל  לימוד ידי על  לדבריו  ראיה –äî ÈÇÇÄÁÄÆÆÈ
dîLì da ïéìòBî ïéàL úàhç íà שעשאה העוף חטאת – ÄÇÈÆÅÂÄÈÄÀÈ

ואילו  בה, מועלים אין לכהנים, שהותרה מאחר לשמה, äpMLkÀÆÄÈהכהן
da ïéìòBî ,dîL úà,עולה לשם אלא לשמה שלא מלקה שאם – ÆÀÈÂÄÈ

בה, מועלים לכהנים, הותרה ולא שנפסלה daכיון  ïéìòBnL äìBòÈÆÂÄÈ
dîLì,למזבח וכולה הואיל כהלכתה, לשמה שעשאה העוף עולת – ÄÀÈ

בה, dîLמועלין úà äpMLk לשם חטאת כמעשה ועשאה – ÀÆÄÈÆÀÈ
daחטאת, eìòîiL ïéã Bðéà בה שיהא וחומר , קל אינו  כלום – ÅÄÆÄÀÂÈ

מעילה?! òLBäéדין  éaø Bì øîà:אליעזר לרבי –àG זה אין – ÈÇÇÄÀËÇ
וחומר, äìBòקל íLì dîL úà äpML úàhça zøîà íàÄÈÇÀÈÇÇÈÆÄÈÆÀÈÀÅÈ

בה, שמועלים –dîL úà äpL ïkL, העוף חטאת של –øáãì ÆÅÄÈÆÀÈÀÈÈ
äìéòî Ba LiL,לעיל שבארנו כמו  בה, שמועלים עולה לשם – ÆÆÀÄÈ

גם úàhçהאם íLì dîL úà äpML äìBòa øîàz שימעלו – ÙÇÀÈÆÄÈÆÀÈÀÅÇÈ
äìéòîבה? Ba ïéàL øáãì dîL úà äpL ïkL ששינה – ÆÅÄÈÆÀÈÀÈÈÆÅÀÄÈ

לעיל . שבארנו  כמו בה, מועלים שאין  חטאת לשם שמה øîàÈÇאת
íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷ éøäå :øæòéìà éaø Bì בדרום – ÇÄÁÄÆÆÇÂÅÈÀÅÈÈÄÆÀÈÈÇÈ

שחיטתן  קדשים "קדשי  א): ה, (לעיל  שנינו שהרי כדין , שלא העזרה,
÷íélבצפון ", íéLã÷ íLì ïèçLe,שלמים לשם כגון  – ÀÈÈÀÅÈÈÄÇÄ

בעזרה, מקום בכל  לדברי,eçéëBéששחיטתם הם הוכחה –ïkL ÄÆÅ
äìéòî Ba ïéàL øáãì ïîL úà äpL אין קלים שקדשים – ÄÈÆÀÈÀÈÈÆÅÀÄÈ

בבשר, לא אבל  דמם, זריקת לאחר  באימורים אלא מעילה בהם
ïäa ïéìòBîe בדרום ששחטם אלו קדשים קדשי  כן , פי על  ואף – ÂÄÈÆ

דמם  זריקת אין  מקום, בשינוי ונפסלו הואיל קלים, קדשים לשם
מעילה; קרבן חייב מהם והנהנה מעילה, מידי  äzàמוציאתם óàÇÇÈ

äìBòä ìò dîúz ìàחטאת לשם שמה את ששינה –ìò óàL ÇÄÀÇÇÈÈÆÇÇ
äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpML ét שבארנו כמו  – ÄÆÄÈÆÀÈÀÈÈÆÅÀÄÈ

daלעיל , eìòîiL. וחומר בקל שלמדתי  כפי  –éaø Bì øîà ÆÄÀÂÈÈÇÇÄ
òLBäé:אליעזר לרבי –àG,הוכחה זו אין –éLã÷a zøîà íà ÀËÇÄÈÇÀÈÀÈÀÅ

íél÷ íéLã÷ íLì ïèçLe ,íBøca ïèçML íéLã÷– ÈÈÄÆÀÈÈÇÈÀÈÈÀÅÈÈÄÇÄ
בהם, ïîLשמועלים úà äpL ïkL,קדשים קדשי  של  –øáãa ÆÅÄÈÆÀÈÀÈÈ

øzäå øeqà Ba LiLיש דמם זריקת שלאחר קלים, בקדשים – ÆÆÄÀÆÅ

בבשרם, והיתר באימוריהם מעילה äpMLאיסור  äìBòa øîàzÙÇÀÈÆÄÈ
øzä BlkL øáãa dîL úà,אימורים בה אין  העוף שחטאת – ÆÀÈÀÈÈÆËÆÅ

ששינה  שעולה התאמר , מעילה; צד  בה אין לכהנים שהותרה ומשעה

מעילה?! דין  בה יש  חטאת לשם שמה ryedi.את iaxk dklde
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הבליעה, בבית מטמאים שאינם שנפסלו , העופות קרבנות בענין למדנו  ג במשנה
באה  והיא זה, בענין ללמד  מוסיפה משנתנו נבילה, מידי  מטהרתם שמליקתם לפי

בקודש  שנפסלה כל  המליקה, נפסלה שאפילו  מוציאה (dxfra),להשמיע, היא הרי
לעז שבאו  קודם העופות נפסלו  אם אבל  נבילה; מידי  העוף שמליקתם את או רה,

עוף  נבלת כל  כדין הבליעה בבית מטמאים הם הרי שיבואר, כפי  מליקה, שמה אין
טהור .

ìàîOa ÷ìî השמאלית ידו  של  האגודל  בצפורן  הכהן מלק – ÈÇÇÀÙ
אינו  "בהן " או "אצבע" בתורה שנאמר  מקום שכל  פסולה, שמליקתו 

ימין, äìélaאלא Bà אלא כשרה העבודה ואין  בלילה, שמלק – ÇÇÀÈ
שנאמר  """"ביום, לח לח לח לח ):):):): ז ז ז ז ,,,, ezeev((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  meia את להקריב ישראל בני  את

בלילה. ולא מקריבים שביום ומכאן  íéðôaקרבניהם", ïélç èçLÈÇËÄÄÀÄ
באכילה, הוא שאסור בעזרה, חולין של עוף שחט –õeça íéLã÷åÀÈÈÄÇ

הללו  העופות כל שנפסל ; לעזרה, חוץ קדשים עוף ששחט או  –ïðéàÅÈ
äòéìaä úéáa ïéànèî אף בלילה, או  בשמאל  מלק שאם – ÀÇÀÄÀÅÇÀÄÈ

לא  המזבח על  עלו  שאם היא, מועילה מקום מכל  פסולה, שהמליקה

נבילה; מידי  מטהרתם המליקה ולפיכך ב), (ט, להלן שנלמד כפי  ירדו ,
שאסורים  פי  על אף בחוץ, קדשים או בפנים חולין שחט אם וכן

נבילה, מידי לטהרם השחיטה מועילה מקום מכל  באכילה, העופות
אבל  הבליעה. בבית מטמאים ïékñaואינם ÷ìî,מליקה זו שאין  – ÈÇÀÇÄ

שחיטה; זו אין  וכן בצפורן , אלא אינה שמליקה ïélçלפי ÷ìîÈÇËÄ
íéðôa,בקדשים אלא מליקה ואין –õeça íéLã÷å שמלק או  – ÄÀÄÀÈÈÄÇ

לשם  שמלק, או  בפנים; בקדשים אלא מליקה ואין בחוץ, קדשים
בפנים, ïpîæקרבנות òébä àHL ïéøBz אינם שעדיין  כלומר – ÄÆÄÄÇÀÇÈ
לקרבן, äðBéכשרים éðáe,יונה בני  או  –ïpîæ øáòL שכן – ÀÅÈÆÈÇÀÇÈ

כשרים  הקטנים יונה, ובבני  הקטנים; ולא כשרים הגדולים בתורים,
ובגמרא הגדולים; בבבב))))ולא כבכבכבכב,,,, יונה ((((חוליןחוליןחוליןחולין בני אימתי עד  מבואר ,
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dìâø–äòéìaä úéáa ànèî.ììkä äæ:Lãwa dìeñt äéäL ìk–äòéìaä úéáa äànèî dðéà.äéä àG ©§¨§©¥§¥©§¦¨¤©§¨¨¤¨¨§¨©Ÿ¤¥¨§©§¨§¥©§¦¨¨¨
Lãwa dìeñt–äòéìaä úéáa äànèî.e÷ìnL íéìeñtä ìëå–äìeñt ïú÷éìî,äòéìaä úéáa úBànèî ïðéàå. §¨©Ÿ¤§©§¨§¥©§¦¨§¨©§¦¤¨§§¦¨¨§¨§¥¨§©§§¥©§¦¨

:êúçôì àð åäáéø÷ä ,øáà øñåçî ìáà ,øëéð ïîåî ïéàù ïéòáù ïé÷åã ïåâë éìéî éðä ,úåôåòá.drilad ziaa `nhnåìéôàù ,éãéîì åäãéã ä÷éìî éðäî àìã
:åãøé åìò.ycewa oleqt oi`y lkïúåà ìáà .ãøé äìò íàã ,ùã÷î çáæîä ÷øôá ïî÷ì ïðéøîà ùãå÷á ïìåñô ïéàù ìëå .äøæòì åàáù íãå÷ åìñôðù

:åãøé àì åìò íàã ä÷éìî åäì éðäà àäã ,ïéàîèî ïéà ,ïäéúåãåáòá åìñôðù àìà ïééåàøä íéùã÷ä ïåâë ùãå÷á ïìåñôù.mileqtd lkìåáèå ïðåàå ,øæ ïåâë
çîå íåé:'á ÷øô ùéøá ïééåðùä ïúåà ìëå íéøåôë øñå.drilad ziaa ze`nhn opi`eïúàéöåî íå÷î ìëî .äìéëàá íéùã÷ úøúî ïú÷éìî ïéàù ô"òàù

:äìáð éãéî
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כשרים. התורים ומאימתי  dðéò,כשרים, úéîñpLå ,dtb LáiLÆÈÇÇÈÀÆÄÀÅÅÈ
dìâø äòè÷pLå או גפו שיבש  עוף קרבן , לשם שמלק כלומר – ÀÆÄÀÀÈÇÀÈ

בעוף, פוסלים המומים שאין  פי  על ואף רגלו; נקטעה או  עינו נסמית
פסול אבר  מחוסר  מקום מכל בלבד, בבהמה אלא "תמים" נאמר  שלא

שנחטטה  היינו עינה" "שנסמית כאן  ששנוי ומה עוף, לקרבן גם
(dxwepy)העוף הללו , המקרים בכל  äòéìaäעין ; úéáa ànèî– ÀÇÅÀÅÇÀÄÈ

למזבח, עלו  ואפילו מליקה, אינה זו שמליקה טהור, עוף נבלת כדין 
Lãwaירדו . dìeñt äéäL ìk :ììkä äæכשר עוף זה שהיה – ÆÇÀÈÈÆÈÈÀÈÇÙÆ

אחר, דבר מצד  בעזרה שנפסל אלא בפנים, בצפורן  ונמלק לקרבן,
בלילה, או בשמאל  שמלק äòéìaäכגון  úéáa äànèî dðéà– ÅÈÀÇÀÈÀÅÇÀÄÈ

נבילה. מידי העוף את להוציא מועילה dìeñtשהמליקה äéä àGÈÈÀÈ
Lãwaאבר מחוסר שהיה כגון לעזרה, שבא קודם העוף שנפסל – ÇÙÆ

אינה  שמליקתו משום שנפסל  או  לקרבן , ראוי  היה שלא וכדומה
בסכין, שנמלק כגון  äòéìaäמליקה, úéáa äànèî נבלת כדין  – ÀÇÀÈÀÅÇÀÄÈ

"שחט  כולל אינו  הזה שהכלל מעיר , ישראל " "תפארת בעל  טהור . עוף
מטמאים  שאינם במשנתנו, לעיל ששנינו  בחוץ", וקדשים בפנים חולין 

אותם  מוציאה השחיטה לפי  פשוט, הוא בהם שהטעם הבליעה, בבית
מב  בגמרא נבילה. שחיטת מידי ברישא לרבות בא הכלל" ש "זה ואר ,

בפנים le`קדשים dwilna epicy s` ,dxfra miycw ser hgeyd)
`tiqae ,(dliap icin dhigyd ez`iven mewn lkn ,dhigya מליקת –

בחוץ mewn,חולין lka oileg wlend ,oilega dwiln jiiy `le li`edy)
.(dliap icin d`iven dwiln dze` oi` ,uega oiae mipta oiaìëåÀÈ

e÷ìnL íéìeñtä המנויים אותם וכל  יום, וטבול  ואונן, זר, כגון  – ÇÀÄÆÈÀ
ב, פרק äìeñtבתחילת ïú÷éìî,כשר בכהן אלא מליקה שאין  – ÀÄÈÈÀÈ

äòéìaä úéáa úBànèî ïðéàå ומועילה בקודש, שנפסלו לפי  – ÀÅÈÀÇÀÀÅÇÀÄÈ
מידי אותם מוציאה גם המליקה הלכך  ירדו, לא עלו  שאם מליקתם,

נבילה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מר חשון, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרב גדלי' שי' קלפרמן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום ג' מ"ח, ות"ח גם בעד ספריו בדברי ימי עמנו, ובשעת הפנאי כמובן 

אעיין בהם, ועל פי הצעתו בסיום מכתבו אכתוב מה שנראה לי להעיר עליהם.

בהתענינות קראתי במכתבו מהתרשמותו מדברי תורת החסידות ששמע בביקורו, ומתאים 

למאמר חכמינו ז"ל גדול למוד שמביא לידי מעשה, ולא עוד אלא - לא המדרש עיקר אלא המעשה, 

התקוה חזקה שימשיך הענינים מעולם המחשבה הדיבור והרגש לעולם המעשה, ובפרט בהיותו רק 

בקהלה חשובה בישראל, אשר בודאי משתדל שתהי' קהילה ראוי' לשמה -קהילה קדישא. והובטחנו 

הבא לטהר )ועל פי דיוק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע - לא )רק( ליטהר )עצמו( אלא )גם( לטהר 

)אחרים(( מסייעין אותו.

בכבוד ובברכה.

נ"ב. הרבה בשבחים במכתבו והפליג בהם, ובוודאי, כנ"ל, הכוונה לתורת החסידות ועניני'; 

ויהי רצון שכל אחד מאתנו יזכה להיות ספוג ומשפך לתורתה והוראותי', וביחד עם זה שיהיו הדברים 

יוצאים מן הלב שאז נכנסים אל הלב.
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dìâø–äòéìaä úéáa ànèî.ììkä äæ:Lãwa dìeñt äéäL ìk–äòéìaä úéáa äànèî dðéà.äéä àG ©§¨§©¥§¥©§¦¨¤©§¨¨¤¨¨§¨©Ÿ¤¥¨§©§¨§¥©§¦¨¨¨
Lãwa dìeñt–äòéìaä úéáa äànèî.e÷ìnL íéìeñtä ìëå–äìeñt ïú÷éìî,äòéìaä úéáa úBànèî ïðéàå. §¨©Ÿ¤§©§¨§¥©§¦¨§¨©§¦¤¨§§¦¨¨§¨§¥¨§©§§¥©§¦¨

:êúçôì àð åäáéø÷ä ,øáà øñåçî ìáà ,øëéð ïîåî ïéàù ïéòáù ïé÷åã ïåâë éìéî éðä ,úåôåòá.drilad ziaa `nhnåìéôàù ,éãéîì åäãéã ä÷éìî éðäî àìã
:åãøé åìò.ycewa oleqt oi`y lkïúåà ìáà .ãøé äìò íàã ,ùã÷î çáæîä ÷øôá ïî÷ì ïðéøîà ùãå÷á ïìåñô ïéàù ìëå .äøæòì åàáù íãå÷ åìñôðù

:åãøé àì åìò íàã ä÷éìî åäì éðäà àäã ,ïéàîèî ïéà ,ïäéúåãåáòá åìñôðù àìà ïééåàøä íéùã÷ä ïåâë ùãå÷á ïìåñôù.mileqtd lkìåáèå ïðåàå ,øæ ïåâë
çîå íåé:'á ÷øô ùéøá ïééåðùä ïúåà ìëå íéøåôë øñå.drilad ziaa ze`nhn opi`eïúàéöåî íå÷î ìëî .äìéëàá íéùã÷ úøúî ïú÷éìî ïéàù ô"òàù

:äìáð éãéî

`xephxa yexit

כשרים. התורים ומאימתי  dðéò,כשרים, úéîñpLå ,dtb LáiLÆÈÇÇÈÀÆÄÀÅÅÈ
dìâø äòè÷pLå או גפו שיבש  עוף קרבן , לשם שמלק כלומר – ÀÆÄÀÀÈÇÀÈ

בעוף, פוסלים המומים שאין  פי  על ואף רגלו; נקטעה או  עינו נסמית
פסול אבר  מחוסר  מקום מכל בלבד, בבהמה אלא "תמים" נאמר  שלא

שנחטטה  היינו עינה" "שנסמית כאן  ששנוי ומה עוף, לקרבן גם
(dxwepy)העוף הללו , המקרים בכל  äòéìaäעין ; úéáa ànèî– ÀÇÅÀÅÇÀÄÈ

למזבח, עלו  ואפילו מליקה, אינה זו שמליקה טהור, עוף נבלת כדין 
Lãwaירדו . dìeñt äéäL ìk :ììkä äæכשר עוף זה שהיה – ÆÇÀÈÈÆÈÈÀÈÇÙÆ

אחר, דבר מצד  בעזרה שנפסל אלא בפנים, בצפורן  ונמלק לקרבן,
בלילה, או בשמאל  שמלק äòéìaäכגון  úéáa äànèî dðéà– ÅÈÀÇÀÈÀÅÇÀÄÈ

נבילה. מידי העוף את להוציא מועילה dìeñtשהמליקה äéä àGÈÈÀÈ
Lãwaאבר מחוסר שהיה כגון לעזרה, שבא קודם העוף שנפסל – ÇÙÆ

אינה  שמליקתו משום שנפסל  או  לקרבן , ראוי  היה שלא וכדומה
בסכין, שנמלק כגון  äòéìaäמליקה, úéáa äànèî נבלת כדין  – ÀÇÀÈÀÅÇÀÄÈ

"שחט  כולל אינו  הזה שהכלל מעיר , ישראל " "תפארת בעל  טהור . עוף
מטמאים  שאינם במשנתנו, לעיל ששנינו  בחוץ", וקדשים בפנים חולין 

אותם  מוציאה השחיטה לפי  פשוט, הוא בהם שהטעם הבליעה, בבית
מב  בגמרא נבילה. שחיטת מידי ברישא לרבות בא הכלל" ש "זה ואר ,

בפנים le`קדשים dwilna epicy s` ,dxfra miycw ser hgeyd)
`tiqae ,(dliap icin dhigyd ez`iven mewn lkn ,dhigya מליקת –

בחוץ mewn,חולין lka oileg wlend ,oilega dwiln jiiy `le li`edy)
.(dliap icin d`iven dwiln dze` oi` ,uega oiae mipta oiaìëåÀÈ

e÷ìnL íéìeñtä המנויים אותם וכל  יום, וטבול  ואונן, זר, כגון  – ÇÀÄÆÈÀ
ב, פרק äìeñtבתחילת ïú÷éìî,כשר בכהן אלא מליקה שאין  – ÀÄÈÈÀÈ

äòéìaä úéáa úBànèî ïðéàå ומועילה בקודש, שנפסלו לפי  – ÀÅÈÀÇÀÀÅÇÀÄÈ
מידי אותם מוציאה גם המליקה הלכך  ירדו, לא עלו  שאם מליקתם,

נבילה.
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dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יט הלי דף כל שזמנן המצוות את מונה úøéö÷ìלה:המשנה øLk äìélä ìk̈©©§¨¨¥¦§¦©
øîBòäפסח של ראשון טוב יום י־יא)במוצאי כג íéáìç,(ויקרא øè÷äìe קרבנות של ¨¤§¤§¥£¨¦
íéøáàå למזבח כליל הקריבות עולות øLk.של íBia BúåönL øác ,ììkä äæ §¥¨¦¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥

,íBiä ìk ו.äìélä ìk øLk äìéla BúåönL øác ¨©¨¨¤¦§¨©©§¨¨¥¨©¨§¨
àøîâ.המשנה דיני מקור את מבארת הגמרא:הגמרא המגילה ïìðîמבררת שקריאת §¨¨

היום. כל הגמרא:כשירה ÷àøמשיבה øîàc(כח ט íéøkæð(אסתר älàä íéîiäå' §¨©§¨§©¨¦¨¥¤¦§¨¦
,'íéNòðå היום כל דהיינו מסברא ופשוט ביום, שזמנה .ומבואר §©£¦

שבמשנה: הנוספים הדינים מקור את מבארת כשרהגמרא היום ìlää,כל úàéø÷ì¦§¦©©©¥
áéúëc(ג קיג BàBáî(תהלים ãò LîL çøænî'.ביום שזמנה ומבואר ה'', ׁשם מהּלל ¦§¦¦¦§©¤¤©§ְֵָֻ

óñBé áø] (éñåé éáø),øîBà שבהלל] מפסוק הוא כד)המקור קיח íBiä(שם äæ' ©¥¥¤©
'ä äNò.'בֹו ונׂשמחה áìeìנגילה úìéèðìå,הוא ביום שזמנו (ויקרא áéúëcהמקור ¨¨ְְְִִָָָ§¦§¦©¨¦§¦

מ) øôBLכג úòé÷úìå .'ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe',ביום שזמנו áéúëcהמקור §©§¤¨¤©¨¦§¦§¦©¨¦§¦
א) כט ïéôñeîìe(במדבר .'íëì äéäé äòeøz íBé',היום כל שזמנו áéúëcהמקור §¨¦§¤¨¤§¨¦¦§¦

המוספין לז)בקרבנות כג ïéôñenä(ויקרא úlôúìå .'BîBéa íBé øác' שזמנו המקור §©§§¦§¦©©¨¦
שכן ה kביום, ïðaø,קרבנות äeéeL ïéôñen ולכן המוספים, קרבנות כנגד שנתקנו כיון §¨¦©§¨©¨¨

המוספים. קרבנות כזמן ביום זמנו

íéøt éecéåìe,ביום רק שהוא שוהéìécóמקורו íBiîבגזירה 'äøtk' 'äøtk' §¦¨¦§¨¥©¨¨©¨¨¦
,íéøetkäאלו בפרים כ)שנאמר ד הּכהן'(ויקרא עלהם נאמר 'וכּפר הכפורים וביום , ©¦¦ְֲִֵֵֶֶַֹ

יא) טז ביום (שם גדול כהן וידוי דין את למדים זה ומפסוק ּביתֹו', ּובעד ּבעדֹו ְְֲִֵֶַַ'וכּפר

שנאמר àéðúcהכפורים, הפסוק לגבי íéøácבברייתא, úøtëa ,'Búéa ãòáe Bãòa øtëå' íéøetkä íBé éab בוידוי - §©§¨©¥©¦¦§¦¤©£§©¥§©¨©§¨¦
בדברים עצמו על øaãîשמכפר áeúkäå ה , דיני הכפוריםäøtëהרי יום áéúëcשל ,àeä àîîéaהכפורים ל)ביום טז (שם ©¨§©¥§©¨¨¦¨¨¦§¦

íëéìò','ּכי øtëé äfä íBia נאמר זה וידוי אף וממילא היא, וידוי בפרים שנאמרה הכפרה שגם שוה בגזירה נלמד וממילא ִ©©¤§©¥£¥¤
ביום. דווקא

במשנה: åëå'.שנינו øNòî éecéåìe§¦©£¥
ביום: שזמנו המקור את הגמרא יג)áéúëcמבארת כו éäìà(דברים 'ä éðôì zøîàå'éîñå ,'úéaä ïî Lãwä ézøòa EC ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦§¨¦

déì(טז כו éäìà(שם 'ä äfä íBiä','Eeöî E.ביום מעשר וידוי שזמן למדים אנו זו ומסמיכות ¥©©¤¡Ÿ¤§©§
במשנה: ìåשנינו äëéîñì.äèéçL ¦§¦¨§¦§¦¨

ביום: רק שהן ח)áéúëcהמקור ג èçLå',(ויקרא Cîñå',שוה שדינן מסמיכותן äèéçLaולמדים da áéúëe(ו יט 'íBéa(שם ¦§¦§¨©§¨©§¦¨¦§¦¨§
,'íëçáæ.ביום שזמנה לסמיכה הדין והוא ביום, רק היא שהשחיטה ומבואר ¦§£¤

שבמשנה: נוספים לדינים דווקא,äôeðúìåהמקור ביום שהיא יב)áéúëcהמקור כג øîBòä'(שם úà íëôéðä íBéa'äLbäìå . §¦§¨¦§¦§£¦§¤¤¨¤§©©¨¨
מ  למדים ביום, רק שהיא äôeðúìהמקור L÷zéàc,כאמור ביום סוטהáéúëcשהיא כה)לגבי ה ãiî(במדבר ïäkä ç÷ìå' §¦§©¦§¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©

éðäå úBàðwä úçðî úà äMàä,'áéø÷äå ó הגשה הוא זה.ו'והקריב' לענין לו להקישו ל'והניף' ונסמך , ¨¦¨¥¦§©©§¨§¥¦§¦§¦
במשנה: äéfäìe.שנינו äøè÷äìe äöéî÷ìå ä÷éìîìå§¦§¦¨§¦§¦¨§©§¨¨§©¨¨

ביום: רק נעשות אלו עבודות שכל המקור מבארת לח)áéúëcהגמרא ז ìàøNé(ויקרא éða úà BúBeö íBéa' את להקריב ¦§¦§©¤§¥¦§¨¥ְְִֶַ

לה'' .קרּבניהם ְְֵֶַָ

הבא: הדין äèBñמקור úé÷Läìe,ביום שזמנה שוהàéúàהמקור àëäבגזירה áéúk ,'äøBz' 'äøBz'סוטה (במדבר בפרשת §©§¨©¨¨§¨¨¨§¦¨¨
ל) íúäה áéúëe ,'úàfä äøBzä ìk úà ïäkä dì äNòå'המשפט יא)בענין יז EeøBé(דברים øLà äøBzä ét ìò' §¨¨¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤

,'ètLnä ìòåäî הètLîדווקא לעשותו íBiaïàkיש óà דווקא, לעשותה יש סוטה íBia.בהשקאת §©©¦§¨©¦§¨©©©©
במשנה: äìâòä.שנינו úôéøòìå§©£¦©¨¤§¨

ביום: שדווקא המקור את מבארת daהגמרא áéúk 'äøtk' ,éàpé éaø éác éøîà'יׂשראל לעּמ 'ּכּפר ח)בפסוק כא ,(דברים ¨§¥§¥©¦©©©¨¨§¦¨ְְְִֵֵַַָ

היא  ביום.íéLã÷ë,והרי שדווקא כמותם דינה ולכן §¨¨¦

i"yx

åúååö íåéáÐz` aixwdl
oaxwd zaxwd ipd lke "mdipaxw"
daxwd unew zxhwd eli`c .edpip
,dxhwdl ywzi` dvinwe ,`id
zwiln ."xihwde unwe" aizkc
,zg`k eziifde ezwiln ,ser

mc zlaw .ezaxwd `id eziifdeÐ
dbibg) xn xn`c ,dl ixw daxwd

(` ,`i"eaixwde" :Ðzlaw ef
inp i` .mcdaixwdl :Ðikxev lk

daxwddlawe dwilne dvinw ;
xyt` i`e ,od daxwd ikxv olek

dtepze dybd la` .od `laÐ
.oiakrn opi`íåéá èôùîÐ

z` eligpd meia dide" aizkc
lk drxe` (`k mixac) "eipa
zkqna ,oic zeidl dlek dyxtd
"zepenn ipic cg`" wxta oixcdpq

.(a ,cl)



רכד
oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtdcip

úåòôåù.`wec e`l Ðäöô÷.qpe` ied Ðäúàøå äöô÷,zqe dl draw minrt yly Ð

.lif`e yxtnckíéîéì àîéìéàzaya cg`a dvtwe ,dz`xe zaya cg`a dvtw oebk Ð

,zaya cg`a cer d`xzy onf lke .zaya cg`a zqe dl draw Ð ziyily oke ,dz`xe

d`nh Ð dnvr dwca `le ,zaya cg` ribd m`e .dzry dic Ð dvitw `la elit`e

cg`a `nei lk ,`a `ed epnfa gxe`c ,wtqn

.zayaéàæç àì õéô÷ àìãdzqe e`l `nl` Ð

.`edúåöéô÷ì àìàyly dz`xc oeik Ð

,dvitw zii`xl dlbxed ,dvitw ici lr minrt

`l m`e .d`exa dl opiwfgn uetwzy mei lkae

.zay zeni x`y elit`e ,d`nh Ð dwcaíéîéì
úåöéô÷ìåÐ uetwzy zaya cg` lk Ð

cg`a ze`xl `ed dpnfc ,d`exa dl opiwfgn

.dvitw ici lr zayaàèéùô åäééãåçì íéîéì
.draw `lc Ðíéøâ à÷ã àåä àîåéã`die Ð

.dvitw `la elit` ,dzqe zaya cg`aà÷
ïì òîùî,minil zqe draw `lc xn`c `d Ð

oi`e .`pci`dc dii`xl dnxb lenz`c dvitwc

dvitwl `le ,dvitw `la zaya cg`a zqe dl

.lenz`n `ifg `lcn ,zaya cg` `la

äðùîäúòù äéã åøîàù éô ìò óàÐ

.zqe dl yiy dy`aú÷ãåá úåéäì äëéøöÐ

.miyp x`yk ,ziaxre zixgy mei lkaïî õåç
äãðä,dray d`nh Ð cg` mei dz`xyn Ð

`la ixdy ,dray lk dwica dkixv dpi`e

.d`nh `id dii`xøäåè íã ìò úáùåéäåÐ

dxedh Ð mc d`xz elit` ,dwica dl dnlc

!`idíéãòá úùîùîåzqe dl yiy it lr s` Ð

yinyz iptl wecale micra ynyl dkixv

.yinyz xg`leïéøåäè äéîãù äìåúáåÐ

ynyl dkixv dpi` `idc .zelil drax`

d`xn epzyp elit`e ,xedh dnc ixdy ,micra

yinyz meync :opixn` dynye li`ed ,dinc

`lc `kid ,ziaxre zixgy la` .dpzyp

,dwica dkixv ,dpey`x dlira xg` dyny

minc d`xn epzyp `ny :`xnba yxtnck

.dlyú÷ãåá úåéäì äëéøö íéîòôålk Ð

.dy`úåùîùä ïéáå úéøçùÐ zixgy Ð

xiykdl Ð ziaxr ,dlil ly zexdh xiykdl

.oiwxit yixa `nrh opixn`ck ,mei ly zexdh

äúéá úà ùîùì.dlra mr Ðàøîâêåúî
äúáéæ éîédxfge ,yceg y`xa dz`x oebk Ð

minia zcneryk ,ycegl xyr dynga dz`xe

oiay mei xyr cg` epiidc daifl die`x `idy

,yceg y`xa dz`xe dxfge .dcpl dcp

dynga dz`xe dxfge .ycegl xyr dyngae

eiptly yceg y`xa dz`x `le ,ycegl xyr

,ycega xyr dyngl zqe dl drawy Ð

dii`x jdl daif inic zei`x izxz oitxhvne

.zqe zeriawléîéá úñå äì úòáå÷ äùà ïéàå
äúãð,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 `idyøéôùdcenl dpi`y xg` 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 críåúñ ïéòîîyixe ,dynge mixyre ,`gxi yixe ,`gxi yix i`fgc oebk :(a,hl dcp) "mizek zepa" wxt idliya opgei iaxc `ail` yxtnck Ð

etqezi` ixizi minc Ð i`fge 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

oebk ,gezt oirnn la` .`ed minc ztqez 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

,zecp inia dwica `ira `l jklid ,("dcpd on ueg" 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 Ð gezt oirnn la` .dzcpl iyinga e` iriaxa dz`xe dxfge ,dwqte ,meid dz`xy Ð mezq oirnn :`pixg` `pyil .zqe rawz `l Ð d`ex `id elit`e ,dpirn gztp ixdy

oiirna oizipzne ,rawinl `nw zecpc ycega iriaxc dii`x `ipdn `l Ð ziyily oke ,ycega iriaxa dipy mrt dz`xe ,ycegl iriax ,iyily ,ipy ,oey`x dz`xe ,dwqt `ly

.ipira xyi oey`xe .geztáùéì úù÷áî.d`nh `id d`ex dpi` elit` `dc ,dwica `ira `l Ð dawpl xyr drax` mei e` xkfl iriaya oebk ,dcil ini oilkyk Ðáøì àçéðä
øîàã.(a,dl dcp) "mizek zepa" wxta Ðàåä ãçà ïéòî.`ed cg` oirnn Ð dray xg`l `ad mce dcil ly dray jeza `ad mc Ðåúàîè äøåúädrax`e xkfl dray jez Ð

.dawpl xyråúøäè äøåúäå.xdehd ini lk Ðøéôù.xgnl dxedhe meid d`nh ,dwqt `l oiae dwqt oia `dc ,dwica `ira `lc oizipzn ipzw Ðéåìì àìàzepiirn ipy :xn`c Ð

`xiaq ,dray xg`l dray jezn zrteyc mzd `pniwe`e .xedhd gztpe `nhd mzqp Ð dawpl xyr drax`e xkfl dray seqle ,xedhd mzqpe dcild ini lk `nhd gztp ,od

.'eke `nlic iriaya wecaz Ð `nhd mzqp `l `dc ,weqtzy cr ,d`nh `id mlerl ipinya elit`c iell dil
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àìàipyil ,ok m`c :dywe .ediicegl zevitwl :i"yx yxit Ð 'ek `ipzde zevitwl

jenqae ?ezxaqn xfeg dnle ,ediicegl zevitwl `l` minil zqe draw `l :jenqa

jzrc `wlq `wck ,dicegl zevitwl zqe draw `lc :ipyil ?`hiyt minil :jixtc ,inp

la` ,zevitw mr minil epiidc ,zevitwl s` Ð "zevitwl `l`" :yxtl d`xpe ?`xwirn

`lc cenlzdl `hiyt Ð ediicegl zevitw

.draw

äöô÷opixn`ck ,opiqxb ipnif zlz Ð dz`xe

(a,cq zenai) ["eznai lr `ad"a]

oaxk `pz ol mzq zezqeac,l`ilnb oa oerny

"dy`d" wxt onwldy`d oi` :opzc (`,bq)

.minrt yly eprawzy cr ,zqe zraew

ïéòîîyix i`fgc oebk :i"yx yxit Ð mezq

yixe ,`gxia d"ke ,`gxi yixe ,`gxi

zepey`xd zei`xdy oebk Ð gezt oirne .`gxi

yixe ,`gxia d"k e`) ,dcp ini jeza eid zqe ly

dipya oke ,`gxia 'de ,`gxi yix e` .(`gxi

yix i`fg `le ,`gxia yng i`fg ziyilyae

idliy yxtnc `tt axle :xn`z m`e .`gxi

ynge `gxi yix :(a,hl dcp) "mizek zepa"

`le `gxia yngÐ iyilyae ,ipnif ixzÐ `gxia

`gxia 'da zqe dl drawc ,`gxi yix i`fg

yie !opgei iaxl oizipzn diail` dyw ,ziriaxa

zlz i`fgc Ð "gezt oirn" yxti edi`c :xnel

yixtc i`nle .`gxia ynge `gxi yix ipnif

`gxi yix oipnif zlz i`fgc ixii` `tt axc onwl

yxti ,"mezq oirn" ixwn inp i`dc ,`gxia ynge

,i"yxc xg` yexitk "gezt oirn" oizipzn

dylya mitevx 'c 'b 'a '` dz`xy :yxitc

.mipey`x miycg
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úBàáe íc úBòôBL¯,ïøeaéò éîé ìk ïéicïéiãå §¨¨©¨¨§¥¦¨§©¨
éîé ìkéaøå éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,ïúe÷éðî ¨§¥§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦¥§©¦

ïúòL ïéic eøîà àì :íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé§¨§©¦¦§§¦Ÿ¨§©¨§¨¨
àlàäéiàøaäiðMa ìáà ,äðBLàø¯úòî äànèî ¤¨¦§¦¨¦¨£¨©§¦¨§©§¨¥¥

.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì.'åëå "äðBLàø äúàø íàå" §¥¦§¦¨¦§¦¨§¦¨£¨¦¨
äöô÷ ,äúàøå äöô÷ ,äúàøå äöô÷ :àðeä áø øîà̈©©¨¨§¨§¨£¨¨§¨§¨£¨¨§¨

äúàøå¯íéîéì àîéìéà ?éàîì .úñå dì äòá÷¯àä §¨£¨¨§¨¨¤¤§©¦¥¨§¨¦¨
àlà !éàæç àì õéô÷ àìc àîBé ìkúBöéô÷ì:àéðúäå , ¨¨§¨¨¥¨£©¤¨¦§¦§¨©§¨

ìkäðòa÷zLñðBà úîçî¯àì íéîòt änk eléôà ¨¤¦§©£¨¥£©¤£¦©¨§¨¦Ÿ
åàì éàî !úñå äòá÷¯!ììk úñå äòá÷ àì¯,àì ¨§¨¤¤©¨Ÿ¨§¨¤¤§¨Ÿ

eäééãeçì íéîéì úñå äòá÷ àì,eäééãeçì úBöéô÷ìå Ÿ¨§¨¤¤§¨¦§©§§¦§¦§©§
íéîéì úñå dì äòá÷ ìáàúBöéô÷ìåeäééãeçì íéîéì . £¨¨§¨¨¤¤§¨¦§¦§¦§¨¦§©§

!àèéLt¯ïBâk :éLà áø øîàúaLa ãça õéô÷c §¦¨¨©©©¦§§¨¥§©§©¨
éàæçåõéô÷å ,àìå äöô÷ úaLáe ,éàæçå úaLa ãça ©£©§¨¥§©§©¨©£©§©¨¨§¨§¨
,éàæçãçìeàìa éàæç úaLa:àîéúc eäî .äöéô÷ £©§©§©¨£©§¨§¦¨©§¥¨

àeä àîBéc òøôîì àúléî éàìâéààìå íéøâ÷c ¦§©¦§¨§©§¥©§¨§¨¨¥§¨
ïì òîLî à÷ ,äöéô÷äöéô÷céîð,àîøb ìBîúàc §¦¨¨©§©¨¦§¦¨©¦§¤§¨§¨

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
ãça õéô÷c :éLà áø øîà ?éîc éëéä .úBöéô÷ì¦§¦¥¦¨¥¨©©©¦§¨¥§©

,éàæçå úaLaõéô÷eéàæç (àðéøçà) úaLa ãçìe ,éàæç àìå äöô÷ úaLáe ,éàæçå úaLa ãça §©¨©£©§¦§©§©¨©£©§©¨¨§¨§¨£©§©§©¨©£¦¨£©
àìa.íéøb à÷c àeä àîBéc àúléî éàìâéà íúäc ,äöéô÷äðùîeøîàL ét ìò óà §¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¨§¨§¨¨¥©©¦¤¨§

dúòL dic¯äëéøöäcpä ïî õeç ,ú÷ãBa úBéäì.øäBè íc ìò úáLBiäåúLnLîe ©¨§¨¨§¦¨¦§¤¤¦©¦¨§©¤¤©©©§©¤¤
íéãòa¯õeçúáLBiî,øäBè íc ìòäìeúáeú÷ãBa úBéäì äëéøö íéîòôe .íéøBäè äéîcL §¥¦¦¤¤©©©§¨¤¨¤¨§¦©£©¦§¦¨¦§¤¤

¯ì úøáBò àéäL äòLáe ,úBLîMä ïéáe úéøçLúBðäk ïäéìò úBøéúé .dúéa úà LnL ©£¦¥©§¨§¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨§¥£¥¤Ÿ£
úòLa óà :øîBà äãeäé éaø .äîeøúa úBìëBà ïäL äòLaïúøáò.äîeøúa ìBëàlîàøîâ §¨¨¤¥§¦§¨©¦§¨¥©¦§©£¥¨¨¦¤¡¦§¨

."äcpä ïî õeç"¯CBúácøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àçéðä .ä÷éãa éòa àì dúcð éîé ¦©¦¨¦§§¥¦¨¨¨¨¥§¦¨¨¦¨§©¦¦§¤¨¦©£©
éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMàdúáéædúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà ïéàå ,¯;øétL ¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨§¥¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨©¦

dúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà øîàc ïðçBé éaøì àlà¯dì äòá÷ àîìéc ,÷Bcáz ¤¨§©¦¨¨©£©¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨¦§¦§¨¨§¨¨
àðà àðéîà ék :ïðçBé éaø Cì øîà !úñå¯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 fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dcp(oey`x meil)

úBàáe íc úBòôBL,ozewipne oxeair iniaïéicozryïøeaéò éîé ìk §¨¨©¨¨§¥¦¨
ïéiãåozryäãeäé éaøå éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,ïúe÷éðî éîé ìk §©¨¨§¥¥¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥§©¦§¨

ìáà ,äðBLàø äéiàøa àlà ïzòL ïéic eøîà àì ,íéøîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§§¦Ÿ¨§©¨©§¨¤¨¦§¦¨¦¨£¨
adi`xäànèî äiðMrxtnl,äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòîx`yk ¦§¦¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

.miypd
`xwpd ,'qpe` zngn zqe' dl yiy dy` ly dpica oecz ef `ibeq

.ote` dfi`ae zqe zraew m`d ,'zevitwd zqe' mya mb
:dpyna epipyíàåef dy`äúàød dzii`x z`'åëå äðBLàø §¦¨£¨¦¨

.'dzry dic' dipyd dii`xa mb mixne` ,qpe` zngn
: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
dkixv oey`x mei lkay ,minil zqe drawy `ped ax ycgn

,dvtw `l elit`e ,mc d`ex dpi` m`d wecalàìc àîBé ìk àä̈¨¨§Ÿ
éàæç àì õéô÷,mc dz`x `l ,dvtw `ly cr meid lka ixd - ¨¦Ÿ£©

oey`x meil zqe rawz recne ,dz`x dvtwy xg`l wx `l`
.dvitw `ll

:`xnbd dwiqnàlàyly dz`x dy` m`y ,`ped ax zpeek i`ce ¤¨
ixd ,reaya xg` meia df did mrt lkae ,dvtwy xg`l minrt

zqe zraew `id,úBöéô÷ìz` wecal dkixv ,uetwzy mrt lkae ¦§¦
.dnvr

ezpeeka dx`iay dn itl ,`ped ax ixac lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zevitwl zraew dy`dyìk àéðúäåzqe §¨©§¨Ÿ

äpòa÷zLdze` reawl dvxzy -,ñðBà úîçîdvtwy oebk ¤¦§¨¤¨¥£©¤
,dz`xeeléôàe dnk jk dkiynd m`àì ,íéîòt änk.úñå äòá÷ £¦©¨§¨¦Ÿ¨§¨¤¤
åàì éàîy,ììk úñå äòá÷ àìlr dywe ,zevitwl oiae minil oia ©¨Ÿ¨§¨¤¤§¨

zraew minrt yly dz`xe dvtwy dy`dy xn`y `ped ax
.zevitwl zqe

:`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 éàìbéàdlbzd - ¦§©¦§¨§©§¥©§¨§¨¨¦§Ÿ§¦¨
,dvitwd `le zei`xd z` dl mxeby df `ed meidy rxtnl epl
,dvtw `ly it lr s` oey`x meia dz`x ziyilyd mrta ixdy

,oey`x meil zqe zraeweïì òîLî à÷`l` ,ok xacd oi`y ¨©§©¨
àîøb ìBîúàc énð äöéô÷c[zaya-] lenz` ly dvitwd mby - ¦§¦¨©¦§¤§¨§¨
,oey`x meia dzii`xl dnxbàèî àì ézkàc íeMî éàæç àìc éàäå§©§Ÿ£©¦§©©¦Ÿ§¨

äöéô÷ ïîæ`l oiicry meyn `ed zaya xak dz`x `ly dne - §©§¦¨
okle ,cgi meidne dvitwdn akxen zqed ixdy ,dzii`x onf ribd
mei lk yeygl dkixvy ,xnelk ,zevitwle minil zqe zraew
ixac z` dligza `xnbd dx`iay itke] ea uetwz m` oey`x

.[`ziixad
xnbd:`ped ax ixaca xg` gqep d`ian `àðéøçà àðLéìixaca ¦§¨©£¦¨

.`ped ax,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©©©¦§¨¦§©§©¨©£©§¨¦§©

éàæç (àðéøçà) úaLa ãçìe ,(éàæç àìå äöô÷ úaMáe) ,éàæçå úaLa§©¨©£©©©¨¨§¨§Ÿ£©§©§©¨©£¦¨£©
äöéô÷ àìa`ll mc dz`x [iyilyd] okn xg`ly oey`x meiae - §Ÿ§¦¨

,okl mcew dvtwyíéøb à÷c àeä àîBéc àúléî éàìbéà íúäc- §¨¨¦§©¦§¨§¨§¨¨¦
mcd zei`x z` dl mxeby df `ed meidy epl xxazd df ote`ay
mcew dvtwy `ll dz`x ziyilyd mrta ixdy ,zevitwd `le
`lle minil wx zqe drawy `ped ax xn` jk meyne ,okl
reaya oey`x mei lkl meidn yeygl dkixvy xnelk ,zevitwl

.yeygl dkixv dpi` zevitwle ,`l m` oiae uetwz m` oia

äðùî
dkixv zexdha zwqerd dy`y minkg zpwz z` d`ian dpynd

wecalmiyp el`a zx`ane ,mc dz`x m`d axre xwea lka
:dxn`p `l el`ae ef dpwz dxn`p

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 ¦©¦¨
dkixv dpi` okle ,mc mda ze`xl siqez `l m` elit` mini

.mini mze`a wecalådy` okøäBè íc ìò úáLBiädcliy dy` - §©¤¤©©©
elit`y oeik ,wecal dkixv dpi`y ,'xdehd ini'a z`vnp `ide

.z`nhp `l `id minid mze`a mc d`xz m`
dkixv zexdha dweqrd dy` lky ,ztqep dpwz d`ian dpynd
miyp el`a zx`ane ,dlra mr zynyn `idy drya wecal

:dxn`p `l el`ae ef dpwz dxn`p
íécòa úLnLîedkixv ,mei lka wecal zxkfpd dpwzdn ueg - §©¤¤§¦¦

iptl mipicqa dnvr z` wecal ,zqe dl yiy elit`e ,dy` lk
.dlra mr zynyny ixg`e,øäBè íc ìò úáLBiî õeçdpi`y ¦¤¤©©©

ixd ,d`xz m` s`y meyn yinyz ixg`e iptl wecal dkixv
dh dnc,xeåokíéøBäè äéîcL äìeúárax` d`xzy mincdy - §§¨¤¨¤¨§¦

`vnz m` s`y meyne ,mixedh dlral dlrapy xg`l zelil
.milezad inca ezelzl yi `l` `nh mc epi` mc

lka wecal dkixvy dpey`xd dpwzd z` yxtl zxfeg dpynd
:meiú÷ãBa úBéäì äëéøö íéîòôeminkg dekixvdy ef dy` ©£©¦§¦¨¦§¤¤

a cg` ,wecalúéøçLoda dwqrzdy zexdhd z` xiykdl ick ©£¦
elit` ,dxedh `idy ef dwicaa eiykr `vnz xy`ky ,dlila
lr wtzqz `l ,mc jk xg`y dlila e` mei eze`a d`xz m`

,zexedh ody rcze df dlila oda dwqrzdy zexdhdåcg`ïéá §¥
,úBLîMäelit`e ,meia oda dwqrzdy zexdhd z` xiykdl ick ©§¨

.eixg`y meia e` dlila mc d`xz m`
:'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 éaøzekixv ody ©¦§¨¥
wecalïúøáò úòLa óàzexaere zexneb ody drya -ìBëàlî ©¦§©£¨¨¨¦¤¡

,äîeøzad`nh dzidy yeygp `l mc jk xg` d`xz m`y ick ©§¨
odn x`ypy dn z` `nhpe zenexza dzribpe dzlik` onfa xak

.dci lr e`nhpy zngn

àøîâ
ziaxre zixgy dwicaa zeaiig miypd lky epzpyna epipyõeç

.äcpä ïî:`xnbd zx`an.ä÷éãa àéòa àì dúcð éîé CBúác ¦©¦¨¦§§¥¦¨¨Ÿ¨£¨§¦¨
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צמשך בעמוד הז



רכה oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtdcip
úåòôåù.`wec e`l Ðäöô÷.qpe` ied Ðäúàøå äöô÷,zqe dl draw minrt yly Ð

.lif`e yxtnckíéîéì àîéìéàzaya cg`a dvtwe ,dz`xe zaya cg`a dvtw oebk Ð

,zaya cg`a cer d`xzy onf lke .zaya cg`a zqe dl draw Ð ziyily oke ,dz`xe

d`nh Ð dnvr dwca `le ,zaya cg` ribd m`e .dzry dic Ð dvitw `la elit`e

cg`a `nei lk ,`a `ed epnfa gxe`c ,wtqn

.zayaéàæç àì õéô÷ àìãdzqe e`l `nl` Ð

.`edúåöéô÷ì àìàyly dz`xc oeik Ð

,dvitw zii`xl dlbxed ,dvitw ici lr minrt

`l m`e .d`exa dl opiwfgn uetwzy mei lkae

.zay zeni x`y elit`e ,d`nh Ð dwcaíéîéì
úåöéô÷ìåÐ uetwzy zaya cg` lk Ð

cg`a ze`xl `ed dpnfc ,d`exa dl opiwfgn

.dvitw ici lr zayaàèéùô åäééãåçì íéîéì
.draw `lc Ðíéøâ à÷ã àåä àîåéã`die Ð

.dvitw `la elit` ,dzqe zaya cg`aà÷
ïì òîùî,minil zqe draw `lc xn`c `d Ð

oi`e .`pci`dc dii`xl dnxb lenz`c dvitwc

dvitwl `le ,dvitw `la zaya cg`a zqe dl

.lenz`n `ifg `lcn ,zaya cg` `la

äðùîäúòù äéã åøîàù éô ìò óàÐ

.zqe dl yiy dy`aú÷ãåá úåéäì äëéøöÐ

.miyp x`yk ,ziaxre zixgy mei lkaïî õåç
äãðä,dray d`nh Ð cg` mei dz`xyn Ð

`la ixdy ,dray lk dwica dkixv dpi`e

.d`nh `id dii`xøäåè íã ìò úáùåéäåÐ

dxedh Ð mc d`xz elit` ,dwica dl dnlc

!`idíéãòá úùîùîåzqe dl yiy it lr s` Ð

yinyz iptl wecale micra ynyl dkixv

.yinyz xg`leïéøåäè äéîãù äìåúáåÐ

ynyl dkixv dpi` `idc .zelil drax`

d`xn epzyp elit`e ,xedh dnc ixdy ,micra

yinyz meync :opixn` dynye li`ed ,dinc

`lc `kid ,ziaxre zixgy la` .dpzyp

,dwica dkixv ,dpey`x dlira xg` dyny

minc d`xn epzyp `ny :`xnba yxtnck

.dlyú÷ãåá úåéäì äëéøö íéîòôålk Ð

.dy`úåùîùä ïéáå úéøçùÐ zixgy Ð

xiykdl Ð ziaxr ,dlil ly zexdh xiykdl

.oiwxit yixa `nrh opixn`ck ,mei ly zexdh

äúéá úà ùîùì.dlra mr Ðàøîâêåúî
äúáéæ éîédxfge ,yceg y`xa dz`x oebk Ð

minia zcneryk ,ycegl xyr dynga dz`xe

oiay mei xyr cg` epiidc daifl die`x `idy

,yceg y`xa dz`xe dxfge .dcpl dcp

dynga dz`xe dxfge .ycegl xyr dyngae

eiptly yceg y`xa dz`x `le ,ycegl xyr

,ycega xyr dyngl zqe dl drawy Ð

dii`x jdl daif inic zei`x izxz oitxhvne

.zqe zeriawléîéá úñå äì úòáå÷ äùà ïéàå
äúãð,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 `idyøéôùdcenl dpi`y xg` 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 críåúñ ïéòîîyixe ,dynge mixyre ,`gxi yixe ,`gxi yix i`fgc oebk :(a,hl dcp) "mizek zepa" wxt idliya opgei iaxc `ail` yxtnck Ð

etqezi` ixizi minc Ð i`fge 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

oebk ,gezt oirnn la` .`ed minc ztqez 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

,zecp inia dwica `ira `l jklid ,("dcpd on ueg" 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 Ð gezt oirnn la` .dzcpl iyinga e` iriaxa dz`xe dxfge ,dwqte ,meid dz`xy Ð mezq oirnn :`pixg` `pyil .zqe rawz `l Ð d`ex `id elit`e ,dpirn gztp ixdy

oiirna oizipzne ,rawinl `nw zecpc ycega iriaxc dii`x `ipdn `l Ð ziyily oke ,ycega iriaxa dipy mrt dz`xe ,ycegl iriax ,iyily ,ipy ,oey`x dz`xe ,dwqt `ly

.ipira xyi oey`xe .geztáùéì úù÷áî.d`nh `id d`ex dpi` elit` `dc ,dwica `ira `l Ð dawpl xyr drax` mei e` xkfl iriaya oebk ,dcil ini oilkyk Ðáøì àçéðä
øîàã.(a,dl dcp) "mizek zepa" wxta Ðàåä ãçà ïéòî.`ed cg` oirnn Ð dray xg`l `ad mce dcil ly dray jeza `ad mc Ðåúàîè äøåúädrax`e xkfl dray jez Ð

.dawpl xyråúøäè äøåúäå.xdehd ini lk Ðøéôù.xgnl dxedhe meid d`nh ,dwqt `l oiae dwqt oia `dc ,dwica `ira `lc oizipzn ipzw Ðéåìì àìàzepiirn ipy :xn`c Ð

`xiaq ,dray xg`l dray jezn zrteyc mzd `pniwe`e .xedhd gztpe `nhd mzqp Ð dawpl xyr drax`e xkfl dray seqle ,xedhd mzqpe dcild ini lk `nhd gztp ,od

.'eke `nlic iriaya wecaz Ð `nhd mzqp `l `dc ,weqtzy cr ,d`nh `id mlerl ipinya elit`c iell dil
úéá
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àìàipyil ,ok m`c :dywe .ediicegl zevitwl :i"yx yxit Ð 'ek `ipzde zevitwl

jenqae ?ezxaqn xfeg dnle ,ediicegl zevitwl `l` minil zqe draw `l :jenqa

jzrc `wlq `wck ,dicegl zevitwl zqe draw `lc :ipyil ?`hiyt minil :jixtc ,inp

la` ,zevitw mr minil epiidc ,zevitwl s` Ð "zevitwl `l`" :yxtl d`xpe ?`xwirn

`lc cenlzdl `hiyt Ð ediicegl zevitw

.draw

äöô÷opixn`ck ,opiqxb ipnif zlz Ð dz`xe

(a,cq zenai) ["eznai lr `ad"a]

oaxk `pz ol mzq zezqeac,l`ilnb oa oerny

"dy`d" wxt onwldy`d oi` :opzc (`,bq)

.minrt yly eprawzy cr ,zqe zraew

ïéòîîyix i`fgc oebk :i"yx yxit Ð mezq

yixe ,`gxia d"ke ,`gxi yixe ,`gxi

zepey`xd zei`xdy oebk Ð gezt oirne .`gxi

yixe ,`gxia d"k e`) ,dcp ini jeza eid zqe ly

dipya oke ,`gxia 'de ,`gxi yix e` .(`gxi

yix i`fg `le ,`gxia yng i`fg ziyilyae

idliy yxtnc `tt axle :xn`z m`e .`gxi

ynge `gxi yix :(a,hl dcp) "mizek zepa"

`le `gxia yngÐ iyilyae ,ipnif ixzÐ `gxia

`gxia 'da zqe dl drawc ,`gxi yix i`fg

yie !opgei iaxl oizipzn diail` dyw ,ziriaxa

zlz i`fgc Ð "gezt oirn" yxti edi`c :xnel

yixtc i`nle .`gxia ynge `gxi yix ipnif

`gxi yix oipnif zlz i`fgc ixii` `tt axc onwl

yxti ,"mezq oirn" ixwn inp i`dc ,`gxia ynge

,i"yxc xg` yexitk "gezt oirn" oizipzn

dylya mitevx 'c 'b 'a '` dz`xy :yxitc

.mipey`x miycg
`l`
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úBàáe íc úBòôBL¯,ïøeaéò éîé ìk ïéicïéiãå §¨¨©¨¨§¥¦¨§©¨
éîé ìkéaøå éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,ïúe÷éðî ¨§¥§¥¨¦§¥©¦¥¦©¦¥§©¦

ïúòL ïéic eøîà àì :íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé§¨§©¦¦§§¦Ÿ¨§©¨§¨¨
àlàäéiàøaäiðMa ìáà ,äðBLàø¯úòî äànèî ¤¨¦§¦¨¦¨£¨©§¦¨§©§¨¥¥

.äãé÷ôì äãé÷tîe úòì.'åëå "äðBLàø äúàø íàå" §¥¦§¦¨¦§¦¨§¦¨£¨¦¨
äöô÷ ,äúàøå äöô÷ ,äúàøå äöô÷ :àðeä áø øîà̈©©¨¨§¨§¨£¨¨§¨§¨£¨¨§¨

äúàøå¯íéîéì àîéìéà ?éàîì .úñå dì äòá÷¯àä §¨£¨¨§¨¨¤¤§©¦¥¨§¨¦¨
àlà !éàæç àì õéô÷ àìc àîBé ìkúBöéô÷ì:àéðúäå , ¨¨§¨¨¥¨£©¤¨¦§¦§¨©§¨

ìkäðòa÷zLñðBà úîçî¯àì íéîòt änk eléôà ¨¤¦§©£¨¥£©¤£¦©¨§¨¦Ÿ
åàì éàî !úñå äòá÷¯!ììk úñå äòá÷ àì¯,àì ¨§¨¤¤©¨Ÿ¨§¨¤¤§¨Ÿ

eäééãeçì íéîéì úñå äòá÷ àì,eäééãeçì úBöéô÷ìå Ÿ¨§¨¤¤§¨¦§©§§¦§¦§©§
íéîéì úñå dì äòá÷ ìáàúBöéô÷ìåeäééãeçì íéîéì . £¨¨§¨¨¤¤§¨¦§¦§¦§¨¦§©§

!àèéLt¯ïBâk :éLà áø øîàúaLa ãça õéô÷c §¦¨¨©©©¦§§¨¥§©§©¨
éàæçåõéô÷å ,àìå äöô÷ úaLáe ,éàæçå úaLa ãça ©£©§¨¥§©§©¨©£©§©¨¨§¨§¨
,éàæçãçìeàìa éàæç úaLa:àîéúc eäî .äöéô÷ £©§©§©¨£©§¨§¦¨©§¥¨

àeä àîBéc òøôîì àúléî éàìâéààìå íéøâ÷c ¦§©¦§¨§©§¥©§¨§¨¨¥§¨
ïì òîLî à÷ ,äöéô÷äöéô÷céîð,àîøb ìBîúàc §¦¨¨©§©¨¦§¦¨©¦§¤§¨§¨

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
ãça õéô÷c :éLà áø øîà ?éîc éëéä .úBöéô÷ì¦§¦¥¦¨¥¨©©©¦§¨¥§©

,éàæçå úaLaõéô÷eéàæç (àðéøçà) úaLa ãçìe ,éàæç àìå äöô÷ úaLáe ,éàæçå úaLa ãça §©¨©£©§¦§©§©¨©£©§©¨¨§¨§¨£©§©§©¨©£¦¨£©
àìa.íéøb à÷c àeä àîBéc àúléî éàìâéà íúäc ,äöéô÷äðùîeøîàL ét ìò óà §¨§¦¨§¨¨¦§©¦§¨§¨§¨¨¥©©¦¤¨§

dúòL dic¯äëéøöäcpä ïî õeç ,ú÷ãBa úBéäì.øäBè íc ìò úáLBiäåúLnLîe ©¨§¨¨§¦¨¦§¤¤¦©¦¨§©¤¤©©©§©¤¤
íéãòa¯õeçúáLBiî,øäBè íc ìòäìeúáeú÷ãBa úBéäì äëéøö íéîòôe .íéøBäè äéîcL §¥¦¦¤¤©©©§¨¤¨¤¨§¦©£©¦§¦¨¦§¤¤

¯ì úøáBò àéäL äòLáe ,úBLîMä ïéáe úéøçLúBðäk ïäéìò úBøéúé .dúéa úà LnL ©£¦¥©§¨§¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨§¥£¥¤Ÿ£
úòLa óà :øîBà äãeäé éaø .äîeøúa úBìëBà ïäL äòLaïúøáò.äîeøúa ìBëàlîàøîâ §¨¨¤¥§¦§¨©¦§¨¥©¦§©£¥¨¨¦¤¡¦§¨

."äcpä ïî õeç"¯CBúácøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àçéðä .ä÷éãa éòa àì dúcð éîé ¦©¦¨¦§§¥¦¨¨¨¨¥§¦¨¨¦¨§©¦¦§¤¨¦©£©
éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMàdúáéædúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà ïéàå ,¯;øétL ¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨§¥¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨©¦

dúcð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà øîàc ïðçBé éaøì àlà¯dì äòá÷ àîìéc ,÷Bcáz ¤¨§©¦¨¨©£©¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨¦§¦§¨¨§¨¨
àðà àðéîà ék :ïðçBé éaø Cì øîà !úñå¯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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רכו
oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtdcip

éøîàã àéä éàîù úéá.`edcg`oirn "mizekzepa"wxtaÐéðú÷ úáùåéini eqpkp xakyÐ

.xdehúñå äì äòá÷ àîìéãoaxlÐmixyrl mixyrn zei`xyly ,dawpc mipeny jezÐ

zqedildedxdeh ini elkiyky,miylylmiylynzei`xizyÐiaxle ,l`ilnb oaoerny

.mixyrläëîä.`edmilezamcÐyinyzzngnmcd`ex`dzyonflkc ,dlirazknÐ

åðù àìÐ.i`wlldzia`ä÷ñô àìùze`xnnÐ

.mcùéîùú úîçî.dz`x ,dynyy onf lkc Ð

ùéîùú úîçî àìù äúàøåelit` ,xnelk Ð

Ð yinyz zngn `ly meia dz`xe dxfg

yinyz zngne li`ed ,mileza mca dl opiwfgn

.dwqt`lùéîùú úîçî ä÷ñô ìáàdynyyÐ

oia ,dz`x ok ixg`e ,dz`x `le zg` mrt

zngn dz`x `ly oia yinyz zngn dz`xy

yinyzzryac oeik :opixn`c .d`nhÐyinyz

elk milezady xacl milbx ,zg` mrt dwqt

.cxi `nh mewnn dfe ,xakíéîã 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`Ðäùîù àìù ïàëÐ
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ipy mei dz`xm`la` .dxedhÐyinyz`lajk

dlil dilr xar" xn`wck .d`nh Ð dyenyl

meiae .'ek "yinyz `la zg`m` ,inp yinyz

m`e .d`nhÐyn`lyndlymincd`xn epzyp

elit` ,ok ixg` dz`xe ,yinyz zngn dwqt

.d`nhÐyinyz`la oiayinyza 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

.dknddzig i`ceÐmc`vn`ldipyaemc`vn

ìëizyxit Ð odilral dxdh zwfga miypd

.(`,eh) ipy wxt onwl

àãçepiax yxit Ð xnzi` dzxag llkn

xnzi` `kdc jdc :xi`n oa l`eny

`l `iddac ,d`xp oi`e .onwlc `idd llkn

`ax `l` ,zexdha dweqra ixii`c l`eny yxit

xa dinxi iax dil biltn `lcn oiwxita wiic

`ira zexdhl Ð zqe dl yia :`xif iaxl `a`

zqe dl oi` .dwica `ira `l Ð dlral ,dwica

xaqw dpin rny ,dwica `ira inp dlral Ð

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`

oi`a ,dxedh zwfga dgipd la` ."ip` dxedh"

oeikc .dwica `ira `l Ð dxrc `kid ,zqe dl

onwl opixn`e .draez `nzqn ,jxcd on `ac

.efn dlecb dwica jl oi` ,drazy oeik :(`,ai)

:azk aeh mei epiax axd oa dcedi epiax axde

:`ztqeza diepy ikd ef `ziixac `yixc

elit` :yexit ,xedh dlrea Ð dwipne zxaern

d`nhnc mc d`exa lirl xn`c ,`aiwr iaxl

x`y oke ,zqe dl yiy dy` lke .rxtnl dlrea

`xaq oi`c .zqe odl oi`c :yexit Ð miypd lk

.zqe dl oi`c ixiin `ziixa `nl` .odilral zexedhe ,zexdhl :yexit Ð rbna ze`nhn .`yixc dwipne zxaern icda edl ipz ded ,ok m`c Ð dpwfe dleza :yxtl
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úéák àpz ïì íúñå .àeä ãçà ïéòî éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦©§¨¤¨§¨©¨©¨§¥
?éànL¯øçàå íúñ ìëå ,àeä ú÷Bìçî Ck øçàå íúñ ©©§¨§©©¨©£¤§¨§¨§©©

ú÷Bìçî Ck¯äëìä ïéàíúñkéðú÷ éî :àîéà úéòa éàå . ¨©£¤¥£¨¨¦§¨§¦¨¥¥¨¦¨¨¥
?àøîéîì éàî ,úáLBé éà .éðú÷ "úáLBé" ?"áLéì úLwáî"§©¤¤¥¥¤¤¨¨¥¦¤¤©§¥§¨

¯:àîéúc eäî÷Bcáézúñå dì äòá÷ àîìéãc ,¯òîLî à÷ ©§¥¨¦§§¦§¨¨§¨¨¤¤¨©§©
ïìïéòîcøBäèïéòîìøîàc ,éåìì àçéðä .äòá÷ àì àîè ¨§©§¨¨§©§¨¨¥¨¨§¨¨¦¨§¥¦©£©

àeä ãçà ïéòî øîàc áøì àlà ,íä úBðéòî éðL¯,÷Bcáz §¥©§¨¥¤¨§©©£©©§¨¤¨¦§
!úñå dì äòá÷àîìéc¯éîéî ,éëä eléôàäàîeè éîéì äøäè ¦§¨¨§¨¨¤¤£¦¨¦¦¥¨¢¨¦¥§¨

¯àlLú÷Bðéz :íúä ïðz .'åëå "íéãòa úLnLîe" .äòá÷àì̈¨§¨§©¤¤§¥¦§©¨¨¦¤¤Ÿ
dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa ,úàOðå úBàøì dpîæ òébä¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨

ãò :íéøîBà ìlä úéáe .úBìéì òaøàäéçzLøîà .äknä ©§©¥¥¦¥§¦©¤¦§¤©©¨¨©
úîçî ä÷ñt àlL àlà eðL àì :ìàeîL øîà ,ìcéb áø©¦¥¨©§¥Ÿ¨¤¨¤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¯áéúî .äàîè §¨£¨§¥¨¦§©©§¥¨¦¤¨§¥¨§¦

?éànà ,íéøBäè äéîcL äìeúáe :äðBé éaøLnLz,íéãòa ©¦¨§¨¤¨¤¨§¦©©§©¥§¥¦
:àLéø àîéà ,àáø øîà !dlL íéîc äàøî epzLð àîìéãc§¦§¨¦§©©§¥¨¦¤¨¨©¨¨¥¨¥¨

øäBè íc ìò úáLBiäå äcpä ïî õeç¯àéòa àìc àeä ¦©¦¨§©¤¤©©©§¨¨£¨
ïéøBäè äéîcL äìeúa ìáà ,ä÷éãa¯àlà .ä÷éãa àéòa §¦¨£¨§¨¤¨¤¨§¦¨£¨§¦¨¤¨

!éããäà ïééL÷¯ïàk¯äLnMLïàk ,ïøëò LnL àîéàc , ©§¨©£¨¥¨¤¦§¨§¥¨©¨£¨¨¨
¯íéøeîà íéøác äna :éëä éîð àéðz .äLnL àlL¯àlL ¤Ÿ¦§¨©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦¤Ÿ

ìáà ,LéîLz úîçî àlL äúàøå LéîLz úîçî ä÷ñẗ§¨¥£©©§¦§¨£¨¤Ÿ¥£©©§¦£¨
äúàøå LéîLz úîçî ä÷ñt¯úçà äìéì øáò ,äàîè ¨§¨¥£©©§¦§¨£¨§¥¨¨©©§¨©©

äúàøå LéîLz àìa¯dlL íéîc äàøî epzLð ,äàîè §Ÿ©§¦§¨£¨§¥¨¦§©©§¥¨¦¤¨
¯øîà äãeäé áø øîà .'åëå "äëéøö àéä íéîòt" .äàîè§¥¨©£©¦¦§¦¨¨©©§¨¨©

dìòáì ìáà ,úBøäèì àlà eðL àì :ìàeîL¯.úøzeî¯ §¥Ÿ¨¤¨§¨¢£¨§©§¨¤¤
!ïðz "úéøçL" ,àèéLt¯øîzà éà ,àlà¯:øîzà àôéqà §¦¨©£¦§©¤¨¦¦§©©¥¨¦§©
ì úøáBò àéäL äòLáeäãeäé áø øîà .dúéa úà LnL §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨¨©©§¨

Bbîc ,úBøäèa ä÷eñò äMàa àlà eðL àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¨¤¨§¦¨£¨§¨¢§¦
éòácúBøäèì ä÷éãa à¯dðéà ìáà .dìòáì ä÷éãa éîð àéòa §¨£¨§¦¨§¨¢¨£¨©¦§¦¨§©§¨£¨¥¨

úBøäèa ä÷eñò¯?ïì òîLî à÷ éàî .ä÷éãa àéòa àì £¨§¨¢¨¨£¨§¦¨©¨©§©¨
!ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìk :àðéðz¯ïéúéðúnî éà §¥¨¨©¨¦§¤§©¨¢¨§©£¥¤¦¦©§¦¦

¯éléî éðä :àðéîà äåä¯äMà ìáà ,úñå dì LiL äMàa £¨¨¦¨¨¥¦¥§¦¨¤¥¨¤¤£¨¦¨
úñå dì ïéàL¯.ä÷éãa àéòa¯LiL äMàa ïéúéðúî àäå ¤¥¨¤¤¨£¨§¦¨§¨©§¦¦§¦¨¤¥

!ïðé÷ñò úñå dì¯ïéúéðúî¯dì ïéà ïéa úñå dì LiL ïéa ¨¤¤¨§¦©©§¦¦¥¤¥¨¤¤¥¥¨
Bbî ,úñå dì Léc áb ìò óàc :ïì òîLî à÷ àäå ,úñå¤¤§¨¨©§©¨§©©©§¥¨¤¤¦

úBøäèì ä÷éãa àéòác¯àäå .dìòáì ä÷éãa éîð àéòa §¨£¨§¦¨§¨¢¨£¨©¦§¦¨§©§¨§¨
àaà éaø øîà ,àøéæ éaø øîàc !àðîéæ àãç ìàeîL døîà£©¨§¥£¨¦§¨©£©©¦¥¨¨©©¦©¨

úñå dì ïéàL äMà :ìàeîL øîà ,äéîøé øa¯äøeñà ©¦§§¨¨©§¥¦¨¤¥¨¤¤£¨
ì!úBøäèa ä÷eñòa :àðîé÷Bàå .÷BcázL ãò LnL¯àãç §©¥©¤¦§§¦§¨©£¨§¨¢£¨

íéøeîà íéøác äna :éëä éîð àéðz .øîzà dzøáç ììkî¦§¨£¤§¨¦§©©§¨©¦¨¦©¤§¨¦£¦
¯dìòáì ìáà ,úBøäèì¯íéøeîà íéøác äna .úøzeî §¨¢£¨§©§¨¤¤©¤§¨¦£¦
¯äàîè ú÷æça dçépä ìáà ,äøBäè ú÷æça dçépäL¤¦¦¨§¤§©§¨£¨¦¦¨§¤§©§¥¨
¯."éðà äøBäè" Bì øîàzL ãò ,dúàîeèa àéä íìBòì§¨¦§§¨¨©¤Ÿ©§¨£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dcp(oey`x meil)

(.ãì ïìäì) éøîàc ,àéä éànL úéa.àeä ãçà ïéòî ,:`xnbd dywn ¥©©¦§¨§¦©§¨¤¨
éànL úéák àpz ïì íúñå:`xnbd zvxzn .mzenk dkld oi`y §¨©¨©¨§¥©©
àeä ú÷Bìçî Ck øçàå íúñzwelgn d`aed (my) oldl dpynay §¨§©©¨©£¤

,df oicaå,(:an zenai) `ed llkdïéà ú÷Bìçî Ck øçàå íúñ ìk §¨§¨§©©¨©£¤¥
íúñk äëìä,i`ny ziak dnzq o`k dpyndy yxtl ozip okle £¨¨¦§¨

.mzenk dkld oi`y s`
: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 ¤¤¨¨¥

m` s`y oeik ,wecal dkixv dpi` okle ,xdehd inil dqpkpe
`nhz `l ,d`xz.
:`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 recnúñå dì äòá÷ àîìéc ÷Bcáz §©§¨©©§¨¤¨¦§¦§¨¨§¨¨¤¤

:`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

,onwl dpyna lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd
:epzpynn zeywdl yi m`d zxxane(:ãñ ïî÷ì) íúä ïðz, §©¨¨

úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéz,zecp mcéànL úéa ,úàOðå ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©
Bð ,íéøîBàdì ïéðúynyldlra mrúBìéì òaøàlil mr §¦§¦¨©§©¥
oi`eyipd.mileza mc `edy milez ,d`xzy mc lk mday ,úéáe¥

,íéøîBà ìlämileza mca zelzle dlra mr ynyl dl mipzep ¦¥§¦
äknä äéçzL ãò.[dlirad zkn `txzzy cr - ©¤¦§¤©©¨

milez oi`y lld zia micen mda mipte` dyly d`ian `xnbd
:mileza mcaeðL 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,xy`k ixdy §¥¨

dknde elk xak milezady epl xxazd dz`x `le dyny
m` oke .[`ed `nh df mc `linne ,d`txpàìa úçà äìéì øáò̈©©§¨¤¨§Ÿ

å ,LéîLzeixg`läúàø,yinyz zngn `ly,[äàîè`l ixdy ©§¦§¨£¨§¥¨
mca mcd z` zelzl lkepy dii`xd iptly dlila dyny

.milezam` okedlL íéîã äàøî epzLðd`xnn eiykr d`exy ¦§©©§¥¨¦¤¨
,dpey`xd dlirad onfa dz`xy milezad inc,äàîèoeik §¥¨

.mileza mcn df mc oi`y giken df iepiyy
mya lcib ax ly oexg`d epic lr epzpynn dywn `xnbd

:l`enyäðBé éaø áéúîoicd lrmicen mincd d`xn epzyp m`y ¥¦©¦¨
,d`nh `idy lld zia,epzpyna epipyy dnnäéîcL äìeúáe§¨¤¨¤¨

,íéøBäè,lcib axk m`e ,yinyz zrya dwica dkixv dpi`y §¦
éànày xnel epl yi `ld ,wecal dkixv dpi`íécòa LnLziptl ©©§©¥§¦¦

yinyz ixg`e,dlL íéîã äàøî epzLð àîìéãc.[d`nh didze §¦§¨¦§©©§¥¨¦¤¨
zvxzne ,mincd d`xn epzyd ly df oica welig d`ian `xnbd

:dpei iax ziiyew z` df it lràLéø àîéà ,àáø øîàepipyy ¨©¨¨¥¨¥¨
,ziaxre zixgy wecal zekixv miypdyúáLBiäå äcpä ïî õeç'¦©¦¨§©¤¤

,'øäBè íc ìòxdeh mc lr zayeie dcp `weecy wiecneàìc àeä ©©©§Ÿ

[ä÷éãa àéòa ,ïéøBäè äéîcL äìeúa ìáà ,ä÷éãa àéòaàlà ,m`y ¨£¨§¦¨£¨§¨¤¨¤¨§¦¨£¨§¦¨¤¨
,ok wiicp,éããäà ïééL÷dkixv dpi` dlezay x`ean `tiqay ©§¨©£¨¥
.dwica,wlgl yi i`ce `l`ïàkdpi`y epipyy ,`tiqa - ¨

meyn `ed ,micra zynyn,äLnMLdwica dkixv dpi` okle ¤¦§¨
,milezad mc d`xnn dpey ed`xny mc d`xz m` elit`y oeik

meyn dxedh didzïøëò LnL ,àîéàãdpiy yinyzd xa`y - §¥¨©¨£¨¨
,[`ed mileza mc zn`ae ,mincd ly mdi`xn z`eli`eïàk- ¨

,dly mincd d`xn epzyp xy`ky ,l`eny mya lcib ax ixaca
k xaecn ,d`nhäLnL àlLjenq zexdha dwqr `l` meid ¤Ÿ¦§¨

zexdhde `id ,dly mincd d`xn epzyp m` f`e ,dwical
ze`nhick ziaxre zixgy zwica lr xaecny `yixa okle .

mincd epzyd `ny dwica dkixv dlezad s` ,zexdh xdhl
.[m`nhze

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 øîà`idy ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,ziaxre zixgy zwceaúBøäèì àlà,zexdha dweqrd dy`a - ¤¨¦§¨

,rxtnl m`nhz `ly ick zwceaeäìòáì ìáàdpi`y dy` - £¨§©§¨
,dlra mr ynyl dvex `l` zexdha dweqrúøzeî`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` ixdyxaecny heyt `linne ,

:`xnbd daiyn .[zexdhl dpwz lr dpynaøîzà éà àlàmya ¤¨¦¦§©
jgxk lr ,zexdh iabl zxacn epzpyny l`eny,øîzà àôéqà©¥¨¦§©

,dpyna epipyyì úøáBò àéäL äòLáe,dúéa úà LnLjk lre §¨¨¤¦¤¤§©¥¤¥¨
eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmcew wecal dkixvy ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,yinyzäMàa àlà`idyä÷éãa àéòác Bbîc ,úBøäèa ä÷eñò ¤¨§¦¨£¨¦§¨§¦§¨£¨§¦¨
úBøäèìxg`l dwica dkixv `idy minkg epwzy jezny - ¦§¨

yinyzd zngn dz`x `ny ,zexdh jxevl yinyz,énð àéòä£¨©¦
ìáà .[dìòáì ä÷éãay dy`ä÷éãa àéòa àì ,úBøäèa ä÷eñò dðéà §¦¨§©§¨£¨¥¨£¨¦§¨Ÿ¨£¨§¦¨

.dlral
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîwx dwica aeig oi`y l`eny ©¨©§©¨
`ld ,yinyzlàðéðz(.åè ïî÷ì)äøäè ú÷æça íéLpä ìk , §¦¨¨©¨¦§¤§©¨¢¨

,ïäéìòáìmcew dwica dkixvy yxetn epzpyna dxe`kle §©£¥¤
zexdha dweqrd dy`a zxacn epzpyny ,i`ce `l` ,yinyz
zvxzn .df oica l`eny ycig dne ,dweqr dpi`a my dpynde

:`xnbdéléî éðä àðéîà äåä ïéúéðúnî éàdweqr dpi` xy`ky ¦¦©§¦¦£¨¨¦¨¨¥¦¥
,dwica dkixv dpi` zexdha,úñå dì LiL äMàadpi` okle §¦¨¤¤¨¤¤

,zexdha zwqer dpi`yk dz`x `ny yeygl dkixväMà ìáà£¨¦¨
ä÷éãa àéòa ,úñå dì ïéàLdfe ,zexdha dweqr dpi`yk elit` ¤¥¨¤¤¨£¨§¦¨

dweqr dpi` m` ,zqe dl oi`y dy` s`y ,l`eny eprinyd
.dlral dwica dkixv dpi` zexdha

:`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`aà÷ àäå ,úñå dì ïéà ©§¦¦¥¤¤¨¤¤¥¥¨¤¤§¨¨
ïì òîLî,dpynd,úñå dì Léc áb ìò óàcixnbl dxeht dpi` ©§©¨§©©©§¤¨¤¤

`l` ,dlral zewicanàéòa ,úBøäèì ä÷éãa àéòác Bbî¦§¨£¨§¦¨¦§¨¨£¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dcp(ipy meil)

dvexd zexdha dweqr dpi`y dy`a wtq d`ian `xnbd
:zexdha dweqrk wecale xingdláøî àøéæ éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¥¨¥©

äMà ,äãeäédlral zewican dxehte zexdha dweqr dpi`y §¨¦¨
(:`i) lirl x`eank,dìòáì dîöò ÷BcázL eäîdl xzen m`d - ©¤¦§©§¨§©§¨

yinyz iptl dnvr z` wecale xingdlzxzen `id m`d xxal
.[dlral.÷Bcáz àì déì øîà:`xnbd zl`ey.Cëa äîe ,÷Bcáúå ¨©¥Ÿ¦§§¦§©§¨

meyn `ed wecaz `ly mrhd :`xnbd daiynyïk íàdp`xiy ¦¥
,yinyzd iptl zwcea `idy dlraBô÷Bð Baìdidi -eala yyeg ¦§

wtqd onLøBôediaxe 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 - ©§¨©¨

.bbeya dcp lrea oick z`hg dlra aiigzie ,d`ia zrya mb
:`xnbd daiynúñå øeòéLk ä÷éãáì dì úçkLî éî ,déì øîà- ¨©¥¦©§©©¨¦§¦¨§¦¤¤

miwcqae mixega dwica zeyrl lkezy ote` z`vn ikecin
,z`hga lrad z` aiignd xeriya dlirad xg`leäæéà ,àéðúäå§¨©§¨¥¤

úñå øeòéLxg`l cin mc d`vn m`y (.ci onwl) ea epipyy ¦¤¤
.z`hg miaiig mdipye dlira zrya mb didy i`ce dlira

:`ziixad zx`andfa xnel yiì ìLîãöa íéãîBòL ãòå LnL ¨¨§©¨¨¥¤§¦§©
óB÷Lnäcineñðëð LnMä úàéöéad,ãò`ed zqe xeriyy ,epiide ©©§¦¦©©©¨¦§©¥

yinyzd xa`y ote`adwicad oicqemewn cva micner
`vei xy`ke ,yinyzdyinyzd xa`m`e .dwicad oicq qpkp

df xeriyn dwicad onf jx`i miwcqae mixega wecaz xy`k ,ok,
.ielz my` `l` z`hg aeig ea oi`e wtq wx `ed dfk ote`ae

:`ped ax wiqneéåädzrn xen` -,eøîàL úñådwca m`y ¡¥¤¤¤¨§
,z`hg miaiig ,onf eze`a mc d`vne`l` xn`p `lçep÷ì§¦©

s` mcd didy i`cea rcz df ote`a mc `vnz xy`ky ,uegan
d`iad zrya,ä÷éãáì àìåm` s` ,ok m`e ,miwcqae mixega §Ÿ¦§¦¨

.z`hga dlra z` zaiign dpi` mc `vnze wecaz
:`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 dkixvpy ¦¥

Bô÷Bð Baì,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 øîàdwica - ¨©©¦©¦¨©©¦©©§¤¦¨¤§
craaeig 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 øîà,'zerepv ly ocr' edfy izxn`y dn ¨©¥

`l` ,zeciqg zcn wx `edy iptn epi`iptn,øîBà éðàLyìk ¤£¦¥¨
íéi÷îäz`,òeðö àø÷ð ,íéîëç éøácz` zeniiwnd el` miype ©§©¥¦§¥£¨¦¦§¨¨©

.[zerepv od ixd ,yinyzd mcew wecal minkg zpwz
:`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` dlrnãò ¨¨§¥

Ba e÷ãaLz`LéîLz éðôì Ba úB÷ãBa ïéà ,äæ LéîLz éðôì ïîöò ¤¨§©§¨¦§¥©§¦¤¥§¦§¥©§¦
,øçàe dpey`xd dwicad zngn spehn `edy xg`nepi` xak ©¥

,[dphw mc ztih eilr zi`xp `le jk lk oalåmiypdïðéàL §¤¥¨
úB÷ãBa ,úBòeðödipy mrt df craïäì útëéà àìåxaky dfa §§§Ÿ¦§©¨¤

od dyrnly oeik zeiryx odl `exwl oi`e ,jk lk oal epi`
.[yinyzd mcew mb cra onvr z` zewcea

:(:`i) lirl `aedy l`eny ly epic z` x`al zxfeg `xnbd
äMà ,ìàeîL øîà äéîøé øa àaà éaø øîà àøéæ éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¥¨¨©©¦©¨©¦§§¨¨©§¥¦¨

ì äøeñà úñå dì ïéàL.[÷BcázL ãò LnL:`xnbd zl`eyøîà ¤¥¨¤¤£¨§©¥©¤¦§¨©
,äéîøé øa àaà éaøì àøéæ éaø déìy 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¨£¨§¦¨

yinyz iptl dwica dkixv zqe dl yiy dy` s`y (.`i lirl)
.zexdha zwqer `id m`

:`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 dwica

,úñå dì Lé`id m`äøò,zexdha weqrl die`x `idyàéòa ¤¨¤¤¥¨¨£¨
ä÷éãa,dlral`id m` j`äðLé,zexdha weqrl die`x dpi`y §¦¨§¥¨

ä÷éãa àéòa àì.y dy` eli`eïéa ,úñå dì ïéà`id m`äøòeïéá Ÿ¨£¨§¦¨¥¨¤¤¥¥¨¥
`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 øîà`a` iax x`ia recn ¨©¨¨

zqe dl oi`l zqe dl yi oiay weligdy l`eny zhiya dinxi xa
,dpyia `eddéì àîéìå,dpyia oiae dxra oia xaecn mdipyay §¥¨¥

xy`ky ,`ed weligdeä÷éãa àéòa úBøäèì ,úñå dì Lézngn ¤¨¤¤¦§¨¨£¨§¦¨
j` ,ozxnegä÷éãa àéòa àì dìòáì,`ly zwfga `idy oeik §©§¨Ÿ¨£¨§¦¨

xy`ke ,zqed onf cr d`xzàéòa énð dìòáì eléôà ,úñå dì ïéà¥¨¤¤£¦§©§¨©¦¨£¨
ä÷éãa,`ax wiicne ,dwica dkixv dlral mb -déì øîà àìcîe §¦¨¦§Ÿ¨©¥
,éëä,dpyil dxr oia wlig `l`dpéî òîLcìk ,ìàeîL øáñ÷ ¨¦§©¦¨¨¨©§¥¨

ä÷éãa àéòa àì dìòáìiax gxked okle .zqe dl oi`yk elit` §©§¨Ÿ¨£¨§¦¨
dpyil dxr oia wlgl `id l`eny zpeeky xnel dinxi xa `a`

.cala zexdha dweqrae
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 ,[dxdhéàå§¦

,úñå dì ïéàLaok m`äðLé ïéa äøò ïéa àéL÷aiig l`enyy §¤¥¨¤¤©§¨¥¥¨¥§¥¨
oiae dxr oiay x`ean `ziixaae ,dpyia oiae dxra oia dwica

.[dwica ila el zxzen dpyi
:`xnbd zvxzníìBòì`ziixaa xaecnady`,úñå dì LiL §¨§¤¤¨¤¤

å,`ed dwica dkixv dpi` `id dxr `idyk s`y jkl mrhd §
ydòázL ïåék,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 `xnbd

àúéðúî àä ék ãaòîì eäî ,àáøì àtt áø déì øîàyi m`d - ¨©¥©¨¨§¨¨©§¤§©¦¨©§¦¨
dpyidy ef `ziixaa x`aznk bedpl.[dwica e` driaz dkixv
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רכט oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtdcip
úñå øåòéùëlr `vnp :(`,ci) ipy wxta onwl opixn`c ,z`hga ,dlira xg`l cin Ð

zrya ded mc i`cec ,oaxwa oiaiig Ð dlira xg`l cin ,xnelk ,meize` dly oicq

.d`iaä÷éãáì.dl zgkyn `l zqe xeriyk ,jklid .oiwcqle oixegl Ð= ùîùì.øáà
ãòå.ea zgpwny oicq =çåðé÷ìoiaiig Ð dfd xeriyka mc d`vn gepiwa m` .uegan Ð

jx` xak Ð d`vn dzwicaa m` la` ,z`hg

`l` cner sewynd cva `l ixdy ,xeriyd

d`ad ick scer xeriy o`k yie ,ezfge` dcia

.z`hg `le `ki` ielz my`e ,sewynl dcin

çð÷úù åäîin zexdha dweqr dpi`y dy` Ð

rcil ,zqe xeriyk yinyz xg`l gepiw `ira

.z`hg aiig dlra `die ,mc `vnz m`åäî
÷åãáúù.ynn dwica Ðéåìú íùàáÐ

onf xg`l dly lr `vnp :(my) onwl opixn`c

wtqc ,ielz my`a oiaiig Ð zqe xeriykn xzei

.o`kn xg`l `a wtq d`ia zrya mc dedíà
ïë.d`ia xg` wecal dpkixvzy Ðåô÷åð åáì

:(my) onwl opzc `de ,d`ia mcew Ðúåðá êøã
úå÷åñòá Z íéãò éðùá úåùîùî ìàøùé

.úåøäèáúåòåðö ìù ïãò åäæåzcn ,xnelk Ð

opixn`c ,`ed `aeig e`le ,o`k epy zeciqg

:(my) ipy wxtaéùéìù ïäì úåð÷úî úåòåðöä
.éà÷ ùéîùú éðôìà ,ïãò åäæ ,úéáä úà ï÷úì

åá ú÷ãåá ïéàitl ,xg` yinyz iptl Ð

,dpey`x dwicaa epeail zi`xn ddke spehny

.lcxgk dtih ea zi`xp oi` aeyeàì úñå äì ùé
ä÷éãá àéòáyia oizipzn ipzw `de .dinza Ð

.zexdha dweqrc oeik ,dwica `irac ,zqe dl

dweqr dpi`ya `d ,dil ipyil :jixt onwle

zexdha?,dweqr dpi` ik l`eny xaqw :ipyne

,dlral dwica `ira `l Ð zqe dl oi` elit`

.zexdha dweqr dpi`e li`edäøò`ifgc Ð

:inp i` .dlral dwica `ira ,zexdha iweqrl

`ki` Ð dpyi la` ,dxervl `gxih `kilc

`lc ,dpyi :inp i` .opax degxh` `le ,`xrv

Ð zexdha weqrl dlibx elit` ,zexdhl `ifg

.dwica `ira `lä÷éãá àéòá úåøäèìÐ

elit` ,dwica `ira zexdha dweqrd ,xnelk

.dlralä÷éãá àéòá àì äìòáì`kid Ð

.dweqr dpi`cäìòáì åìéôà úñå äì ïéàÐ

.dwica `ira Ð zexdha dweqr dpi`c ,`cixb

äìòáì ìë.zexdh `la Ðä÷éãá àéòá àìÐ

:l`eny xn`c `d ,jklid .zqe dl oi` elit`

dweqra Ð wecazy cr ynyl dxeq`

`pniwe`e lirl xn`c epiide ,i`w [zexdha]

.zexdha dweqraäòáúù ïåéë.yinyzl Ðïéà
åæî äìåãâ ä÷éãá êìdl miw `l i`c Ð

xn`wc dwicae .dwca ded ,`id dxedhc

.mbnbn iale .ibq driaza ,lirl l`enyàä éë
àúéðúî.driaz e` ,dwica `ira Ð
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éòá.yinyz iptl :yexit Ð wecazy edn dy` `xif iaxåáìepiax yxit Ð yxete etwep

itl ,zwcea dzid `l Ð dyibxd `l m`y aygn ,zwcea ezy` d`exc oeik :l`ppg

.wecal epwz `l minkgy zrceiy

éãëgipze ,yinyz mcew wecazy edn :irainl ivn ded inp `kd Ð z`hg dlra aiigl

`l` .z`hg dlra aiigl ick ,xwad cr crd

eal ,yinyz iptl wecaz m`y :el aiyd xakc

.yxete etwepòåðöÐ ixwin `l ryx ixwin `l

:xn`c (a,b) zeaezk yixa :xn`z m`e .dinza

edl ixwc oeik ,zevext meyne zerepv meyn

`lc edpd ,"zerepv",ikd icaredl ixw i`n`

Ð "zerepv" edl ixw mzdc :xnel yie ?"zevext"

.qip`c dxaqe ,qip` `lc oipnf :mzd opixn`ck

,qip` oi`y zelzl dl did oicay ab lr s`e

meyn Ð zevexte .miqep` opi` mlerd aexc

`edy zrceic minrt :yexit ,qep`c oipnifc

mzd opiqxb `le .qep` `lc dxn`e ,qep`

."dxaqe"äùàcr ynyl dxeq` zqe dl oi`y

:xn`z m`e .ixii` zexdha dweqrae Ð wecazy

:(` ,`i dcp) `id oizipzn ,ol rnyn `w i`n

`kile !dzia z` ynyl zxaer `idy dryae

dl oi`c ab lr s`c opireny`l `z`c :xninl

oa `pipg iaxk dwica ici lr dniiwl xzenc ,zqe

rnyn oeyldc ,onwl i"yx yxit oke .qepbihp`

eprinydl `l` ,`xzid eprinydl `a `lc

oi`a ol rnyn `wc :xnel yie ?dwica dkixvy

.dwica dkixv Ð dpyi elit`c ,zqe dlïéá
xeq` la` ,zecp xeqi` `kilc :yexit Ð zepyi

:inp i` .(a,k) mixcpa xn`ck ,dpyid lr `al

lk dxr dpi` `l` ,ixii` dpyia ixnbl `l `kd

.e`l m` dxedh `id m` aiydl rczy jk

ìàåîùdnwele :xn`z m`e Ð dl iwen i`na

:xnel yie ?zexdha dweqr dpi`a

zwfga mdl mdiyp" ipzwc `xizi `pyiln wiicc

oi`ae" ipzinl ez jixhvi` i`n`e ,"dxdh

dweqrc ixii`c iielbl `l` ,"mdnr mideye

lk" ipzwc (`,eh dcp) ipy wxtae .zexdha

on oi`ade" ikd xza ipzwe ,"dxdh zwfga miypd

,izxz ipzwe ,"dxdh zwfga mdl mdiyp jxcd

mzd ,ixii` zexdha dweqr dpi`c ab lr s`

ipal jxcd on oi`a oia wlgl oi`c :opireny`

oizipzn iywz l`eny `la :xn`z m`e .xird

`ziixa` zexdha dweqra dwica zkxvnc

,dpyia elit` l`enyl jixtc :xnel yie !`kdc

oke .dpyia ixiin `l oizipzn la` ,zqe dl oi`a

oizipznn :inp i`] .xi`n oa l`eny epiax yxit

dice zqe dl oi`a inewe`le iwegcl ivn ded

eze zwcea zeidl dkixv` `l` i`w `l dzry

,zqe dl yia oizipznc `hytc ab lr s` ,`l

.[opiwqr zqe dl yia oizipzn `de :lirl jixtck

ïåéë,jxcd on `ay oeik :yexit Ð drazy

`inx Ð xak `ifg i`e ,yinyzl draeze dqiitn

m` la` .zxkefe ,dii`x zrya dyibxdy dytp`

epi`y itl ,dxra xeq` Ð jxcd on `a `l

,cin dilr `a `l` ,yinyz ly qeita jix`n

.dyibxdy ixekf`l dytp` `inx `leåäî
?dit`a `ipbn `l driazac ,dit`a `ipbnc :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

xn`ck ,yxete etwep eal ok m`c ,wecal xingdl oi` mbe .dwica `ira `l Ð dlral lk :(a,`i) lirl xn`c ,`hiyt `d ,l`ey did laa ipalc rnynck ,iraw `cixb dlral i` :cere

?zexdhl dwica dkxvn inp oizipznc oeik ,ef `ziixaa eziira dlez dnl :eze .'ek "dzia ynyl zxaer `idy dryae" opzck ,dwica dkixvy `hiyt ,iraw zexdha dweqra i`e .lirl

dlral dwica `ira `l zqe dl oi`a elit`c ,lirl opixn`c `de .draezle dviwdl jixv `cixb dlral s` `nyc ,dpyia icin dkxvn `lc "`zipzn `d ik carnl edn" :yxtl d`xpe

a` .okl mcew dil dxn` ded Ð d`nh dzidc `zi` m`c ,xira `edyk ixii` lirl :inp i` .`ira driaz `nlic mewn lkn ,dpyiaipy 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 inp `ki` ,dxdh zwfga mdl mdiyp jxcd on oi`ac (`,eh dcp)
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`oifgeרל mipya cenr ai sc ± oey`x wxtdcip
éðãåñ."ei`xil 'd ceq" :(dk mildz) my lr ,mkg cinlz Ðä÷éãá àéòá àìikc Ð

`lc ,`zipzn `d ik carnl edn :`pixg` `pyil .dit`a `ipbin Ð dwica dl `kxhvn

.eziaa ayei `edy oky lke ,`wec e`l jxcd on oi`a :dil `xiaq edi`c .dwica `ira

:(`,dq `rivn `aa) "jyp edfi`"a xn`ck ,`ed xky lihn `tt ax .ipceq :dil xn`

,"ipceq" `xwp xky lihne ,ciqt `l i`xkiy

ixnz :(`,biw migqt) "migqt iaxr"a opixn`ck

.hedx `pceq ial ,jfelgaäéôàá àéðâéî àìÐ

q`nz `lde ,dwica dkixvn dz` m` .dinza

!eipta dpbzzeåäééùôðà éøéîçî åäðéà àîìã
mixg`l mixene ,odizeypl dwica mikixvne Ð

.dwica `ira `lc `pniwe`c `zklidk xzid

ixeng`l ira inp edi`c ,odizeypl l`y jkitl

ixingn edpi` :`pixg` `pyil .ediizeek

mde ,xingdl dwica dkixvc mixene ,ediiytp`

,`ed yeaiye .wecal odizeyp oikixvn oi`

iliwn `l` ediiytp` ixingn epiid e`lc

zeyrl dlilge ,mixg`l ixingne ediiytp`

.okúåøéô àìåbeln iqkpn dlra lke`y Ð

,epnid daezk dl oi`c oeik :opixn` `le ,dly

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

cr lif`e da iqkn Ð `nilb dil `liir :(a,hr)

ze`lad zvwy ab lr s` ,dyxbnyk efe .ilac

.dl oixifgn oi` Ð oiniiwíéãò éðùá.oipicq =

äåúåò.i`fg i` Ðäåð÷ú.i`fg `l i` Ðéåà
äìòáì.onwl yxtnck Ðúåðåæîi`pz Ð

`pfzine ,iziaa `azi `dz z`" :od daezk

enyy ,od daezk zneyn inp ze`lae ."iqkpn

mlyl eilr olawn `ede ,zqpkn `idy dn dl

:oiazek ep`y enk .dpyxbiykl e` zeniykl

.'eke "dil zlrpdc `ipecp oice"íéøæîî äéðáå
z` yxbndy rcei ied" :el mixne` ,jklid Ð

`id elit`e ,xifgi `l Ð zqe meyn ezy`

eli`" :xninl ivn `l eze ,"zraewe zxfeg

xnbe ,ea exzd ixdy ,'ek "jky rcei iziid

z` `iven iab opixn` inp ikde .dyxbe ezrca

zkqna ,xcp meyn e` rx my meyn ezy`

.(`,en) oihibäúáåúë äéåáâàì éòáãikde Ð

`p`e .daezk dl oi` :zxn` z`" :dil xn`w

i`cec ,epenn xqgpy ,dlral el ie` :il `xiaq

."daezk dl yiäéì äì÷ì÷îã:zxn` z` Ð

.yinyz zrya `ifge ,yinyz iptl `ifg `l `nlicc ,dlral ie` micra zynynàä
àðîéæ àãç ìàåîù øîà`xiaqc opirny dpine ,dinxi xa `a` iaxcn lif`e aizenck Ð

`l Ð zexdha dweqr dpi`ye ,dlral dwica `ira Ð zexdha dweqrc l`enyl dil

.dwica `iraàä éðúî àì àä éðúîã ïàîdnl izxz :jl `iywce ,dweqra mlerl Ð

il?`l `a` iaxe ,`a` iaxc `d ipzn `l l`enyc dinyn `d ipznc dcedi ax Ð

iab lirl dcedi ax xn`c ,dxn` inp dcedi ax `d :`iyw i`e .dcedi axc `d ipzn

xn` dcedi ax xn`e ,"dzia z` ynyl zxaer `idy dryae" :lirl ipzwc oizipzn

mzd opireny` `l dcedi axc ,`id `kxit e`l Ð 'ek "dweqra `l` epy `l" :l`eny

dcedi ax `z`e ,dweqr dpi` oia dweqr oia opirny ded oizipznnc .icin dweqra

opireny` `kde ,dwica `ira `l dweqr dpi`yc l`enyc dinyn opireny`e xninl

zi`e .xwir `kde ,dwica `ira zexdha dweqrc dpyn dze`ke `pipg iaxk dkldc

:ipzwc oizipznl `pniwe`c lirl ,`pnif `cg l`eny xn`de :`pyil i`d ik iyxtnc

`iywce ,dweqr dpi`ya mlerl 'ek `d ipznc o`n !zexdha dweqra "micra zynyn"

.l`enyc `ail` edpip i`xen` ,iywz `l ,dcedi axc `d` dinxi xa `a` iaxc jl

dpi`yc xn` diteb edi` `dc ,dcedi axc` dcedi axc `iyw ok m`c ,xaca oirehe

.dwica `ira `l dweqrøîåà éàîù êìò ïøãä
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øîàm` aiydl dzrc ayiizzy cr dviwdl jixv m` :yexit Ð dit`a `ipbn dil

.e`l m` `id dxedhéîayiizzy cr mkz` uiwdl :yexit Ð dwica ekl ikixvn

onfl `l la` ,ycg icn e` zay icn oi`a eidy oebke ,`id dxedh m` aiydl mkzrc

dz`x `ny yegl yi Ð xzei la` ,dzper ini jez `ay `ede :(`,eh) onwl xn`ck ,daexn

.miizpiaàìoic `le ,lk`y beln iqkp Ð zexit

oiae da xikd oia ixii`e .dpewxt :epiidc ,zexit

,zerh gwn ied Ð da xikd `lac .da xikd `l

`ny dlr wetipc dl `gipc ,dil dlgne

edfi`" wxta zipeli` iab opixn`ck ,zeyi`c

dl oi` inp da xikdae .(`,fq `rivn `aa) "jyp

(a,dt zenai) "zexzen yi"a xn`ck ,melk

drxfc meyn ,ezlibxn `idy :zeixrl zeipya

.xyk

ïåéëlr s`Ð daezk dl zil d`ial `ifg `lc

"mizek zepa" wxta xn`c o`n `ki`c ab

zqe dl oi`y dy` :xi`n iaxl elit` (`,hl dcp)

itl ,dcpl dcp oiay xyr cg`a ynyl zxzen

,dyxbl jixv mewn lkn ,mincn zwleqn `idy

xeq`c oeike .inei x`ya dil zlwlwn `nlic

,dyxb `ly onf lke .daezk dl oi` ,dniiwl

,opg `a`le .mei xyr cg` oze`a ynyl xzen

ynyl zxzenc meyn epiid ,daezk dl zi`c

it lr s` ,d`ial `ifgc oeik ,mei xyr cg`a

jka ciqtz `l Ð dyxbl eilr minkg exfby

.dzaezkåìéàm`e Ð `ed jky rcei iziid

ivn `l ,dzaezk zraez dpi`c oeik `de :xn`z

"eznai lr `ad" wxta xn`ck ,frl `ivedl

dl eid `le iyilyl z`yp" iab (`,dq zenai)

:xn`we .'ek "mipa dl eide iriaxl z`ype ,mipa

`ly ,"jixeacn jil dti jizewizy" dl mixne`

i` :jixte .'ek "rcei iziid eli`" xn`ie frl `ivei

`ed `zyd :ipyne ?opiwzy in op` ,dwzy idi`

mipnnq ici lr lwa `kdc :xnel yie .z`ixac

,dxwrl inc `le .ith frl `ki`e ,dzqel xifgz

`inyne ,mipa icil `al lwa d`etx dl oi`c

:uxiz y"eixcn dnly epiax axde .dl eqnc `ed

,zqe dl drawe `pwznc yginl `ki` `kdc

cerac `zlin i`lbi`c ,oiyexbl jenq didy enk

jiiy `l `kde .`zyd `le zixai` eizgz `idy

o`k jiiy `lc oeik ,"?opiwzy in op`" :jxtinl

:el mixne`y oeikc ,"zixai`c `ed `zyd" :xnel

dcedi iaxl oke .frl `kil ez ,'ek "rcei ied"

jiiy `l ,zipeli` iab (a,en oihib) "gleyd"a

.zipeli` yyg m` ik epi`c ab lr s` ,jxtnl

ied" :el mixne`y oeikc ,"zixai`c `ed `zyd" jiiy `le ,d`etx dl oi` zipeli` i`cec

`l ikdc `zrc`" :xnel leki ,dzaezk zraez m` la`] .ixnbl dyxbn Ð "rcei

:xninl `ki`c ,frl `ivedl leki epi`c ,"rcei ied" jixv oi` ,iriaxl z`yp iabe .["jizyxib

opiyiig `l opaxl elit` ,"zixai`c `ed `zyd"c `nrh e`l i`e ."zixai`c `ed `zyd"

mby xkip Ð ipye oey`x dyxb xakc oeikc meyn .opiwzy ded `l ,zipeli` iab lewlwl

."zixai`c `ed `zyd"c `nrh e`l i` ,frl `ki`e ,dyxbn mipa meyn ,dyxby iyilyd

éðúîãixii`c `pipg iaxk dkld wiqtc dcedi ax :i"yx yxit Ð `d ipzn `l `d

diteb dcedi ax `d :i"yx dywde .dinxi iaxa `a` iaxc `idd ipzn `l ,zexdha dweqra

`l` dcedi ax opireny` `l ,mzdc :uxize !zexdhl `l` epy `l :l`enyc dinyn xn`

`ki` Ð zqe dl oi` la` ,zqe dl yia oizipzn `de :xn`z m`e .dwica `ira `l dlralc

iaxk xaqc rnyn ,zqe dl oi`a elit` `nwe`c l`eny ok m` ,xi`n iaxk dxeq`c xninl

elit` :xn`w ikde ,zqe dl oi`a mb xity rnyn oizipznc :xnel yie !qepbihp` oa `pipg

ipyn `l i`n`e :xn`z m`e .zqe dl oi`y oky lke ,micra zynyn dzry dicy dze`

`a` iax ixaca yexita epi` lirlc :xnel yie ?lirlck ,xnzi` dzxag llkn `cgc ,`kd

oi`l zqe dl yi oia `xif iaxl wlig `l `a` iax s`e ,dwica `ira `l dlralc dinxi xa

.dwica `ira `l dlralc dcedi axc llkn dl rinyc meyn ,dlral zexdh oia zqe dl

`wqta oke .wecaz m` dniiwl xzen zqe dl oi`c l`enyc dinyn `icda yxit `kd la`

:(a,e) lirl xn`ck ,zexdha miweqr eid mlerl l`xyi ux`a `dc ?`giynl `zklid ike ,ixii` zexdha dweqrac oeik ,`pipg epiaxk weqtl jixv dnc :zeywdl oi` `pipg iaxk dkldc
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,àì ,éðãeñ :déì øîààépbîcáø øîà .détàa ¨©¥¨¦¨§¦©§¨§©¥¨©©
áøãe àtt áøc déúéa éLðéàì eäðézìàL :àðäk̈£¨§©§¦§§¡¨¥¥¥§©©¨§©
áø éaî ïðaø eúà ék ,òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¦¨©¨©¦¥©

éëøöî.àì :éì eøîàå ?ä÷éãa eëìeäðéìééLéìå ©§§¦§§¦¨©£©¦¨§¦©§¦§
à÷ eäðéà àîìéc !eäãéãìéøéîçî.eäééLôpàeðz §¦§¦§¨¦§¨©£¦¦©©§©§¨
úñå dì ïéàL äMà :ïðaø¯ì äøeñàdì ïéàå ,LnL ©¨©¦¨¤¥¨¤¤£¨§©¥§¥¨

àéöBéå ,úBàìa àìå úBðBæî àìå úBøét àìå äaeúk àìŸ§¨§Ÿ¥§Ÿ§§Ÿ§¨§¦
ïa àðéðç éaø .øéàî éaø éøác ,úéîìBò øéæçî àìå§Ÿ©£¦¨¦¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¤

ïä ,íéãò éðLa úLnLî :øîBà ñBðâéèðàäeúeòïä ©§¦§¥§©¤¤¦§¥¥¦¥¦§¨¥
äøeñà .dìòáì Bì éBà :eøîà ïðç àaà íeMî .äeðwz¦§¨¦©¨¨¨¨§§©§¨£¨

ìLnL¯àîìécúì÷ì÷îäaeúk dì ïéàå .déì¯ïåék §©¥¦§¨§©§¤¤¥§¥¨§¨¥¨
àìå ,úBøét àìå ,äaeúk dì úéì äàéáì àéæç àìc§¨©§¨§¦¨¥¨§¨§Ÿ¥§Ÿ

úBàìa àìå ,úBðBæî¯.eîc äaeúëk äaeúk éàðz §§Ÿ§¨§¨¥§¨¦§¨¨
àì !àèéLt "úéîìBò øéæçé àìå àéöBéå"àëéøö¯ §¦§Ÿ©£¦¨¦§¦¨¨§¦¨

äøãäcäð÷zàåàîéúc eäî ,døãäéìòîLî à÷ , §¨§¨§¦©§¨©§¥¨¦£§¨¨©§©
àañðîe àìæàc ïéðîéæc ïìàð÷úîe,eléà" :øîàå ¨§¦§¦§¨§¨§©§¨§©§¨©£©¦

äéä CkL òãBé éúééä¯äàî éì ïéðúBð íúééä eléôà ¨¦¦¥©¤¨¨¨£¦¡¦¤§¦¦¥¨
.ïéøæîî äéðáe ìèa èb àöîðå ,"dLøâî éúééä àì äðî̈¤Ÿ¨¦¦§¨§¨§¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦
àkéà ."dìòáì Bì éBà :eøîà ïðç àaà íeMî"¦©¨¨¨¨§§©§¨¦¨

déì øîà øéàî éaøì :éøîàc¯éòácdéeaâàì §¨§¦§©¦¥¦¨©¥§¨¥§©§¨
ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøì :éøîàc àkéà .dúaeúk§¨¨¦¨§¨§¦§©¦£¦¨¤©§¦§

déì øîà÷¯úì÷ì÷îcøîà ,äãeäé áø øîà .déì ¨¨©¥¦§©§¤¤¥¨©©§¨¨©
.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä :ìàeîL¯?éàîáe §¥£¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§§©

úBøäèa ä÷eñòa éà¯!àðîéæ àãç ìàeîL døîà àä ¦©£¨§¨¢¨£©¨§¥£¨¦§¨
úBøäèa ä÷eñò dðéàLa éàå¯dìòáì ìk øîà àä §¦§¤¥¨£¨§¨¢¨¨©¨§©§¨

¯àaà éaø øîà ,àøéæ éaø øîàc ,ä÷éãa àéòa àì̈¨£¨§¦¨©£©©¦¥¨¨©©¦©¨
úñå dì ïéàL äMà :ìàeîL øîà ,äéîøé øa¯äøeñà ©¦§§¨¨©§¥¦¨¤¥¨¤¤£¨

ìdì àðîé÷Bàå ,÷BcázL ãò LnL¯ä÷eñòa §©¥©¤¦§§¦§¨¨©£¨
!úBøäèa¯.àä éðúî àì ,àä éðúîc ïàî §¨¢©§©§¥¨¨©§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dcp(ipy 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 iptlyéLðéàì eäðézìàL ,àðäk áø øîà̈©©©£¨§¥§¦§§¦§¥
áø éaî ïðaø eúà ék ,òLBäé áøc déøa àðeä áøãe àtt áøc déúéá¥¥§©¨¨§©¨§¥§©§ª©¦¨©¨¨¦¥©

,[mkzialä÷éãa eëì éëøöîyinyz iptl.àì ,éì eøîàåeid ©§§¦§§¦¨§¨§¦Ÿ
:`xnbd zl`ey .epze` mikixvnipa z` l`y `pdk ax recn

,mziaeäãéãì eäðéìéiLéìåaxe `tt ax z` `pdk ax l`yiy - §¦©§¦§§¦§
:`xnbd daiyn .wecal aeig yi m`d mnvr `pedl`y `ly dn

`ed ,mnvra mze` `pdk axyygy meynà÷ eäðéà àîìéc¦§¨¦§¨
eäééLôpà éøéîçîmd mixg`l eli`e dwica odizeyp z` jixvdl ©§¦¦©©§©§

mdenk xingdl dvx `pdk axe ,dkldd ok`y itk xzid mixen
mbdpn cvik odizeyp z` l`y okle.

: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 zryadlral dxeq`y oeike
,od zerh gwn ef dy` ly diyeciwy ixd ,dini lkåok zngnïéà §¥

äaeúk àì dìúBøét 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 - ¦¤¨

`l xy`ke ,ynyl mdl xizz ,mc da `vnp `ly yinyzd
i `l yinyzd xg`ly dwicaa mc e`vniekxhvi `le e`nh

.[oaxw `iadldìòáì Bì éBà ,eøîà ïðç àaà íeMîdl oi`y ef ly ¦©¨¨¨¨§§©§¨
ixac jynda oldl x`eanke ,zqe.`xnbd

dn :`xnbd zx`an .xi`n iax zrc z` x`al zxfeg `xnbd
xi`n iax xn`yef dy`yì äøeñà,LnLyygn `edàîìéc £¨§©¥¦§¨

déì úì÷ì÷î.dcp z`iaa elykie yinyzd onfa d`xz `ny - §©§¤¤¥
åy xi`n iax xn`y dn,äaeúk dì ïéà`ed mrhdàéæç àìc ïåék §¥¨§¨¥¨§Ÿ©§¨

äaeúk dì úéì äàéáì.[dzaezk inc z` zlhep dpi`ådl oi` ok §¦¨¥¨§¨§
,úBàìa àìå úBðBæî àìå úBøét àìly el`d miaeigd lky meyn Ÿ¥§Ÿ§§Ÿ§¨

,lradmdäaeúk 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 §¦¨

aeyl lkei `l dyxiby xg`ly i`ce ,dyxbl eilr did
:`xnbd zvxzn .dyxbl jxhvi aeyy oeik ,dxifgdleàëéøö àìŸ§¦¨

äð÷zàå äøãäcdxfgy -,df ote`ay ,zqe dl drawe dy`deäî §©§¨§¦©§¨©

døcäéì àîéúcoi` aeye zqe dl draw ixdy dxifgdl lkeiy - §¥¨¦©§¨
,yinyzd zrya d`xz `ny yeyglïì òîLî à÷leki epi`y ¨©§©¨

meyn `ed mrhde ,dxifgdlàð÷zîe àañpîe àìæàc ïéðîéæc- §¦§¦§¨§¨¦©§¨¦©§¨
,xg` mc`l `ypize jlz diyexib xg`ly minrt eidi `ny

,zqe dl rawz jk xg`eøîàå,dyxiby oey`xd lradeléà §¨©¦
dizyxby mcewàeä] (äéä) CkL òãBé éúééä[zqe dl rawzy ¨¦¦¥©¤¨

,dniiwl il xzen didieäðî äàî éì ïéðúBð íúééä eléôàick £¦¡¦¤§¦¦¥¨¨¤
,dyxblå ,[dLøâî éúééä àìozip hbdy xxazn ,ok xn`i ok` m` Ÿ¨¦¦§¨§¨§

`linne ,zerhaïéøæîî äéðáe ìèa èb àöîðzlaw xg`l m` - ¦§¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦
mn`y xxazdy oeik ,epnn mipa dl eclepe xg`l d`yip hbd
drya lral mixne` okl .`id oey`xd ly yi` zy` `id
eli`y xnel leki epi` aeye ,daiydl lkez `ly rc ,dyxbny
it lr s`e ea exzd ixdy ,dyxbn did `l zqe rawzy rcei did

.[dyxbl ezrca xnb ok
:`ziixaa epipy .opg `a` zrc z` zx`an `xnbdïðç àaà íeMî¦©¨¨¨

øì éøîàc àkéà .dìòáì Bì éBà eøîàdéì øîà øéàî éaopg `a` - ¨§§©§¨¦¨§¨§¦§©¦¥¦¨©¥
dxeq` zqe dl oi`y dy`y xaeqd xi`n iax lr welgl `a
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` - ¦¨§¨§¦§©¦£¦¨¤©§¦§¨¨©¥
zqe dl oi`y dy`y xaeqd qepbihp` oa `pipg iax lr welgl
opg `a` xn`e ,yinyzd iptl wecazy ici lr ynyl dleki

meyn ,ef ly dlral el ie`ydéì úì÷ì÷îcynyz m` mby - ¦§©§¤¤¥
zngne d`xz `l yinyz iptl `ny ,dfa lwlwzy okzi micra
okziy dlral el ie` ,opg `a` ly ezpeek efe .[d`xz yinyz

.dcp zliraa lykiy
: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 ¦§¨

`a` iax ixac jezn `ax ok cnly (`"r) lirl x`eank ,dkixv
dinxi xa[.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 øîàcïéàL äMà ,ìàeîL øîà äéîøé øa àaà §¨©©¦¥¨¨©©¦©¨©¦§§¨¨©§¥¦¨¤¥

ì äøeñà úñå dìdì àðîé÷Bàå ,÷BcázL ãò LnLlirl) `xnbde - ¨¤¤£¨§©¥©¤¦§§¦§¨¨
eixac z` dcinrd (`"r,úBøäèa ä÷eñòadpi` xy`ky ,rnyne ©£¨¦§¨

.dlral dwica dkixv dpi` ,dweqrl`eny `a dn ,dyw ok m`e
.qepbihp` oa `pipg iaxk dkldy eixaca epcnll

:`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`éðúîc ïàî©§©§¥
àä éðúî àì àäz` dpy `l l`eny ly cg` oic dpyy in - ¨Ÿ©§¥¨

ipyd oicd.
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dcp(ipy 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 iptlyéLðéàì eäðézìàL ,àðäk áø øîà̈©©©£¨§¥§¦§§¦§¥
áø éaî ïðaø eúà ék ,òLBäé áøc déøa àðeä áøãe àtt áøc déúéá¥¥§©¨¨§©¨§¥§©§ª©¦¨©¨¨¦¥©

,[mkzialä÷éãa eëì éëøöîyinyz iptl.àì ,éì eøîàåeid ©§§¦§§¦¨§¨§¦Ÿ
:`xnbd zl`ey .epze` mikixvnipa z` l`y `pdk ax recn

,mziaeäãéãì eäðéìéiLéìåaxe `tt ax z` `pdk ax l`yiy - §¦©§¦§§¦§
:`xnbd daiyn .wecal aeig yi m`d mnvr `pedl`y `ly dn

`ed ,mnvra mze` `pdk axyygy meynà÷ eäðéà àîìéc¦§¨¦§¨
eäééLôpà éøéîçîmd mixg`l eli`e dwica odizeyp z` jixvdl ©§¦¦©©§©§

mdenk xingdl dvx `pdk axe ,dkldd ok`y itk xzid mixen
mbdpn cvik odizeyp z` l`y okle.

: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 zryadlral dxeq`y oeike
,od zerh gwn ef dy` ly diyeciwy ixd ,dini lkåok zngnïéà §¥

äaeúk àì dìúBøét 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 - ¦¤¨

`l xy`ke ,ynyl mdl xizz ,mc da `vnp `ly yinyzd
i `l yinyzd xg`ly dwicaa mc e`vniekxhvi `le e`nh

.[oaxw `iadldìòáì Bì éBà ,eøîà ïðç àaà íeMîdl oi`y ef ly ¦©¨¨¨¨§§©§¨
ixac jynda oldl x`eanke ,zqe.`xnbd

dn :`xnbd zx`an .xi`n iax zrc z` x`al zxfeg `xnbd
xi`n iax xn`yef dy`yì äøeñà,LnLyygn `edàîìéc £¨§©¥¦§¨

déì úì÷ì÷î.dcp z`iaa elykie yinyzd onfa d`xz `ny - §©§¤¤¥
åy xi`n iax xn`y dn,äaeúk dì ïéà`ed mrhdàéæç àìc ïåék §¥¨§¨¥¨§Ÿ©§¨

äaeúk dì úéì äàéáì.[dzaezk inc z` zlhep dpi`ådl oi` ok §¦¨¥¨§¨§
,úBàìa àìå úBðBæî àìå úBøét àìly el`d miaeigd lky meyn Ÿ¥§Ÿ§§Ÿ§¨

,lradmdäaeúk 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©£¦¨¦
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כיוון שיש מנהיג לבירה זה העולם ואין בו דבר לבטלה, מוכרח ניצול פעיל וחיובי של העושר, ואין מספיק כלל וכלל זה שלא ישתמשו 
בעושר בכיוון בלתי רצוי.

ממכתב כ"ה תשרי, ה'תשי"ט
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ìBákúBçeút úBiáç ,íBìL úòLa .øéòì ñðëpL úùìBa :ïðúc .úL¯úBîeúñ ,úBøeñà¯.úBøzeî §¤¤¦§©¤¤¤¦§©¨¦¦§©¨¨¦§£§¨

äîçìî úòLa¯éúéòác ïåéëc :àîìà .Cqðì éàðt ïäì ïéàL éôì ,úBøzeî elàå elà¯éúà àìéëeqðì, ¦§©¦§¨¨¥¨¥¨§¦¤¥¨¤§©§©¥©§¨§¥¨¦§¦¦¨¨¥§©¥
éîð àëä¯éúà àì éúéòác ïåékéøeäøäìéàî àëäå .àúeúéòaàúeúòéa :àîéà úéòaéà ?àkéà ¨¨©¦¥¨¦§¦¦¨¨¥§©§¥§¨¨©§¦¨¦¨¦¨¥¥¨¦£¨
àéìéìcúéòaéàå .äðéëLc àúeúòéa :àîéà úéòaéàå .déaøc àúeúòéa :àîéà úéòaéàå .àøâéàãe §¥§¨§¦§¨§¦¨¥¥¨¦£¨§©¥§¦¨¥¥¨¦£¨¦§¦¨§¦¨¥

øîàc ,äåä éeNð :àîéà úéòaéàå .äMà ãeìé äæ ïéà :déìò ìàeîL éø÷c ,déìò déøîc àúîéà :àîéà¥¨¥¨¨§¨¥£¥§¨¥§¥£¥¥¤§¦¨§¦¨¥¥¨¨£¨©£©
éeNð äéä íà :ïîçð áø¯øa ïéîéða éaøc déøa àaà éðúc ,déì éøBà àä ék :àîéà úéòaéàå .øzeî ©©§¨¦¨¨¨¨§¦¨¥¥¨¦¨¥¥§¨¥©¨§¥§©¦¦§¨¦©

,Bì Lé ìeáb :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîàc ,déì éøBà àä éë :àîéà úéòaéàå .ähîlî íéöéáa òéiñî ìáà :àéiçäøèòîähîìe¯,øzeî ¦¨£¨§©¥©§¥¦¦§©¨§¦¨¥¥¨¦¨¥¥©£©©¦©¨¨©©¦¨¨§¥¥£¨¨§©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dcp(iyily meil)

ãéä ìë ¯ éðù ÷øô

äðùî
wecal zaiig reaw zqe dl yiy dy` s`y epipy (.`i) lirl
dnvr wecal dtiqendy x`az epzpyn .minieqn mipnfa dnvr

:yi`a ok oi`y dn ,zgaeyn ,xicz,íéLpa ,÷Bcáì äaønä ãiä ìk̈©¨©©§¨¦§©¨¦
,dz`x `ny xicz dnvr zwcead dy` ci,úçaeLîzrpnp jky §©©

.dcp zliraa lykdln dlra zrpene ,d`neh wtqn,íéLðàáe¨£¨¦
,ixw d`x m` xxal exa`a xicz zwcead yi` ci ,xnelk,õöwz¦¨¥

lry.dlhal rxf `ivene mngzn exa`a eyenyn ici

àøîâ
:`xnbd zl`eyàðL éàîci,íéLð,zgaeyn wecal daxndy ©§¨¨¦

àðL éàîeciíéLðà:`xnbd daiyn .uvwzyúBða åàìc ,íéLð ©§¨£¨¦¨¦§¨§
eäðéð äLbøäeze`a yenyn ici lr ,xnelk ,dybxd zepa opi`y - ©§¨¨¦§

,rxf zzgydl ze`a opi`e ,zenngzn opi` mewn,úBçaeLîdn §¨
ok oi`y,eäðéð äLbøä éðác ,íéLðàzwcead ci.õöwz £¨¦¦§¥©§¨¨¦§¦¨¥

:`xnbd dywnéëä éàmilykpy iptn `ed uvwzy mrhd m` - ¦¨¦
,rxf zzgydaàéøéà éàîd ci `weec `pzd hwp recn -äaøî ©¦§¨©§¨

`lde ,uvwz wecalénð äaøî àì ék.uvwdl dl yi mb - ¦Ÿ©§¨©¦
:`xnbd zvxznéðz÷ ékd ci''äaøî`weecíéLpàmiyp ci lr - ¦¨¨¥©§¨©¨¦

miyp`a'y epipyy dn la` ,zgaeyn jk daxny lkky ,xn`p
.zg` mrt ok dyer m` s` epiid ,'uvwz

miyp`a dwica mby mipte` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:zgaeyníéøeîà íéøác äna ,àðz,uvwz miyp`a zwcead ciy ¨¨©¤§¨¦£¦
wceaykïéðòìepnn d`vi m`òøæ úáëL,ixw lra dyrpeìáà §¦§©¦§©¤©£¨

envr wcea m`áBæ ïéðòìdvexe ,daif epnn d`viy yyegy - §¦§©
,eizei`x xtqn zepnl ick `id daif zn`a m`d wecalàeä óà©

.íéLpk çaeLî:sqep xzideléôàåwceaykíà ,òøæ úáëL ïéðòì §¨©¨¦©£¦§¦§©¦§©¤©¦
øBøöa ÷Bãáì àa,dphw oa`a -,÷ãBa ,ñøça Bàxaca yenyny ¨¦§¦§§¤¤¥
.mngn epi` dyw

dywn .wecal yi`d leki qxg e` xexv ici lry epipy `ziixaa
:`xnbdàì úéìèîáe,wecai÷ãBa ,àéðúäåyi`,úéìèîa Bîöò §©§¦Ÿ§¨©§¨¥©§§©§¦

.äöBøL øác ìëáe:`xnbd zvxznééaà øîàãk`aei] xg` mewna §¨¨¨¤¤¦§¨©©©¥
xaecny [jenqaénð àëä ,äáò úéìèîawecal dxizdy `ziixaa §©§¦¨¨¨¨©¦
epiid ,zilhnaäáò úéìèîaqxgl dnece ,znngn dpi`e dywy §©§¦¨¨

.xeq` dkxa la` ,xexv e`
:`xnbd zxxanééaàc øîzéà àëéäåiia` ixac exn`p okide - §¥¨¦§©§©©¥

:`xnbd daiyn .mixen`dïðúc àäà(.n oldl)äéäxedhdìëBà ©¨¦§©¨¨¥
e ,äîeøzaeita dceraåéøáéà eòæòcæpL Lébøäzaky dxwrpy - ©§¨¦§¦¤¦§©§§¥¨¨
,etebn rxfBúnàa æçBà,etebn rxfd `vi `ly rpeneúà òìBáe ¥§©¨¥©¤
.äîeøzä,daiyid ipa ednzeæçBà,dinza ,ezn`aéaø ,àéðúäå ©§¨¥§¨©§¨©¦

,íìBòì ìeaî àéáî eléàk ,ïézLîe Búnàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¨¨¥§©¨©§¦§¦¥¦©¨¨
.rxf zzgydl mexbl lelry,ééaà øîàdfge`y dpynd zpeek ¨©©©¥

äáò úéìèîa.znngn dpi`y §©§¦¨¨
:xg` uexizàîéz eléôà ,øîà àáøfge`yäkø úéìèîa,dyw `l ¨¨¨©£¦¥¨§©§¦©¨

yø÷òc ïåéktebn rxf zaky,e,ø÷òezfig` ici lr mngzny s`e ¥¨§¨©¨©
.rxf `ivedl siqei `l dn`a

:`xnbd zx`anééaàåc dar zilhna `l` xizd `làîìc Lééç §©©¥¨¦¦§¨
éôeñBàì éúàrxf z`vedl `ai menigd ici lr `ny yyeg - ¨¥§¥

.sqep.éôeñBàì éúà àîìc Lééç àì àáøå§¨¨Ÿ¨¦¦§¨¨¥§¥
:`ax lr dywn `xnbdàìårxfd z`ivi zra menigd oi` ike - ¨Ÿ
,`viy sqep rxfl mxebàä ,àéðúäå[enenige xa`d yenyn-] §¨©§¨¨

úòîãî ïéò ,ïéòa òaöàL ïîæ ìkL ,ïéòa òaöà ïúBðì ,äîBc äæ äîì§¨¤¤§¥¤§©¨©¦¤¨§©¤¤§©¨©¦©¦©§©©
,úòîãîe úøæBçå`ivene xfeg exa` z` mngny onf lk ok enke §¤¤©§©©

.rxf
:`xnbd zvxznàáøå,xaqàì dézòLa éîençà øãäå éîençà ìk §¨¨¨¦©¥§¨©¦©¥§©§¥Ÿ

çéëL,mixa` refrf zybxda rxf epnn `vie xak mngzdy lk - §¦©
dznicy dne .sqep rxf epnn `vie aey cin mngziy ievn `l
epnn xwrp `ly ote`a wx epiid ,oirl rav` zqpkdl `ziixad
epnn `vei `l` ,mixa` refrf zybxd ici lr rxfd lk dligza
d`ivi siqen yenyn lk f`e ,xa`d yenyn ici lr hrn hrn

.rxf ly ztqep
àôeb,lirl d`aedy `ziixal aeyp -ìk ,øîBà øæòéìà éaø ¨©¦¡¦¤¤¥¨

Bì eøîà .íìBòì ìeaî àéáî eléàk ,ïézLîe änàa æçBàäminkg ¨¥¨©¨©§¦§¦¥¦©¨¨¨§
àìäå ,øæòéìà éaøì,wegxnl oizyiy exa` diabn oi` m`úBöBvð §©¦¡¦¤¤©£Ÿ¦
[milbx in zetih-]äàøðå ,åéìâø ìò ïéæzðmc` ipaläëôL úeøëk ¦¨¦©©§¨§¦§¨¦§¨§¨

geliwa mi`vei eilbx in oi`y ,cilen epi`e exa` zxkpy ink -
,eilbx lr zetih mifzipe ,mizzey `l`àöîðåfge` oi`y df §¦§¨

exa`a,íéøæîî ïäL åéða ìò æòì àéöBîzexkl eze` miayegy ¦©©©¨¨¤¥©§¥¦
.dipa dciled jke eizgz dzpif ezy` i`cea mixne`e ,dkty

ïäì øîà,xfril` iaxìàå ,íéøæîî ïäL åéða ìò æòì àéöBiL áèeî ¨©¨¤¨¤¦©©©¨¨¤¥©§¥¦§©
íB÷nä éðôì úçà äòL òLø Bîöò äNòé.erxf zigyiy ici lr ©£¤©§¨¨¨¨©©¦§¥©¨

:xfril` iax zaeyza xg` gqepøæòéìà éaø ïäì øîà ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤
øLôà ,íéîëçìya íãà ãBîòéztyïézLéå dBáb íB÷îmewnl ©£¨¦¤§¨©£¨¨¦¨¨©§©§¦

.eilr mifzip zevevip oi` f`e ,eilbxn dhnl jenpøôòa ïézLé Bà©§¦§¨¨
çBçéz,mifzip oi`e milbx ind ea mirlapyòLø Bîöò äNòé ìàå ¦©§©©£¤©§¨¨

íB÷nä éðôì úçà äòL.xa`a ezfig` ici lr ¨¨©©¦§¥©¨
:`xnbd zxxanéädaeyz efi` -eäì øîàxfril` iaxàLéøa- ¥¨©§§¥¨

,dligzaàLéøa eäì øîà àúéén÷ àîéìéàz`y xn`p m` - ¦¥¨©©§¨¨©§§¥¨
xn` ['eke '`iveiy ahen'] dpey`xd `ziixaa dxen`d daeyzd

,dyw ,dligzàøeqéà eäì øîàc øúamdl xn`y xg`l - ¨©§¨©§¦¨
elti `ly dpwz el oi` m` s`e ,ezn`a feg`l ote` meya xeq`y

,zevevip eilràzðwz eäì øîà øãädpwz yiy mdl xn` aey - ¨©¨©§©©§¨
epi`yky rnyne ,gegiz xtr lr e` deab mewna oizydlleki

.eipa lr frl `ivedl `ly ick ezn`a feg`l xzen ok bedpl
:`xnbd dwiqn .mixzeq eixac e`vnp `ldeeäì øîà àä àlà¤¨¨¨©§

àLéøayygn ezn`a feg`l xeq`y mdl xn` dligza - §¥¨
oizyiy e` ,deab mewna cenriy ici lr dpwz yiy oeik ,zevevip

.gegiz xtr lrdéì eøîàå,minkgçBçéz øôòå dBáb íB÷î Bì ïéà §¨§¥¥¨¨©§¨¨¦©
éàî.dyri dn -ïäì øîàxfril` iax,åéða ìò æòì àéöBiL áèeî ©¨©¨¤¨¤¦©©©¨¨

.íB÷nä éðôì úçà äòL òLø Bîöò äNòé ìàå§©©£¤©§¨¨¨¨©©¦§¥©¨
:`xnbd zl`eyänì Ck ìëåjk lk xfril` iax xingd recn - §¨©¨¨

daiyn .eipa lr frl z`vedl `al lelry s` ,dn`a feg`l `ly
:`xnbdàéöBnL éðtî[`ivedl lelry-],äìháì òøæ úáëLoere ¦§¥¤¦¦§©¤©§©¨¨

,xeng dfáéiç äìháì òøæ úáëL àéöBnä ìk ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨©¦¦§©¤©§©¨¨©¨
øîàpL ,äúéîziy`xa) erxf zigydy dcedi ly epa ope` iabl ¦¨¤¤¡©

(i gl,'BúBà íb úîiå ,äNò øLà (úà) 'ä éðéòa òøiå'eypry ixd ©¥©§¥¥¥£¤¨¨©¨¤©
.dzina

:xeqi`d zxnega mitqep mixn`n,éøîà énà éaøå ÷çöé éaø©¦¦§¨§©¦©¦¨§¦
erxf zigyndøîàpL ,íéîc CôBL eléàkmiryxd lr d`eapa §¦¥¨¦¤¤¡©
(d fp diryi)ïðòø õò ìk úçz íéìàa íéîçpä'minngznd el`-] ©¥¨¦¨¥¦©©¨¥©£¨

miyp` xnelk ,zepli` ivrn zeieyrd zelecb zexecna
,[mlerd ze`pda mibprzndéôéòñ úçz íéìçpa íéãìéä éèçBL£¥©§¨¦©§¨¦©©§¦¥

,'íéòìqäéèçBL' éø÷z ìà'miclidéèçBñ' àlàepiide ,'miclid ©§¨¦©¦§¥£¥©§¨¦¤¨£¥©§¨¦
ihgey' azkpe ,micli epnn zeidl ie`xy rxf mtebn mihgeqy

.miclid zhigyk ef ixdy yexcl 'y'a 'miclid
,øîà éqà áøerxf zigyndáéúk ,íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ©©¦¨©§¦¥£©¨¦§¦

àëä(my) miclid ihgeq oiprlíúä áéúëe 'ïðòø õò ìk úçz' ¨¨©©¨¥©£¨§¦¨¨
(a ai mixac) dxf dceara.'ïðòø õò ìk úçúå íéîøä íéøää ìò'©¤¨¦¨¨¦§©©¨¥©£¨

ipte`a dpce ,oizydl dn`a dfig` oipra dyrn d`ian `xnbd
:xziddóLc àzLéðë éác àøbéàà éîéé÷ eåä ìàeîLe äãeäé áø©§¨§¥£¨§¦©¦¨¨§¥§¦§¨§¨

àòcøäða áéúéå`xwpd mewn ly zqpkd zia bb lr micner eid - §¨¦¦§©§§¨
,`rcxdp xir megza didy 'aizie sy'äãeäé áø déì øîà̈©¥©§¨

ìéøö ,ìàeîLdéì øîà .ïézLäì éðà C,l`enyàððéL,ccegn - ¦§¥¨¦£¦§©§¦¨©¥¦§¨
ïzLäå Eúnàa æBçàjilbx in eltiy,õeçì.zqpkd zia bb lr `le ¡§©¨§§©§¥©
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צמשך בעמוד כ



רלג oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtdcip
äðùî÷åãáì äáøîä ãéä ìë.dz`x `ny cinz zwceay Ðúçáåùî íéùðáÐ

.`xeqi` icil iz` `l dlrae ,d`neh wtq icil iz` `l jk jeznyíéùðàáå
.ixw epnn`vi `ny ezn`a xicz envr wceayÐõö÷úynynnykyibxne mngznyÐ

.dlhal rxf zaky `ivene ,dn`aàøîâäùâøä,mngznyk eixa` oirfrcfny Ð

.ixw d`exeíéùðài`w ipzwc "zgaeyn" Ð

`cg elit`Ðmiyp`ac "uvwz"` la` ,"daxn"

.`pnifäáéæ ïéðòìdvexe ,epnn aef `viy Ð

,d`nehl Ð mizy :eizei`x zepnl ick wecal

,mixery ly wva inl dnec aef .oaxwlÐylye

,igd xyan `a rxf zakye .znd xyan `ae

.zxfen dpi`y dvia oaelk dxeyweøåøöáÐ

.mngn epi` ,dyw xacäáò úéìèîádyw Ð

.znngn dpi`e ,`idåéøáà åòæòãæðùxwrpy Ð

.etebn rxfäîàá æçåàcr rxfd `vi `ly Ð

wxta onwl opzc .eitay dnexzd z` rlaiy

cr oi`nhn oi` ixw lrae afd :(`,n) "otec `vei"

.uegl oz`neh `vzyìåáî àéáî åìéàëÐ

ik" :(e ziy`xa) aizkc ,mcia dzid ef dxiary

.elwlw oigzexa :exn`e ,"xya lk zigydïåéë
ø÷ò ø÷òãwitp `l `zydc meng meyne Ð

.icinçéëù àì"dnec df dnl" ipzw ike Ð

,xa`d yenyn ici lr `l` `vi `l ezligzc

`vei ynynn `edyk `l` ,cgi xwrp epi`y

dybxdn `vic `kid la` .jlede hrn hrn

.siqen `l ez ,cg`k elek xwrpeïéæúéð úåöåöéð
.wegxnl lihn epi`e ,fge` epi`yÐäëôù úåøë
.dtik miyer eilbx inin oi` qixq ÐàøåñéàÐ

s` ,xg` oipra el xyt` i` elit`e ,feg`l xeq`

frl `iveiy ahen :ipzwck ,frl `iveny it lr

.'ekàúð÷ú,gegiz xtr iab lr oizyi Ð

.dn`a feg`i ipd `kil i`c rnyncíéîçðä
íéìàázexecna zepli` ivra minngzny Ð

.ze`pd ilra ,xnelk ,milecbíéìàámy) enk Ð

."dl`d zgz" :(dláéúéå óùãmewn my Ð

.owfd ixen itn .`rcxdp zeklna rlaendæåçà
äîàá.bbd lr min elti `lyÐåäåàùò`dlÐ

.dcedi axcúùìåáëlig Ð "zylea" Ð

(`l my) opinbxznck ,oiffeae oiytgny

."ylae" :"ytgie"àéìéìã.leti `ny `xiizneÐ

äéáøã.l`eny Ðäðéëùãziaa dxey Ð

.zqpkdäéøîã àúîéà,`ed jexa yecwd Ð

.dicicl ixy inp xg` mewna elit`eäøèò=

.cibd y`x z` ztwnd ddeab dty
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ìëm`e .`xnba xn`ck ,qxga e` xexva wecai ,wecal jixv m`e Ð uvwz miyp`a .cid

!envr wcea `ed mye ,dn`d ita epiide ,xzen dxhrn dhnlc xn` onwl `d :xn`z

elit` :inp i` .ixw zth my jld `ny ,wecal jixv sebd cvl dlrnl mbc :xnel yie

wecal ick la` ,zqpkd zia meyn e` zevevip meyn oizydl `l` ,ixy `l dhnle dxhrn

.`l Ð envr

íéùð]mz epiaxl .edpip dybxd zepa e`lc Ð

miyp yly" (a,ai zenai) yxtnc

miyp x`ye ,zekixv :epiid Ð "jena zeynyn

yi ,diaxe dixt` `cwtin [`lc] meyn zexzen

elit` ,edpip dybxd xeqi` zepa e`lc oeik :xnel

opgei iaxl dyw mz epiax yexitl .zeyibxn eed

xn`p mdipy lr :(a,dq my) `ipzc ,dwexa oa

dixt` ecwtn `lc inp idp :cere !"eaxe ext"

oiyper lkl yi`l eywed rxf zigydl ,diaxe

miypdy ,`nrh epiidc :xnel yie !dxezay

,rixfdl jxc `ed mye ,mipta zerixfn mlerl

.my rixfdl jxc oi`e ,uega mirixfn miyp` la`

.[oeilib

æçåàm`e Ð 'ek xne` xfril` iax `ipzde

"rleae fge`" xn`wc `d `nil :xn`z

epiidgipi m` :xnel yie ?ixyc ,dxhrn dhnl

i` .eakrl lkei `l aey ,dn`d it cr `al rxfd

yi ,rxf `vi `ly wgeca dn`a fge`y oeik :inp

i`ne :xn`z m`e .dxhrn dhnl elit` xedxd

!exye dilr ibilt opax `lde ,xfril` iaxn jixt

?xfril` iaxn dcedi axc` jixt i`n onwl oke
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`lde' ddinzd `id dn -.'úò÷áð Bñéøk§¥¦§©©
,mipaen `ziixad ixac oi` 'opz `pic' m` mby dgiken `xnbd
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dcp(iriax meil)

äîeøza ìBëàì ïéøeñà íélîâ éáëBø,myny aixrie elahiy cr §¥§©¦£¦¤¡©§¨
.lnbd xyaa minngzn mdixa`y zngn ixw e`xy yeygl yiy

:iia`l riiql `ziixa d`ian `xnbdíélîâ éáëBø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¥§©¦
,íéòLø ílek,mrxf mizigyny ,iia` ixackíéðtqämibidpnd - ¨§¨¦©©¨¦

,zepitq,íé÷écö ílek,dpkq mewn `edy mia mzxicy zngny ¨©¦¦
.`ehgln mixdfpe minyl cinz mailíéønçälr miakexd - ©©¨¦

yi ,mixengíéòLø ïäîyie.íé÷écö ïäîmd in zx`an `xnbd ¥¤§¨¦¥¤©¦¦
:miwicvd md ine miryxd mixngdàä ,éøîàc àkéàmiwicvd - ¦¨§¨§¦¨

xeng lr miakexd mdókîc`ed dywy ,urn ske` eilr yiy - §ª¨
,minngzn mdixa` oi`eàäxeng lr miakexd md miryxd - ¨

,ókî àìc.xengd xyaa mdixa` mngzny,éøîàc àkéàå §Ÿª¨§¦¨§¨§¦
`l` ,ske` `la xaecn mdipyaàämiakexd md miryxd - ¨

ïéèøèîc,o`kn zg` lbxe o`kn zg` lbx ,mipf`n zxeva - ¦§©§¥
,minngzn mdixa`eàämd miwicvd -ïéèøèî àìcmpi`y - ¨§Ÿ§©§¥

` ,mipf`n zxevk miakexcvn mdilbx izyy miypd zaikxk `l
.minngzn mdixa` oi` jke ,cg`

:die`xd daikyd zxeva dkld d`ian `xnbdéåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦
èééìlliw -ãé÷øtà éðâc ïànài`pby ,eab lr daikya oyiy in - ¨¦©©§¨¥©©§¦

.dlbzne ezpya exa` dywzny minrty ,jk akyl `ed
:`xnbd ddnzéðéà,eab lr akyl xeq`y `ed jk m`d -øîàäå ¥¦§¨¨©
ïã÷øt ,óñBé áø,eab lr akeyd -.òîL úiø÷ àø÷é àìzwiicn ©¥§©§¨Ÿ¦§¨§¦©§©

:`xnbdàðbî àä ,àø÷é àìc àeä òîL úiø÷oyil akyl -øétL §¦©§©§Ÿ¦§¨¨¦§¨©¦
éîc.xzen - ¨¥

:`xnbd zvxznéìvî ék ,àðbî ïéðòìeciv lr hrn dhen m` - §¦§©¦§¨¦¦§¥
,éîc øétLla`òîL úiø÷ ïéðòìelit`,øeñà éìvî éklawny ©¦¨¥§¦§©§¦©§©¦¦§¥¨

.de`be dxxy jxc miny zekln eilr
:`xnbd dywn.òîL úiø÷ éø÷å éìöî ïðçBé éaø àäåzvxzn §¨©¦¨¨©§¥§¨¥§¦©§©

:`xnbd,äåä øNa ìòác ïðçBé éaø éðàLeciv lr akyl lki `le ¨¦©¦¨¨§©©¨¨£¨
.zvwna dhene eab lr akeyyk `xw okle ,ixnbl

äðùî
`ed dnvr wecal dy` zaiigy mipnfdn cg`y epipy (.`i) lirl
:el` zewicaa zwqer epizpyn .yinyz xg`l oke ,yinyz mcew

Cøc[bdpn-]ìàøNé úBðay,íécò éðLa úBLnLîokxc ,xnelk ¤¤§¦§¨¥§©§¦§¥¦¦
cr ,yinyz jxevl zeilhn izy oikdlBì ãçàgpwl ,lral - ¤¨
,mc eilr oi` m` wecale yinyz xg`åcrdì ãçà,dy`l - §¤¨¨

.yinyz xg` dnvr wecalúBòeðväå,onvr lr zexingnd - §©§
úBðwúîcr zepikn -úéaä úà ïwúì ,éLéìLdnvr oikdl - §©§§¦¦§©¥¤©©¦

.yinyz mcew ea wecal epiide ,dlral
:mc e`vna mipicd z` zhxtn dpyndàöîðmcìòcr,BlLs` ¦§¨©¤

mdipy ,dliradn ax onf xg` envr gpiwyïéàîèmini zray §¥¦
.yinyz zrya mc didy giken crdy ,dcp z`neh oickïéáéiçå§©¨¦

cg` lkïaø÷.bbeya dcp zlira xeqi` lr ,z`hg ¨§¨
àöîðmcìòcrdlLdwcaykíBéúBà,dlirad xg` cin - ¦§¨©¤¨§
mdipyïéàîè,dcp z`nehïaø÷a ïéáéiçå.z`hg §¥¦§©¨¦§¨§©
àöîðmcìòcrdlLdwcayïéàîè ,ïîæ øçàìmini zray ¦§¨©¤¨§©©§©§¥¦
,÷ôqî,i`cea mi`nh mpi` la` ,yinyz zrya mcd did `ny ¦¨¥

.yinyz xg`l wx dz`x `ny,ïaøwä ïî íéøeèôez`hg oi`y §¦¦©¨§¨
.zi`ce dxiar lr `l` d`a

:dpynd zx`an,'ïîæ øçà' eäæéàdf onf jeza dnvr dwca m`y ¥¤©©§©
onf xeriy ,wtqn mdipy mi`nh ,mc d`vneähnä ïî ãøzL éãk§¥¤¥¥¦©¦¨

çéãúåz` [cra dwpze-]äéðt.mewn eze` epiide ,dhnly §¨¦©¨¤¨
Ck øçàåoic ,mc dz`xe df onf xeriy xg`l dnvr dwca m`e - §©©¨

y (.a) zkqnd zligza epipyy itk ,di`x mzqk ef di`xäànèî§©§¨
jez mda drbpy mc`e zexdh dy`dúòì úòî,dwicad mcew ¥¥§¥

,f`n dxewnn mcd xwrp `ny miyyegyåmle`äànèî dðéà §¥¨§©§¨
dìòBa úày `nhd dcp lrea oickjez dlray s` ,mini zra ¤£¨

.zrl zrn jez ea drbpy oeik axr z`neh `nh mpn` ,zrl zrn
:zwleg drcdìòBa úà äànèî óà øîBà àáé÷ò éaøjez dlray ©¦£¦¨¥©§©§¨¤£¨

.zrl zrn
dìòBa úà äànènL íúk äàBøa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîzray ¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤¤§©§¨¤£¨

.dcp lrea oick mini

àøîâ
dwcay dly lr e` ely cr lr mc `vnp m`y dpyna epipy

:`xnbd dywn .i`cea mdipy mi`nh ,meize`íc àîìc Leçéðå§¦¦§¨©
àeä úìBëàî`ed dpik mc crd lr `vnpy mcd `ny yeygpe - ©£¤

dlirad zrae ,mc dpnn `vie dy`d ly mewn eze`a dkrnzpy
oi` ok m`e ,ea gpiwy cra `vnpy mcd edfe ,exa`a mcd wacp

.i`cea `le wtqn `l` m`nhl epl
:`xnbd zvxzníB÷î BúBà ,àøéæ éaø øîàdy`aìöà àeä ÷eãa ¨©©¦¥¨¨¨¥¤

,úìBëàîi`ceae ,mewn eze`a llk z`vnp zlek`n oi` ,xnelk ©£¤
.i`cea mi`nhe ,`ed dtebn mcdy

:xg` gqepéøîàc àkéàåmewn eze` ,`xif iax myaàeä ÷eçc §¦¨§¨§¦¨
,úìBëàî ìöàzngn mewn eze`l qpkdl dleki dpi` ,xnelk ¥¤©£¤

.i`cea mi`nh okle ,ezewgc
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîipy oia dkldl lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .zepeyldäôeöø úìBëàî çëzLàc ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¦§§©©£¤§¨
mcd on zvw wegx crd lr dkern zlek`n z`vnpy ote`a -

,crd lryøîàc àðLéì Cäìmewn eze`yàeä ÷eãa,zlek`nn §©¦§¨§¨©¨
gxkdaéàúà àîìòî àä`idyk d`a xg` mewnn ef zlek`n - ¨¥¨§¨£©

did dwicad mcewy] crd lr `vnpy mcd ok m`e ,dkern xak
mi`nhe ,zlek`ndn `le `ed dtebn i`cea ,[`ed iwpy dl weca

la` .i`ceaøîàc àðLéì Cäìmewn eze`yàîéà ,àeä ÷eçc §©¦§¨§¨©¨¥¨
dlirad zrae mewn eze`a zlek`nd dwgcpLnL[lrad xa`-] ©¨

dôöø,`ed zlek`nd mc crd lry mcde ,dkrne dwgc - §¨¨
.wtqn wx mi`nhe

onf xary xg`l mc eilr `vnpy dwica cr oica dpc `xnbd
:ea dwicad zrnä÷ãa ,øîzàdnvrdì ÷eãaä ãòa,`ed iwpy ¦§©¨§¨§¥©¨¨

,dwicad xg` ezwca `ledëøéa Bzçèåcrd z` dcia dwgce - §¨©¦¥¨
,dkxi lräéìò äàöî øçîìedkxi lr -ícäcð äàîè ,áø øîà . §¨¨¨§¨¨¤¨¨¨©©§¥¨¦¨

i`ce d`neh -lr `a myne crd lr did mcdy mixne` ep`y ,z
crd `ny ,d`neh wtq `l` d`nh dpi`y mixne` oi`e ,dkxi

.xg` mewnn `a dkxi lry mcde did iwp
àéiç øa éîéL áø déì øîà,axlïì zøîà úLLBç àäå`lde - ¨©¥©¦¦©¦¨§¨¤¤£©§§¨

lr mcd `a `ny ,wtqn wx d`nh df ote`ay epl zxn` xara
d`nhy xaqe ,ea xfgy iptn ax eaiyd `le .xg` mewnn dkxi

.i`cea
:`xnbd d`ian,ìàeîL øîà ,énð øîzéàef dy`äcð äàîè- ¦§©©¦¨©§¥§¥¨¦¨

,i`ceaïéøBî ïëåa dkld,àLøãî éaef dy`y.äcð äàîè §¥¦¥¦§§¨§¥¨¦¨
:dwicaa wtq oica sqep xn`nä÷ãa ,øîzàdnvrBðéàL ãòa ¦§©¨§¨§¥¤¥

dì ÷eãa,`ed iwpyedwicad xg`làñôewa ezçépä,ewcal `la ¨¨¦¦©©§¨
,íc åéìò äàöî øçîìecrd lr `a mcd m`d wtzqdl yi dzrne §¨¨¨§¨¨¨¨

.okl mcew eilr didy e` ,dwicad zra dtebnìk ,óñBé áø øîà̈©©¥¨
éàéiç éaø ìL åéî[ezepwf cr]ànéè,ef dy`Búð÷æ úòìeiax ly ¨¨¤©¦¦¨¦¥§¥¦§¨

e ea xfg ,`iigøäéè.dfk dyrna ¦¥
:`xnbd zwtzqnøîà÷ éëéä ,eäì àéòaéà,sqei ax zpeek idn - ¦©§¨§¥¦¨¨©
y ezpeek m`dànéè åéîé ìkefk dy` `iig iaxäcð íeMî- ¨¨¨¦¥¦¦¨

mcdy i`cea miwifgn ,minc zwfg dy`l yiy oeiky ,i`cea
.mcewn crd lr did `le ,`ed dtebnøäéè Búð÷æ úòìe`iig iax §¥¦§¨¦¥

íúk íeMî ànéèå ,äcð íeMî,dcba lr mzk d`vny dy` oick - ¦¦¨§¦¥¦¤¤
.`ed dtebn mcd `ny wtqn d`nhdàîìc Bà,ezpeekåéîé ìk ¦§¨¨¨¨

ànéè`iig iaxíúk íeMî,wtq z`neh -àìåî øäéè Búð÷æ úòìe ¦¥¦¤¤§¥¦§¨¦¥¦§Ÿ
íeìk.ixnbl dxdih - §

:`xnbd zhyetä÷ãa ,àéðúc ,òîL àzdnvr÷eãa BðéàL ãòa ¨§©§©§¨¨§¨§¥¤¥¨
äàîè ,øîBà éaø ,íc åéìò äàöî øçîìe ,àñôewa ezçépäå ,dì̈§¦¦©©§¨§¨¨¨§¨¨¨¨©¦¥§¥¨

.íúk íeMî äàîè øîà àéiç éaøå ,äcð íeMî¦¦¨§©¦¦¨¨©§¥¨¦¤¤
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רלז oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtdcip
íéìîâ éáëåø.rxf mi`ivene ,lnbd xyaa minngzn mdixa` Ðíéòùø íìåëÐ

.xn`ckíé÷éãö íìåë.minyay mdia`l male ,dpkqa mixcy Ðóëîãske` oeyl Ð

ske` el oi` m`e .`ed dyw urdy ,mngzn epi` xa`d Ð ske` el yi m` .xeng ly

.mngzne ,zrcxna `l` ,ske` `la aekxl milnb jxc la` .xengd xyaa mngzn Ð

ïéèøèîãexa`e ,o`kn jxie o`kn jxi Ð

.mngznïéèøèî àìã.dy`k akex Ðïéèøèî
ike :(`,ft) zegpna opixn`ck ,mipf`n oeyl Ð

.qipki iphxehãé÷øôàzepbe .dlrnl eipt Ð

,ezpiy jez xa` dywziy minrty ,`ed

,exa` lr el zegpen eiciy :cere .dlbzie

.mngzne= éìöî.åãö ìò èòî äèåîéë
øåñà éîð éìöîakey e` ayei ok m` `l` Ð

.ecv lr elekäðùîäì ãçàå åì ãçàÐ

.yinyz xg`l gpwlúéáä úà ï÷úìÐ

dnvr oikdle ,yinyz iptl wecal :xnelk

wxta opzck ,miypd lkl oicd `ede .dlral

ynyl zxaer `idy dryae :(`,`i dcp) `nw

pc `de .dzia z`yxtnck Ð "zerepv" hw

iptl ea zwceay cr zerepv :`nw wxta

.xg` yinyz iptl ea zwcea oi` ,df yinyz

åìù ìò íã àöîðddyy ,onf xg`l elit`e Ð

recia Ð gepiw mcew jex` onf dlira xg`l

.yinyz zrya mc didyíéàîèmdipy Ð

`xwie) aizkck ,dcp lrea oick ,dray z`neh

."eilr dzcp idze" :(ehíåéúåàxg`l cin Ð

.dliraïîæ øçàìmi`nh Ð meize` xg`l Ð

wtq z`neh edine .mini dray mdipy wtqn

.sexyl `l la` zelzl ,`ed= äéðô úà
.äèîìù äéðôêë øçàåxzei dzdy :xnelk Ð

.df `ed "xg` xg`" Ð dfd xeriyknúåàîèî
úòì úòî,axr z`neh rbna mc`e zexdh Ð

:`nw wxta xn`c ,zrl zrn oick opaxcne

oeike .dayene dakyn Ð d`nhn `id dne

oky lk ,mc` `nhl ayene akyn dyerc

.mc` d`nhn dnvr `idcúà äàîèî äðéàå
äìòåá.mini dray z`neh Ðàáé÷ò éáø

äìòåá úà äàîèî óà øîåà`aiwr iax Ð

z` d`nhn zrl zrn lk :xn`c ,dinrhl

dcp) `nw wxta dray z`neh wtqn dlrea

.(`,eàøîâúìåëàîoi`nh i`n`e .dpik Ð

i`cei`ce oaxwa aiigzdle dnexz sexyl?
ielz my` `iadle dnexz zelzl ,wtq iedl

didy ,`ed zlek`n mc `nlcc !z`hg `le

.ea wacp Ð lrayke ,dy`a mewn eze`a÷åãá
dtebn i`ce mce ,zlek`n my oi` i`cec Ð

.`iz`àåä ÷åçãdleki zlek`n oi`y Ð

.my qpkiläôåöøon wegx crd lr dkern Ð

edl miwc oeik Ð wecac `pyill .zvw mcd

,`ed dtebn mc i`ce ,zlek`n my oi`c opaxl

,gepiwd mcew dl weca did crd ixdy

`idy cra mzd i`ed `nlrn) zlek`ne

iwetql `ki` Ð wegcc `pyille .(dtevx

,`ed wegcy jezne ,zlek`nn mc i`d `ny

.yinyz zrya ynyd dkrnäàöî øçîìå
íã äéìò.jxid lr Ðäãð äàîèd`neh Ð

lr i`z` dtebn i`ce ,dwica mcew mc ea did `ly dl weca crdc oeikc ,zi`ce

d`neh wtqe ,dkxi lr `z` `nlrn `nlc :opixn` `le .dkxia ghed myne ,crd

.`idíã åéìò äàöî øçîìå.dia ded ikd inwn `nlc :iwetql `ki`e ,crd lr Ð

`nlc ,`cg :`lewl iwitq ixz edl eed ok m`c ,"dkxia ezgh" `kd hwp `l ikdl

epi`c oeik `nlc ,`z` crd on xnel ivniz m` elit`e .dkxi lr ghed crd on e`l

.ded ikd inwn Ð wecaäãð íåùî`l ,my minc zwfgc oeikc ,zi`ce d`neh Ð

.ikd inwna opiwtqníúë íåùî.oileze ,wtq z`neh :xnelk Ð
äëéøöù
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éáëåødcp) "otec `vei" wxta l`eny xn`c ab lr s`e Ð dnexza lek`l oixeq` milnb

lk yibxd `nlc `kd !`nhn epi` Ð yibxn eteb lk oi`y rxf zaky lk :(`,bn

.dizrc` e`le ,etebéáëåøm`e Ð miwicv odn miryx odn mixngd miryx mlek milnb

oaex Ð mixng ,mixyk oaex Ð milnb :(`,at oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c :xn`z

meyne miakexa ixiin `kdc :xnel yie ?oihqil

oipzepa `l` miakexa ixiin `l mzde ,xedxd

wegx lbxa mikled mde milnbd lr dxegq

meyn ,mihqil mdy] oixnge .dpkq mewna

.oznae `yna ze`nx oiyer [mipewy dryac

ãé÷øôàoke .dlrnl eipt :qxhpewd yxit Ð

`aa) "dpitqd z` xkend"a rnyn

silge ,ciwxt` epbc xacn izn iab (`,cr `xza

oeyle .dicia `gnexe ediikxa izez `riih

yexitk `le .(`cwcw) lcw d`iixet` :"ciwxt`"

iet` :"ciwxt`" oeyle ,dhn eipt :yxitc jexrd

oiire] !?il dnl "ciwxt`"c y"ix dyw cere .ciw

ligznd xeaic `,gw migqt zetqez cer

.["ocwxt"èééìyxit Ð ciwxt` ipbc o`n`

.mngzne ,ezlin lr zegpen eiciy :qxhpewa

.mngzne ,ezn` lr oiltep eicbay :yxit m"ayxe

`l ,[dlbzne dywzn] minrty :cer yxity dne

?xninl `ki` i`n lt` e` xebq ziaac ,d`xp

,dxcyd mngzn ciwxt` akeyyk :izrny cere

.oeilb .ixw icil `aie ,xa`d dywzi df zngne

úàéø÷`edyk epiid Ð xeq` ilvn ik rny

Ð ixnbl ecv lr la` ,ciwxt` zvw

:(`,ck zekxa) "ezny in" wxta xn`ck ,ixy

jted df Ð dhna mipyi ody mipydfe o`kl eipt

.rny z`ixw oixewe ,o`kl eipt jtedùåçéìå
zewica lr la` Ð `ed zlek`n mc `nlc

`nlcc ,jixt `l mc `vn m` dl opi`nhnc

,oaxwa oiaiig i`n` jixt `kd la` .`id `xneg

yxit oke ,d`xp cere .dxfra oileg iziin `nlc

`l ik ,"ely lr `vnp"` jixtc ,l`ppg epiax

dgked `ki`c oeik ,oi`nhn i`n` dly lr `vnp

.dtebn iz` `lc÷åçãÐ zlek`n lv` `ed

wgeca `l` qpkil dleki dpi`y :yxtl oi`

jenqa xninl dil ded ok m`c ,zqpkp minrtle

,inxzi` iienxzi` xni` :`ed wegcc `pyill

:xnel yi jkl .dtvx ynyc xikfdl jixv dnle

iptn mgxl jenq llk d`a dpi`y Ð `ed weca

lv` `ed wegce ,qipkdl ynyd lkeiy `ndefd

,dil`n mipt meya zqpkp dpi`c epiid ,zlek`n

cr jk lk mgxl zaxwzny minrty `l`

.dtvxne dqipkn ynydy

åúçèåmc oi`y mewna :yexit Ð dkxia

.my letil leki xewndøçîìå
lr :yexit Ð i"yx qxb ikd Ð mc dilr d`vn

onc xninl `ki`c ,dcp d`nhc xn`we ,dkxi

:xn`z m`e .`nlrn `le dkxi jlklzp crd

:inp i` .crd ca`py :xnel yie !crd wecaze

`vnpy oeik ,dkxi mcn `a envr crd mc `ny

qixbk yiy oebke dkxia rbpy mewna wx crd lr

oeik `ny e`] .zlek`nc `yyg `kilc ,cere

`zlin gken ,cra rbpy mewna dkxi lr `vnpy

wtq ied Ð dl weca epi`ya la` ,dl wecad cra `wece .[oeilb .d`nhe ,`ed crd zngny

epiaxe .d`nhc `hiyt Ð `qtewa ezgipd la` ,dkxia ezgh `wece .i"yx yxitck ,`wtq

ezgipd `ly ,ielba epiid Ð dkxia ezghe ,crd lr :yexit Ð "eilr d`vne" :qxb l`ppg

xni`c ,ol zxn` "oiyyeg" `de :jixte .d`nhc `hiyt `qtewa ezgipdac .`qtewa

.iz` `nlrnøîà`dc ,`kd dcen jenqa xdhnc `iig iax elit` Ð dcp d`nh l`eny

`kde ,iqei iaxk (a,hp dcp) "dy`d"a wiqt diteb l`enye ,dil `xiaq iqei iaxk `iig iax

.dcp d`nhc xn`w
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רלח
oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtdcip

ãåòå ñéøâë äëéøöùopixn`ck ,cere qixbka `l` oi`nhn oi`y minzk x`y xeriyk Ð

."`ed zlek`n mc" xnele zelzl dleki qixbk crc (a,gp dcp) "mzk d`exd"aìáà=

.zn`a odåì øîà.`iig iax Ðíúë åúéùò äúà óàexeriyc mzk oic ea dz` bdep Ð

i`ed di`x i`ce i`c ,wtq inp ez`neh ,jkld .melk e`l Ð o`kn zegtae ,cere qixbk

"otec `vei" wxta xn`d ,zxn`wck dtebn

.okn zegtae lcxgd oirk elit` :(`,n dcp)

úìåëàî íãî é÷åôàìdl weca epi`c oeikc Ð

iwetql dl ded ,cere qixbk `kilc dnk lk

.dwica mcew zlek`n mcaåúåð÷æá åàì éàî
éà÷.diax iaxc dilr biltcn Ðäéì øîàÐ

.`zlin i`pin ira :`ng iaxl l`rnyi iax

àáà éøáãëonwle ,iax ixack e` iqei iax Ð

.oizrnya ediizbelt ipzøäéè åîöòìÐ

izixg` `zkeca ikd inp xn`c ,lif` dinrhl

.(a,hp dcp)äéëøö.min dlihn =d`nh zcner

,xewnl milbx in xecd Ð `id dwegcc oeikc Ð

.(hp my) "dy`d" wxta yxtn ikde .mc izii`e

äøåäè úáùåé`a `ed milbx in mewnnc Ð

:xi`n iax xn`wcne .xewnd mc `l` `nh oi`e

edpiwetql `ki`c ab lr s`e ,d`nh Ð zcner

dl wigcc xacl milbxc oeik ,milbx in mewna

ikd Ð `inhin xewnd on minc zwfge `nlr

.`inhin inpíúë íåùî,zelzl wtq z`neh Ð

iax" :ipzwc ,dcp meyn `nih lirl iax eli`e

."dcp d`nh :xne`øîúéà éëiaxc `idd Ð

.`pipg xa iqeiåøîàù úñå éåädaiigl Ð

.z`hgaçåðé÷ìdwical `le uegan Ð

oi`e ,xeriykn xzei dzdy ok m`c ,miptan

.ielz my`e wtq z`neh `l` o`kïéáééçå àðú
éåìú íùàá,i`w "meize` xg`l `vnp"` Ð

."oaxwd on oixehte" :oizipzna ipzwcïðéòá
úåëéúç éúùî äëéúçielz my`a aizkc Ð

'd zevn lkn zg`" :(d `xwie)m` yi :xaqwe ,"

:mizy opira ,jklid .opixw "zeevn" - `xwnl

zg` lk`e ,xzid ly zg`e ,xeqi` ly zg`

,ziaa enr ezeg`e ezy` .lk` edfi` rcei epi`e

rcepe ,`id ezy` :xeaqk ,odn zg` lr `ae

odn edfi` lr rcei epi`e ,dhna eid odizyy

`ixy wtq :`id dkizg `cg ,`kd la` .`a

.zxeqnl m` yi :xaq `xa `pze .dxeq` wtq

.(a,fi) zezixk zkqna ibilt ikdeèéùåúùÐ

,dax `xeriy Ð "cxzy ick" `d ,dhna dcere

rbn x`yk `l` dlrea z` d`nhn dpi`e

.zrl zrnøçà éàîedfi`" :oizipzna ipzwc Ð

"meize` xg`"` e`l Ð "cxzy ick onf xg`

"onf xg`" edfi` `l` ,wtqn mi`nhc ,i`w

dpi`y ,meize` xg`ly eze` xg` `edy

lrea z` d`nhnÐ `aiwr iaxl `l` opaxl d

.'ek cxzy ick'åë éðú÷ äìò àäå`nl` Ð

z` d`nhny meyn ,i`w "wtqn oi`nh"`

.opaxl elit` dlreaøîà÷ éëäixeqg Ð

oi`nh ody onf xg` edfi` :ipzw ikde `xqgn

cxzy ick dzdy la` .hiyezy ick Ð wtqn

z` d`nhn dpi`e ,zrl zrn d`nhn Ð

,dlrea z` d`nhn :xne` `aiwr iax .dlrea

.zrl zrn lk elit`eéðú÷ "êë øçà" àäåÐ

zrl zrn d`nhn jk xg`e" :oizipzna ipzwc

xzei dzdyyk `nl` ,'ek "d`nhn dpi`e

Ð cxzy icka la` ,ibiltc `ed cxzy ickn

ick"c `ziixa `iywe ,daxl elit` d`neh

."hiyezyêë øçà åäæå.minkge `aiwr iax ea ewlgpy "jk xg`" edf "cxzy ick"c `xeriy i`d Ðäãéá ãòcxzy icka `xeriy ied ,xkd zgz dci hiyedl dkixv dpi`y Ð

.cr eze`a giczeäãéá ãò ïéà.xkd zgz dci hiyedl `irac Ðèéùåúù éãëájklid ,"hiyezy ick"n "cxzy ick" yitp ,dcia cr elit` `cqg axle .dhna dcere wecaze Ð

.`ed "xg` xg`"
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ãòáa epi`yzrya dzre ,minei e` mei iptl iwp didy drcic :yxtl d`xp Ð dl wec

weca did `ly :yxtl d`xp oi` la` .crd dwca `le ,rpvend mewnn ezlhp dwica

.i`ce d`neh wifgn iax did`l`dac ,mlernéàîlr biltcn :i"yxyxitÐ ezepwfa e`l

iaxc :yxit m"ayxe !mzeclia max lr miwlegy micinlz daxd epivnc ,d`xp oi`e .iax

cnle dlr ezpwf zrle ,laaa cnl dligz `iig

dgkzype dxfg :(`,k dkeq) opixn`ck ,iax iptl

:xnel yi cere .decqie ,eipae `iig iax elr Ð

`le ,"mzk eziyr dz` s`" `iig iax xn`wcn

,did ezepwfac dpin rny ,"iax dz` s`" xn`w

"zny in" idliya xn`ck ,xag cinlz dedc

ly xag cinlz Ð i`fr oa :(a,gpw `xza `aa)

xn`w `le ,"dz` ay") dil xn`c ,`aiwr iax

.("xn ay"êéàärnyn Ð axd ixac oigipn

df" wxta xn`c :dywe .iax ly eax did iqei iaxc

,df z` df miaagn dnk :(`,ck oixcdpq) "xxea

,iax iptl ayeie setk ded ,miiw iqei iax eli`c

didy :mzd yxit i"yxe ."owf dxed xak" xn`e

,d`xp oi`e .iax ly eze`iyp ceak zngn ,setk

liaya ike ,df z` df oiaagnc giken ikid ok m`c

:mz epiax xne`e ?eaxk weqtl el did `l ze`iyp

,xzei lecb iqei iax did iax ly ezexgaac

,xzei iax mkgzp [micinlzd zngn] ezepwfae

Ð dinw opax igikye li`ed :`kd inp xn`ck

.dizzrny oiccgnéáøåd`xp Ð xdhn iqei

iab enk ."xdih envrl" xn`wcn ,xdhn ixnblc

ixnblc d`xp mzdc ,"dikxv dzyry dy`"

,"xdih envrl" yxtl d`xp oi`c .xdhn

`kd ,ixnbl dikxv dzyry dy` iab xdhncnc

dcpn zegtd lkl xdhi Ð weca epi`y cra

:jenqa jixt i`n ,ok m`c ,mzk enk dpyrie

,'ek xi`n iax`nih `l`pipg iaxa iqei iax xn`d

weca epi`y cra xingdl yi `lde ?`iyew i`n

l`ppg epiax edin !dikxvdyerydy`an ithdl

dyery dy`a xdhn ixnbl e`l iqei iaxc :yxit

.xnzi` dcp meyn xi`n iaxc `pwqnke ,dikxv

:(a,hp dcp) "dy`d" wxta opzc `d df yexitle

iaxc ,mc `vnpe ltqa odikxv eyry dy`e yi`

:ipyne ?`aa jd il dnl :`xnba jixte ,xdhn iqei

ol rnyn `w Ð caric `pin` ded ,`yixn i`

`l l`ppg epiax yexitl .dlgzkl s`c ,`tiq

.`wec `tiq` `l` ,`yix` dlgzkl s` i`w

ïðéòá:xn`z m`e Ð zekizg izyn dkizg

,(a,fi zezixk) "lk` wtq" wxt yixa

izyn dkizg irac ax xa `iig iaxl jixtc

,`id xfril` iax :ipyne ,`kdc `ziixan zekizg

dywnc` .ielz my` ealg lr oiaiig iek :xn`c

dxhtc `kdc oizipznn diriiql ,`ziixan

dixht `l oizipzn `nyc :xnel yie ?oaxwn

xn`wc `de .`ziixa` bilt `le ,z`hgn `l`

xnel ivniz m` :xn`w ikd ,"ocic `pze"

`nrh epiid ,ielz my`n s` xhet oizipznc

.zekizg izyn dkizg opira xaqcéàîxg`

dci hiyezy ick" `pzc oeik :dnize Ð xg` xg`

,dray dlrea `nh iedc ,"xkd zgz cr lehze

xzei ddyz m`c opirci `linn ,ielz my` aiige

dpi`e ,`ed "xg` xg`"c dhnd on cxzy cr

epiaxa oiir] !dray z`neh dlrea d`nhn

.[mdxa` oa oeyny
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רלט
oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtdcip

ãåòå ñéøâë äëéøöùopixn`ck ,cere qixbka `l` oi`nhn oi`y minzk x`y xeriyk Ð

."`ed zlek`n mc" xnele zelzl dleki qixbk crc (a,gp dcp) "mzk d`exd"aìáà=

.zn`a odåì øîà.`iig iax Ðíúë åúéùò äúà óàexeriyc mzk oic ea dz` bdep Ð

i`ed di`x i`ce i`c ,wtq inp ez`neh ,jkld .melk e`l Ð o`kn zegtae ,cere qixbk

"otec `vei" wxta xn`d ,zxn`wck dtebn

.okn zegtae lcxgd oirk elit` :(`,n dcp)

úìåëàî íãî é÷åôàìdl weca epi`c oeikc Ð

iwetql dl ded ,cere qixbk `kilc dnk lk

.dwica mcew zlek`n mcaåúåð÷æá åàì éàî
éà÷.diax iaxc dilr biltcn Ðäéì øîàÐ

.`zlin i`pin ira :`ng iaxl l`rnyi iax

àáà éøáãëonwle ,iax ixack e` iqei iax Ð

.oizrnya ediizbelt ipzøäéè åîöòìÐ

izixg` `zkeca ikd inp xn`c ,lif` dinrhl

.(a,hp dcp)äéëøö.min dlihn =d`nh zcner

,xewnl milbx in xecd Ð `id dwegcc oeikc Ð

.(hp my) "dy`d" wxta yxtn ikde .mc izii`e

äøåäè úáùåé`a `ed milbx in mewnnc Ð

:xi`n iax xn`wcne .xewnd mc `l` `nh oi`e

edpiwetql `ki`c ab lr s`e ,d`nh Ð zcner

dl wigcc xacl milbxc oeik ,milbx in mewna

ikd Ð `inhin xewnd on minc zwfge `nlr

.`inhin inpíúë íåùî,zelzl wtq z`neh Ð

iax" :ipzwc ,dcp meyn `nih lirl iax eli`e

."dcp d`nh :xne`øîúéà éëiaxc `idd Ð

.`pipg xa iqeiåøîàù úñå éåädaiigl Ð

.z`hgaçåðé÷ìdwical `le uegan Ð

oi`e ,xeriykn xzei dzdy ok m`c ,miptan

.ielz my`e wtq z`neh `l` o`kïéáééçå àðú
éåìú íùàá,i`w "meize` xg`l `vnp"` Ð

."oaxwd on oixehte" :oizipzna ipzwcïðéòá
úåëéúç éúùî äëéúçielz my`a aizkc Ð

'd zevn lkn zg`" :(d `xwie)m` yi :xaqwe ,"

:mizy opira ,jklid .opixw "zeevn" - `xwnl

zg` lk`e ,xzid ly zg`e ,xeqi` ly zg`

,ziaa enr ezeg`e ezy` .lk` edfi` rcei epi`e

rcepe ,`id ezy` :xeaqk ,odn zg` lr `ae

odn edfi` lr rcei epi`e ,dhna eid odizyy

`ixy wtq :`id dkizg `cg ,`kd la` .`a

.zxeqnl m` yi :xaq `xa `pze .dxeq` wtq

.(a,fi) zezixk zkqna ibilt ikdeèéùåúùÐ

,dax `xeriy Ð "cxzy ick" `d ,dhna dcere

rbn x`yk `l` dlrea z` d`nhn dpi`e

.zrl zrnøçà éàîedfi`" :oizipzna ipzwc Ð

"meize` xg`"` e`l Ð "cxzy ick onf xg`

"onf xg`" edfi` `l` ,wtqn mi`nhc ,i`w

dpi`y ,meize` xg`ly eze` xg` `edy

lrea z` d`nhnÐ `aiwr iaxl `l` opaxl d

.'ek cxzy ick'åë éðú÷ äìò àäå`nl` Ð

z` d`nhny meyn ,i`w "wtqn oi`nh"`

.opaxl elit` dlreaøîà÷ éëäixeqg Ð

oi`nh ody onf xg` edfi` :ipzw ikde `xqgn

cxzy ick dzdy la` .hiyezy ick Ð wtqn

z` d`nhn dpi`e ,zrl zrn d`nhn Ð

,dlrea z` d`nhn :xne` `aiwr iax .dlrea

.zrl zrn lk elit`eéðú÷ "êë øçà" àäåÐ

zrl zrn d`nhn jk xg`e" :oizipzna ipzwc

xzei dzdyyk `nl` ,'ek "d`nhn dpi`e

Ð cxzy icka la` ,ibiltc `ed cxzy ickn

ick"c `ziixa `iywe ,daxl elit` d`neh

."hiyezyêë øçà åäæå.minkge `aiwr iax ea ewlgpy "jk xg`" edf "cxzy ick"c `xeriy i`d Ðäãéá ãòcxzy icka `xeriy ied ,xkd zgz dci hiyedl dkixv dpi`y Ð

.cr eze`a giczeäãéá ãò ïéà.xkd zgz dci hiyedl `irac Ðèéùåúù éãëájklid ,"hiyezy ick"n "cxzy ick" yitp ,dcia cr elit` `cqg axle .dhna dcere wecaze Ð

.`ed "xg` xg`"
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ãòáa epi`yzrya dzre ,minei e` mei iptl iwp didy drcic :yxtl d`xp Ð dl wec

weca did `ly :yxtl d`xp oi` la` .crd dwca `le ,rpvend mewnn ezlhp dwica

.i`ce d`neh wifgn iax did`l`dac ,mlernéàîlr biltcn :i"yxyxitÐ ezepwfa e`l

iaxc :yxit m"ayxe !mzeclia max lr miwlegy micinlz daxd epivnc ,d`xp oi`e .iax

cnle dlr ezpwf zrle ,laaa cnl dligz `iig

dgkzype dxfg :(`,k dkeq) opixn`ck ,iax iptl

:xnel yi cere .decqie ,eipae `iig iax elr Ð

`le ,"mzk eziyr dz` s`" `iig iax xn`wcn

,did ezepwfac dpin rny ,"iax dz` s`" xn`w

"zny in" idliya xn`ck ,xag cinlz dedc

ly xag cinlz Ð i`fr oa :(a,gpw `xza `aa)

xn`w `le ,"dz` ay") dil xn`c ,`aiwr iax

.("xn ay"êéàärnyn Ð axd ixac oigipn

df" wxta xn`c :dywe .iax ly eax did iqei iaxc

,df z` df miaagn dnk :(`,ck oixcdpq) "xxea

,iax iptl ayeie setk ded ,miiw iqei iax eli`c

didy :mzd yxit i"yxe ."owf dxed xak" xn`e

,d`xp oi`e .iax ly eze`iyp ceak zngn ,setk

liaya ike ,df z` df oiaagnc giken ikid ok m`c

:mz epiax xne`e ?eaxk weqtl el did `l ze`iyp

,xzei lecb iqei iax did iax ly ezexgaac

,xzei iax mkgzp [micinlzd zngn] ezepwfae

Ð dinw opax igikye li`ed :`kd inp xn`ck

.dizzrny oiccgnéáøåd`xp Ð xdhn iqei

iab enk ."xdih envrl" xn`wcn ,xdhn ixnblc

ixnblc d`xp mzdc ,"dikxv dzyry dy`"

,"xdih envrl" yxtl d`xp oi`c .xdhn

`kd ,ixnbl dikxv dzyry dy` iab xdhncnc

dcpn zegtd lkl xdhi Ð weca epi`y cra

:jenqa jixt i`n ,ok m`c ,mzk enk dpyrie

,'ek xi`n iax`nih `l`pipg iaxa iqei iax xn`d

weca epi`y cra xingdl yi `lde ?`iyew i`n

l`ppg epiax edin !dikxvdyerydy`an ithdl

dyery dy`a xdhn ixnbl e`l iqei iaxc :yxit

.xnzi` dcp meyn xi`n iaxc `pwqnke ,dikxv

:(a,hp dcp) "dy`d" wxta opzc `d df yexitle

iaxc ,mc `vnpe ltqa odikxv eyry dy`e yi`

:ipyne ?`aa jd il dnl :`xnba jixte ,xdhn iqei

ol rnyn `w Ð caric `pin` ded ,`yixn i`

`l l`ppg epiax yexitl .dlgzkl s`c ,`tiq

.`wec `tiq` `l` ,`yix` dlgzkl s` i`w

ïðéòá:xn`z m`e Ð zekizg izyn dkizg

,(a,fi zezixk) "lk` wtq" wxt yixa

izyn dkizg irac ax xa `iig iaxl jixtc

,`id xfril` iax :ipyne ,`kdc `ziixan zekizg

dywnc` .ielz my` ealg lr oiaiig iek :xn`c

dxhtc `kdc oizipznn diriiql ,`ziixan

dixht `l oizipzn `nyc :xnel yie ?oaxwn

xn`wc `de .`ziixa` bilt `le ,z`hgn `l`

xnel ivniz m` :xn`w ikd ,"ocic `pze"

`nrh epiid ,ielz my`n s` xhet oizipznc

.zekizg izyn dkizg opira xaqcéàîxg`

dci hiyezy ick" `pzc oeik :dnize Ð xg` xg`

,dray dlrea `nh iedc ,"xkd zgz cr lehze

xzei ddyz m`c opirci `linn ,ielz my` aiige

dpi`e ,`ed "xg` xg`"c dhnd on cxzy cr

epiaxa oiir] !dray z`neh dlrea d`nhn

.[mdxa` oa oeyny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dcp(iriax meil)

àéiç éaø Bì øîà,iaxläëéøvL äãBî äzà éà`diy jixvy-] ¨©©¦¦¨¦©¨¤¤§¦¨
xeriy [crd lry d`xndãBòå ñéøâkla` ,dze` `nhl ick ¦§¦¨

tacrd lr didy zlek`n mca milezy meyn ,dxedh jkn zeg
.dwicad mcewBì øîà,iaxìáà.`ed ok ok` -Bì øîà,`iig iax ¨©£¨¨©

BúéNò äzà óà (äzà) ,ïk íàoick df d`xn zpc -,íúk,xnelk ¦¥©¨©©¨£¦¤¤
xeriy da yiyk s` ok m`e ,zi`ce dii`xk `le wtq z`nehk

.wtqn `l` dze` `nhl oi` cere qixbk
:i`cea d`nihy iax ly ezrc zx`an `xnbdïðéòa ,øáñ éaøå- §©¦¨©¨¦©

d`xna `diy jixvãBòå ñéøâkickícî é÷etàì`edy wtqn-] ¦§¦¨§©¥¦©
[mc,úìBëàî`ed zlek`n mcy zelzl yi jkn zegtay ©£¤

,ea dwcay mcew crd lr dkrnpy,úìBëàî ícî dì ÷ôðc ïåéëå§¥¨¦§©¨¦©©£¤
,zlek`n mc epi` i`ceay cere qixbk xeriy ea yiy lk ,xnelk

àúà dôebî éàcåz`neh dze` `nhl yie ,mcd `a dtebn i`ce - ©©¦¨£¨
.mzk oick `le dii`x oick i`ce

:`iig iax zrc xexial di`xd z` zniiqn `xnbdåàì éàî©¨
éà÷ Búeð÷æaef `ziixaa `iig iax ixac exn`p `l m`d - §¦§¨¥

a cnryk [wtqn wx d`nhy]wlgp `l i`ce ezexirvay ,ezepwf
,eax didy iax lr,äcð íeMî ànéè Búecìéa àäsqei ax zpeeke ¨§©§¦¥¦¦¨

z`nehn xdihy epiid 'xdih' `iig iax ly ezpwf zrly exne`a
:`xnbd dwiqn .mzk z`neha `nihe dcp.dpéî òîL§©¦¨

:weca epi`y cra dwca oica epcy mi`pz cer d`ian `xnbd
íãàc àñéa øa àîç éaøa éñBé éaøa ìàòîLé éaøì éaø déì çazLî¦§©©¥©¦§©¦¦§¨¥§©¦¥§©¦¨¨©¦¨§¨¨

àeä ìBãb`ng iax z` iqei iaxa l`rnyi iax iptl gaiy iax - ¨
`qia xa,`ed lecb mc`yBì øîà,iaxl l`rnyi iaxàáiLëì ¨©¦§¤¨Ÿ
`ng iaxàúà ék .éãéì eäàéáä Eãéìiax iptl `ng iax `ayk - §¨§£¦¥§¨¦¦£¨
,l`rnyidéì øîà,l`rnyi iaxàúléî éàpéî éòaipnn l`y - ¨©¥§¥¦©¦§¨§©

.xac,dì ÷eãa BðéàL ãòa ä÷ãa ,dépéî àòa,ezwca `leezçépäå §¨¦¥¨§¨§¥¤¥¨¨§¦¦©
Bì øîà .eäî ,íc åéìò äàöî øçîìe ,àñôewazrck ,l`rnyi iax ©§¨§¨¨¨§¨¨¨¨©¨©

,jl aiy` inàaà éøáãk[iqei iax ,ia`-]éaø éøáãk Bà ,Cì àîéà §¦§¥©¨¥¨¨§¦§¥©¦
,Cì àîéà.oldl `aeiy itk df oica ewlgpydéì øîà,`ng iax ¥¨¨¨©¥

ìàòîLé éaø øîà .éì àîéà éaø éøáãk,dinzaeäæ[`ng iax-] §¦§¥©¦¥¨¦¨©©¦¦§¨¥¤
áøä éøác ïéçépî Càéä ,àeä ìBãb íãàc åéìò ïéøîBàL,iqei iax] ¤§¦¨¨§¨¨¨¥¨©¦¦¦§¥¨©

[iax ly eax didy,.ãéîìzä éøác ïéòîBLå§§¦¦§¥©©§¦
:`xnbd zx`anàzáéúî Léø éaø ,øáñ àñéa øa àîç éaøåiax - §©¦¨¨©¦¨¨©©¦¥§¦§¨

daiyi y`xdéúzòîL éãcçîe dén÷ ïðaø éçéëLe ,àeämiievne - §¦¦©¨¨©¥§©§¦§©§¨¥
s` ezenk weqtl yi okle ,ezreny z` miccgne ,eiptl minkgd

.eax iqei iax ly ezrc cbpk
:`xnbd zl`eyéñBé éaø éàîe éaø éàî.l`rnyi iax xikfdy ©©¦©©¦¥
:`xnbd daiyn,àðz ,àðúî øa àcà áø øîàepi`y cra dwca ¨©©©¨©©§¨¨¨

,mc eilr d`vn xgnle `qtewa ezgipde dl wecaànèî éaø©¦§©¥
,i`ce z`neh.øäèî éñBé éaøå§©¦¥§©¥

:zxg` zwelgna dielz iqei iaxe iax zwelgny x`an `xif iax
øéàî éaøk éaø ànéhLk ,àøéæ éaø øîàå,`nihéñBé éaø øäéhLëe §¨©©¦¥¨§¤¦¥©¦§©¦¥¦§¤¦¥©¦¥

Bîöòì[ezhiyl-](:èð ïìäì) [ïðúc] (àéðúã) .øäéè,äúéäL äMàä §©§¦¥¦§©¨¦¨¤¨§¨
äéëøö äNBò,min dlihn dzidy -íc äúàøå,dilbx in jeza ¨§¨¤¨§¨£¨¨

íà øîBà øéàî éaø`idyk dikxv dzyr,úãîBò`id ixd,äàîè ©¦¥¦¥¦¤¤§¥¨
min lihdl dwgcpe dnvr z` xevrl dlki `ly oeiky milezy

la` .mc mr myn e`vie xewnl mind exfg ,cnerníàdzyr ¦
`idyk,úáLBé`id ixd,äøBäèdknn `a mcdy milez f`y ¤¤§¨

mc `l` `nhn oi`y `id dxedh okle ,milbx in mewna dl yiy
.cala xewndCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà éñBé éaøoiae zcner oia - ©¦¥¥¥¨¥¨

,zayei,äøBäèin mewna dl yiy dknn `a mcdy milezy §¨
.milbx

wtzqdl yi zcnera mby s`y xaeq xi`n iaxy micnl ep`vnpe
wgcd zngny ievny oeikn ,milbx in mewnn mcd `a `ny
milez ,mc ea ievny dwfg el yi xewnde ,xewnl milbx in miler
dnvr dwcay ina ok enke .dze` mi`nhne `a dxewnn mcdy
mcew crd lr mcd did `ny miwtzqn oi` ,weca epi`y cra
dy`d `nihy iaxy ixd .dxewnn mcd `ay milez `l` ,okl

iqei iaxe ,d`nih xi`n iax zhiya ,weca epi`y cra dwcay
ina mc d`vna mb ixdy ,xdih ezhiyl weca epi`y cra xdihy

.xdih dilbx
:`xnbd dywnøîà àäå ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦§¨¨©

øéàî éaø ànéhLk ,àðéðç éaøa éñBé éaømc dz`xy dy` ©¦¥§©¦£¦¨§¤¦¥©¦¥¦
,dikxv dzyryk,íúk íeMî àlà ànéè àìwtq z`neh ,xnelk Ÿ¦¥¤¨¦¤¤

,i`ce z`neh dze` `nih `l la` ,dxewnn mcd `a `ny ,cala
,milbx in mewna dl yiy dknn mcd `a `nyéaø eléàå`nihy §¦©¦

weca epi`y cra dwcay dy`øîà÷ äcð íeMî,d`nh `idy ¦¦¨¨¨©
xy `xif iax xn` cvike.xi`n iax zhiya d`nih ia

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axøîzéà ék ,ïðéøîà÷ éëä ïðà ¨©¥£©¨¦¨¨§¦©¦¦§©
àéää,xi`n iax zrca `pipg iaxa iqei iax mya xn`py dn - ©¦

øîzéà 'äcð íeMî'iqei iax mya `aedy gqepd ,xnelk ,xn`p - ¦¦¨¦§©
xi`n iax `nihyky enya epxn` ep`y ,`ed drhen `pipg iaxa
.dze` `nih [zi`ce d`neh] dcp meyn dikxv dzyry dy`

.weca epi`y cra dwca oiprl iax ixacke
:dpyna epipy'åëå ïéàîè íBéúBà dlL ìò àöîð.oaxwa oiaiige ¦§¨©¤¨§§¥¦

úñå øeòéL eäæéà ,ïðaø eðzdwca m`y dpyna xen`d 'meize`' - ¨©¨¨¥¤¦¤¤
,i`cea mi`nh mc d`vne df xeriy jezaì ìLîLnLxa`-] ¨¨§©¨

[lradãòådwicad zilhn -,óB÷Lnä ãöa ïéãîBòLeli` ,xnelk ¨¥¤§¦§©©©§
skizy ,mewn eze`l jenq dcia crd didãò ñðëð LnL úàéöéa¦¦©©¨¦§©¥

.wceaeéåä,xne` dz` o`kn -àì ìáà çepé÷ì eøîàL úñå ¡¥¤¤¤¨§§¦©£¨Ÿ
,ä÷éãáìmc d`vne meize` dwca m`y epipyy dn ,xnelk ¦§¦¨

wnera dnvr dwca `ly xaecn ,z`hga miaiige i`cea mi`nh
xar i`cea wnera dwca eli`y ,uegan dgpiw `l` ,mewn eze`
xg`l mcd `a `ny ,i`cea mze`nhl oi`e ,xen`d onfd

.z`hga maiigl oi`e ,yinyz
:dpyna epipy'åëå ïîæ øçàì dlL ìò àöîðmixehte wtqn oi`nh ¦§¨©¤¨§©©§©

.[z`hg] oaxwd on
:dpynd ixac lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdïéáéiçå ,àpz̈¨§©¨¦

`iadl dy`de lradéeìz íLà,dz`x `ny wtqa md ixdy ¨¨¨
.dcp zlira xeqi` lr exare ,yinyz zrya mcd

:`xnbd zl`eyïãéc àpúå,epzpyn ly `pzde -àîòè éàîxn` §©¨¦¨©©£¨
.mixeht ielz my`n s` rnyne 'oaxwd on oixehte' mzqa

ielz my`a aiig `hegd `diy icky ,xaq `pzd :`xnbd daiyn
ïðéòalr wtq `diy jixv -,úBëéúç ézMî äëéúçyiy ,xnelk ¨¦©£¦¨¦§¥£¦

oeik ,mdn cg` lr xare ,xzen cg`e xeq` cg` mixac ipy eiptl
xac did mdn cg`y el rcep jk xg`e ,mixzen mdipyy aygy
ly dkizge alg ly dkizg ,oebke .mdn dfi` rcei epi`e xeqi`
el rcepe ,odn zg` lk`e oney ly odizyy ayge eiptl oney
,eiptl 'zg` dkizg'y o`k la` .efi` reci oi`e ,alg odn zg`y
zrya d`nh dzid m`d ,dlrapy ef dy` lr `ed wtqdy epiide
.ielz my`a aiignd wtq df oi` ,dxedh dzidy e` dlirad

.ielz my`a aiign wtq lky xaq `ziixaa `pzd mpn`
:dpyna epipyon oixehte wtqn oi`nh ,onf xg`l dly lr `vnp

,oaxwd'åëå ïîæ øçà eäæéàdipt gicze dhnd on cxzy ick. ¥¤©©§©
éäðéîøe,dpyna epipyy onfd xeriy lr dxizq zeywdl yie - §¦§¦

,da epipyy `ziixan'ïîæ øçà' eäæéàwx mi`nh ea dwca m`y ¥¤©©§©
,wtqn,÷Bãö éaøa øæòéìà éaø Løétonf xeriydãé èéLBzL éãk ¥©©¦¡¦¤¤§©¦¨§¥¤¦¨¨

økä úçz[dy`x zgzy-]úñkä úçz Bà,[eilr zakeyy rvn-] ©©©©©©©¤¤
ìBhúåmynBa ÷Bcáúå ãòonfe .dhna zakey dcera dnvr z` §¦¥§¦§

.'dipt gicze dhnd on cxzy ick' ,dpyna xen`dn xzei xvw df
:`xnbd zvxznøçà' éàî ,àcñç áø øîàdpyna epipyy 'onf ¨©©¦§¨©©©

,dipt gicze dhnd on cxzy ick epnfyøçà øçà'.`ed 'onf ©©©©
f`y ['a onf] 'onf xg`' xeriy z` zx`an dpynd oi` ,xnelk
xg` xg`' xeriy z` x`al dpeekd `l` ,wtqn mdipy mi`nh
xg` ,xnelk] jk xg`e' dpynd jynda xkfend ,['b onf] 'onf
.'eke 'zrl zrn d`nhn ['onf xg`' ly onfd xeriy xar xaky
x`eand onfdy ,`ziixal dpynd oia dxizq oi`y `vnpe
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dcp(iying meil)

äìòBa úà äànènL ,íéøîBà ízà àáé÷ò éaøk ànLdlray lk ¤¨§©¦£¦¨©¤§¦¤§©§¨¤£¨
'onf xg`' xeriyl mikixv mkpi` okle ,dzii`xl zrl zrn jez

.dey epic zrl zrn lky
Bì eøîà,minkgdeðòîL àìmpn` ,edepyxit `l okle xeriyd ¨§Ÿ¨©§

xg`' dwcal 'onf xg`' dwca oia miwlgnd minkgk ep` mixaeq
.'onf xg`' ly xeriyd zrcl ep` mikixve ,'onf xg`

íäì øîà,wecv iaxa xfrl` iaxeLøt Ck[xeriyd z`]íéîëç ¨©¨¤¨¥§£¨¦
äúäL àì ,äðáéaonf jk lk mc da d`vny dzwica mcewéãk §©§¤Ÿ¨£¨§¥

,äéðt úà çéãúå ähnä ïî ãøzL,dhina dcera dnvr dwca `l` ¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¤¨¤¨
,zqkd e` xkd zgzn crd lehil dzdyy s`ïîæ CBzxg`' §©

'meize`ïéàîèe ,äæ àeämini zray mdipyïaøwî ïéøeèôe ,÷ôqî ¤§¥¦¦¨¥§¦¦¨§¨
,z`hg.éeìz íLàa ïéáéiçå§©¨¦§¨¨¨
äúäLdzwica mcew,äéðt úà çéãúå ähnä ïî ãøzL éãkonfy ¨£¨§¥¤¥¥¦©¦¨§¨¦©¤¨¤¨

,dwicae cid zhyedn xzei `ed lecb,äæ àeä ïîfä øçà,xnelk ©©©§©¤
.`ed 'onfd xg` xg`'äúäMLk ïëå,df onfn xzei dzwica mcew §¥§¤¨£¨

crúòì úòî,dliraläãé÷ôì äãé÷tîeoia dlirad dzide - ¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨
dwical [mc d`vny] ef dwica oia xnelk ,dciwtl dciwt

xedh d`vne ef dwical dlirad oia dwca `le ,zncewd,dìòBa£¨
ànhîwxòbî íeMîoeik ,cala cg` mei z`neh epiide ,dcpa ¦©¥¦©¨

,mcd zii`xl zrl zrn jez da rbpyìòBa íeMî ànhî Bðéàå§¥¦©¥¦¥
.mini zray z`neh dcpàáé÷ò éaøe wlegànhî óà ,øîBà ©¦£¦¨¥©¦©¥

mini zray z`neh ,zrl zrn jez dze` lreadìòBa íeMî.dcp ¦¥
:ziyily dhiydìòa ,øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äãeäé éaø©¦§¨§¤©¨¨¨¤©©¥©§¨

úøBè÷ øéè÷îe ìëéäì ñðëðel xzen s`e ,ixnbl xedh dlra - ¦§¨©¥¨©§¦§¤
.zxehw xihwdle ycwnl qpkdl

:`cqg ax zhiyl `ziixadn dzii`x z` zniiqn `xnbdàîìLa¦§¨¨
ïðaø éøäèîc eðééä àcñç áøì`cqg ax zhiyl xacd oaen - §©¦§¨©§¦§©£¦©¨¨

'dipt gicze dhnd on cxzy ick' onf jeza dwca m`y xaeqd
okly ,`aiwr iaxe minkg ea ewlgpy ,'onf xg` xg`' df ixd
dlrea df onf jeza dwca m` minkg zrcly `ziixaa epipy

.dcp lrea z`nehn xedhéMà áøì àlàcr oken m`y xaeqd ¤¨§©©¦
aygp 'dipt gicze dhnd on cxzy ick' jeza s` if` ,dcia

,'onf xg`'lïðaø éøäèî éànàlread z` minkg exdih recn - ©©§©£¦©¨¨
.df onf jeza dnvr dwca m`àîéz éëåyxtl xn`z m`e - §¦¥¨

ote`a zwqer `ziixady,dãéa ãò ïéàccr lehil dkixv `l` §¥¥§¨¨
jez dnvr dwca m` iy` ax zrcl mb f`e ,zqkd e` xkd zgzn
meyn ,ok yxtl oi` ,'onf xg` xg`' df ixd dhnd on cxzy ick

cdéì éòaéî dãéa ãò ïéàå dãéa ãò éàäyxtl mikixv eid minkg - ©¥§¨¨§¥¥§¨¨¦¨¥¥
ick jez dnvr dwcae dcia cr m` la` ,dcia cr oi`y xaecny
`nh lrad mbe ,'onf xg`' df ixd ea wecaze dhnd on cxzy
dlelr `lde ,mdixac minkg enzq ji`e ,mini zray wtqn
ick dzdy m` dcia cr m` mby xnel erhiy ,dlwz jkn z`vl
.mini zray `nh dlrea oi` ,dnvr dwcay mcew dhnd on cxil

ok` :`xnbd zniiqnàéL÷.`ziixadn iy` ax lr ©§¨
:`ziixaa epipydìòa øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äãeäé éaø©¦§¨§¤©¨¨¨¤©©¥©§¨

.úøBè÷ øéè÷îe ìëéäì ñðëð¦§¨©¥¨©§¦§¤
:`xnbd dywnäcpaL úòì úòîa òâBð äåäc déì ÷etéúåm` mb - §¦¥©£¨¥©§¥¥§¥¤©¦¨

zrl zrn jez dze` lread lr exfb `ly dcedi iax xaeq
eze`nhl yi `ld ,dcp lrea z`neh `nh `diy dzwical

.zrl zrn jez da rbp ixdy cg` mei z`neh
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaq dcedi iax -øîàc ,éànLklirl) §¨©§©©§¨©

(.aïzòL ïéic íéLpä ìk ,dnexz ze`nhny xn`p m` epl ic - ¨©¨¦©¨©§¨
mcew `ny miyyeg oi`e ,jli`e dii`x zryn oda erbiy zexdhe
d`ex dzid zwcea dzid m`e oevigd ziaa mcd did xak okl

.eze`
:`xnbd dywn aeydéì ÷etéúådcpa rbep z`neh `la mb `ld - §¦¥

meyn `nh zeidl el yi,éø÷ ìòa äåäcdcedi iax xn` ji`e ©£¨©©§¦
.dliah `la ycwnl qpkdl xzeny
zwqer `ziixad :`xnbd zvxznBúàéa øîb àlLa`a `ly - §¤Ÿ¨©¦¨

.ixnbl xedh okle ,cegl d`xrda `l` ,dxenb d`ia dilr
:dpyna epipyíúk äàBøa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîed`nhny ¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤
.dlrea z`

:minkg z`ced xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
,áøz` d`nhn mzk d`exdy micen minkgy `id dpeekd ©

dlrea,òøôîìz`ivnl zrl zrn jez dlray lk ,xnelk §©§¥©
,mzkdàéä øéàî éaøåoiprl xingnd ,xi`n iax epiid minkge - §©¦¥¦¦

m`y s`y xaeq rxtnl zrl zrn z`neh oiprl mb okle ,minzk
mi`nhn mzk d`vna ,rxtnl dlrea z` mi`nhn oi` dz`x

.eze`
,øîà ìàeîLed`nhn mzk d`exdy micen minkgy ,`id dpeekd §¥¨©
dlread z`ïàkî[mzkd z`ivn onfn-],àaäìez` `l la` ¦¨§©¨

,zrl zrn jez dlreadàéä ïðaøådpyna mixkfend minkge - §©¨¨¦
xingdl oi`y mixaeqe ,xi`n iax lr miwlegd minkg md

.ynn di`xan xzei minzka
:l`eny lr `xnbd ddnzàèéLt àaäìe ïàkîz` d`nhny ¦¨§©¨§¦¨

.dlrea
:`xnbd zvxznå ìéàBä àîéúc eäîz`nehúòì úòîn wxïðaøc ©§¥¨¦§¥¥§¥§©¨¨

,jli`e dzii`x zryn `l` d`nh dpi` `ziixe`cny ,`id
åz`nehíéîúkn,ïðaøc`l` z`nhp dy`d oi` `ziixe`cny §§¨¦§©¨¨

ok m`e ,dybxda dii`xadìòBa úà äànèî àì úòì úòn äî©¥¥§¥Ÿ§©§¨¤£¨
,minkg zrcldìòBa úà äànèî àì íéîúk óà,`adle o`kn ©§¨¦Ÿ§©§¨¤£¨

,opaxcn `l` d`nh dpi`y oeikïì òîLî à÷epzpyna `pzd ¨©§©¨
o`kn dlrea z` d`nhn mzk d`exd `l` ,ok xacd oi`y

.`adle
:`xnbd dywnénð éëä àîéàåmyky ,ok xn`p zn`a `nye - §¥¨¨¦©¦

lr d`neh exfb `ly zrl zrn z`neha minkg mixaeqy
.minzk z`neha exfb `l ok enk ,dlread

:`xnbd zvxzníúä,zrl zrn z`nehaéðôì èeçL øBL ïéà,E ¨¨¥¨§¨¤
,dze`nhl jiptl daiq oi` dii`xd mcew zrl zrna ,xnelk
yeygl minkg eyry biiq `l` df oi`e ,mc f` dz`x `l ixdy
oiprl dfa xingdl oi`y minkg mixaeq okle ,mc dz`x `ny

la` ,lreadàëä,minzk z`nehaéðôì èeçL øBL Lé,E,xnelk ¨¨¥¨§¨¤
xzei dxeng dz`neh okle ,dtebn `a i`cey mzk jiptl yi
mb okle ,[opaxcn ze`nehd izyy s`] zrl zrn z`nehn

.dcp lrea z`neh `nh `adle o`kn dlread
:`pzd zpeek yexita ewlgp mitqep mi`xen`y d`ian `xnbd

Lé÷ì Léø øîà ïëå,ax ixackminkg miceny `id `pzd zpeeky §¥¨©¥¨¦
dlrea z` d`nhnyòøôîì,mzkd z`ivnl zrl zrn lkéaøå §©§¥©§©¦

,øîà ïðçBé éaøå .àéä øéàîd`nhny micen minkgy `id ezpeek ¥¦¦§©¦¨¨¨©
,àéä ïðaøå ,àaäìe ïàkî.l`eny yxity itke ¦¨§©¨§©¨¨¦

äðùî
dkixv dpi`e ,dlral dxdh zwfga dy` lky x`az dpynd

:yinyz mcew dwica,ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìkopi`e ¨©¨¦§¤§©¨¢¨§©£¥¤
miyp` oke .yinyz mcew onvr wecal zekixv,Cøcä ïî ïéàaä©¨¦¦©¤¤

,äøäè ú÷æça ïäì ïäéLð.dwica `la odnr ynyl milekie §¥¤¨¤§¤§©¨¢¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyéðúîì déì änìxefgl `pzd jxved recn - ¨¨¥§¦§¥

y zepyleCøcä ïî ïéàaälk llka `lde ,dxdh zwfga odiyp ©¨¦¦©¤¤
.od miypd

,`yixd z` wx epipy eli` :`xnbd daiyn,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨
éléî éðä`weec dxdh zwfga dy` lky el` mixac -àëéä ¨¥¦¥¥¨

àúîa déúéàc,xira dlra `vnpy ote`a -ä÷ãáe dLôpà àéîøc §¦¥§¨¨§¨§¨©©§¨¨§¨
zybxd dyibxd m` i`ceae ,dnvr wecal ler dilr yiy -

ceie ,dnvr dwca dii`xokle ,dxedh e` `id d`nh m` zr
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צמשך בעמוד מ



רמי
oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtdcip
äìòåá úà äàîèîù íéøîåà íúà àáé÷ò éáøë àîùxeriy mkl oi`e ,zrl zrn lk Ð

.zrl zrn `l` xacaåðòîù àì.ol `xiaq `l (xfrl` iaxke) ,exeriy z` Ðäúäù àì
ãøúù éãëxg` epiidc ,wtqn oi`nh Ð dhna dcere wecaze ayzy ick `l` Ð

.`cqg axk ,meize`ãøúù éãë äúäù.dixeriy yitpc Ðäæ àåä ïîæä øçà:xnelk Ð

.df `ed xg` xg`úòì úòî ïëå:xnelk Ð

ly zrl zrn lk oldle o`kne ,dfd xeriyk

dlrea Ð d`nh dz`vne dwca m` dlira

z`neh dcpa zrl zrna rbep meyn `nhn

meyn `nhn epi`e .zelzl opaxcn wtqe ,axr

.zelzl elit`e ,dray z`neh dcp lreañðëð
ìëéäì.dl yxtn onwl Ðàãñç áøì àîìùá

epiid ,`ed "xg` xg`" cxzy ick :xn`c Ð

.opax ixdhncäãéá ãò ïéàã àîéú éëåxg`c Ð

,ixeriy ixz edl dedc ,hiyedl dkxved cxzy

dcia cr oia ibeltle ipzinl dil irai` ok m`

.dipin daxeg wetiz `lc ,dcia cr oi`l

dzdy `lc ,dcia cr elit`c :rnyn `zydc

,biltn `lcne .opax ixdhn ,cxzy ick `l`

cxzy icka opax ixdhn i`cec :dpin rny

.diceglåúàéá øîâ àìùáiaxl ikd elit`e Ð

Ð dcpa d`xrdc ,dlrea z` d`nhn `aiwr

dxewn z`" :(k `xwie) aizkc ,d`ia xnbk

.rixfiy cr Ð ixw oiprl la` ,"dxrdéáøå
àéä øéàîwxta xn`ck ,minzka xingnc Ð

.(a,ap) "oniq `a" wxta onwle (`,d dcp) `nw

àèéùôiabl ibilt rxtnla `d ,icen i`n Ð

`adle o`kna `le ,zrl zrn?ïðáøã íéîúëå
.`adle o`kn elit` Ðèåçù øåù ïéàÐ

.`ed `nlra biiq `l` ,i`fg `l lenz`càëä
êéðôì èåçù øåù éøä,dwqrzp `l xetvac Ð

ezyaly meine ,dxar `l migah ly weyae

.df wtqa `idäðùîú÷æçá íéùðä ìë
ïäéìòáì äøäèdxkfed `ly ,dwica `la Ð

.zexdha dweqrl `l` dwicaàøîâêåúá
äúðåò éîéxg`l la` ,dii`xl mei miyly Ð

oiifg miyp mzqe li`ed ,dwica `ira miyly

.dper seqlåðù àìini jez d`vn ikc Ð

.dwica `ira `l dzperúò òéâä àìù àìà
äúñåoebk ,jxca didy mini oze` jeza Ð

oze` jeza ribd `le ,zqe dl yiy dy`

.minidäúñå úò òéâä ìáàon ez`ia mcew Ð

.jxcdäøåñà.`a epnfa gxe`c ÐàúééøåàãÐ

.wtq z`neha dl opiwfgnc ipiqn dynl dkld

ïðáøã úåúñåmeia wecal minkg dekixvd Ð

,xira ded `lc `kid edine .d`xz `ny ,dzqe

`l Ð dwca `l i` dwca i` opirci `le

.d`neha dl opiwtqn
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àìcxzy ick dzdy [ielz my`a zaiige] dlrea z` d`nhn dhnd on cxzy ick dzdy

rnynck ,`yixa dcen `aiwr iax i` :dniz Ð dlrea d`nhn xne` `aiwr iax 'ek

dil zi` (`,c) oixcdpqc `nw wxtae .zxeqnl m` yi :xaq ok m` ,`tiq` `l` bilt `lc

!opixw "zeytp" xn`wc ."mizn ipyn `ad mc ziriax" iab ,`xwnl m` yi `aiwr iaxl

wxt opzdc ,`yixa inp bilt `kdc :xninl `kile

ycew ly dkizga (a,ak zezixk) "dhigy mc"

`ae dpey`xd z` cg` lk` ,oileg ly dkizge

dfe ,ielz my` `ian df Ð dipyd z` lk`e xg`

aiig i`n`e .`aiwr iax ixac ,ielz my` `ian

izy eiptl eid `l lk`y drya `d ,ipyd

i`dka xeht zekizg izy irac o`nle ,zekizg

dil zi` inp iaxe .oiwxt seqa mzd xn`ck ,`peeb

z` lk`c `kid (`,gi my) "lk` wtq" wxta

ielz my` aiigc ,bbeya dipyde cifna dpey`xd

:(`,c) oixcdpqc `nw wxta xaq iaxe ,dipyd lr

oia welig mey yic :xnel jixve !`xwnl m` yi¥

.`nlrc zxeqne `xwnl df zxeqnl `xwn

ilekc :xaq ,zekizg izy irac ax xa `iigc

biltc iq` axe ,`xwnl m` yic `kd ixaq `nlr

,zxeqnl m` yi ixaq `nlr ilekc :xaq dilr

`inec "ozei" iab (a,ak `rivn `aa) epivny enk

,(a,ek migqt) "car"c `inec "caer"e "ozi"c

`inec "zetk"e ,(`,el my) "ipr"c `inec "iper"e

.`pixg` `nrh yi mzde ,(`,al dkeq) "ztk"c

:ipyne ,ax xa `iigl `aeh mzd jixt ikc :rcze

,iek alg lr ielz my` aiignc `id xfrl` iax

i`n`e ,zxeqnae `xwna ibilt i`pz dnk `de

,dywnd mbe ?`ed izenyc xfrl` iax ith hwp

`xwna ibilt i`pz `aehc rci ded `l ike

iaxc :xnel yi cere .ziyixtck `l` ?zxeqnae

lk lk` `l oey`xdc exii` iaxe `aiwr

eid Ð dipyd lk`yke ,divg `l` ,dkizgd

uxzn df oiprke .eiptl zekizgd izy oiicr

."dax dy`d"a inlyexid

éàäyxit Ð dil irain dcia cr oi`e dcia cr

.dzdya lkd ibeltl dil dedc :i"yx

oia ,dcia cr oi`a dcica biltn `nlc :dywe

dil dedc :yxtl d`xpe ?dzdy `ll dzdy

oizipznc oeik ,dcia cr oi`a `ziixaa iyextl

.dcia cr yia ixii`éàîùëdzry dic xn`c

`nhc "xg`" cga i`ny dcen mewn lkne Ð

.ielz my` aiigc oeik ,dray

øîà:xn`z m`e Ð `id xi`n iaxe rxtnl ax

oiyixtn :opz (`,a) `neic `nw wxtac

lr `ai `nyc mini dray ezian lecb odk

,`aiwr iaxk Ð o`nk :xn`we ,dcp wtq ezy`

:`cqg ax xn`we .dlrea z` d`nhn s` :xn`c

dlreac ecen "xg`" cgae ,opaxk elit` iz`c

?mzk `vnz `ny :ipyn `l i`n` .dray `nh

yie !mzk d`exa `aiwr iaxl minkg micen `dc

.`adle o`kn :`kd xn`c l`eny meyn :xnel

,ezyixt mcew dwelg wecaz `idc :xnel yi cere

:xn`z m`e .dwica mcew odkd `nhp `l f`e

`nil ,"dcp wtq ezy` `vnz `ny" xn`w i`n`

?dliral jenq zqe xeriy wecaz m` "dcp i`ce"

.`giky `l `dc :xnel yieéëäepy `l xnzi`

`ira `l dlral lk :(`,ai dcp) `nw wxta opixn`ck ,dxdh zwfga `idc `ed zn`c ,"zqe dl oi`y `l` epy `l" dlgz xn`y dnn xefgl el did `l Ð dzqe zry ribd `ly `l`

.ztqez `la dlgz xn`y oeyld ayiin `l` .'ek dzqe zry ribd `lyk ,inp zqe dl yie :siqedl leki dide .zqe dl oi` elit` ,dwicaåìéôàj`id :dniz Ð zxzen dzqe onf ribd

leahl dlekiy ,mini dray dzqe xg` dzdyyk :xnel yie !ozqel jenq odizeypn eyxtiy l`xyi ipal dxdf` :(a,bq) "dy`d" wxt onwle (a,gi) ipy wxt zereaya opixn` `d ,zxzen

jk jezne ,dl opiayg dz`x i`cec ,dxeq` Ð dliah onf xeriyk dzdy elit` ,`ziixe`c zezqe xn`c o`nle .jenqac opgei iaxc `eddk ,dz`x wtq icin d`iven dliah wtqc ,ixii`

.opaxc zezqe jenqac opgei iaxl dil `xiaqc wcwcl yi
elit`
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úà äànènL ,íéøîBà ízà àáé÷ò éaøk ànL¤¨§©¦£¦¨©¤§¦¤§©§¨¤
eLøt Ck ,íäì øîà .eðòîL àì :Bì eøîà ?dìòBa£¨¨§Ÿ¨©§¨©¨¤¨¥§
ähnä ïî ãøzL éãk äúäL àì :äðáéa íéîëç£¨¦§©§¤Ÿ¨£¨§¥¤¥¥¦©¦¨

äéðt úà çécúå¯,÷ôqî ïéàîèe ,äæ àeä ïîæ CBz §©¦©¤¨¤¨§©¤§¥¦¦¨¥
éãk äúäL .éeìz íLàa ïéáéiçå ,ïaøwî ïéøeèôe§¦¦¨§¨§©¨¦§¨¨¨¨£¨§¥

äéðt úà çécúå ähnä ïî ãøzL¯ïîfä øçà ¤¥¥¦©¦¨§©¦©¤¨¤¨©©©§©
äãé÷ôì äãé÷tîe úòì úòî äúäMLk ïëå .äæ àeä¤§¥§¤¨£¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

¯íeMî ànhî Bðéàå ,òbî íeMî ànhî dìòBa£¨¦©¥¦©¨§¥¦©¥¦
éaø .ìòBa íeMî ànhî óà :øîBà àáé÷ò éaø .ìòBa¥©¦£¦¨¥©¦©¥¦¥©¦
ñðëð dìòa :øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL Bða äãeäé§¨§¤©¨¨¨¤©©¥©§¨¦§¨

àcñç áøì àîìLa .úøBè÷ øéè÷îe ìëéäì¯eðééä ©¥¨©§¦§¤¦§¨¨§©¦§¨©§
éLà áøì àlà .ïðaø éøäèîc¯?ïðaø éøäèî éànà ¦§©£¦©¨¨¤¨§©©¦©©§©£¦©¨¨

ïéà"å "dãéa ãò" éàä ,dãéa ãò ïéàc :àîéz éëå§¦¥¨§¥¥§¨¨©¥§¨¨§¥
.àéL÷ !déì éòaéî "dãéa ãòìL Bða äãeäé éaø" ¥§¨¨¦¨¥¥©§¨©¦§¨§¤

e ìëéäì ñðëð dìòa :øîBà éàkæ ïa ïðçBé ïaøøéè÷î ©¨¨¨¤©©¥©§¨¦§¨©¥¨©§¦
!äcðaL úòì úòîa òâBð äåäc déì ÷Btéúå ."úøBè÷§¤§¥¥©£¨¥©§¥¥§¥¤§¦¨

¯.ïúòL ïéic íéLpä ìk :øîàc ,éànLk øîàc àeä©£©§©©©£©¨©¨¦©¨§¨¨
!éø÷ ìòa äåäc déì ÷Btéúå¯.Búàéa øîb àlLa §¥¥©£¨©©¤¦§¤Ÿ¨©¦¨

øîà ."íúk äàBøa àáé÷ò éaøì íéîëç íéãBîe"¦£¨¦§©¦£¦¨§¨¤¤¨©
ïàkî :øîà ìàeîLe .àéä øéàî éaøå ,òøôîì :áø©§©§¥©§©¦¥¦¦§¥¨©¦¨

!àèéLt ,àaäìe ïàkî .àéä ïðaøå ,àaäìe¯eäî §©¨§©¨¨¦¦¨§©¨§¦¨©
,ïðaøc íéîúëe ,ïðaøc úòì úòîe ìéàBä :àîéúc§¥¨¦¥¥§¥§©¨¨§¨¦§©¨¨

úòì úòn äî¯íéîúk óà ,dìòBa úà äànèî àì ©¥¥§¥Ÿ§©§¨¤£¨©§¨¦
¯.ïì òîLî à÷ ,dìòBa úà äànèî àìàîéàå Ÿ§©§¨¤£¨¨©§©¨§¥¨

!éîð éëä¯íúä¯éðôì èeçL øBL ïéààëä ,E¯ ¨¦©¦¨¨¥¨§¨¤¨¨
éðôì èeçL øBL Lé,òøôîì :Lé÷ì Léø øîà ïëå .E ¥¨§¨¤§¥¨©¥¨¦§©§¥©

ïðaøå ,àaäìe ïàkî :øîà ïðçBé éaø .àéä øéàî éaøå§©¦¥¦¦©¦¨¨¨©¦¨§©¨§©¨¨
.àéääðùî.ïäéìòáì äøäè ú÷æça íéLpä ìk ¦¨©¨¦§¤§©¨¢¨§©£¥¤

Cøcä ïî ïéàaä¯.äøäè ú÷æça ïäì ïäéLðàøîâ ©¨¦¦©¤¤§¥¤¨¤§¤§©¨¢¨
?"Cøcä ïî ïéàaä" éðúîì déì änì¯Czòc à÷ìñ ¨¨¥§¦§¥©¨¦¦©¤¤¨§¨©§¨

éléî éðä :àðéîà¯àéîøc ,àúîa déúéàc àëéä ¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¦¥§¨¨§©§¨
àúîa àúéìc àëéä ìáà ,ä÷ãáe dLôpà¯àìc ©©§¨¨§¨£¨¥¨§¥¨§¨¨§¨

dLôpà àéîø¯Lé÷ì Léø øîà .ïì òîLî à÷ ,àì ©§¨©©§¨¨¨©§©¨¨©¥¨¦
CBúa dàöîe àaL àeäå :äàéNð äãeäé éaø íeMî¦©¦§¨§¦¨§¤¨§¨¨§

úñå dì Lé ìáà .úñå dì ïéàL àlà eðL àì :àðeä áø øîà .dúðBò éîé¯ì øeñà.LnL §¥¨¨¨©©¨Ÿ¨¤¨¤¥¨¤¤£¨¥¨¤¤¨§©¥
úñå dì ïéà !àøazñî àëtéà ,äaøcà ?àéiì étìk¯úñå dì Lé ,éàæç àîéà¯òéá÷ úñå §©¥©¨©§©¨¦§¨¦§©§¨¥¨¤¤¥¨£©¥¨¤¤¤¤§¦©

øîzéà éà ,àlà !dì¯,dzñå úòL òébä àlL àlà eðL àì :àðeä áø øîà ,øîzéà éëä ¨¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦¦©§©¦§¨
dzñå úòL òébä ìáà¯eléôà :øîà äðç øa øa äaø .àúééøBàc úBúñå :øáñ÷ .äøeñà £¨¦¦©§©¦§¨£¨¨¨©§¨§©§¨©¨©©¨¨¨©£¦

dzñå úòL òébä¯:àðeä áø øîà ,éëä éðúî éLà áø .ïðaøc úBúñå :øáñ÷ ,úøzeî éîð ¦¦©§©¦§¨©¦¤¤¨¨©§¨§©¨©©©¦©§¥¨¦¨©©¨
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`oifgeרמב mipya cenr eh sc ± oey`x wxtdcip
åðù àì.dzqe zr ribd elit` rnync ,"dxdh zwfga" opzc `d Ðïéàá àìà

íéîéì úñå äì.minile dvitwl `l` ,dvitw `la ediicegl Ðäúñå éîé áùçî
,xdhdl dlekiy minia zcner eiykrc ,dzqe xg` mini dray jxca ddy m` Ð

.dl`eyl jixv oi`e dlah :opixn` dzqe ribd elit`àæéæáã,leahl `id dyea Ð

.dpqiitiy crïðçåé éáø øîà éî äúàø éàãå
`id elit`e ,dl`eyl jixv `di `ly Ð

.dpwfäìáè øîéàopgei iaxc `nrhc oeike Ð

`py `l dcli `py `l ,`ed `witq meyn

.dpwf÷ôñ éåä.xzidl Ðéàãå.xeqi`l Ð

àéöåî ÷ôñ ïéàå.ely i`ce icin xacd z` Ð

ìáè éàãåã àëä àäådxnbpy opifg `dc Ð

.od oigxenne ozk`ln÷ôñ àîéà úéòáéà
àåä ÷ôñåixyrn i` ol `wtqnc ikid ikc Ð

`le liah `l `nlc ol `wtqn inp ikd ,`l i`

dliir `irye` iaxk `ni`c ,xyrna aiigi`

xyrna aiigzn lah oi`c .dly uena dqipkne

.gztd z` d`exyk ,ziad ipt zii`xa `l`

dxnbp `l ziad ipt zii`x zryac oeike

it lr s` ,`aiigin `l ez ,xyrnl ezk`ln

icin .dqipkdy xg`l dgxnne dyc `edy

,zial etitxwe ebb jxc zexit qipkn` dedc

on dxehtc ol `niiwc ,zgxenn `id elit`

.gztd z` dz`x `le li`ed xyrndéãë
úìëåà åúîäá àäúù.gexin xg`l elit` Ð

`l mc` lk`n` eli`c ,"eznda" hwp ikdle

`ziixe`cn aiign `l inp i`c ,ikd xninl ivn

`ly xaca elit` ,raw zlik` lr xefb opax Ð

raw Ð dnda lk`n la` .ezk`ln dxnbp

wxt) d`t zkqna opzc ,dl aiyg i`xr ,dly

cr ,zeigle zeterl dndal lik`n :(e dpyn `

lah my dilr lg `lc dnk lk jklid .gxniy

oeik `kde .ezndal lik`n Ð `ziixe`c

Ð `irye` iaxk edl ciarc xninl `ki`c

`ipdn opaxc `xeqi` iablc ,mc`l oixzen

.xag zwfg'åë àåä øëæ íà,did mkg odk Ð

d`neh ini dl zexedl oiekzne ,ze`xed dxene

.dxdhe:inp i`zrbepe ,ziaa elv` dxeby

.dz`neh ini lk dpnn xdfdl dvexe ,eznexza

z`ad onf `di izni` rcil :mixne` yie

`le .e`l m` ezxnyna rx`i m` ,dpaxw

dlekl zg` dler xez liayac ,il `xiaq

.ikdl diytp odk i`d liir `l Ð dxnyn

onf lk dpaxw xg`l dleki `id ixdy :cere

mkg i`c ,d`xp epi` oey`x oeyl mbe .dvxzy

e`l lr xearle lid`dl `a `ed melk Ð `ed

zn z`nehc?.ze`xle uivdl dy` ezxbye ,ohw e` ,did ux`d mr odk `l`åäåøäèå
.znd ld`n Ð
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åìéôà:ipyne .leahl dyeay dxrp elit` :qxhpewd yxit Ð lahinl `fifac dcli

.opgei iax ixy i`cea dz`x `ly oeik ,inp jd opgei iax xn` in dz`x i`ce

:yexit Ð lahinl `fifac dcli elit` :mz epiax oke ,yxtn l`ppg epiaxe .ayein epi`e

`cqg ax zac (`,hkw zay) "oiptn" wxta xn`ck .miyly jez leahl zcgtne ,dciledy

`ax dihn`e ,dzlge dcill miyly jez dlah

xn`c xity iz` `zyde .z`iqzi`e ,`qxrl

zclei ok m` ,opgei iax xn` in dz`x i`ce :dil

opgei iax xizi `l leahl zb`ec dzid `l elit`

.dz`x i`ce icin d`iven epi` dliah wtqc

zenaic ipy wxtc `iddk ,cgt oeyl Ð "fifa"e

edin .dipin dixa fifac eia` `irain `l :(`,ek)

`edy rnyn (a,ar migqt) "mixac el`" wxta

zia" wxtae ,"dipin dfifa eznai" iab ,zyea oeyl

mb edin ."dipin fifa ffan" :(`,aiw zenai) "i`ny

.zyea oeyl :yxit jexrae .cgt oeyl yxtl yi

øáçÐ 'ek zexit d`ln dxebn gipde zny

oikq `vnpe hgy" iab (`,i) oilegc `nw wxta

,i`ce icin `iven wtq oi` :inp xn`w "dnebt

ied `kdc meyn ,dgtye xagc jdn iziin `le

.i`ce icin `iven `lewl elit`e ,libxe aeh wtq

lah"c mzdc `idd iiez`l jiiy `l inp ikde

epiid mzdc ,i`ce icin `ivene wtq iz`c "dlre

.`xnegl iedc meyn

åúîäáyxitck ,eznda `wec Ð zlke`

Ð zlke` `idy dn lkc :qxhpewd

lek`l opaxcn xeq` mc` la` ,i`xr ixwin

dl iziine ,`ztqeza rnyn oke .raw zlik`

milay zial qipkd :(`,bi) dviac `nw wxta

oke .xehte ,i`xr odn lke` Ð dqir odn zeyrl

zegpna jixtc `de ."eznda" hwpcn inp rnyn

gexin" xn`wc i`n` (`,fq) "l`rnyi iax" wxta

:yexit ,"miqik ilra meyn ,xhet epi` iebd

gexin mcew miiebl oz`eaz oixkeny mixiyr

iaxk carc xyt` ,gexin xg` oipewe oixfege

,xehtle mixrdl lkeiy :yexit Ð `irye`

minkg elired dne ,dly uena d`eazd qipkiy

ciar :eyexit ikd !xeht ixnblc rnyn ?mzpwza

dn dnda lk`nc icinae ,`irye` iaxk dil

epi` iebd gexin i` edin .mzpwza minkg elired

iz` ,gexin mcew didy enk ,i`xr wx xhet

zexekac `nw wxt idliya oeir jixv j` .xity

oiprl lah i`ce iedc oeik :dyw `zyde .(a,`i)

,ziyixtck uena dqipkd elit` ,raw zlik`

edl opiaygc i`ce icin `ivene wtq iz` ikid

`iven wtqc :xninl `kile ?mipwezn zwfga

mewn lk" mzd xn`wc `d` dipin jixt (`,h) migqtc `nw wxta `dc ,opaxc i`ce icin

lk` wtqc ,dwica jixv Ð ung i`ce `d ,"dwica jixv oi` Ð my oiievn qlcxae dclegy

`zyde .`irye` iaxck ,`ed wtqe wtq :ipyne ,xagc jdn jixte ,i`ce icin `iven oi`

.`ziixe`c i`ce iedc ,elha `ly ixii` mzdc oizipznc :wgvi epiax xne`e !ibq `nlra lehaa `ziixe`cnc ,opaxc ied inp ung zwicae ,opaxc i`ce icin `ivenc `kd `pifg mewn lkn

.dndal `l` efg `lc jpda epiid ,mipwezn zwfga eedc `kd xn`wc `dc :wgvi epiax xne` cereéãë`l inp eznda elit` ,ziad ipt d`xy lahac rnyn Ð zlke` eznda `dzy

meyn ,`nh laha oiwilcn oi`" iab (`,ek zay) "oiwilcn dna"a opiyxcc :xnel yie ?d`pda xeq` didiy lah epivn `lc ,exyc ze`pd x`yn `py i`n :wgvi epiaxl dnize .dlk`

.dwlcd epiidc ,ok d`nh s` ,jli`e dnxd zryn `l` ,dzlik` :yexit Ð da jl oi` dxedh dn ,d`nh zg`e dxedh zg` ,xacn aezkd zenexz izya Ð "izenexz zxnyn z`" aizkc

oiire] .dnexz ipiyxk ezndal lik`n l`xyi oi`c opirny inp `kdne .ielik ly d`pd x`y lke ezndal lik`nl oicd `ede ,dnxd mcew dwlcda dxqzinc ,d`nhn dxedh xnb xcde

.["el oingn" ligznd xeaic `,cl migqt zetqez ceråúçôùádgty gwl :xn`wc (a,dlw zay) "dlinc xfril` iax" wxta gken oke ,dcila d`nhn dgtyc rnyn Ð wiqn ly

dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` :`icda inp `ipz mipdk zxezae .dpenyl lenip epi` Ð dcil d`nh en` oi`y lk :xn`w mzde .dpenyl lenipy "zia cili" edf Ð elv` dxarzpe

(a,f) zezixkc `nw wxtac .dl hwp ipixg` ab`e ,`ed `nlra `zknq` ,"dy`"n zxxgeyn dpi`l silic `dc d`xpe ."dy`" :xnel cenlz ?oipn zxxgeyn dpi`y oiae zxxgeyn oia

.my xikfn epi` zxxgeyn dpi`ye ,zxxgeyne zxeib `l` "dy`"n sili `l (a,cr zenai) "lxrd" wxtae ,`iz` "dl" "dl"c dey dxfbn rnynàáåodkc :mz epiax xne` Ð uivde odk

did `l o`kc ,cere ."en`e eia`"c `inec opirac ,miltpl oi`nhn mipdk oi`c mipdk zxeza xn`c .ze`nhl el did `l ,did aexw df odke ,did dzxiab lyc xn`p m` elit`c ,did dhey

.znd jxevl÷ôñ,xeal ltp oink dlihdy :ipyn i`n Ð cigid zeyxa i` ,xedh zg` `wtqa elit` Ð miaxd zeyxa i` ,i`w `kid xea i`de :xn`z m`e Ð 'ek `zry `idd edexxb

xne`e .wtqd df `iveny xninl ira i`ce icin elit`c rcze .i`cel aexwe ,libxd wtq ied qlcxae dcleg zxixbc :xnel yie ?`nh zeaxdl leki dz`y zewtq lk cigid zeyxac `ipzde

,gth gzet odixega `kil jgxk lrc .dlere zrwea d`nehe ,eilbx cbpk edexxb `nlc yegip Ð cigid zeyxa eid eilbx i`c ,miaxd zeyxa eid odkd ilbxc xnel jixvc :wgvi epiax

.libxd wtq ied edelk`e edexxbe ,cigid zeyxa odkd ilbxc :xnel yi cere .d`nehd `ian gth gzeta `de ,dxixb zlren i`n Ð `ki` ikc÷éñî.mizif wqen didy ,qxb j"nqa Ð
zyyege
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úñå dì Lé àlà íéîéì úñå dì ïéàL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤¥¨¤¤§¨¦¤¨¥¨¤¤
ïåék ,úBöéô÷ìå íéîéìäNòîácàúléî àéìz¯àîéà §¨¦§¦§¦¥¨¦§©£¤©§¨¦§¨¥¨

íéîéì úñå dì Lé ìáà .éàæç àìå õéô÷ àì¯äøeñà ¨¨¥§¨£©£¨¥¨¤¤§¨¦£¨
ìøáñ÷ ,LnL¯äðç øa øa äaø .àúééøBàc úBúñå §©¥¨¨©§¨§©§¨©¨©©¨¨

íéîéì úñå dì Lé eléôà :øîà¯øáñ÷ ,úøzeî¯ ¨©£¦¥¨¤¤§¨¦¤¤¨¨©
.ïðaøc úBúñå:ïðçBé éaøc déîMî ìàeîL áø øîà §¨§©¨©¨©©§¥¦§¥§©¦¨¨

úñå dì LiL äMà¯dzñå éîé áMçî dìòa ¦¨¤¥¨¤¤©§¨§©¥§¥¦§¨
éaøì àáéé øa ìàeîL áø déì øîà .äéìò àáe¨¨¤¨¨©¥©§¥©¥¨§©¦

,äcìé eléôà ïðçBé éaø øîà :àaààæéæácìaèîì? ©¨¨©©¦¨¨£¦©§¨¦§¦¨§¦§©
?ïðçBé éaø øîà éî äúàø éàcå ehà :déì øîà̈©¥©©©¨£¨¦£©©¦¨¨

ïðçBé éaø øîàc øîéà¯àì ÷ôñ äúàø ÷ôñ ¥©©£©©¦¨¨¨¥¨£¨¨¥Ÿ
äúàø øîBì àöîz íàå ,äúàø¯,äìáè àîéà ¨£¨§¦¦§¨©¨£¨¥¨¨§¨

äúàø éàcå ìáà¯øîéé éîäìáècdéì äåä ? £¨©©¨£¨¦¥¨§¨§¨£¨¥
.éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ,éàcåe ÷ôñ¯?àìå ¨¥©©§¥¨¥¦¦¥©©§¨

,úBøét äàìî äøeâî çépäå únL øáç :àéðúäå§¨©§¨¨¥¤¥§¦¦©§¨§¥¨¥
éða ïä eléôàïîBé¯àäå .ïéðweúî ú÷æça ïä éøä £¦¥§¥¨£¥¥§¤§©§¨¦§¨

÷ôñ ,ìáè éàcå ,àëä,øOeòî Bðéà ÷ôñ øOeòî ¨¨©©¤¤¨¥§¨¨¥¥§¨
!éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å¯éàcåe éàcå íúä §¨¨¥¨¥¦¦¥©©¨¨©©©©

áøãk ,àeäàðéðç:äàæBç àðéðç áø øîàc .äàæBç ¦§©£¦¨¨¨©£©©£¦¨¨¨
BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî BðéàL øáç ìò ä÷æç£¨¨©¨¥¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥

.ïweúîéaøãëå ,àeä ÷ôñå ÷ôñ :àîéà úéòaéàå §¨§¦¨¥¥¨¨¥§¨¥§¦§©¦
ìò íãà íéøòî :àéòLBà éaø øîàc .àéòLBà©£¨©£©©¦©£¨©£¦¨¨©
Bzîäa àäzL éãk ,dlL õBna dñéðëîe Búàeáz§¨©§¦¨©¤¨§¥¤§¥§¤§

.øNònä ïî äøeèôe úìëBà¯÷ôñ ïéà ,ézkàå ¤¤§¨¦©©£¥§©©¦¥¨¥
ìL BúçôLa äNòî :àéðúäå ?éàcå éãéî àéöBî¦¦¥©©§¨©§¨©£¤§¦§¨¤

÷éqîãçàïBnéøaïäk àáe ,øBaì ìôð äìéhäL , ©¦¤¨§¦¤¦¦¨¥¤©¨Ÿ¥
õéväåäNòî àáe ,äá÷ð íà øëæ íà òãéì Ba §¦¦¥©¦¨¨¦§¥¨¨©£¤

íéîëç éðôìeäeøäèåéðtî ,äcìeçLñìcøáe ¦§¥£¨¦§¦£¦§¥¤§¨©§§©
àëä àäå .íL íééeöî¯÷ôñ ,ìôð äìéhä éàcåc §¦¨§¨¨¨§©©¦¦¨¥¤¨¥

eäeøøbàì ÷ôñeäeøøbéãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å , §¨¨¥Ÿ§¨§¨¨¥¨¥¦¦¥
!éàcå¯àîéz àìàîéà àlà ,"øBaì ìôð äìéhä" ©©¨¥¨¦¦¨¥¤©¤¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dcp(iying meil)

eðL àì,[dzqe onf xar m` s`] dlral dxdh zwfga dy` lky Ÿ¨
àlàkíéîéì úñå dì ïéàLze`xl zeriaw dl oi`y ,xnelk ,cala ¤¨¤¥¨¤¤§¨¦

,dyrn `la mieqn meiaúBöéô÷ìå íéîéì úñå dì Lé àlà,eicgi ¤¨¤¨¤¤§¨¦§¦§¦
e ,dvtwy xg`l mei eze`a minrt yly dz`xyäNòîác ïåék¥¨¦§©£¤

àúléî àéìz,minia wx `le dyrna mb ielz dzqey -àì àîéà ©§¨¦§¨¥¨Ÿ
éàæç àìå õéô÷yie ,dz`x `le dzqe meia dvtw `ly xnel yi - ¨¦§Ÿ£©

.dzqe mei xar m` s` dxdh zwfga dcinrdlìáàm`dì Lé £¨¤¨
íéîéì úñåon dlra `ay mcew dzqe mei ribdy oeik ,cegl ¤¤§¨¦

,jxcdì äøeñà,LnLdnvr dwca `ly lk ,`id d`nh zwfgay £¨§©¥
:`xnbd zx`an .dxedh d`vne dzqe meiaøáñ÷`ped axúBúñå ¨¨©§¨

.àúééøBàc§©§¨
:zwleg drcíéîéì úñå dì Lé eléôà ,øîà äpç øa øa äaø,cegl ©¨©©©¨¨©£¦¤¨¤¤§¨¦

úøzeî:`xnbd zx`an .dzqe mei xar m` s` ,dlraløáñ÷dax ¤¤¨¨©
dpg xa xa.ïðaøc úBúñå§¨§©¨¨

dlral zxzen izn ,reaw zqe dl yiy dy` oic zx`an `xnbd
:jxca ezeida dzqe mei xaryk jxcd on `adìàeîL áø øîà̈©©§¥

úñå dì LiL äMà ,ïðçBé éaøc déîMî,reawdìòajxcd on `ad ¦§¥§©¦¨¨¦¨¤¤¨¤¤©§¨
dzñå éîé áMçîeli` dz`nehn xdhdl xak dlki m` aygn - §©¥§¥¦§¨

[dzqe mein mini dray exar m` epiide ,dzqe meia dz`xàáe¨
äéìòep`y ,`id dxedh zwfgay ,`id dxedh m` dl`yl `la ¨¤¨

.[dxdhpe dlah xak ,dzqe meia dz`x m` s`y mixne`
:df oic xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdøa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©

,àaà éaøì àáéém`dïðçBé éaø øîàepic z`eléôàly dlraa ¥¨§©¦©¨¨©©¦¨¨£¦
äcìé,dxrp -ìaèîì àæéæáccr zlaeh dpi`e ,leahl dyeay - ©§¨¦§¦¨§¦§©

.leahzy dail l` xacie dlra dqiitiy
déì øîà,`a` iaxäúàø éàcå eèàepl reciy ote`a ike - ¨©¥¨©©¨£¨

d`nhpe mc dz`xyïðçBé éaø øîà éîyi mini dray exar m`y ¦¨©©¦¨¨
`lde ,dlah i`ceay zelzlïðçBé éaø øîàc øîéàlky dy`a ¥©§¨©©¦¨¨

df ixde ,dzqe mei xary wx `ed epzrici÷ôñ`ny÷ôñ äúàø ¨¥¨£¨¨¥
,äúàø øîBì àöîz íàå ,äúàø àì,dz`x m` s`e ,xnelkàîéà Ÿ¨£¨§¦¦§¨©¨£¨¥¨

xaky xnel yi -,äìáèdze` micinrny opgei iax xn` okle ¨§¨
.dxedh zwfgaìáàc ote`a,äúàø éàcå`id zxbea m` elit` £¨©©¨£¨

,leahl dyea dpi`yøîéé éîxn`i in -,äìáèce÷ôñ déì äåä ¦¥©§¨§¨£¨¥¨¥
dliahéàcåå,d`nhpy epl reci ixdy ,d`nehåy `ed llkdïéà §©©§¥

àéöBî ÷ôñxacéàcå éãéîepi` opgei iax ly epicy oeike .ely ¨¥¦¦¥©©
l oi` ok m` ,d`nhp m` wtqy ote`a `l`,dxrpl zxbea oia wlg

yi dz`x m` s`y mini exary lk ,leahl dyead dxrpa mbe
.[dxdh zwfga dcinrdl yi ,dlahy xnel

xen`d llkd z` zxzeq `id m` dpce `ziixa d`ian `xnbd
:xeqi` i`ce icin `iven xzid wtq oi`yàìå`iven wtq oi` ike - ¨Ÿ

,i`ce icinøáç ,àéðúäålr on`p zeidl envr lr laiwy in-] §¨©§¨¨¥
[zexyrndçépäå ,únLeziaaäøeâî[d`eaz ly xve`-]äàìî ¤¥§¦¦©§¨§¥¨

,ïîBé éða ïä eléôà ,úBøétdxnbp df meia wxy xkip m` s` xnelk ¥£¦¥§¥¨
,xyrna eaiigzpe ozk`lnïéðweúî ú÷æça ïä éøämixyern - £¥¥§¤§©§¨¦

.[zny mcew mpwiz xagdy zelzl yiy ,dlik`a mixzene
:`xnbd zniiqnàëä àäå,xagd zexitazexitdcìáè éàcåod §¨¨¨©©¤¤

e ,ozk`ln dxnbpe od oigxenny ep` mi`ex ixdy ,mzligzn÷ôñ̈¥
øOeòî,xagd ici lréúà÷å ,øOeòî Bðéà ÷ôñ`ae -÷ôñ`ny §¨¨¥¥§¨§¨¨¥¨¥
mxyiréàcå éãéî àéöBîewtqy ixd .dlik`a zexitd xizne ,lah ¦¦¥©©

.xeqi` i`ce icin `iven xzidl aeh
:`xnbd zvxznàeä éàcåå éàcå íúäi`ce icin `iveny i`ce - ¨¨©©§©©

xagd mxyir i`cea jk ,xyrna eaiigzd i`cey myky ,`ed
,zny mcewìò ä÷æç ,äàæBç àðéðç áø øîàc ,äàæBç àðéðç áøãk¦§©£¦¨¨¨§¨©©£¦¨¨¨£¨¨©

.[ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî BðéàL øáç̈¥¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨
:xg` ote`a dgec `xnbd,àîéà úéòaéàåze`ce oi` m` s` §¦¨¥¥¨

icin `iveny wtq o`k oi` mewn lkn ,zexitd z` xyir xagdy
`l` ,i`ce,àeä ÷ôñå ÷ôñdxnbp d`eazdy mi`ex ep`y s`y ¨¥§¨¥

llkl mlern d`a `ly xnel cv yi ,ziaa `id ixde dzk`ln
.zexitd xizdl ick xagd dxyir m` wtqa ic okle ,lah aeig

å`ed wtqd cvbdp `nyxagdéaø øîàc ,àéòLBà éaøãë §¦§©¦©§¨§¨©©¦
Búàeáz ìò íãà íéøòî ,àéòLBàjxca bedpl mc`l xzen - ©§¨©£¦¨¨©§¨

,dxezd on xyrna aiigzz `l ez`eazy ick dnxrdålr z`f §
y icidlL õBîa dñéðëîcixtiy mcew zial d`eazd z` qipkn - ©§¦¨©¤¨

,ziaa dzk`ln z` xnebe ,ywdn mipirxbdBzîäa àäzL éãk§¥¤§¥§¤§
úìëBàd`eazdnøNònä ïî äøeèôez` xyrl jxhvi `le - ¤¤§¨¦©©£¥

`l` lg xyrn aeig oi`y meyn ,mrhde .dzlik` mcew zexitd
d e`x m`xg`l [egzt jxc zial eqpkpy epiide] ziad ipt zexit

dk`ln xnb mcew zial dqpkpy ef d`eaze ,mzk`ln dxnbpy
dpnn lek`l mc`l exq` minkgy `l` ,xyrna zaiig dpi`
z` mle`e .i`xr zlik` dpnn lek`l el exizde raw zlik`
dnda zlik`y itl ,dlecb zenka s` dlik`dl el xzen eznda
yiy oeik ,dzrn .[i`xr zlik`l zaygp ,`idy zEnM lka©
zexitd zk`ln z` xnbe ,jk bdp mb zny xagd `ny wtzqdl
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dcp(iying meil)

eðL àì,[dzqe onf xar m` s`] dlral dxdh zwfga dy` lky Ÿ¨
àlàkíéîéì úñå dì ïéàLze`xl zeriaw dl oi`y ,xnelk ,cala ¤¨¤¥¨¤¤§¨¦

,dyrn `la mieqn meiaúBöéô÷ìå íéîéì úñå dì Lé àlà,eicgi ¤¨¤¨¤¤§¨¦§¦§¦
e ,dvtwy xg`l mei eze`a minrt yly dz`xyäNòîác ïåék¥¨¦§©£¤

àúléî àéìz,minia wx `le dyrna mb ielz dzqey -àì àîéà ©§¨¦§¨¥¨Ÿ
éàæç àìå õéô÷yie ,dz`x `le dzqe meia dvtw `ly xnel yi - ¨¦§Ÿ£©

.dzqe mei xar m` s` dxdh zwfga dcinrdlìáàm`dì Lé £¨¤¨
íéîéì úñåon dlra `ay mcew dzqe mei ribdy oeik ,cegl ¤¤§¨¦

,jxcdì äøeñà,LnLdnvr dwca `ly lk ,`id d`nh zwfgay £¨§©¥
:`xnbd zx`an .dxedh d`vne dzqe meiaøáñ÷`ped axúBúñå ¨¨©§¨

.àúééøBàc§©§¨
:zwleg drcíéîéì úñå dì Lé eléôà ,øîà äpç øa øa äaø,cegl ©¨©©©¨¨©£¦¤¨¤¤§¨¦

úøzeî:`xnbd zx`an .dzqe mei xar m` s` ,dlraløáñ÷dax ¤¤¨¨©
dpg xa xa.ïðaøc úBúñå§¨§©¨¨

dlral zxzen izn ,reaw zqe dl yiy dy` oic zx`an `xnbd
:jxca ezeida dzqe mei xaryk jxcd on `adìàeîL áø øîà̈©©§¥

úñå dì LiL äMà ,ïðçBé éaøc déîMî,reawdìòajxcd on `ad ¦§¥§©¦¨¨¦¨¤¤¨¤¤©§¨
dzñå éîé áMçîeli` dz`nehn xdhdl xak dlki m` aygn - §©¥§¥¦§¨

[dzqe mein mini dray exar m` epiide ,dzqe meia dz`xàáe¨
äéìòep`y ,`id dxedh zwfgay ,`id dxedh m` dl`yl `la ¨¤¨

.[dxdhpe dlah xak ,dzqe meia dz`x m` s`y mixne`
:df oic xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdøa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©

,àaà éaøì àáéém`dïðçBé éaø øîàepic z`eléôàly dlraa ¥¨§©¦©¨¨©©¦¨¨£¦
äcìé,dxrp -ìaèîì àæéæáccr zlaeh dpi`e ,leahl dyeay - ©§¨¦§¦¨§¦§©

.leahzy dail l` xacie dlra dqiitiy
déì øîà,`a` iaxäúàø éàcå eèàepl reciy ote`a ike - ¨©¥¨©©¨£¨

d`nhpe mc dz`xyïðçBé éaø øîà éîyi mini dray exar m`y ¦¨©©¦¨¨
`lde ,dlah i`ceay zelzlïðçBé éaø øîàc øîéàlky dy`a ¥©§¨©©¦¨¨

df ixde ,dzqe mei xary wx `ed epzrici÷ôñ`ny÷ôñ äúàø ¨¥¨£¨¨¥
,äúàø øîBì àöîz íàå ,äúàø àì,dz`x m` s`e ,xnelkàîéà Ÿ¨£¨§¦¦§¨©¨£¨¥¨

xaky xnel yi -,äìáèdze` micinrny opgei iax xn` okle ¨§¨
.dxedh zwfgaìáàc ote`a,äúàø éàcå`id zxbea m` elit` £¨©©¨£¨

,leahl dyea dpi`yøîéé éîxn`i in -,äìáèce÷ôñ déì äåä ¦¥©§¨§¨£¨¥¨¥
dliahéàcåå,d`nhpy epl reci ixdy ,d`nehåy `ed llkdïéà §©©§¥

àéöBî ÷ôñxacéàcå éãéîepi` opgei iax ly epicy oeike .ely ¨¥¦¦¥©©
l oi` ok m` ,d`nhp m` wtqy ote`a `l`,dxrpl zxbea oia wlg

yi dz`x m` s`y mini exary lk ,leahl dyead dxrpa mbe
.[dxdh zwfga dcinrdl yi ,dlahy xnel

xen`d llkd z` zxzeq `id m` dpce `ziixa d`ian `xnbd
:xeqi` i`ce icin `iven xzid wtq oi`yàìå`iven wtq oi` ike - ¨Ÿ

,i`ce icinøáç ,àéðúäålr on`p zeidl envr lr laiwy in-] §¨©§¨¨¥
[zexyrndçépäå ,únLeziaaäøeâî[d`eaz ly xve`-]äàìî ¤¥§¦¦©§¨§¥¨

,ïîBé éða ïä eléôà ,úBøétdxnbp df meia wxy xkip m` s` xnelk ¥£¦¥§¥¨
,xyrna eaiigzpe ozk`lnïéðweúî ú÷æça ïä éøämixyern - £¥¥§¤§©§¨¦

.[zny mcew mpwiz xagdy zelzl yiy ,dlik`a mixzene
:`xnbd zniiqnàëä àäå,xagd zexitazexitdcìáè éàcåod §¨¨¨©©¤¤

e ,ozk`ln dxnbpe od oigxenny ep` mi`ex ixdy ,mzligzn÷ôñ̈¥
øOeòî,xagd ici lréúà÷å ,øOeòî Bðéà ÷ôñ`ae -÷ôñ`ny §¨¨¥¥§¨§¨¨¥¨¥
mxyiréàcå éãéî àéöBîewtqy ixd .dlik`a zexitd xizne ,lah ¦¦¥©©

.xeqi` i`ce icin `iven xzidl aeh
:`xnbd zvxznàeä éàcåå éàcå íúäi`ce icin `iveny i`ce - ¨¨©©§©©

xagd mxyir i`cea jk ,xyrna eaiigzd i`cey myky ,`ed
,zny mcewìò ä÷æç ,äàæBç àðéðç áø øîàc ,äàæBç àðéðç áøãk¦§©£¦¨¨¨§¨©©£¦¨¨¨£¨¨©

.[ïweúî BðéàL øác Bãé úçzî àéöBî BðéàL øáç̈¥¤¥¦¦©©¨¨¨¤¥§¨
:xg` ote`a dgec `xnbd,àîéà úéòaéàåze`ce oi` m` s` §¦¨¥¥¨

icin `iveny wtq o`k oi` mewn lkn ,zexitd z` xyir xagdy
`l` ,i`ce,àeä ÷ôñå ÷ôñdxnbp d`eazdy mi`ex ep`y s`y ¨¥§¨¥

llkl mlern d`a `ly xnel cv yi ,ziaa `id ixde dzk`ln
.zexitd xizdl ick xagd dxyir m` wtqa ic okle ,lah aeig

å`ed wtqd cvbdp `nyxagdéaø øîàc ,àéòLBà éaøãë §¦§©¦©§¨§¨©©¦
Búàeáz ìò íãà íéøòî ,àéòLBàjxca bedpl mc`l xzen - ©§¨©£¦¨¨©§¨

,dxezd on xyrna aiigzz `l ez`eazy ick dnxrdålr z`f §
y icidlL õBîa dñéðëîcixtiy mcew zial d`eazd z` qipkn - ©§¦¨©¤¨

,ziaa dzk`ln z` xnebe ,ywdn mipirxbdBzîäa àäzL éãk§¥¤§¥§¤§
úìëBàd`eazdnøNònä ïî äøeèôez` xyrl jxhvi `le - ¤¤§¨¦©©£¥

`l` lg xyrn aeig oi`y meyn ,mrhde .dzlik` mcew zexitd
d e`x m`xg`l [egzt jxc zial eqpkpy epiide] ziad ipt zexit

dk`ln xnb mcew zial dqpkpy ef d`eaze ,mzk`ln dxnbpy
dpnn lek`l mc`l exq` minkgy `l` ,xyrna zaiig dpi`
z` mle`e .i`xr zlik` dpnn lek`l el exizde raw zlik`
dnda zlik`y itl ,dlecb zenka s` dlik`dl el xzen eznda
yiy oeik ,dzrn .[i`xr zlik`l zaygp ,`idy zEnM lka©
zexitd zk`ln z` xnbe ,jk bdp mb zny xagd `ny wtzqdl
jkle ,lah wtq md eizexity `vnp ,ziad ipt zii`x xg`l wx
i`cey dy`a la` .lah wtq icin `iven xyir `ny wtqd
i`ce icin `iven [xzid i`cel aexw elit`] wtq oi` ,d`nhp
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[mewnïäk àáe ,øBaì ìôð äìéèäLcg`Ba õéöäåickíà òãéì ¤¥¦¨¥¤©¨Ÿ¥§¥¦¥©¦
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:`xnbd zniiqn .odkd uivdyìôð äìéèä éàcåc àëä àäåxeal §¨¨¨§©©¥¦¨¤¤
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dcp(iyiy meil)

dlihdìôð ïéîk`ln xity e` ,ltp df did m` wtq xnelk ,xeal §¦¥¤
icin `iven dxixbd wtqy ,wtq icin `ivend wtq df ixde ,gex

.d`neh wtq
:`xnbd dywnéðz÷ äá÷ð íà øëæ íà òãéì àäårnyne ,`ziixaa §¨¥©¦¨¨¦§¥¨¨¨¥

xexay.reci did `l epin wxe ,ltp didy
e ,dpeyla dxviw `ziixad :`xnbd zayiinïäk àáe ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨Ÿ¥

äìétä ìôð íà òãéì Ba õéöäå,dxdhe d`neh ini zepnl dilre §¥¦¥©¦¥¤¦¦¨
äìétä çeø íà.zepnl dkixv dpi`eøîBì éöîz íàåd`xi m`e - ¦©¦¦¨§¦¦§¥©

y,äìétä ìôðopeaziòãéì,epin.äá÷ð íà øëæ íà ¥¤¦¦¨¥©¦¨¨¦§¥¨
odkd exdihy jkn gikedl yiy `xnbd ziiyewl sqep uexiz

:i`ce icin `iven wtqy xeal uivdy,àîéà úéòaéàåmpn` §¦¨¥¥¨
mpn` ,xeal ltp i`ce dlihd dgtydíééeöî ñìcøáe äcìeçc ïåék¥¨§§¨©§§©§¦

íL,xeaa,eäeøøb éàcåicin `ived i`cey `vnpe ,jka mzwfgy ¨©©§¨
.i`ce

e` `ziixe`cn `ed 'zezqe' oic m`d mi`xen` ewlgp (.eh) lirl
:dfa daiyid inkg wtq d`ian `xnbd .opaxcnáøî dépéî eòä¦¥¥©

,ïîçðm`dàúééøBàc úBúñåon `id zqed zra dwicad zaeg - ©§¨§¨§©§¨
`id ixd ,mc d`vn `le dzqe zra dwca m` `weec okle ,dxezd

g`l dwcay s` ,dwca `l m` la` ,dxedhdz`vne onf x
,wtqn d`nhy ipiqn dynl dkld ,dxedhonfa dz`xy dwfgy

.ca`pe mcd ltpy `l` ,dzqeBàwx `ed dwicad aeig `ny
n,ïðaøc.`id dxedh zwfga ,dzqe zra dwca `le dxar m`e §©¨¨

:wtqd z` hyet ongp axïéøáç àðeä øîàcî ,eäì øîàjkn - ¨©§¦§¨©¨©§¦
epxag `ped ax xn`y,áøc déîMîyúñå dì LiL äMà,reaw ¦§¥§©¦¨¤¤¨¤¤

ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå,dnvróBqáìedpey`x dwicaae - §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§©
,dzqe zper dxary xg`l dnvr dwcayäúàø,mcúLLBç ¨£¨¤¤

dzñåìdrbpy zexdh lk d`nhne ,dzqe onfa xak dz`x `ny - §¦§¨
,f`n mdaúLLBçåmbdúéiàøìmcew zrl zrn dz`x `ny - §¤¤¦§¦¨¨

dwca m` okle .f`n mda drbpy zexdh lk d`nhne ,dzii`xl
mda drbpy zexdhd mb mi`nhn ,dzqel zrl zrn jeza dnvr
ax oiade] dzii`xl zrl zrn jez mda drbpy lk ,dzqe mcew
dzqe onf xg`ly dzwicaa mc dz`x `l m` mb oicd oky ongp
.[jli`e dzqe onfn mda drbpy zexdh lk d`nhn `id ixdy

àîìày gikedl yi -,àúééøBàc úBúñålk ,opaxcn wx eli`y ©§¨§¨§©§¨
.zqed onfa dnvr dwca `ly s` dxedh dzqe xary

:ongp ax zaeyza xg` gqep,éøîàc àkéà,eäì øîà÷ éëäyi ¦¨§¨§¦¨¦¨¨©§
,jk ax mya `ped ax ixacn wiicläúàøc àîòèm` `weec - ©£¨§¨£¨

,dzqe onfn rxtnl zexdh lk mi`nhn ,onf xg`l dz`x
,mcd z`ven dzid mb f` dwca eli`y milezyäúàø àì àä̈Ÿ¨£¨

,onf xg`lïéLLBç ïéàoi`e ,mcd ca`pe dzqe onfa dz`x `ny ¥§¦
.jli`e dzqe zryn mda drbpy zexdh mi`nhnúBúñå àîìà©§¨§¨

,ïðaøcdzqe onfa dnvr dwca `ly lk ,md `ziixe`cn eli`y §©¨¨
onfn dze`nhle ,epnfa `a mcdy zelzl yi ,dxedh d`vne

.onf xg`l dz`x `l m` s` ,dzqe
dnvr dwca `ly dy` oica l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:onf xg`l dwcae ,dzqe zryaúñå dì LiL äMà ,øîzéà,reaw ¦§©¦¨¤¤¨¤¤
ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå,dnvróBqáìeonf xg`le -.ä÷ãa §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§©¨§¨

,áø øîàm`,äàîè úàöîe ä÷ãa`id ixd,äàîèz`vn m`e ¨©©¨§¨¨¨§¥¨§¥¨
,äøBäè`id ixd,äøBäèca`pe dzqe onfa dz`xy miyyeg oi`e §¨§¨
.mcd

:zwleg drcäàîè énð ,äøBäè úàöîe ä÷ãa eléôà ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¦¨§¨¨¨§¨©¦§¥¨
,jli`e dzqe onfnéðtîdwfgyçøBàL[mcd zii`x-]Bpîæa ¦§¥¤¥©¦§©

reawd.àä
:zezqe oic ceqia l`enye ax zwelgn zelzl dqpn `xnbdàîéì¥¨

øîc ,éâìôéî÷ úBúñåal`enyy -øáñzezqe,àúééøBàcs` okle §§¨¨¦§§¦§©¨©§©§¨
.d`nh `id ixd ,dxedh z`vn m`øîeaxe -øáñzezqe,ïðaøc ©¨©§©¨¨

dnvr dwca `ly s` ,dxedh `id ixd dxedh z`vny lk okle
.dzqe zrya
:`xnbd dgec,àúééøBàc úBúñå àîìò éleëc ,àøéæ éaø øîà,`l` ¨©©¦¥¨§¥¨§¨§¨§©§¨

ïàkk epiid ,dxedh d`vnyk ax dxdihy dn -dîöò ä÷ãaL ¨¤¨§¨©§¨
úñå øeòéLkeli`y oeik dxedh okle ,dzqe onfl jenq cin - §¦¤¤

.zrk dwicaa mcd z`ven dzid i`cea dzqe zrya dz`x
,ynn dzqe zrya dnvr dwca `ly oeiky xaeq l`eny mpn`

e .mcd ca`pe f` dz`xy miyyegïàkoeiky lirl exn`y dne - ¨
`id ixd dzqe zrya dnvr dwca `ly lk `ziixe`c zezqey

k epiid ax ixacl ,d`nhúñå øeòéLk dîöò ä÷ãa àlL,dzqel ¤Ÿ¨§¨©§¨§¦¤¤
.onf xg`l `l`
:zxg` dhiyéâìôéî÷ eäééôeb úBúñåa ,øîà ÷çöé øa ïîçð áøax ©©§¨©¦§¨¨©¦§¨©§¨¦§§¦

,l`enyeøîcl`enyy -,àúééøBàc úBúñå øáñ`ly lk okle §©¨©§¨§©§¨
.d`nh `id ixd ,dxedh z`vne dzqe zrya dnvr dwcaøîe- ©

axe,ïðaøc úBúñå øáñs`] dzqe xg` dnvr dwca m` okle ¨©§¨§©¨¨
.dxedh `id ixd ,dxedh z`vne [onf xg`l

:zezqe oic ceqia mi`pz ewlgp xaky `ian zyy axáø øîà̈©©
,éàpúk ,úLL,`ziixaa epipyy,øîBà øæòéìà éaøxary dy` ¥¤§©¨¥©¦¡¦¤¤¥

,dwica `la dzqe,äcð äàîègxe` dwfge ,`ziixe`c zezqey §¥¨¦¨
.`a epnfa÷ãaz ,øîBà òLBäé éaøåd`vn m`e ,dzqe xg`l §©¦§ª©¥¦¨¥

m` la` ,dzqe zryn rxtnl d`nh `id ixd ,d`nh dnvr
.opaxc zezqey ,dxedh `id ixd dxedh dnvr d`vn

:dfa ewlgp mitqep mi`pzy d`ian `xnbd,éàpz éðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥
,øîBà øéàî éaø ,àéðúc,dwica `la dzqe xar.äcð äàîè §©§¨©¦¥¦¥§¥¨¦¨
÷ãaz ,íéøîBà íéîëçårxtnl d`nh ,d`nh d`vn m`e zrk ©£¨¦§¦¦¨¥

zezqey ,dxedh `id ixd dxedh d`vn m` la` ,dzqe zryn
.opaxc

:dpyna mb dxkfed xi`n iax zhiyy d`ian `xnbd,ééaà øîà̈©©©¥
àðéðz énð ïðà óà,`ziixe`c zezqe xi`n iax zrclyïðúcoldl) ©£©©¦§¦¨¦§©

,(.hläúéä íà ,øîBà øéàî éaødy`daàáçncgt zngn ©¦¥¦¥¦¨§¨©©£¥
,miliig ly qiib e` mihqilä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå,dnvr §¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨
`id ixd ,dzqe zry dxare,äøBäèzrya dz`xy miyyeg oi`e §¨

oeik ,dzqe.íéîcä úà ú÷lñî äãøçL,wiicl yieàîòèdxedhy ¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦©£¨
meyn `edäãøç àkéàc,minc zwlqnd,äãøç àkéì àälk §¦¨£¨¨¨¥¨£¨¨

,dwica `la dzqe onf xary,äàîèdwfgy ,mc d`vn `ly s` §¥¨
,`a epnfa gxe`àîìàxi`n iax zrcly.àúééøBàc úBúñå ©§¨§¨§©§¨

zwelgna ztqep mi`pz zwelgn zelzl yi m`d zxxan `xnbd
:opaxc e` `ziixe`c zezqe m`éâéìt énð àäa éàpz éðä àîéì- ¥¨¨¥©¨¥§¨©¦§¦¦

,zezqe oic ceqia ewlgp el` mi`pz mby xnel yi m`d,àéðúc§©§¨
äkî úîçî íc äàBøä,mewn eze`a dl yiyeléôàdz`xCBúa ¨¨¨¥£©©¨£¦§

dúcð éîédper onfa epiide ,dzqe mc ze`xl dlibxy minia - §¥¦¨¨
,reawd dzqe onfa e` ,zipepia,äøBäè,dzkna mcd lk milezy §¨

,`nhn epi`y,øîBà éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøácoi` m` ok` ¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©¦¥
zngn mc dz`xe zipepia dper onf xar m` s` ,reaw zqe dl

mpn` ,dxedh `id ixd ,dknúñå dì Lé íàmc dz`xe ,reaw ¦¤¨¤¤
,zqed onfadzñåì úLLBçrny yeygl dl yi -dknd mca axe ¤¤§¦§¨

:`xnbd zniiqn .d`nhe ,zecip mcøîc ,éâìôéî÷ àäa ,åàì éàî©¨§¨¨¦§§¦§©
iaxy -,àúééøBàc úBúñå øáñyi dzqe onfa dz`xy lk okle ¨©§¨§©§¨

,dknd mca axern zecip mcy yeygløîeoa oerny oaxe - ©
l`ilnb,ïðaøc úBúñå ,øáñ,dkn mca mcd lk milez okle ¨©§¨§©¨¨
.dxedhe

:`xnbd dgecàì ,àðéáø øîà`l` ,ewlgp jkaàîìò éleëc ¨©©¦¨Ÿ§¥¨§¨
mixaeq,ïðaøc úBúñå,`ed dkn mc mcd lky zelzl yieàëäå §¨§©¨¨§¨¨

,dkn dl yiy ef dy` iable -éâìôéî÷ àîè BîB÷î øB÷îaoica - §¨§¨¥¨¦§§¦
mewnl aygp `ed m`d ,ewlgp dy`a mincd xewn `edy mgxd
iptn `nh mcl aygp my jxc `veid dkn mc s` okle ,`nh

.ea rbpy,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaød mpn`äøBäè äMàz`nehn ©¨¦§¤©§¦¥¨©¦¨§¨
,`ed dkn mc lkdy milezy ,dcpåmle`íãdkndàîè,`ed §¨¨¥

meynéúà÷c`ay -øB÷î Cøc`nhn ez`iviae ,`nh enewny §¨¨¥¤¤¨
.axr z`neh dy`d z`úñåì úLééç éà ,éaø déì øîàåm` - §¨©¥©¦¦¨§©§¤¤

ok m` ,dknd mca axernd zqe mcl dz` yyegäàîè énð äMà¦¨©¦§¥¨
,[mini zray] dcp z`neh,úñåì úLééç àì éàåz`nih `l ixdy §¦Ÿ¨§©§¤¤
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צמשך בעמוד הז



רמה oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtdcip
ìôð ïéîë.`ed ltp e`l `xwirn `nlcc ,`ed wtqe wtq jkld Ðåäåøøâ éàãåjkld Ð

.`ed i`cee i`ceïðáøã åà àúééøåàã úåúñådzqe zrya dwica irac ol `niiwc `d Ð

,dxedh dz`vne onf xg` dwca elit`e ,d`nh Ð dwca `l m`c ,`id `ziixe`c Ð

Ð dwca `l m`e ,dekxv`c `ed opaxc e` .rwxwl ltpe i`fg mce ,`a epnfa gxe`c

.dxedhäúàø óåñáìådpey`x dwicaa Ð

.d`nh dz`vne ,onf xg`l dnvr dwcay

äúééàøì úùùåçå äúñåì úùùåçonf m` Ð

opi`nhn Ð dzii`x ly zrl zrn mcew dzqe

m`e .`a epnfa `nlc ,jli`e dzqec zexdh

`lc ,dzqel mcew dzii`x ly zrl zrn

Ð zrl zrn dzii`x cr dzqe zryn dzdy

`we .zrl zrn d`nhe ,dii`x xza opilf`

dz`vne dwca m` inp oicd `edc oizrc `wlq

Ð dz`x hwpc `de ,dzqel zyyegc dxedh

."dzii`xl zyyege" xninl irac meynàîòè
äúàøãdz`vn dpey`x dwicaac oeikc Ð

ded dzqe zrya inp dwca m` ,d`nh

.`gkynàîìò éìåëãdcen ax elit` Ð

dz`vnac xn`wc `de ,`ziixe`c zezqec

ly zqe xeriya dwcayk ,dxedh Ð dxedh

l`enye .`gkyn ded mc ded i` i`cec ,dzqe

li`ed ,`a epnfa gxe`c ,d`nh ikd elit` :xaq

.ynn zqe zrya dwca `leä÷ãá àìù ïàëå
'åë äîöòzezqe lirl xn`wc `d Ð

dwca `lya Ð axl elit` d`nhe ,`ziixe`c

dz`vne dwca jk xg`e ,zqe xeriya dnvr

`cg xn` xnc :ixn`c `ki`e .d`nh Ð dxedh

.ibilt `le ,`cg xn` xneäãð äàîèm` Ð

.`ziixe`c zezqe :xaqw ,dwca `le dzqe ribd

÷ãáúd`nh Ð d`nh dz`vn dzqe xg`l Ð

.dxedh Ð dxedh ,dzqe zrynéîð ïðà óà
àðéðú.`ziixe`c zezqe xi`n iaxlc Ðàáçîá

.zyleae oihqil cgt zngn Ðíã äàåøä
äëî úîçî.dirna dl yiy Ðéîé êåúá åìéôà

äúãð,ze`xl dcenl `idy minia ,xnelk Ð

.dzqe zry e` dzper zry epiidcäøåäèÐ

.mewn eze`ay dkna opilzcúñå äì ùé íà
äúñåì úùùåçreaw zqe dl oi`yk ,xnelk Ð

dlez Ð dzper dxary it lr s`y jl `picen

meia dz`xe ,reaw zqe dl yi m` la` .dkna

,dzqeztih `ny opiyiig Ð dkn zngn elit`

.ea zaxern dcpàîè åîå÷î`ad mc lke Ð

a` ied Ð dcp mc epi` elit`e ,my jxc

drbp m`e ,axr z`neh mc` `nhl ,d`nehd

lwdle .'ek iax dil xn`we .mi`nh Ð zexdha

,zqe dl yi m` :xn`w ikde ,`a eixac lr

Ð dzqe iptn d`nhl xne` dz` m` xnelk

z`neh d`nhl jl yi ,xnelk ,dzqel zyyeg

dz` ixdy ,jkl yyeg jpi`e li`ede .dray

.d`neh dl oi` aey ,dcp meyn dxedh xne`

äðùîíéãò éðù,yinyz lk lr miycg Ð

.mda oiirz xgnle ,eixg`l cg`e eiptl cg`åà
øðä øåàì ùîùúcr yinyz xg`l wecaze Ð

.ea dgpwyäìéìä ìë íéãò éðùá äéãyinyz xg`l cg`e ,oey`x yinyz iptl cg` Ð

zial oia i`ny zial oia Ð ipiae ipia i`fg i` drci `le ,zynync ab lr s`e .oexg`

.zexdh xnegl `l` wecal ekxved `lc ,ol ztki` `l lld
àøîâ
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úùùåçåiaxk ol `niiwc ab lr s` .zrl zrn oiprl :i"yx yxit Ð dzii`xl

`nhnc dcen zqe zrya `ly Ð dzry dic zqe dl yiy dy`c ,`qec

.dpiipnl zlwlewn `dzy oiprl ixiin `kdc :xnel yi cere .rxtnlàîìàzezqe

`le ,dzii`xl zyyegc opireny`l Ð "dz`x" hwpc `d :xaq `zyd Ð `ziixe`c

`ede .zqed onfn dz`x i`ce eli`k dl opiayg

:xn`z m`e .zyyeg Ð dz`x `l ikc oicd

`lde ,`ziixe`c zezqec gikedl dvex j`id

Ð eiykr dz`xc oeik ,opaxc zezqe i` elit`

ilin ipd :xnel yie ?wtqn zqed onfn mb d`nh

.`ied `l dpiipnl zlwlewn la` ,zexdhl

àîìàlirlc :xn`z m`e Ð opaxc zezqe

`l` epy `l :`ped ax xn` (`,eh)

zezqe `nl` ,'ek dzqe zry ribd `ly

dinyn xn`w `kdc :xnel yie !`ziixe`c

`ki` axc `ail`e ,dil `xiaq `l dile ,axc

iz` lirl :inp i` .zepeyl ipy onwl`pyilk

.`kdc `nwáøåzezqea xn` wgvi xa ongp

,opaxc zezqec dkldc d`xp Ð ibilt ediiteb

dil zi` d`xza `edc wgvi xa ongp ax `dc

zexeka) "xeka yi" wxtae ,opaxc zezqe axlc

iaxk ol `niiwc :cere .ixeqi`a axk wiqt (a,hn

iabl minkgke ,xfril` iax iabl jenqac ryedi

"mizek zepa" wxta opzc ab lr s`e .xi`n iax

zry ribd ,`agna dzidc `yixa (`,hl dcp)

d`xp mewn lkn ,d`nh Ð dwca `le dzqe

:cere .ziyixtck ,opaxc zezqe ied dkldc

iaxk (my) "mizek zepa" wxta dl iwenc `ki`c

epiaxe i`g` axc zezl`ya wqt oke .xi`n

dwca `le ,zqe dl yiy dy` jklid .l`ppg

dxedh dz`vne dwca jk xg`e ,dzqe zrya

dkixv dlgzkl d`xp edine .dlral dxedh Ð

.zqed zrya wecal

øîå`wecc d`xp Ð opaxc zezqe xaq

elit`e ,dknd on df mc `ay zybxna

Ð `ziixe`c zezqe i` ,`ed zqe onf m` ikd

m` la` .mcd `a xewnd on mb `ny opiyiig

d`nh Ð dknd on mc z`ivi zybxn dpi`

,ikd e`l i`c .dzqe onf `ed m` ,`nlr ilekl

dkn mcew `lde ,dcp `dz `l mlerl ike

.zqe dl dedøå÷îáÐ ibltinw `nh enewn

"zwepiz" yixa dinrhl l`ilnb oa oerny oaxe

mixzqd zia z`nehc ab lr s`e .(`,eq dcp)

inp xn` (a,dp dcp) "dcpd mc" wxtae ,`id

lr s` `nh xn`w `kde ,ziriax ira mcc

"otec `vei" wxta opixn`ck ,ziriax `kilc ab

zeilbxn itih izyk rifdy xewn :(a,`n dcp)

.`ed ipiqn dynl dkld `kd `ny .d`nh Ð

.dxedh Ð dy`de ,`nh Ð xewndy ,rcz

úéálr micr ipy dkixv mixne` i`ny

,miycg micr ipy :i"yx yxit Ð yinyz lk

,yinyz xg`l Ð cg`e ,yinyz iptl Ð cg`

ipya dic :mixne` lld ziae .xwad cr zrpvne

,oey`x yinyz iptl Ð cg` ,dlild lk micr

lwdl dvex m` ,xp xe`l ynyz e` rnync :cere] .oexg` yinyz xg`l Ð cg`e

la` .yinyz lka dwica i`ny zial dkixv ,xpd xe`l ynyz elit`e .lld ziak

zwceay :yexit Ð "xpd xe`l ynyz" xity iz` wgvi epiax yexitle i"yx yexitl

yexitle .oyi cr lr elit` d`ex dzid ,lcxg ztih my dzid m` `nzqn ,cin

era `l yinyz iptlc :dywe .[oeilib .rnyn ikd ,"dtd jeza" `pyilc ."dtd jezay mc"` `niiw mlerl la` ,"crd lry mc"` i`ny zia xity `niiw wgvi epiax

n `lc ,lld zial yxity dn dyw cere ?zerepv `l` miycgiptl ea zewcea ,df yinyz iptl ea zewceay cr Ð zerepv opi`c xn` lirlc ,yinyz lka wecal ikxv

m`e ?eixg` wecazy ,dpexg`a yniy izn zrcei dn :dyw cere .dipy dlilay ,xg` yinyza zewcea :xnel yi `d edin !zewcea yinyz lkac rnyn ,xg` yinyz

zaky dptgz `ny" i`ny zia xn`wc :dyw cere !dray dlrea `nhl zecpa lrea m` rcil yinyzl jenq zwcea dpi` ok m` ,zcner `idyk ,xgya zwcea dzid

`pixg` `pyil hwp i`ny ziae ,"wenip" hwp lld ziac :cere !oexg` yinyz xg`l cr zwcea dpi` lld zialc oeik ,"dpexg` d`iaa" xnel el did ,"dipy d`iaa rxf

!oey`x yinyz xg` dwica ikxvn `l lld zia `dc ,crd lry mcd lr `le mgxay mc lr i`wc oeik ,"wenip" hwpinl inp i`ny zial el did ,"dptgz `ny"
:cere

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

.ìôð ïéîk¯!éðú÷ "äá÷ð íà øëæ íà òãéì" àäå¯éëä §¦¥¤§¨¥©¦¨¨¦§¥¨¨¨¥¨¦
çeø íà äìétä ìôð íà òãéì Ba õéväå ïäk àáe :øîà÷̈¨©¨Ÿ¥§¦¦¥©¦¥¤¦¦¨¦©

äìétä ìôð øîBì éöîz íàå ,äìétä¯íà øëæ íà òãéì ¦¦¨§¦¦§¥©¥¤¦¦¨¥©¦¨¨¦
ïåék :àîéà úéòaéàå .äá÷ðäcìeçcíL íééeöî ñìcøáe¯ §¥¨§¦¨¥¥¨¥¨§§¨©§§©§¦¨

Bà àúééøBàc úBúñå :ïîçð áøî dépéî eòa .eäeøøb éàcå©©§¨¨¦¥¥©©§¨§¨§©§¨
äMà ,áøc déîMî ïéøáç àðeä øîàcî :eäì øîà ?ïðaøc§©¨©£©§¦©£©¨©§¦¦§¥§©¦¨
äúàø óBqáìe ,ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå ,úñå dì LiL¤¥¨¤¤§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§©¨£¨

¯úLLBçdzñåìúLLBçåàîìà ,dúéiàøì¯úBúñå ¤¤§¦§¨§¤¤¦§¦¨¨©§¨§¨
àîòè :eäì øîà÷ éëä ,éøîàc àkéà .àúééøBàc¯äúàøc, §©§¨¦¨§¨§¦¨¦¨£©§©§¨§¨£¨

äúàø àì àä¯àîìà ,ïéLLBç ïéà¯:øîzéà .ïðaøc úBúñå ¨Ÿ¨£¨¥§¦©§¨§¨§©¨©¦§©
óBqáìe ,ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå ,úñå dì LiL äMà¦¨¤¥¨¤¤§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§©

äàîè úàöîe ä÷ãa :áø øîà .ä÷ãa¯äøBäè ,äàîè¯ ¨§¨¨©©¨§¨¨¨§¥¨§¥¨§¨
äøBäè úàöîe ä÷ãa eléôà :øîà ìàeîLe .äøBäè¯éîð §¨§¥¨©£¦¨§¨¨¨§¨©¦

àîéì .àa Bpîæa çøBàL éðtî ,äàîèúBúñåa,éâìtéî÷ §¥¨¦§¥¤©¦§©¨¥¨¦§¨¨¦©§¦
øáñ øîc¯øáñ øîe ,àúééøBàc¯!ïðaøc¯àøéæ éaø øîà §¨¨©§©§¨¨¨©§©¨©¨©©¦¥¨

¯àîìò éleëc¯ïàk ,àúééøBàc úBúñå¯dîöò ä÷ãaL §¥¨§¨§¨§©§¨¨¤¨§¨©§¨
ïàk ,úñå øeòéLk¯áø .úñå øeòéLk dîöò ä÷ãa àlL §¦¤¤¨¤Ÿ¨§¨©§¨§¦¤¤©

:øîà ÷çöé øa ïîçðúBúñåaøáñ øîc ,éâìtéî÷ eäééôeb¯ ©§¨©¦§¨¨©¦§¨©§¨¦©§¦§¨¨©
øáñ øîe ,àúééøBàc úBúñå¯:úLL áø øîà .ïðaøc úBúñå §¨§©§¨¨¨©§¨§©¨©¨©©¥¤

øîBà òLBäé éaøå ,äcð äàîè øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk§©¨¥©¦¡¦¤¤¥§¥¨¦¨§©¦§ª©¥
÷ãaz:øîBà øéàî éaø ,àéðúc ,éàpz éðä ék éàpz éðäå . ¦¨¥§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨©¦¥¦¥

ïðà óà :ééaà øîà .÷ãaz :íéøîBà íéîëçå ,äcð äàîè§¥¨¦¨©£¨¦§¦¦¨¥£©©©¥©£©
òébäå ,àáçîa äúéä íà :øîBà øéàî éaø ,ïðúc ,àðéðz éîð©¦¨¥¨¦§©©¦¥¦¥¦¨§¨§©£¥§¦¦©

ä÷ãa àìå dzñå úòL¯úà ú÷lñî äãøçL ,äøBäè §©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨¤£¨¨§©¤¤¤
àîòè .íéîcä¯äãøç àkéì àä ,äãøç àkéàc¯,äàîè ©¨¦©§¨§¦¨£¨¨¨¥¨£¨¨§¥¨

àîìà¯,éâéìt éîð àäa éàpz éðä àîéì .àúééøBàc úBúñå ©§¨§¨§©§¨¥¨¨¥©¨¥§¨©¦§¦¦
äkî úîçî íc äàBøä :àéðúc¯,dúcð éîé CBúa eléôà §©§¨¨¨¨¥£©©¨£¦§§¥¦¨¨

Lé íà :øîBà éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,äøBäè§¨¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©¦¥¦¥
úñå dì¯øîc ,éâìtéî÷ àäa ,åàì éàî .dzñåì úLLBç ¨¤¤¤¤§¦§¨©¨§¨¨¦©§¦§¨

øáñ¯øáñ øîe ,àúééøBàc úBúñå¯øîà ¯ !ïðaøc úBúñå ¨©§¨§©§¨¨¨©§¨§©¨©¨©
àîìò éleëc ,àì :àðéáø¯àëäå ,ïðaøc úBúñå¯øB÷îa ¨¦¨¨§¥¨§¨§¨§©¨©§¨¨§¨

äMà :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éâìtéî÷ àîè BîB÷î§¨¥¨¦©§¦©¨¦§¤©§¦¥¨©¦¨
¯àîè íãå ,äøBäè¯:éaø déì øîàå .øB÷î Cøc éúà÷c §¨§¨¨¥§¨¨¥¤¤¨©£©¥©¦

zLééç éàúñåì¯úñåì zLééç àì éàå ,äàîè éîð äMà ¦¨§©§§¤¤¦¨©¦§¥¨§¦¨¨§©§§¤¤
¯.àeä øBäè BîB÷î øB÷îäðùî:íéøîBà éànL úéa ¨§¨¥©©§¦

LéîLz ìk ìò íéãò éðL äëéøöLéîLúåLnLz Bà , §¦¨§¥¥¦©¨©§¦§©§¦§©¥
.äìélä ìk íéãò éðLa dic :íéøîBà ìlä úéa .øpä øBàì§©¥¥¦¥§¦©¨¦§¥¥¦¨©©§¨
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רמו
oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtdcip

àøîâäðåâî.onwl yxtn `nrh Ðäàøú àîùilzek edecinrie ,dpey`x d`iaa Ð

dptgz Ð ynyn xcd ik ,yinyzl yinyz oia dwica ezikixvn `lc oeike .mgxd zia

inp idpe .xgnl xkpin `l oexg` yinyz xg`l dwca ike ,dipy d`iaa rxf zaky

dgiken opira edin ,xgnl cr opirci `lc ab lr s`e ,gepiw xg`l `ynyn ociclc

.mzpwza minkg elired dn ,ikd e`l i`c .miiw

'åë äôä êåúá ÷åøäù ãò"dt" ,mc Ð "wex" Ð

zwcea dzidyk elit` ,xnelk .mewn eze` Ð

lcxgk dth dz`x `ny ,yinyz xg`l

.dnvr d`ia dze`a rxf zaky dztgeúëøàä
=.úøîçä= ùôð ìòá.ãéñçäðùéå ìåòáé àì

ikxvn lld zia elit`c ,mizpia dwica `la Ð

`nyl opiyiig `nl` .yinyz seql dwica

`xi `edy in `nl` ,yinyz zngn mc dz`x

.dpyie lerai `l Ð xeqi` wtqn yxeteäîá
íéøåîà íéøáã.dwica `irac Ðãòá ä÷ãáÐ

.yinyz iptl dlilaäòãé àìã áâ ìò óàåÐ

elit`e .dwca `l xgnl cr ,lld zial `dc

lkl micr ipy dl yi m` ,inp i`ny zial

`lc iab lr s` ,xp `la zynyn ,yinyz

.oey`x yinyz ly micra mc `ki` i` drci

íéé÷ äçéëåî åæxgnle ,epiptl crd ixd Ð

opax dekxv` ikc .zexdhl dl ipdne ,ea d`xz

m` mbe ,`ed zexdh meyn Ð micra ynyl

z`hg `iaz Ð yinyz iptly eze`a mc `vni

.dzxtkåæåi`e ,miiw dgiken oi` dcr ca`y Ð

,o`k yi minkg zpwz dn Ð ynyz zxn`

.dwca `ly enk `id ixdceikxc dfeaÐ

."dnlra xab jxc" :(l ilyn) enk .yinyz

da d`xi `ny ,oeifa icil `a Ð meia ynynde

.eilr dpbzze ,dpebn xacíéîù éãéá ìëäÐ

zxfba el oi`a mc` ly eizexewe eizecn lk

.efn ueg ,jlnäàøéì íà éëecal df xac Ð

.jcia dfe ,ecia lkdy itl ,jnn l`ey `edéàî
øáâ äøåädpin rny ,dlill oeixd jnqcn Ð

.mei `le ,oeixdl ozip dlil :ikd yxcnl

,opgei iaxcl opirny Ð `xw diknq`cn

xa `pipg iaxc `dl opirny Ð `xwc dtebne

.`tt'åë äéì éòáéîÐ "eikxc dfea" epiide Ð

dpicnd ipa eilr oifirlny ,envr dpbny

.ebdpnaøù.mkg cinlz == ìâøðä.ìéâøïâøð
=.íéøáã äáøîæâøð äì éøîàå,mrfa Ð

.xkzyne lapk d`xpcúáù áéùåîäåÐ

iqbn d`xpy ,zg` zxw inexna micinlzl

.mikxc ixaer oze` oiwiqtny :cere .gexd

åúéáì åìéôàå.`zeripvc icin icar `nlc Ð
ù÷ø÷î
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,mizpia dwica `la :yexit Ð "dpyie lerai `l ytp lra cnlp olek ixacn" xn`wc :cere

wgvi epiaxl d`xpe !dwica dkixv `l zexdhl s` lld zial `d ,`cixb dlral elit`

cg` :yinyz xg` miycg micr ipy dkixv i`ny zialc :xi`n oa l`eny epiax yexitk

l`xyi zepa :opzck ,dpikn `idy ,xnelk ,epiid Ð "dkixv" ipzwc `de .dl Ð cg`e ,el Ð

s` .dl Ð cg`e el Ð cg` ,micr ipya zeynyn

`l` ,ycg dkixv dpi` yinyz iptlc ab lr

.jk lk jlkeln crd oi`y itl epiid Ð zerepv

Ð rxf zakya jlkelny ,yinyz xg`l la`

dic :mixne` lld ziae .ycg mrt lka zekixv

dwica dkixvy micen ,dlild lk micr ipya

,`nrhe .ycg ikxvn `lc j` ,yinyz lk xg`

zakyn jelkl aex `ki` yinyz xg`c meyn

zerepv elit`c xyt`e .ycg cra geix oi`e ,rxf

xity iz` `zyde .yinyz xg`l ycg era `l

.lkd

àì,wecai `l m` :yexit Ð dpyie lerai

.dz`x oey`x yinyz cenig zngn `nyc

`l dlralc inp rci `xif iaxc ,ytp lra `wece

,`l ytp lra elit` :xn` `axe .dwica `ira

iziin i`ne :xn`z m`e .yxete etwep eal `nlc

lraa ixiin `l `ziixa `nlc ,"ikd inp `ipz"

?dpey`x d`iaa e` mc` ipa mzqa `l` ,ytp

xzid rnyn "zxzen dlral la`"c :xnel yie

.dipy d`iaa elit`e mlerd lkl xenbä÷ãá
ikd xi`n oa l`eny epiax yexitl Ð crd ca`e

iptl crd ca`e yinyz iptl dwca :eyexit

,dipy mrt wecazy crynyl dxeq` Ðyinyz

dkixv ,crd ca` `l elit` yinyz xg`l la`

iptl dwica mlerljixt xfrl` iaxe .yinyz

ixii` `l oizipznc ab lr s` ,xity oizipznn

i` .yinyz xg` lya `l` ,yinyz iptly cra

ca` m` ,yinyz xg`y cra `kd ixiin ,inp

dvex m` elit` ,wecazy cr ynyl dxeq`

`l m` la` .oey`x yinyz xg` cin ynyl

cin minrt izy wecaz dnl ik .zxzen Ð ca`

.df xg` dfêàìîla` Ð oeixdd lr dpennd

yixa xn`ck ,dpenn j`ln mey oi` dcild lr

yecwd ly ecia zegztn dyly :(`,a) ziprz

ziigz lye minyb lye dig ly ,`ed jexa

oixqen minrt inp zegztn yly edpde .miznd

gztn ecia did edil` ixdy ,dry itl gilyl

dnke ryil` oke ,znd diigde ,minyb ly

xhn xy `edy (fl aei`) (zze`) ixa s`e ,miwicv

.`ed jexa yecwd zeyxa `l` dyer oi`ìëä
"zexrp el`"ae Ð miny z`xin ueg miny icia

mipivn ueg miny icia lkd :xn`c (`,l zeaezk)

,eizecnae mc`d zecleza ixii` `kd Ð migte

,zeiprxete mi`lg oebk zerxe`na ixiin mzde

oilega xn`ck .xdfil leki epi`e eilr xfbp lkdc

ok m` `l` dhnln erav` swep mc` oi` :(a,f)

Ð migte mipivn ueg ,dlrnln eilr oifixkn

`fg diwfg `de :xn`z m`e .envr xenyl lekiy

`nl` ,(`,i zekxa) elrn `lc ipa dil eedc

:xnel yie !miny i`xi eidi `ly dcil mcew xfbpc

mixac daxdc :cere .zeidl cizry dn ed`xdc

o`n :(`,epw) zay idliya xn`ck ,lfna ielz

cilizi`c ,zevna owcv `di Ð wcva cilizi`c

i`clk ixn`c `d oke .`yicw ixwzn Ð zaya

.zelfnd jelid zepyl dvex `ed jexa yecwd oi` ik ,miny icia df oi`c :cere .(a ,my) iedil `apb ,jixa :wgvi xa ongp axc din`løùziaa eilr minrxzny :jexra yxit Ð lbxpd
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àøîâBúhî LnLîä" eøîàL ét ìò óà ,ïðaø eðz̈©¨©©©¦¤¨§©§©¥¦¨
øpä øBàì¯äëéøö :íéøîBà éànL úéa ,"äpeâî äæ éøä §©¥£¥¤§¤¥©©§¦§¦¨

úéáe .øpä øBàì LnLz Bà ,LéîLz ìk ìò íéãò éðL§¥¥¦©¨©§¦§©¥§©¥¥
eøîà ,àéðz .äìélä ìk íéãò éðLa dic :íéøîBà ìlä¦¥§¦©¨¦§¥¥¦¨©©§¨©§¨¨§
ànL Leçéì ,íëéøáãì :ìlä úéáì éànL úéa íäì̈¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤¥¤¨
äptçúe ,äðBLàø äàéáa ìcøçk íc útéè äàøz¦§¤¦©¨§©§¨§¦¨¦¨§©¤¨
óà :ìlä úéa íäì eøîà !äiðL äàéáa òøæ úáëL¦§©¤©§¦¨§¦¨¨§¨¤¥¦¥©

íëéøáãì¯ãò Leçéì÷BøäL÷Bnéð ànL ätä CBúa §¦§¥¤¥©¤¨§©¤¤¨¦
íòt ÷Bnéð äîBc BðéàL éôì :íäì eøîà !Bì CìBäå§¥¨§¨¤§¦¤¥¤¦©©

úçà÷BnéðìäàBø :òLBäé éaø øîà ,àéðz .íéîòô ézL ©©§¦§¥§¨¦©§¨¨©©¦§ª©¤
änk ,éaø :åéãéîìz Bì eøîà .éànL úéá éøác úà éðà£¦¤¦§¥¥©©¨§©§¦¨©¦©¨

áèeî :íäì øîà !eðéìò zëøàäéøààLCíìBòa íëéìò ¤¡©§¨¨¥¨©¨¤¨¤©£¦£¥¤¨¨
éãk ,äfäeëéøàiL:àøéæ éaø øîà .àaä íìBòì íëéîé ©¤§¥¤©£¦§¥¤¨¨©¨¨©©¦¥¨

ãîìð íleë éøácî¯àáø .äðLéå ìBòáé àì Lôð ìòa ¦¦§¥¨¦§©©©¤¤Ÿ¦§§¦§¤¨¨
àéää àéðz ék ,äðBLå ìòBa :øîà¯éîð àéðz .úBøäèì ¨©¥§¤¦©§¨©¦§¨¢©§¨©¦

íéøeîà íéøác äna :éëä¯dìòáì ìáà ,úBøäèì¯ ¨¦©¤§¨¦£¦§¨¢£¨§©§¨
íéøeîà íéøác änáe .úøzeî¯,äøäè ú÷æça dçépäL ¤¤©¤§¨¦£¦¤¦¦¨§¤§©¨¢¨
äàîè ú÷æça dçépä ìáà¯ãò dú÷æça àéä íìBòì £¨¦¦¨§¤§©§¥¨§¨¦§¤§¨¨©

àéiç éaø øîà ,àaà éaø øîà ."éðà äøBäè" Bì øîàzL¤Ÿ©§¨£¦¨©©¦©¨¨©©¦¦¨
ãáàå ,ãòa ä÷ãa :áø øîà ,éLà øa¯ì äøeñàLnL ©©¦¨©©¨§¨§¥§¨©£¨§©¥

é÷úî .÷BcázL ãòàúéà eléà :àìéà éaø dì ó¯àì éî ©¤¦§©§¦¨©¦¦¨¦¦¨¦Ÿ
éîð àzLä ?äòãé àìc áb ìò óàå äLîLî¯!LnLz §©§¨§©©©§¨¨§¨¨§¨©¦§©¥

Bæ :àáø déì øîà¯dçéëBîBæå ,íéi÷¯ïéàdçéëBî ¨©¥¨¨¦¨©¨§¥¦¨
íãàì øeñà :ïðçBé éaø øîà .íéi÷LnLiL.íBia Búhî ©¨¨©©¦¨¨¨§¨¨¤§©¥¦¨©

ãìeà íBé ãáàé" :øîàpL ?àø÷ éàî àðeðîä áø øîà̈©©©§¨©§¨¤¤¡©Ÿ©¦¨¤
Baäìéläå"øáâ äøä øîà¯ïzéð äìéìïBéøäìàì íBéå , §©©§¨¨©Ÿ̈¨¤©§¨¦¨§¥¨§Ÿ

" :àëäî øîà Lé÷ì Léø .ïBéøäì ïzéðäæBa."úeîé åéëøã ¦¨§¥¨¥¨¦¨©¥¨¨¥§¨¨¨
éàî ïðçBé éaøc àø÷ éàä ,Lé÷ì LéøåLéøcéòaî ?déa §¥¨¦©§¨§©¦¨¨©¨¥¥¦¨¦

déìLéøããëìàðéðç éaø Léøãc .àtt øa àðéðç éaø ¥§¦§¨¥©¦£¦¨©©¨§¨¥©¦£¦¨
ìò äpeîîä Càìî BúBà :àtt øa,ïBéøää,BîL "äìéì" ©©¨©§¨©§¤©©¥¨©§¨§

ätè ìèBðådãéîòîeøîBàå ,àeä Ceøa LBãwä éðôì §¥¦¨©£¦¨¦§¥©¨¨§¥
øBaâ ?äéìò àäz äî Bæ ätè ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨¦¨©§¥¨¤¨¦

BàìçLøéLò ,Ltéè Bà íëç ,òLø" eléàå ?éðò Bà ¨¨¨¨¦¥¨¦¨¦§¦¨¨
"÷écö Bà¯íéîL éãéa ìkä :àðéðç éaø øîàc .àðéðç éaøãk ,øîà÷ àì¯õeçúàøiî,íéîL ©¦¨¨¨©¦§©¦£¦¨©£©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦

éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå" :øîàpLìàL E"äàøéì íà ék CnòîåâåïðçBé éaøå .'¯ïk íà ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨§©¦¨¨¦¥
,ïðçBé éaøå .ïBéøäì ïzéð àì íBéå ,ïBéøäì ïzéð äìéì ?"øáâ äøBä" éàî ,"äøBä øáb" àø÷ áBzëð¦§§¨¨¤¨©¨¨¤©§¨¦¨§¥¨§Ÿ¦¨§¥¨§©¦¨¨

déì éòaî ?déa Léøc éàî Lé÷ì Léøc àø÷ éàäáéúëãëììL" :àøéñ ïa øôñaäL,éúàðN ©§¨§¥¨¦©¨¥¥¦¨¦¥¦§¦§¦§¥¤¤¦¨§¨¨¥¦
øN :ézáäà àì äòaøàåìbøpäøN :dì éøîàå ,úBàzLnä úéáaïbøpäøN :dì éøîàå,æbøpä §©§¨¨Ÿ¨©§¦©©¦§¨§¥©¦§¨§¨§¦¨©©¦§¨§¨§¦¨©©¦§¨

úáL áéLBnäåéîBøîa,úø÷æçBàäåñðëpäå .íéî ïézLîe änàaéaø øîà .íBàút Bøéáç úéáì §©¦¤¤¦§¥¤¤§¨¥§©¨©§¦©¦§©¦§¨§¥£¥¦§¨©©¦
àeä Ceøa LBãwä íéøáã äòaøà :éàçBé ïa ïBòîL éaø øîà .Búéáì eléôàå :ïðçBéïàðBNéðàå ¨¨©£¦§¥¨©©¦¦§¤©©§¨¨§¨¦©¨¨§¨©£¦

éðéàéøö ïéàå ,íBàút Búéáì ñðëpä :ïáäBàøîBì C¯,íéî ïézLîe änàa æçBàäå .Bøéáç úéáì ¥¦£¨©¦§¨§¥¦§§¥¨¦©§¥£¥§¨¥§©¨©§¦©¦
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dcp(iyiy meil)

àøîâ
:`ziixaa mb z`aen dpyna epipyy zwelgndìò óà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©

eøîàL étyéànL úéa ,äpeâî äæ éøä øpä øBàì Búhî LnLîä ¦¤¨§©§©¥¦¨§©¥£¥¤§¤¥©©
äëéøö ,íéøîBàdy`dLéîLz ìk ìò íécò éðLdlila ynyzy §¦§¦¨§¥¦¦©¨©§¦

,cg`,øpä øBàì LnLz Bà.yinyz lk xg` wecazeìlä úéáe §©¥§©¥¥¦¥
íécò éðLa dic ,íéøîBàl.äìélä ìë §¦©¨¦§¥¦¦¨©©§¨

:zwelgnd inrh z` zx`any `ziixa `xnbd d`ian,àéðz©§¨
íëéøáãì ,ìlä úéáì éànL úéa íäì eøîàzwcea dy`d oi`y ¨§¨¤¥©©§¥¦¥§¦§¥¤

,oexg` yinyz xg`l `l`Leçéì,yeygl yi -äàøz ànL ¥¤¨¦§¤
k íc útéèxibxbäàéáa ìcøçd,äðBLàøzia ilzeka x`yze ¦©¨§©§¨§¦¨¦¨

,[mgxdäptçúed,äiðL äàéáa òøæ úáëLd`ia xg`ly dwicaae §©¤¨¦§©¤©§¦¨§¦¨
:lld zia miaiyn .mcd z` `vnz `l dpexg`dúéa íäì eøîà̈§¨¤¥

íëéøáãì óà ,ìlä,yinyze yinyz lk xg`l zwcea `idy ¦¥©§¦§¥¤
Leçéìyyeygl yi -÷BøäL ãò[rxf zakyd-]ätä CBúaeze`-] ¥©¤¨§©¤
,[mewnBì CìBäå ÷Bnéð ànL`ed dnvr d`ia dze`a `ny - ¤¨¦§¥

jgxk lr `l` ,[dwicaa `vni `le ca`pe rxf zakya dqkzn
.jkl yeygl oi`yíäì eøîàyygd oia wlgl yiy ,i`ny zia ¨§¨¤

,dipy d`ia ly yygl dnvr d`ia dze` lyäîBc BðéàL éôì§¦¤¥¤
mcdy yygdì ,úçà íòt ÷Bnéð`ny yyg,íéîòô ézL ÷Bnéð ¦©©©©§¦§¥§¨¦

.yinyz lk xg` wecal dl yi jkitle
:lirly zwelgna rixkn ryedi iaxäàBø ,òLBäé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦§ª©¤

à éðàéànL úéa éøác ú.yinyz lk lr micr ipy dkixvyeøîà £¦¤¦§¥¥©©¨§
zëøàä änk éaø ,åéãéîìz Bìoicd z` [zxngd-]íäì øîà .eðéìò ©§¦¨©¦©¨¤¡©§¨¨¥¨©¨¤

,ryedi iaxéøààL áèeîL éãk ,äfä íìBòa íëéìò Cok ici lr ¨¤©£¦£¥¤¨¨©¤§¥¤
.àaä íìBòì íëéîé eëéøàé©£¦§¥¤¨¨©¨

zia ixacn xzei wecal xingi ciqg m` zwelgn d`ian `xnbd
:lldílek éøácî ,àøéæ éaø øîà[lld ziae i`ny zia-],ãîìð ¨©©¦¥¨¦¦§¥¨¦§©

yLôð ìòa[ciqg-]äðLéå ìBòáé àìeze`a minrt lerai `l - ©©¤¤Ÿ¦§§¦§¤
yyg yi lld zial s`y ,yinyzl yinyz oia dwica `ll dlil
yinyz xg`l wecal ekixvd ixdy ,yinyzd zngn d`xzy

e .oexg`,äðBLå ìòBa ,øîà àáøe .dwica `laàéää àéðz ék ¨¨¨©¥§¤¦©§¨©¦
wx ,yinyz xg` wecal dkixvyúBøäèì`le z`f epwiz ¦§¨

.dlral
:`ax ixacl di`x `xnbd d`ianíéøác äna ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¤§¨¦

íéøeîà,dy`l zewica epwizyúøzeî dìòáì ìáà ,úBøäèì`la £¦¦§¨£¨§©§¨¤¤
.dwicaíéøeîà íéøác änáeote`a ,dwica `la dlral zxzeny ©¤§¨¦£¦
dçépäLdpexg`d mrtaìáà ,äøäè ú÷æçam`ú÷æça dçépä ¤¦¦¨§¤§©¨¢¨£¨¦¦¨§¤§©

dú÷æça àéä íìBòì ,äàîè,ynyl dxeq`eäøBäè' Bì øîàzL ãò §¥¨§¨¦§¤§¨¨©¤Ÿ©§¨
.'éðà£¦
xnbd:ca`pe cra dwca m` oicd z` zx`an `àaà éaø øîà̈©©¦©¨

ãòa ä÷ãa ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîà`le yinyz iptl ¨©©¦¦¨©©¦¨©©¨§¨§¥
,mc ea yi m`d dlkzqdãáàå,crdì äøeñà÷BcázL ãò LnL §¨©£¨§©¥©¤¦§

:`xnbd dywn .aeyé÷úîàúéà eléà ,àìéà éaø dì ódid m`e - ©§¦¨©¦¦¨¦¦¨
,miiw crdäòãé àìc áb ìò óàå äLnLî àì éîdpi` m`d - ¦Ÿ§©§¨§©©©§Ÿ¨§¨

x`eank ,mc eilr oi` m` zrcei dpi` oiicry s` ynyl zxzen
,dyw ok m`e ,meia mwceal micrd z` dgipny epzpynaàzLä©§¨

LnLz énðzvxzn .ynyl zxzen `dz crd ca`py eiykr s` - ©¦§©¥
:`xnbd,àáø déì øîà,wlgl yiBæ,`vnp dly crdydçéëBî ¨©¥¨¨¦¨
,íéi÷,[d`nhp m`d gkeie crd z` wecaz xgneåeli`Bæca`py ©¨§
,dcr,íéi÷ dçéëBî ïéàzpwz lhazz dwica `la ynyz m`e ¥¦¨©¨

.yinyzd iptl wecal yiy minkg
d`ian df ab` ,xpd xe`l ynynd zepba `aed lirl `ziixaa

:meia yinyzd oic z` `xnbdLnLiL íãàì øeñà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨§¨¨¤§©¥
.íBia Búhî:`xnbd zxxanàø÷ éàî (àðeðîä áø øîà)edn - ¦¨©¨©©©§¨©§¨

:`xnbd daiyn .df oic fnxp ea weqtdøîàpL(b b aei`)ãáàé' , ¤¤¡©Ÿ©
,'øáâ äøBä øîà äìéläå Ba ãìeà íBéjezn aei` xn` df weqt ¦¨¤§©©§¨¨©¨¨¤

j`lnd xn` eay dlild z`e ,ea clepy meid z` lliwe ,eixeqi

dlilay xn`y dnne .en` z` xari eia`y oeixdd lr dpennd
d `weecy epcnl ,eni` z` dxed eia`y xn`pïzéð äìélynyl ©§¨¦¨

`eale eaå ïBéøäìd eli`,ïBéøäì ïzéð àì íBi.ea ynyl xeq`e §¥¨§Ÿ¦¨§¥¨
:meia ynyl xeq`y jkl xg` xewn `ian yiwl yixLé÷ì Léø¥¨¦

àëäî ,øîàxn`py dnn `ed meia ynyl xeq`y jkl xewnd - ¨©¥¨¨
,(fh hi ilyn),'úeîé åéëøã äæBa'lekiy ote`a ynyndy ,xnelk ¥§¨¨¨

d`xi m` oeifa icil `ian meia ynynde ,zeni ,oeifa icil `iadl
.[eilr dpbzze dpebn xac da

`iady weqtdn mi`xen`dn cg` lk yxec dn zl`ey `xnbd
:`xnbd zl`ey ,ipydïðçBé éaøc àø÷ éàä ,Lé÷ì Léøådf weqt - §¥¨¦©§¨§©¦¨¨

ynyl xeq`y opgei iax cnl epnny 'xab dxed xn` dlilde'
,meiadéa Léøc éàî:`xnbd daiyn .yiwl yix ea yxec dn - ©¨¦¥

àtt øa àðéðç éaø Léøããëì déì éòaîweqtd z` jixv ezrcl - ¦¨¥¥§¦§¨¦©¦£¦¨©¨¨
,`tt xa `pipg iax yxcy dn z` epnn cenllàðéðç éaø Léøãc§¨¦©¦£¦¨

peînä Càìî BúBà ,àtt øa,BîL 'äìéì' ,ïBéøää ìò äoeylk ©¨¨©§¨©§¤©©¥¨©§¨§
'dlil' enyy j`lndy ,xnelk ,'xab dxed xn` dlilde' aezkd

.oeixdd didiy xn`ìèBðåd z` j`lndäth,rxfd lydãéîòîe §¥¦¨©£¦¨
äî Bæ ätè ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîBàå ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨§¥§¨¨¦¤¨¦¨©

,äéìò àäzdidi dpnn xvep didiy yi`d m`dlç Bà øBabíëç ,L §¥¨¤¨¦©¨¨¨
.éðò Bà øéLò ,Ltéè Bà:`xnbd zwcwcneléàådidi m`dBà òLø ¦¥¨¦¨¦§¦¨¨

øîà÷ àì ,÷écö,`ed jkl mrhde ,j`lnd l`ey `l -éaøãk ©¦Ÿ¨¨©¦§©¦
íéîL éãéa ìkä ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðçmc`l yiy zecnd lk - £¦¨§¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦

,minyd on xfbp ,eiig zexeweíéîL úàøiî õeçzxigaa dielzy ¦¦§©¨©¦
.mc`døîàpL(ai i mixac)éäìà 'ä äî ìàøNé äzòå' ,ìàBL E ¤¤¡©§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤¥

,'åâå 'äàøéì íà ék Cnòîitl mc`dn d"awd ywan df xac wxy ¥¦¨¦¦§¦§¨
jkitle .d"awd ly ecia md mixacd x`y la` ,ecia `edy

.wicv e` ryx mc`d didi m` l`ey epi` j`lnd
:`xnbd zl`eyïðçBé éaøåynyl xeq`y df weqtn yxc ji` §©¦¨¨

:`xnbd daiyn .meiaïk íàmyy epcnll `l` weqtd `a `ly ¦¥
,'dlil' `ed oeixdd lr dpennd j`lndàø÷ áBzëðjixv did - ¦§§¨

weqta aezkl'øáâ äøBä' éàî ,'äøBä øáb'weqta azkp dn myl - ¤¤¨©¨¨¤
ick ,'dlil' daizl 'dxed' daizd dknqp jkl `l` ,['xab dxed'

y ,o`kn yexcl.ïBéøäì ïzéð àì íBéå ïBéøäì ïzéð äìéì©§¨¦¨§¥¨§Ÿ¦¨§¥¨
:`xnbd zl`eyLé÷ì Léøc àø÷ éàä ,ïðçBé éaøådfea' df weqt - §©¦¨¨©§¨§¥¨¦

,meia ynyl xeq`y yiwl yix cnl epnny 'zeni eikxcéàî©
.déa Léøc:`xnbd daiyn,àøéñ ïa øôña áéúëãëì déì éòaî ¨¦¥¦¨¥¥¦§¦§¦§¥¤¤¦¨

ìLäLmibdpn,ézáäà àì äòaøàå ,éúàðNiriaxd bdpnd ,xnelk §Ÿ¨¨¥¦§©§¨¨Ÿ¨©§¦
.` :od el`e .ilr aed` epi` mle` jk lk ie`py epi`øNcinlz-] ©

[mkgìbøpä[`vnidl libxy-],úBàzLnä úéáaz` dfan `edy ©¦§¨§¥©¦§¨
.eceakdì éøîàå,ef oeyla exn`y yie -ïbøpä øNmkg cinlz - §¨§¦¨©©¦§¨

.mixaca daxnyæbøpä øN ,dì éøîàå)qreky mkg cinlz - §¨§¦¨©©¦§¨
lap mc` enk d`xpe.(.aúáL áéLBnäådaiyi aiyend - §©¦¤¤

micinlzlúø÷ éîBøîaiqbn d`xp `edy ,xiray deab mewna - ¦§¥¤¤
.b .mcenlzn miaye mixaerd mze` mirixtny mbe ,gexdæçBàäå§¨¥

,íéî ïézLîe änàaldyly .ixw icil `ae mngzn `edy it ¨©¨©§¦©¦
,ade` ipi` df xace .c .`pey ip` el` mixacBøéáç úéáì ñðëpäå§©¦§¨§¥£¥

,íBàút:`xnbd dtiqen .ricedl `laeléôàå ,ïðçBé éaø øîà ¦§¨©©¦¨¨©£¦
Búéáìmy miweqr `ny ,ricedl `la me`zt qpki `l ely §¥

micnel ep` el` mixacy ,opgei iax xaeqe .zeripv ly mixaca
z` dfea `ed el` miyrn dyerdy ,'zeni eikxc dfea' weqtdn

.dpicnd ipa eilr mifirlne ,envr dpbny ,eikxc
d`ian ,`xiq oa ipira mi`epyy mixac dnk lirl e`aedy ab`

:`ziixad zxne` .df oipra `ziixa mb `xnbdïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
å ,ïàðBN àeä Ceøa LBãwä íéøác äòaøà ,éàçBés`.[ïáäBà éðéà éðà ©©§¨¨§¨¦©¨¨§¨§£¦¥¦£¨

.` :od el`eíBàút Búéáì ñðëpämy miweqr `ny ,ricedl `la ©¦§¨§¥¦§
,zeripv ly mixacaéøö ïéàåøîBì CqpkpdyBøéáç úéáìme`zt §¥¨¦©§¥£¥

.a .ie`x epi`.íéî ïézLîe änàa æçBàäå§¨¥¨©¨©§¦©¦
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dcp(ycew zay meil)

.b,Búhî éðôì íBøò íéî ïézLîe.c .[spehn mewna oeyil qe`ny ©§¦©¦¨¦§¥¦¨
.éç ìk éðôa Búhî LnLîäå§©§©¥¦¨¦§¥¨©

:ynyl xeq` ig dfi` ipta `xnbd zx`anîàäãeäé áø déì ø ¨©¥©§¨
ì,ìàeîLm`díéøaëò éðôì eléôàå.ynyl xeq`y xn`pøîà ¦§¥©£¦¦§¥©§¨¦¨©

déì,l`enyàððéL,[ecenlza ccegn mkg cinlz-]àlà ,àìlr ¥¦§¨Ÿ¤¨
ïBâkmbdpníäéãáò éðôa ïäéúBhî ïéLnLnL ,éðBìt úéa ìL §¤¥§¦¤§©§¦¦¥¤¦§¥©§¥¤

.íäéúBçôLå:`xnbd zxxanLeøc éàî eäðéàådfi`n mde - §¦§¥¤§¦§©¨
mdxa` xn`y :`xnbd daiyn .ok zeyrl xzeny eyxc `xwn

,ecar xfril`l'øBîçä íò ät íëì eáL',(d ak ziy`xa)epcnle §¨¤Ÿ¦©£
`ed cary o`kn.øBîçì äîBcä íòipta ynyl xzeny exaqe ©©¤©£

.[xeng ipta enk zegtye micar
:df oipra mi`xen`dn zecaer d`ian `xnbdàðeä áø øa äaø©¨©©¨

didàúléëc éâæ L÷ø÷îdlika miielzy mipenrta ywywn - §©§¥¨¥§¦§¨
.[ezia ipa e`viy ,yinyzd mcew [oeliea dqekn dhin-]ééaà©©¥

éáãéc éìàa.yinyz zrya ,miaeafd z` s` yxbn did -àáø ¨¥¦§¥¨¨
éçeøt éìàa.yinyz zrya oiyezid z` s` yxbn did - ¨¥¨¥

:oerny iax xn`y zebdpd dnk cer d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
BLôða áéiçúî ïúBà äNBòäL ïä íéøác äMîç ,éçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©£¦¨§¨¦¥¤¨¤¨¦§©¥§©§

,dzin envrl mxebBLàøa Bîãåel`e .epnn zyxcp enc zaege - §¨§Ÿ
.` :odäôeì÷ äöéáe óeì÷ ìöáe óeì÷ íeL ìëBàäodilr xary ¨¥¨¨¨¨¥¨§¨

.a .dlildïéâeæî ïé÷Lî äúBMäå[mina oii bfny oebk-]øáòL §©¤©§¦§¦¤¨©
.äìélä ïäéìò.b.úBøáwä úéáa ïläå.cï÷øBæå åéðøtö ìèBpäå £¥¤©©§¨§©¨§¥©§¨§©¥¦¨§¨§§¨
.íéaøä úeLøì.d.Búhî LnLîe íc æéwnäå ¦§¨©¦§©©¦¨§©¥¦¨

:`ziixaa epcnl'åë óeì÷ íeL ìëBàädtelw dviae selw lvae ¨¥¨
:`xnbd zx`an .dlild odilr xaryàzìéña éçpîc áb ìò óàå§©©©§©§¦§¦§¨

,lqa migpen dviade meyde lvady -éîéúçå éøééöîeeide - §¨§¦©£¦¦
y ,mdn lek`l oi` ,dlila minezge mixexv.ïäéìò äøBL äòø çeø©¨¨¨£¥¤

ïøîà àìå,odilr dxey drx gexyïøwéò ïäa øéiL àìc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©©¨¤¦¨¨
[oy`xay zexryd-]ïútéì÷ Bà ïøwéò ïäa øéiL ìáà ,ïútéì÷ Bà§¦¨¨£¨©©¨¤¦¨¨§¦¨¨

da ïì úéì.yyg dfa oi` - ¥¨¨
:`ziixaa epcnl.äìélä ïäéìò øáòL ïéâeæî ïé÷Lî äúBMäå`xnbd §©¤©§¦§¦¤¨©£¥¤©©§¨

:epl milk el`a zx`aneðlL àeäå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¤¨
ìëa.úBëzî é:`xnbd dtiqenøúð éìëe ,àtt áø øîàmilk - ¦§¥©¨¨©©¨¨§¥¤¤

,(:bl f"r) 'sixv' dpnn mixtegy dnc`n miieyrdúBëzî éìëk¦§¥©¨
,eîc.dpkq mda yi mkeza eply oiwyneàeäå ,ïðçBé éaø øîà ïëå ¨§¥¨©©¦¨¨§

.eîc úBëzî éìëk øúð éìëe ,úBëzî éìëa eðlL¤¨¦§¥©¨§¥¤¤¦§¥©¨¨
:`ziixaa epcnl.úBøáwä úéáa ïläåmrhd :`xnbd zxne` §©¨§¥©§¨

`ed ,zexawd ziaa oell jledy,äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk§¥¤¦§¤¨¨©§¨
c ,eytpa aiigzne .mipvild jxck mipird z` fge` dci lreïéðîéæ¦§¦

déì ïéðkñîc.eze` mipkqn zexawd ziaay micyd minrtly - ¦§©§¦¥
:`ziixaa epcnlíéaøä úeLøì ï÷øBæå åéðøtö ìèBpäå.ey`xa enc §©¥¦¨§¨§§¨¦§¨©¦

:mrhd z` `xnbd zx`anïäéìò úøáBò úøaeòî äMàL éðtî¦§¥¤¦¨§¤¤¤¤£¥¤
,[mipxtvd lr-]úìtîe.dxaer z` ©¤¤

zxne` ,mipxtvd z` jilydl xeq` ote` dfi`a zx`an `xnbd
:`xnbdïøîà àìå,mipxtv jilydl dpkq yiyìé÷Lc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§¨¦
éøèñeðâalhpy -:i`pz cer .miixtqna mze`àlà ,ïøîà àìå ¦§§§¥§Ÿ£¨¨¤¨

déòøëãe déãéc ìé÷Lci`pz .eilbxe eici ipxtv lk z` lhpy - §¨¦§¨¥§©§¥
:sqepeäééøúa éãéî æb àìc àlà ,ïøîà àìåxac dfi` jzg `ly - §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦©§©§

,eipxtv z` lhpy ixg`da ïì úéì eäééøúa éãéî æb ìáàla` - £¨¨¦¦©§©§¥¨¨
:`xnbd dwiqn .yyg dfa oi` ,mdixg` xac dfi` jzg m`àìå§Ÿ

,àéä`l`ïðéLééç àúléî dleëì.mipxtvd z` jilydl `ly ¦§¨¦§¨¨§¦©
:mipxtva zeyrl yi dn zx`an `ziixadìL ,ïðaø eðzíéøác äL ¨©¨¨§Ÿ¨§¨¦

[zebxc-],íéðøtva eøîàðdïôøBO`ed,ãéñç`l jk ici lry ¤¤§§¦¨§©¦§¨¨¦
d .mlerl elbzi,÷écö ïøáB÷de .mda ewfei `ly xdfpy.òLø ï÷øBf §¨©¦§¨¨¨
:`ziixaa epcnlBúhî LnLîe íc æéwnäå`xnbd .ey`xa enc §©©¦¨§©¥¦¨

:xacay dpkqd z` zx`an,øî øîàcd,Búhî LnLîe íc æéwn §¨©©©¦¨§©¥¦¨
ïééåä[eidi-]ïé÷zéå íéða Bìm`e .miylg -,eLnLå íäéðL eæéwä ¨§¨¨¦¦§¦¦¦§¥¤§¦§

,ïúàø éìòa íéða Bì ïééåäuxy mdl yiy ,xzeia miylg mdy ¨§¨¨¦©£¥¨¨¨

:`xnbd zx`an .mgenaéãéî íéòè àìc àlà ,ïøîà àìå ,áø øîà̈©©§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦¦
,yinyzl dfwdd oia melk mrh `ly -ïì úéì éãéî íéòè ìáà£¨¨¦¦¦¥¨

da.yyg dfa oi` - ¨
:meia dhind yinyz oica weqrl zxfeg `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

øîàpL ,íBia Búhî LnLiL íãàì Bì øeñà,(gi hi `xwie)záäàå' ¨§¨¨¤§©¥¦¨©¤¤¡©§¨©§¨
.'EBîk Eòøì:`xnbd zxxanòîLî éàî.df oic rnyn okid - §¥£¨©©§©

:`xnbd daiyn,ééaà øîàyyg yi meia ynyn m`äàøé ànL ¨©©©¥¤¨¦§¤
,åéìò äpbúúå ,äpeâî øác da.'jenk jrxl zad`e' zevn lhaie ¨¨¨§¤§¦§©¤¨¨

.íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ,íä íéLBã÷ ìàøNé ,àðeä áø øîà̈©©¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©
ìôà úéa äéä íàå ,àáø øîà[jeyg-]øzeîoi`y ,meia ynyl ¨©¨¨§¦¨¨©¦¨¥¨

:`ax siqen .dpebn xac da d`xiy yygìéôàî íëç ãéîìúå§©§¦¨¨©£¦
[jiygn-]LnLîe Búeñëa.[zeripva bedpl rceiy itl ,meia ¦§§©¥

:`xnbd dywn,ïðz,yinyz lkl micr ipy dkixv i`ny zial §©
,øpä øBàì LnLz Bà:`xnbd zvxzn .meia ynyl xzeny ixd §©¥§©¥

÷Bcáz ,àîéàmicrd z`.øpä øBàì ¥¨¦§§©¥
:`xnbd dywn,òîL àz,(:fh lirl) `ziixaa epipyét ìò óà ¨§©©©¦

,äpeâî äæ éøä øpä øBàì Búhî LnLîä eøîàLipy dy`d dkixv ¤¨§©§©¥¦¨§©¥£¥¤§¤
xd .xpd xe`l ynyz e` yinyz lk lr micrynyl xzeny i

:`xnbd zvxzn .xpd xe`lBúhî ÷ãBaä ,àîéàz` ,xnelk] ¥¨©¥¦¨
[micrd,äpeâî äæ éøä øpä øBàì`l` ahid wecal xyt` i`y §©¥£¥¤§¤

.meid xe`l
:`xnbd dywnå ,òîL àzmiyp`dïéNBò eéä Cìnä æaðeî úéa ìL ¨§©§¤¥§©©¤¤¨¦

ìLì ïúBà ïéøékæîe ,íéøác äLçáL.` :od el`e .jk lrïéLnLî eéä §Ÿ¨§¨¦©§¦¦¨¦§¨¨§©§¦
.íBia íäéúBhî.aíäéúBhî ïé÷ãBáe`weec zewcea mdiyp - ¦¥¤©§¦¦¥¤
àáäøt àìéîamc ztih ea zi`xpe oal `edy ,otb xnva - §¥¨©§£¨

.b .lcxgkíéâìLa äøäèå äàîeè ïéâäBðålk`n epi` blydy s` §£¦§¨§¨¢¨¦§¨¦
:`iyewd z` `xnbd zniiqn .dwyn e`ïéLnLî ,àäéî éðz÷̈¨¥¦¨§©§¦

.íBia ïäéúBhî:`xnbd zvxzn,íBia íäéúBhî ïé÷ãBa ,àîéà`le ¦¥¤©¥¨§¦¦¥¤©
:uexizl di`x `xnbd d`ian .xpd xe`léàc ,àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§¦

ïéLnLî Czòc à÷ìñrecn ,meiaì ïúBà ïéøékæî,çáLm` s` ¨§¨©§¨§©§¦©§¦¦¨¦§¨
.jka dlrn oi` meia ynyl xzen:di`xd z` `xnbd dgecïéà¦

,énð éëä,oexqg yi dlilay ,meia eyniyy mze` egaiyábàc ¨¦©¦§©©
détàa àépbî äðéL ñðBà àkéàcepi` ,mcxidl qep`y iptny - §¦¨¤¥¨¦©§¨§©¥
.eipta dpbzne jk lk dl de`zn

,`ziixaa epipy :dwical xyk cr dfi` zx`an `xnbdïé÷ãBáe§¦
.àáäøt àìéîa ïäéúBhîixacl o`kn di`x `xnbd d`ian ¦¥¤§¥¨©§£¨

:l`enyì déì òéiñîähnä úà ïé÷ãBa ïéà ,ìàeîL øîàc ,ìàeîL §©©¥¦§¥§¨©§¥¥§¦¤©¦¨
ïéìB÷ôa àlà,otb xnva -øîöa Bà,yak ly.Cøå é÷ð ¤¨§¨¦§¤¤¨¦¨©
eðééä ,áø øîàíúä éàåä éëcux`a iziid xy`ky xacd edf - ¨©©©§§¦£©¨¨
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רמט oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtdcip
éâæ ù÷ø÷îipa xeql ,yinyz zra oywywn ezhn aiaqy dlika miielzd mipenrt Ð

.myn eziaéáãéã éìàá.ig lk ipta ezhn ynyl `ly ,miaeafd yxbn Ðéçåøô=

.miyeziåùàøá åîãdi`xe .ezzin xg`l epnn zyxcp enc zaege ,envr lr yprp Ð

.epy`xa lhen `di enc zaeg Ð (a ryedi) milbxnc "epy`xa ence" :xacláééçúîå
åùôðá.envrl mxeb `ed ,xnelk Ðøáòù

äìéìä íäéìòlvae mey` ,i`w edlek` Ð

.oiwyneàúìéñá.lq =ïø÷éòzexry Ð

.lvade meyd y`xayäàîåè çåøzcnk Ð

z` mifge`d ,x"ihpnxb oixewy ,mivld

.miipird= éøèñåðâá.mixtqnãéñçsicr Ð

.elbne ixcdc yginl `ki` oxaewyk ,wicvn

ïé÷úéå.miylg =ïúàø éìòáxzei miylg Ð

xn`ck ,mgena uxy mdl yiy ,i`cn

.zeaezkaíëç ãéîìúirephv`l rcic Ð

.diytp'åë åúèî ùîùîä åøîàù éô ìò óàÐ

,oizrny yixa lirlc `ziixaa `zi`ck

dpebn `nl` Ð "xpd xe`l ynyz e`" :`pwqne

e`" ipzwcn ,`kil `xeqi` la` ,iedc `ed

ok m`c ,wecaz :xninl `kil `zyde ."ynyz

.'ek "exn`y it lr s`" i`nåúèî ÷ãåáä àîéà
'åë øðä øåàì,xity wicain `lc meyn Ð

e` ,yinyz lkl micr ipy `iaz e` ikd elit`

.xpd xe`l wecazàáäøô àìéîjezn .o"ehew =

`pyil .lcxgk dtih ea zi`xp ,oal `edy

.jxe iwp xnv :`pixg`ïúåà íéîëç ïéøéëæîå
çáùìded `nlra xzen ded i` idp .dinza Ð

`ed dne ,gayl oixikfny oky lke ,ol dinz

ogay?äðéù ñðåàdpiya qp`p `edy jezn Ð

zevn meiwl ynyne ,jk lk dl dee`zn epi`

`ede .da uw eale ,dzevxl e` `nlra dper

.(a,k) mixcpa exn`c zecn ryz ipanïéìå÷ô
=.o"ehewíúä éàåä éëã.l`xyi ux`a Ð

úåúáù éáøòáicinlze miyext zper onf Ð

.zay axrl zay axrn minkgàðúéëã é÷çù
.ozyt ly oiiela micba =ïúùôá àìåepi`y Ð

.oal cra `l` dti xkip mc oi`e ,oalíé÷çùÐ

.miycgd on xzei mipal'åëå åéìò áùéçÐ

.lke`n xzei dwyn zeidl `ed aexwcàì
'åë àîèðipta hxew lk `l` ,xeag epi`c Ð

rbn mewn `l` `nh epi`e ,aeyg envr.d`neh

åúö÷î øäèð,dwynl eilr ayig oebk Ð

dwyd dil `wlq Ð oiwyn z`neh `nhpe

oi`c ,dliah meyn `le .min x`yk dewna

aizk `lc ,dewna oixdhp dwyne lke`

mey `le oii la` .ilke mc`a `l` dliah

meyne ,min `l` dxdh mdl oi` Ð dwyn

min xeag edl eed ,edl wiyn ikc Ð drixf

.ediiab edl elihae ,dewnd in mr ilkay

dnexz ilizy :(f dpyn h wxt zenexz) opzck

`nl` ,`nhln exdh Ð olzye e`nhpy

.ozrixf `id ef mina mine ,drixf edl `xdhn

åúö÷î øäèðita `l` mind erbp `ly Ð

.ilkdåìåë øäèð"elek xdhp" ipzwcne Ð

drbpc dl zgkyn ikide ,elek `nhc llkn

.eleka d`nehåøéáòäù.blyl Ðøéåà ìò
øåðú.qxg ilk xie`n `nhpc ekeza uxye Ð

äãéòä äøåúäã"`nhi ekeza xy` lk" Ð

.(`i `xwie)
åìéôàå

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

ïéúùîåiqxbc mixtq yie .`zeiprl dywc (a,aq) zaya xn`c Ð ezhn iptl mexr min

repv zeidl el yiy ,`nrhe .dax `xwiea `ed oke ,"mexr ezhn ynyn" :`kd

.(`,k) mixcpa opixn`ck ,yinyz zryaù÷ø÷îmipenrt :qxhpewd yxit Ð ibf

el d`xpe !zeripv zcn df oi`c :mz epiaxl dywe .ezia ipa epnn `ivedl ,dlika mielzd

ywxwn" :[gfb jxr] jexrde l`ppg epiax zqxibk

oifbd yac :(a,f) zexekaa xn`c ,"miaeaf ifb

`axe iacic ilac iia`c `inec iede .oirxivde

.igext ilac

ïéùîùîùixiine Ð odicar ipta odizehn

mewnac ,lt` mewna e` dlila

.xeq` mdicar iptl `la elit` ,dxe`

ïôøåù.elbzi `ny yginl `kilc Ð ciqg

ztxyy :yxit ["yly" jxr] jexrae

,mc`d on `ad xac lk oke ,mc`l zwfn oxetv

mc iab (a,dr zay) "lecb llk" wxt seqa xn`ck

jkle .`xpeyl drpvn `l ,`ylgc icii` :dcpd

.elwifnyablrs` ,otxeylxingnyÐciqg`ed

àîéàoixikfn okle Ð meia odizehn oiwcea

ipy dkixv i`ny zia exn`c ab lr s`c ,gayl

dic lld ziale ,yinyze yinyz lk lr micr

lkn ,xgnl eda `piirne dlild lk micr ipya

Ð xpd xe`l dlila oiirl dvex m`c ecen mewn

.dcia zeyxdàä:dniz Ð iwgya `d izcga

xnvk Ð z`y" iab (a,e) zereayc `nw wxtac

`nilb enk :yxtne ,"dvia mexwkÐdldipy ,oal
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,Búhî éðôì íeøò íéî ïézLîeLnLîäåéðôa Búhî ©§¦©¦¨¦§¥¦¨§©§©¥¦¨¦§¥
ì äãeäé áø déì øîà .éç ìkéðôì eléôàå :ìàeîL ¨©¨©¥©§¨¦§¥©£¦¦§¥

úéa ìL ïBâk àlà ,àì ,àðpéL :déì øîà ?íéøaëò©§¨¦¨©¥¦¨¨¨¤¨§¤¥
éðBìt¯íäéãáò éðôa ïäéúBhî ïéLnLnLíäéúBçôLå. §¦¤§©§¦¦¥¤¦§¥©§¥¤§¦§¥¤

"øBîçä íò ät íëì eáL" ?Leøc éàî eäðéàå¯íò §¦§©§§¨¤Ÿ¦©£©
L÷ø÷î àðeä áø øa äaø .øBîçì äîBcäéâæàúìéëã, ©¤©£©¨©©¨§©§¥¨¥§¦§¨

éìàa àáø ,éáãéc éìàa ééaàéçeøtïa ïBòîL éaø øîà . ©©¥¨¦¦§¥¨¨¨¦§¥¨©©¦¦§¤
ïä íéøác äMéîç :éçBéäNBòäLBLôða áéiçúî ïúBà ©£¦¨§¨¦¥¤¨¤¨¦§©¥§©§

,óeì÷ ìöáe ,óeì÷ íeL ìëBàä :BLàøa Bîãåäöéáe §¨§Ÿ¨¥¨¨¨¨¥¨
ïé÷Lî äúBMäå ,äôeì÷ïéâeæîïläå ,äìélä ïäéìò øáòL §¨§©¤©§¦§¦¤¨©£¥¤©©§¨§©¨

,úBøáwä úéáaìèBpäååéðøtöï÷øBæå,íéaøä úeLøì §¥©§¨§©¥¦¨§¨§§¨¦§¨©¦
æéwnäå.'åë "óeì÷ íeL ìëBàä" .Búhî LnLîe íc §©©¦¨§©¥¦¨¨¥¨

,àúìéña éçðîc áb ìò óàåéøééöîeéîéúçå¯äòø çeø §©©©§©§¦§¦§¨§©§¦©£¦¦©¨¨
øéiL àìc àlà ïøîà àìå .ïäéìò äøBLBà ïøwéò ïäa ¨£¥¤§¨£©©¤¨§¨©¥¨¤¦¨¨
ïútéì÷ Bà ïøwéò ïäa øéiL ìáà ,ïútéì÷¯.da ïì úéì §¦¨¨£¨©¥¨¤¦¨¨§¦¨¨¥¨¨

áø øîà ."äìélä ïäéìò øáòL ïéâeæî ïé÷Lî äúBMäå"§©¤©§¦§¦¤¨©£¥¤©©§¨¨©©
áø øîà .úBëzî éìëa eðlL àeäå :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¤¨¦§¥©¨¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dcp(ycew zay meil)

.b,Búhî éðôì íBøò íéî ïézLîe.c .[spehn mewna oeyil qe`ny ©§¦©¦¨¦§¥¦¨
.éç ìk éðôa Búhî LnLîäå§©§©¥¦¨¦§¥¨©

:ynyl xeq` ig dfi` ipta `xnbd zx`anîàäãeäé áø déì ø ¨©¥©§¨
ì,ìàeîLm`díéøaëò éðôì eléôàå.ynyl xeq`y xn`pøîà ¦§¥©£¦¦§¥©§¨¦¨©

déì,l`enyàððéL,[ecenlza ccegn mkg cinlz-]àlà ,àìlr ¥¦§¨Ÿ¤¨
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רנ
oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtdcip

ìãøç àìî åìéôàåelek ikd elit`e ,zeptcd lv`y oixbxb `l` xepza rbep oi`y Ð

.xie`d on `nhäðùîøåãæåøôäå øãçä.iniiw ikid yxtn `xnba Ðàîè øãçä íã
.xewn epiide Ðàîè å÷ôñ.zi`ce d`neh `nh wtqn Ð'åë åú÷æçùopiwfgn xewna Ð

`l` ,mc iz` `l xecfextnc .oixedh diilrc mince ,`z` diilrn :opixn` `le ,dil

oiqpkp ody minrt diilr ince xcg inc

.xecfextlàøîâøåãæåøôå íéðôáî øãç
õåçáîxcg :dteb iaera df lv` df mdipy Ð

ilzeke ,diptl Ð xecfexte ,dixeg` cvl Ð

minc my jxce ,xecfext rvn`a dhnl Ð mgx

.mi`vei'åë çåúô ìåìåoi`a diilr ince Ð

.leld jxc xecfextløåãæåøôá àöîðon Ð

.xcgd cvl ,miptle leldàîè å÷ôñi`c Ð

dil irai` uegle leld on Ð `z` diilrn

Ð xecfextl leld on zigp ik `dc .igekzy`l

epi`e ,d`ivi jxc `veie cxei `ed ueg itlk

,ied `nh i`ce :jixt onwle .dixeg` cvl xfeg

"`nh ewtq" ipzw i`n`e?àîè å÷ôñÐ`le

."xedh ewtq Ð uegle leld on" ipzwcn ,i`ce

ïðú øå÷îä ïî åú÷æçù ïðà àäåipzwcn Ð

i`nae .xn`w zi`ce d`nehc llkn ,"ezwfg"

dl znwen?leld on `le ,miptle leld on `l

.zi`ce d`neh `kil jciclc ,uegleìåìä ïî
íéðôìåleld on Ð oizipzne ,`nh i`ce Ð

.miptleàîè å÷ôñminc ipy ixdy ,zelzl Ð

`le ,diilrd ince xcgd inc :my jxc oi`vei

iwefg`l `ki`c ab lr s`e .`z` idn opirci

lif` ded `l Ð `z` xcgn i`c ,diilr mca

dil witp dedc ,uegle leld on cr xecfexta

ikd elit` ,xecfext gzt z`ivi jxc zigpe

lr dltpe dzgy `nlic :`wtqn dl opi`nhn

cvn `ae ,xecfextd lka mcd aaxzype ,dipt

.xcgd on `viyk dipt cvl dixeg`å÷ôñã
àîè.xedh i`ce :opixn` `le Ðäø÷ãæàÐ

oixewy zipcwxt oebk ,dixeg` cvl dtwfp

zigp diilrn :xninl `ki`e ,`"piaey

jxc xecfextn zigpe witp `lc `de ,xecfextl

meyn Ð xcgd cvl xfge mgxd zia gzt

Ð ikde ikd iwefg`l `ki`c oeike .`ed dtiwf

.i`ce `le wtq iedúìæà àùùç øúá éà`l` ,ekelide ebdpnk mcl dil zwfgn `lc Ð

.dzgy oebk zeclepd zexewl yegl z`aéåä à÷ôñ éãéàå éãéà`wtqnc ikid ikc Ð

.dxwcf` `nlc Ð miptle leld on inp iwetql `ki` ,dzgy `nlc Ð uegle leld on

úìæà ä÷æç øúá éàådzgy xeni`l opiyiig `le ,ekelid bdpnk mcl dil zwfgnc Ð

.dxwcf` xeni`leàîè éàãå íéðôìå ìåìä ïî`z` diilrn i`c ,`z` xcgn i`cec Ð

on inp "xewnd on ezwfgy" ipzwc oizipzne ,igekzy`l dil irai` uegle leld on Ð

.miptle leldøåäè éàãå õåçìå ìåìä ïîwtq dil dede ,dzgy xeni` :opixn` `le Ð

.xedh i`ce dil opiwfgn bdpnk `l` ,zelzlåéìò ïéáééçi`cec ,ycwnl dqpkp m` Ð

.uegl i` miptle leld on i` yxtn onwle .d`nhïéáééç ïéà,`ki` Ð `xeqi` la` Ð

.`ed wtq `nl`àðùéì êäì.`ed `wtq ici`e ici` Ð `yyg xza i`c Ðäéì òééñî
àðéè÷ áøì,uegle leld on oia miptle leld on oia opinwene ,`ed `wtq :xn`c Ð

`l ,i`ce d`neh `kil `pyil i`dl iia`l jigxk lr `dc ,iia`c` `iig iaxc `bilte

`yyga `nrh ilzc oeikc ,zirwxwa `py `l bba `py `l uegl `py `l miptl `py

.ikde ikd iwetql `ki` edleka Ðàðùéì êäì,`iig iaxl dil riiqn ,dwfg xzac Ð

.miptle leld ona `nwezne
àâéìôå
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åìéôàe`l ,d`neh lawn dviakn zegt oi`c mz epiax yxtnc i`nl Ð lcxg `ln

hwp ,d`neh lawn opaxcnc meyn `l` ."mivia `ln" `l` "lcxg `ln" `wec

.diløåãæåøô"cecfext" qxbc zi` .dxic oeyl Ð "xec" ,iptl :oei oeyla "fext" Ð

.z"ilcaíãåi`c .mi`nh minc d`xnn `ed elit` ,xedh diilrd mcc rnyn Ð diilrd

,ok m` Ð mi`nh minc ipin drax`n diilra oi`

ied i` ifgp ?wtq ied i`n` xecfextay mc

ixii`c :xnel wgece !e`l i` minc ipin drax`n

xewnn" aizkc :xedhc `nrh epiide ,ca`pa

:inp i` .xcg epiidc ,xewn inc `wec Ð "dinc

,minc daxd my oiievny mewn Ð aizk "dinc"

.cg` oin `l` `kil diilraeïðúäåezwfgy

inp ipzw oizipznac ab lr s`e Ð xewnd on

ipzwck ,`nh i`ce ewtq epiid Ð "`nh ewtq"

:iiepyl ivn dede ."xewnd on ezwfgy" `icda

jenqa ipynck ,xecfext rwxwa `vnpy oebk

ded `l ,xecfext rwxw `ny :inp i` .`iig iax`

."wtq" dil ixw

ïî,jixacl :yexit Ð 'ek inp miptle leld

?`nh i`ce i`n` ,iepiyl yyeg dz`y

:dnize !`z` diilrne dxwcfi` `nlc inp yegip

ony it lr s` ,uegle leld onc oeik ,daxc`c

xcgd mcl opiyiig ,ekxck my `a `ed diilrd

,diigy ici lr `l` `al leki oi`e ,wegx `edy

yi ikd meyn Ð ez` xewnd on minc aexc meyn

inca zelzle ,miptle leld on i`cea `nhl

!diilrd incn xzei miaexwde miaexnd xcgd

(`,ck `xza `aa) "xetgi `l" wxtac :dyw cere

.aexd xg` jld Ð aexwe aex :`pipg ax xn`

`axewa elit` ,ixiin `pipg iaxc mzd gkene

,`pipg iaxk `pipz inp op` s` :iia` xn`e .gkenc

.xewnd on ezwfgy ,`nh ewtqÐ xecfexta `vnp

i`ne .ith daxwnc diilr `ki`c ab lr s`e

`yyg xzac `pyill `dc ?iziin dii`x

on ezwfgy ,opilf` `yyg xzac `pyille]

yegl yi Ð uegle leld on elit` epiid ,xewnd

.zelibx ied `zydc meyn ,`a xewnd on `ny

,uegan `nh ewitq i`n` mrh ozil `l` `a `le

`l ,zlf` [oeilb .ied `witq ici`e ici` mlerle

.miptle leld on elit`e ,ied `wtq ici`e ici` `l` .`axewn ith llk `aex xza opilf`

mpi`e mihrn mdy diilrd incl opiyiig Ð iepiy `la myn oi`a mbe ,aex xcgd incy

,uegle leld on xdhn ,zlf` dwfg xzac `pyille .dxwcfp ok m` `l` ,my `al oileki

`l` ,`cixb `aex meyn e`l Ð miptle leld on `nhnc `de .xcgd incc `aexl yiig `le

.dxwcfi`l opiyiig `lc ,llk gken `l diilrc `axewe .iepiy `la xcgd on inp `ac meyn

leld on xecfext bbc ,oiprd oke .xecfext bba ixii` oizrnyc i`xen` lkc :yxtl d`xpe

one .dxwcfp ok m` `l` ,diilrd on my `al leki epi`e .dlere rtzyne deab ,miptle

`ede .xzeia dzgy ok m` `l` ,miptle leld on elit` ,xecfext bbl `al leki epi` xcgd

rwxw cvl `ed .xecfextl mi`vei xcgd incy leld ik .diilr ly xewicn lecb iepiy

my `a xcgd one ,ekxck diilrd on my `ae cxeie rtzyn ,uegle leld on la` .xecfext

,wtqc uegle leld on `py i`n :xity jixt `zyde .miptle leld onn xzei lecb iepiya

`l` ,ekxck my `a diilrd one ,c`n lecb iepiya `l` my `a epi` xcgd onc ab lr s`

lfinl ira `l ikd elit`e .xedh i`ce ied ,`ed zelibx `l i`c .`ed zelibx dzgyc meyn

,`ed zelibx dzgyc oeikc .dxwcfi` xeni` inp miptl leld on ,`nh i`ce `diy `aex xza

xg` zkll oi` ,xewnd on minc aexc ab lr s`e ?`nh i`ce i`n`e .zelibx inp dxwcfi`

xn` `l` .zelibx ied dzgyc iab lr s` ,i`ce `nh ied `lc uegle leld on enk ,aexd

.xedh i`ce uegle leld on Ð `ed zelibx e`l dzgyc `yyg xza `le ,zlf` dwfg xza i`e .`wtq ici`e ici` Ð ziyixtck ,`ed zelibx dzgyc meyn ,zlf` `yyg xza i` :iia`

zwfgc meyn ,`z` xcgd onc :xninl ol zi`e .dxwcfi` e` dzgy e` ,`a iepiy ici lr :jytp dnnc .`nh i`ce ied Ð `ed zelibx e`l dzgyc ab lr s` ,miptle leld on mewn lkne

onc .`gkenc `axewa elit` ,aexd xg` jld Ð aexwe aexc ,"xewnd on ezwfgy" `pyil rnynck ,xwir iedc dwfg xzac ,`pyil `dn "xetgi `l"a xity gkene .oi`a xewnd on minc

`a diilrn `dc .gkene `axwn diilrdc ab lr s` ,xewnd ony minc aex xg` opilf`c ,`nh i`ce Ð miptle leld.ziyixtck ,xcgd onn xzei hren iepiyaïéàåz` eilr oitxey

ici lr `iz`c d`neh opitli `l dheqnc (`,a) lirl izyxitck :xnel yie !oitxeye ,i`ce `nh Ð cigid zeyxae ,i`ce xedh Ð miaxd zeyxa d`neh wtq iedc oeik :dniz Ð dnexzd

m`e .xedh ewtq Ð miaxd zeyxa ,`nh ewtq Ð cigid zeyxa ,dzin xg`l wtq miign `vi wtqc rnync ,dqeaz mc iab (`,`r) oizlikna oeir jixve .wtq mewn lka okl .dteb zii`x

?zxn`w ievne aex : (`,ck `xza `aa) "xetgi `l"a xn`ck ,xzeia oiievn xcgd incc meyn :xnel yie ?cigid zeyxa elit` xdhpe ,dzwfga dy` iwep ,dheqn opitli `lc oeike :xn`z

.`blte `bltk `l` `aex iabl `axewe dwfg aiyg `le
o`k

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

eléôàìîà.ìcøçäðùîíéîëç eìLî ìLî £¦¨¥©§¨¨¨¨§£¨¦
:äMàaøãçäøBãæBøtäåíc .äéiìòäåøãçä¯,àîè ¨¦¨©¤¤§©§§§¨£¦¨©©¤¤¨¥

äéiìòä íc¯àöîð ,øBäèøBãæBøta¯,àîè B÷ôñ ©¨£¦¨¨¦§¨©§§§¥¨¥
ïî Bú÷æçL éôìøB÷nä.àøîâìàeîL øa éîø §¦¤¤§¨¦©¨¨¦©§¥

.àðeä áø éa äcð eðz äãeäé áøc déøa ÷çöé áøå§©¦§¨§¥§©§¨¨¦¨¥©¨
øãçä :éøîà÷å éáúéc àðeä áø øa äaø eäðéçkLà©§©¦§©¨©©¨§¨§¦§¨¨§¦©¤¤
,ïäézL ìò äéeða äéiìòå ,õeçaî øBãæBøtäå ,íéðôaî¦¦§¦§©§§¦©©£¦¨§¨©§¥¤

ìeìåäéiìò ïéa çeútøBãæBøtììelä ïî àöîð . §¨©¥£¦¨©§§¦§¨¦©
íéðôìå¯ìelä ïî ,àîè B÷ôñõeçìå¯.øBäè B÷ôñ §¦§¦§¥¨¥¦©§©§¥¨

?øî ïì zøîà àîè B÷ôñ :deáàì déì øîàå àúà£¨©£©¥©£§¥¨¥¨§©§¨¨
!ïðz "øB÷nä ïî Bú÷æçL" ïðà àäå¯,déì øîà §¨£©¤¤§¨¦©¨§©£©¥
íéðôìå ìelä ïî :àðéîà÷ éëä àðà¯,àîè éàcå £¨¨¦¨¨¦¨¦©§¦§¦©©¨¥

õeçìå ìelä ïî¯éàî :ééaà øîà .àîè B÷ôñ ¦©§©§¥¨¥¨©©©¥©
àîè B÷ôñc õeçìå ìelä ïî àðL¯,dúçL àîìãc §¨¦©§©¦§¥¨¥§¦§¨¨£¨

øãçîeàîéà ,éîð íéðôìå ìelä ïî ;àúàäø÷cæà ¦¤¤£¨¦©§¦§¦©¦¥¨¦§©§¨
¯äéiìòîeàLLç øúa éà :ééaà øîà àlà !àúà ¥£¦¨£¨¤¨¨©©©¥¦¨©£¨¨

zìæà¯zìæà ä÷æç øúa éàå ,àeä ÷ôñ éãéàå éãéà ¨§©§¦¦§¦¦¨¥§¦¨©£¨¨¨§©§
¯íéðôìå ìelä ïî¯õeçìå ìelä ïî ,àîè éàcå¯ ¦©§¦§¦©©¨¥¦©§©

.øBäè éàcåíc :àéiç éaø éðzàöîpäøBãæBøta ©©¨¨¥©¦¦¨¨©¦§¨©§§
¯úà åéìò ïéôøBNå ,Lc÷î úàéa ìò åéìò ïéáéiç©¨¦¨¨©¦©¦§¨§§¦¨¨¤

ìò åéìò ïéáéiç ïéà :øîà àðéè÷ áøå .äîeøzä©§¨§©§¦¨¨©¥©¨¦¨¨©
Cäì .äîeøzä úà åéìò ïéôøBN ïéàå ,Lc÷î úàéa¦©¦§¨§¥§¦¨¨¤©§¨§©

àðMéìzìæà àLLç øúa éà ééaà øîàc¯òéiñî ¦¨¨©£©©©¥¦¨©£¨¨¨§©§§©©
àðMéì Cäì ,àéiç éaøc àâéìôe àðéè÷ áøì déì¥§©§¦¨§¦¨§©¦¦¨§©¦¨¨

éà zøîàczìæà ä÷æç øúa¯,àéiç éaøì déì òéiñî §¨§©§¦¨©£¨¨¨§©§§©©¥§©¦¦¨
àâéìôå
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נדה. פרק שני - כל היד דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dcp(ycew zay meil)

eàìî eléôàixbxb,ìcøç,ilkd zeptca mirbep mdn hrn wxy £¦¨¥©§¨
FkFzA xW` lM' (bl `i `xwie) xn`py ,`nh lkd mewn lkneŸ£¤§

.blyd lk `nhp df ote`ae ,'`nhi¦§¨

äðùî
dxeza xen`d 'xewn'd on mc z`ivi oiipr zx`an epzpyn

:dy`d z` `nhnyíéîëç eìLî ìLîy mgxd ziaa,äMàaick ¨¨¨§£¨¦¨¦¨
.eipic yxtloirk mdy ea yi zenewn dylyøBãæBøtäå øãçä©¤¤§©§§

,äéiìòäå.mnewn okide md dn x`azi `xnbaeícon yxetd §¨£¦¨©
,àîè øãçämc `edy ,daf e` dcp z`neha dy`d z` `nhne ©¤¤¨¥

.dxezd dxn`y xewndícon yxetd,øBäè äéiìòämcy ©¨£¦¨¨
.zecp mc epi` diilrdm`àöîðmc,øBãæBøtaenvr xecfexte ¦§¨©§§

mcd `l` ,mc `iven epi`oi`e ,diilrd on e` xcgd on e` ribd
,mdn dfi`n reciàîè B÷ôñ,zi`ce d`neh mcd `nh wtqn - §¥¨¥

øB÷nä ïî Bú÷æçL éôì,'xewn'd on ribdy df mc zwfgy itl - §¦¤¤§¨¦©¨
.diilrd on `le ,xcgd `ed

àøîâ
:epzpyn oecpa `xnin d`ian `xnbd÷çöé áøå ìàeîL øa éîø̈¦©§¥§©¦§¨

eðz äãeäé áøc déøazekldéa äcð[lv`-]eäðéçkLà .àðeä áø §¥§©§¨¨¦¨¥©¨©§§¦§
,õeçaî øBãæBøtäå ,íéðôaî øãçä ,éøîà÷å éáúéc ,àðeä áø øa äaø©¨©©¨§¨§¦§¨¨§¦©¤¤¦¦§¦§©§§¦©

,xnelk,dteb iaera df cvl df mi`vnp mdipy ,xecfextde xcgd
xecfextde ,xewnd `ede ,dixeg` cvl ,mgxd llg `edy xcgd
rvn` zgz micner mgxd ilzke ,mgxd x`eev `ede dipt cvl
xecfextd jxc mixaer xcgd on mi`veid mince ,xecfextd

.dtebl uegn l` mi`veie mgxd zial micxeieìò äéeða äéiìòå©£¦¨§¨©
iab,ïäézL,xecfextde xcgd iab lrìeìåoink ieyrd gzt - §¥¤§

daex`,øBãæBøôì äéiìò ïéa ,çeútdiilrd inc micxei ekxce ¨©¥£¦¨¦§§
.xecfextlàöîð,xecfexta mcíéðôìå ìelä ïîgzt ony wlga - ¦§¨¦©§¦§¦

t itlk xecfextay leld,xcgd cvl ,mipàîè B÷ôñmcd `nh - §¥¨¥
on m`y ,diilrd on `le ribd xcgd on df mcy itl ,wtqn
jxcy ,uegle leld ony cva `vnidl did jixv `a did diilrd
leld on mcd cxeiy xg`le ,ueg itlk `id diilrd on mcd zcixi
ilzkl gezt ervn` ixdy dixeg`l xfeg epi` xecfextd rwxwl
mcd `vnp .dixeg`l aeyiy mcew myl cxei dide ,mgxd zia

,xecfextaõeçìå ìelä ïîitlk ,uegle leld gzt ony wlga - ¦©§©
,diptøBäè B÷ôñdiilrd on df mcy itl ,wtqn mcd xedh - §¥¨

did miptle leld on `a did xcgd on m`y ,`ed xedhe ribd
cvl xaer didy mcew mgxd zia l` cxei dide ,`vnidl eilr

.dipt
:`xnbd dywndeáàì déì øîàå àúàax eia`l xn`e dax `a - £¨§¨©¥©£©

,`pedøî ïì zøîà ,àîè B÷ôñmcy ,mdl zxn` jk m`d - §¥¨¥£©§§¨©
,i`ce oicn `le ,wtqn `nh miptle leld on xecfexta `vnpd

ïðz 'øB÷nä ïî Bú÷æçL' ,ïðà àäåmcy dpyna epipy ixde - §¨£©¤¤§¨¦©¨§©
df mrhne ,xewnd on `ay ezwfgy itl `nh xecfexta `vnpd
cinrp dna ,jixacle ,wtq zxeza `le i`ce zxeza e`nhl yi
,wtqn `nhy xne` dz` ixd ,miptle leld on m` ,dpynd ixac
xne` dz` ixdy cinrdl jiiy `l i`cea uegle leld one

.wtqn xedhy
:`xnbd zayiindéì øîà,daxl `ped axàðéîà÷ éëä àðàip` - ¨©¥£¨¨¦¨£¦¨
mdl izxn` jkxecfexta mcd `vnp ,,àîè éàcå ,íéðôìå ìelä ïî¦©§¦§¦©©¨¥

.'xewnd on ezwfgy' dpyna epipy jk lre ,ribd xcgd on i`cey

àîè B÷ôñ ,õeçìå ìelä ïîipyy ,mrhne ,zelzl ,wtqn `nh - ¦©§©§¥¨¥
oi`e xecfextd jxc mi`vei ,diilrd ince xcgd inc ,mincd
on ribdy dwfga ewifgdl epl didy s`e .df mc ribd oipn mircei
cxei xecfextl `veie xcgd on ribnd mc ixdy ,exdhle diilrd
`ny miyyeg ,mewn lkn ,dipt cvl ribny mcew mgxd zial
,dhnl dipte dlrnl dixeg` e`vnpe ,dipt lr dltpe dttekzd
witqd `le dipt cvl dixeg` cvn xecfextd jxe`l mcd cxie

.wtqn `nh okle ,mgxd zial zcxl
:`xnbd dywnàîè B÷ôñc ,õeçìå ìelä ïî àðL éàî ,ééaà øîà̈©©©¥©§¨¦©§©¦§¥¨¥

xedh i`cey mixne` oi`e ,xcgd on ribd `ny wtqn `nhy -
meyne ,myl `a epi` xcgd mcy s`coiyyegäúçL àîìã §¦§¨¨£¨

àúà øãçîe,df mc ribd xcgd one dttekzd `ny -ìelä ïî ¥¤¤£¨¦©
àúà äéiìòîe ,äø÷cæà àîéà ,énð íéðôìådakype dtwcfd `ny - §¦§¦©¦¥¨¦§©§¨¥£¦¨£¨

e`vnp dzaiky ici lry ,df mc ribd diilrd one ,dixeg`l
dixeg` cv l` diilrd mc ribde ,dlrnl dipte dhnl dixeg`
xcgd on ribdy xyt`y oeike .mgxd zia l` ekxca `vi `le
zxeza `l` i`ce zxeza e`nhl oi` diilrd on ribdy xyt`e

.cala wtq
:xg` ote`a iia` yxtn oklúìæà àLLç øúa éà ,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¦¨©£¨¨¨§©

jxc lr jneq dz` oi` ,xnelk ,zeyygd xg` dz` jled m` -
oebk ,mizirl clepd dxwnl yyeg `l` ,mcd ly irahd ekelid

,dttekzdyàeä ÷ôñ éãéàå éãéàmiptle leld on `vnpa mb - ¦¦§¦¦¨¥
m`y enky ,wtq oicn `nh `ed ixd uegle leld on `vnpa mbe

on `vnpon mcd ribde dttekzd `ny dz` yyeg uegle leld
`ny yegl yi miptle leld on `vnp m` mb jk ,dipt itlk xcgd

.dixeg` itlk diilrd on mcd ribde dtwcfdúìæà ä÷æç øúa éàå§¦¨©£¨¨¨§©
yyeg dz` oi`e ,mcd jelid jxc zwfg xg` dz` jled m`e -

mcd `vnpa ,dtwcfd e` dttekzdy,àîè éàcå ,íéðôìå ìelä ïî¦©§¦§¦©©¨¥
eilr did uegle leld on ,diilrd mcy ,xcgd on `ay ezwfgy
`edy ,'xewnd on ezwfgy' dpyna epipy df ote` lre .`vnidl

mcd `vnp m`e .i`cea `nh,øBäè éàcå ,õeçìå ìelä ïîoi`y ¦©§©©©¨
milez oi`e ,ribd diilrd on i`ceae ,dttekzd `ny miyyeg

.i`ce oicn `ed xedh `l` ,wtqn
:xen`d oica zwelgn d`ian `xnbdàöîpä íc ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨¨©¦§¨
,Lc÷î úàéa ìò åéìò ïéáéiç øBãæBøtady`d dqpkp m` ,xnelk ©§§©¨¦¨¨©¦©¦§¨

oileg yyg o`k oi`e i`ce oicn d`nhy ,z`hg zaiig ycwnl
,dxfra,äîeøzä úà åéìò ïéôøBNå,xnelk,dnexza drbp m`e §§¦¨¨¤©§¨

.ztxype i`ce oicn dnexzd d`nhïéáéiç ïéà ,øîà àðéè÷ áøå§©§¦¨¨©¥©¨¦
,Lc÷î úàéa ìò åéìòmiyyege wtqn `l` dy`d d`nh oi`y ¨¨©¦©¦§¨

,dxfra oilegläîeøzä úà åéìò ïéôøBN ïéàåoi` ,milez `l` §¥§¦¨¨¤©§¨
.milke` oi`e mitxey

:`xnbd zx`anäì,úìæà àLLç øúa éà ,ééaà øîàc ,àðLéì C §©¦§¨§¨©©©¥¦¨©£¨¨¨§©
leld on oia xecfexta mcd `vnpae ,zeyygd xg` mikledy

,i`ce oicn `le wtqn d`nh uegle leld on oiae miptleòéiñî§©©
déì,iia`ìzhiyàðéè÷ áø,`ed wtq xecfextd mcy xn`y ¥§©§¦¨

.uegle leld on oia miptle leld on oia `vnpa eixac micinrne
àâéìôeezhiyàéiç éaøcoi` mlerl ef oeyll ixdy ,iia` lr §¦¨§©¦¦¨

`ny miyyeg cinzy oeik xecfexta mcd `vnpa zi`ce d`neh
.i`cea `nhy xn` `iig iaxe ,diilrd on ribdeàðLéì Cäì§©¦§¨

,úìæà ä÷æç øúa éà ,úøîàcmiwifgn jk mcd jelid jxc itky §¨§©¦¨©£¨¨¨§©
,xedh i`ce uegle leld one `nh i`ce miptle leld one ,eze`

àéiç éaøì déì òéiñî,i`cea `nhy xn`yeixac micinrne §©©¥§©¦¦¨
xn`p uegle leld on `vnpae ,miptle leld on mcd `vnpa

.xedh `edy
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לימוד תורה וקיום המצוות הם טבעת הקידושין שבהם קידש הקדוש־ברוך־הוא את ישראל להתחייב לזון אותם ולפרנסם.
היום יום כח תשרי



אגרות קודשרנב

 ב"ה,  ב' מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מל' תשרי.

נעם לי לקרות בו ע"ד התרשמותו מאנשי חב"ד בכפר חב"ד, והתקוה אשר פעולתה ניכרת גם 

הידוע  וע"פ פתגם  גם אחרים מרושמיו האמורים,  ולהודיע  להנאות  כוונתי שישתדל  לפועל,  בהנוגע 

מרבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, אשר תורת החסידות לא של כתה מסוימה היא ח"ו כי אם 

היא נחלת כל אחד מבני ישראל, והשתדל, ועד למסירת נפש בזה וכן נשיאי חב"ד לדורותיהם ממלאי 

מקומו, להפצתה, ונתנו ברכותיהם לכל המשתדלים בזה אשר סוף סוף יצליחו.

ואם בכל אדם הדברים אמורים עאכו"כ בזה שיש לו הזדמנות להשפיע על הנוער, שהשפעה 

עליהם אפילו השפעה קלה לכאורה, יכולה לשנות אופי חייהם בכלל ובפרט לכשיתחתנו ויבנו בתים 

בישראל. ובודאי לדכוותי' הוא - האריכות בהאמור אך למותר.

לשאלתו אודות לימוד מקצוע חילוני בגילוי ראש, שיש מקום לומר שעי"ז בקל יותר ימצא 

שפה משותפת.

שתי נקודות בדבר:

גדולה  מצוה  לרכוש  בשביל  עבירה קלה  מכירת  "למסחר",  נותנין  אין  ערוך  שולחן  עניני  א( 

בפירוש שאז אין מסחר ח"ו, אלא דין שו"ע  )כמובן לבד מקרים מיוחדים המפורטים בשולחן ערוך 

כשאר הדינים(,

ב( והוא העיקר, רואים במוחש ובפרט ביחס להנוער, שפשרה אפילו קלה, משפילה בעיניהם 

זה  הרי  והמצוה,  בדיני התורה  באיזה מהם  בבעל הפשרה שבאם אפשרית פשרה  וכל האמון  הערך 

הוכחה שאין הענינים אמיתיים בתכלית, שהרי באמת - אין מקום לפשרות ונטי' כחוט השערה, ואם 

יש מקום לפשרה - הרי אין זה דרך האמת.

ואף שאמת אמר אל יברא, שהרי אין צדיק בארץ גו' ולא יחטא, ומבוארים הענינים בשיטת 

חב"ד שצ"ל קירוב כל אחד מבלי יוצא מן הכלל, ובהבטחה שמצוה אחת אפילו - סו"ס יכולה להביא 

לכל התרי"ג מצות ועכ"פ לא הפסיד וכו' ]וכדברי רבנו הזקן בתניא קדישא פרק ל"ב[, ולכן באם א"א 

אחרת מתחילים בדיבור ע"ד מצוה אחת, אבל ביחד עם הנהגה האמורה מוכרח שלא לאמר ח"ו שזוהי 

מצוה יחידה )ואודותה מדברים( וצדיק גמור המקיים אותה כי אם להדגיש, אף כי בדרכי נועם ובדרכי 

שלום, שזוהי רק מצוה אחת מתרי"ג אלא שמפני סיבות עדיין אינו מוכשר שידברו עמו וידרשו ממנו 

שאר המצות, ומתחילין בדרך מן הקל אל הכבד.

זכות  לימוד  כל  שאין  מובן  להמשפיע,  בנוגע  אבל  מהתלמידים,  בהדרישה   - הנ"ל  כל  והנה 

האמור, ואדרבה, כשדורש מהתלמידים ומקבלים - צריך הוא להיות דוגמא חי' לא רק למה שדורש 

והרי  להטפיח,  ע"מ  טופח  להיות   - חז"ל  ובסגנון  מדבר,  אודותו  החיים  אורח  לכל  אם  כי  מאתם, 

התלמידים לומדים ק"ו, שבאם לרבו מותר לעבור על ענין פלוני, הרי להתלמיד היתר בעוד כמה ענינים 

וק"ל.

יש להאריך בכל האמור אבל תקותי שגם שורותי המעטות בכמות בערך חשיבות עניני חינוך, 

תספיקנה.

בכבוד ובברכה.
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ה  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
àöú àì [äë הרבים לרשות -27.
íéâåøà [åë עשויים אלא ארוגים אינם החוטים אם -

תכשיט  משום ולא משוי משום אסורים .28לבד,

õéö øåòéùë [æë נחשב שלכן בלבד, ציץ שיעור -
תסירנו  שמא חשש בו שיש .29כתכשיט

õéö íå÷îá [çë.מלפניה מצחה על שמונח היינו -

zetqede mipeiv
כבול 27) על גזרו לא מעורבת שאינה חצר או בבית אבל

כג). סעיף (להלן התכשיטים כבשאר שלא נכרית, ופיאה
גם 28) שאסורה ו) סעיף (להלן האיצטמא דין והוא

מצער. כשמגינה
ציץ'29) כשיעור אצבעות שתי ב'רוחב ההדגשה לכאורה

"כיפה  לו שהייתה מצינו גדול כהן אצל שגם לבאר באה

אצבעות  שתי שיעורה ופירשו א) קלח, (חולין צמר" של
הראש. כל את שמכסה ולא ב) סג, (שבת בלבד

רש"י  לפי אבל ראשונים, ועוד ע"ב) (נז הרי"ף כביאור והוא
תחת  הניתנת גדולה כיפה הוא הכבול ראשונים) (ועוד
בו  לצאת חוששים מדוע שונים ביאורים וישנם השבכה,

בשבת.

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

כשיגיע ‚ הש"ץ עם ומתחיל מיד להתחיל מוכרח וכשהוא
אלו  מדינות נוסח כפי לנקדש או לנקדישך ש"ץ עם
אומר  שהוא כמו הקדושה נוסח כל במלה מלה עמו יאמר
עם  אומר כשהוא בתפלתו קדושה אומר היחיד שאין שאף
נוסח  כל במלה מלה עמו יאמר וכן יחיד נקרא אינו הש"ץ
הברכה  שיסיים כדי תפלה שומע וברכת הקדוש האל ברכת
א"צ  שהש"ץ כמו אמן לענות א"צ ושוב ביחד הש"ץ עם
של  ברכות על ג"כ היא הצבור ועניית אחריו עונים שהצבור
למודים  הוא גם יגיע למודים ש"ץ שכשיגיע יכוין וגם זה
במודים  הצבור עם הוא גם שישחה כדי שמך להטוב או
שומע  לסיום ש"ץ שיגיע עד התפלה כל לגמור יכול ואם

הקדוש. האל סיום אחר עצמו בפני להתפלל יכול תפלה

לתפלה  גאולה סמיכת משום מיד להתפלל כשמוכרח זה וכל
עם  יתחיל לא מוכרח אינו אם אבל עוברת שהשעה מפני או
צריך  שלכתחלה לפי הקדושה נוסח עמו ולומר הש"ץ
אחריו  ולענות הש"ץ מפי הקדושה נוסח ולשמוע לשתוק

קכ"ה: בסי' שיתבאר כמו בלבד וימלוך וברוך קדוש

עד „ ימתין ואם קדושה אחר תיכף הכנסת לבית שבא מי
שמיה  יהא אמן לענות יוכל לא למודים ש"ץ שיגיע אחר
הקדיש  אחר עד ימתין ואם י"ח שאחר הקדיש) (אחר רבא
הצבור  עם ערבית להתפלל יוכל לא או התפלה זמן יעבור
שמיה  יהא אמן מלבטל מודים לבטל שמוטב מיד יתחיל

רבא.

לומר  יוכל לא מיד יתחיל ואם לקדושה סמוך בא אם וה"ה
מודים  לומר יוכל לא קדושה אחר עד ימתין ואם קדושה
אחר  יתחיל התפלה זמן יעבור מודים אחר עד ימתין ואם

הצבור. עם מקדושה מודים לבטל שמוטב קדושה

יהא  אמן יבטל תיכף יתפלל ואם לקדיש סמוך בא ואם
להתפלל  יוכל לא קדיש אחר עד ימתין ואם רבא שמיה

הצבור: עם להתפלל מוטב הצבור עם ערבית

היו ‰ קדושה למקום וכשמגיע י"ח בתפלת העומד יחיד
אינו  יוצר קדושת או לציון ובא קדושת אומרים הצבור
שאומר  מי ויש שוות הקדושות שאין לפי קדוש עמהם אומר
מתפלל  והיחיד מוסף קדושת אומרים הצבור היה אם שה"ה

שוות. הקדושות שאין קדוש עמהם אומר אינו שחרית

שוות  קדושות נקראות מוסף וקדושת שחרית שקדושת וי"א
סיפור  אלא שאינן יוצר וקדושת לציון ובא קדושת משא"כ
למד  אתה (ומכאן עיקר וכן נ"ט בסי' שנתבאר כמו דברים
לענות  יכול קדוש אתה לברכת בתפלתו כשמגיע שהיחיד
או  נקדש שמע ולא אמר לא שהוא אע"פ הצבור עם קדוש
בהם  אין ולציון ובא יוצר קדושת שהרי הש"ץ מפי נקדישך
הקדושות  שאין מפני אלא מנעוהו לא כן ואע"פ נקדש

שוות):

הצבור: עם בתפלתו לכוין היחיד יתנהג איך דין קט סימן א' חלק

* * *
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עשרה ‡ שמונה להתפלל לו אפשר שאי הדחק בשעת
שמא  וירא בדרך שהוא או עוברת שהשעה כגון ברכות
ברכות  עשרה שמונה כל יתפלל אם דרכים עוברי יפסיקוהו
צ"ד  בסי' שנתבאר כמו מעומד או מיושב או הילוכו דרך
שלא  או יפסיקוהו שמא וירא טרוד שהוא במקום שעומד או
דעתו  טרדת מחמת בכוונה ארוכה תפלה להתפלל יוכל
כל  שכוללת הביננו תפלת שהוא עשרה שמונה מעין מתפלל
לומר  וצריך תפלה בשומע וחותם אמצעיות ברכות י"ג
אחרונות  ג' ולאחריה כתקנן ראשונות ברכות ג' לפניה

כתקנן.

הילוכו  דרך לאמרן יכול ואינו מעומד כולן לאמרן וצריך
יטרד  שלא כדי עשרה שמונה בתפלת שהתירו כמו בדרך
לפי  שם שנתבאר כמו לכוין יוכל ולא דרכו בעיכוב לבו
כך  כל יטרד לא י"ח מעין קצרה תפלה שמתפלל שכיון
הואיל  י"ח ולהתפלל לחזור א"צ לביתו וכשיגיע בעמידתו

י"ח. מעין אמר וכבר

לומר  שצריך מפני הגשמים בימות לא הביננו מתפלל ואינו
שצריך  מפני ויו"ט שבת במוצאי ולא השנים בברכת שאלה
בה  לומר בהביננו לכללן לו (ואין הדעת בחונן הבדלה לומר
ברכות  אינן והבדלה שהשאלה לפי ושאלה הבדלה מעין
בברכת  שאלה י"ח בברכות לכללן תקנו אלא עצמן בפני
בהביננו  אומר היה ואם הדעת חונן בברכת והבדלה השנים
עצמן  בפני ברכות ג"כ שהן נראה היה ושאלה הבדלה מעין
ואחת  אחת כל מעין שאומר האמצעיות ברכות כל כמו

בהביננו[)]:

נותן · אינו אם הבית בעל אצל מלאכה שעושים הפועלים
שלימות  ברכות י"ח מתפללין מסעודתן חוץ שכר להם
משום  כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין אין אבל
פעולתם  שכר להם נותן ואם הבית בעל של מלאכתו ביטול
י"ח. מעין ומתפללין המלאכה למהר צריכים סעודתם לבד

דעת  על הסתם ומן בכך להקפיד הבית בעל דרך אין ועכשיו
הכנסת  לבית שילכו וה"ה י"ח שיתפללו אותם שוכרין כן
להקפיד  הבית בעל דרך שאין במקום בעשרה להתפלל

בכך:

* * *
קצרה ‚ תפלה מתפלל וליסטים חיה גדודי במקום ההולך

וא"צ  תפלה בשומע וחותם כו' מרובים עמך צרכי שהוא
מהלך  כשהוא ומתפלל אחרונות לג' ולא ראשונות לג' לא

עומד. לעמוד יכול ואם

י"ח  תפלת להתפלל צריך דעתו ותתברר לישוב וכשיגיע
עבר לא אם קצרה כתקנה תפלה שהתפלל אע"פ זמנה

או  שכח ואם י"ח מעין אפילו בה אמר ולא הואיל מעומד
להשלים  שצריך לגמרי התפלל ולא כשכח דינו זמנה שעבר

ק"ח: בסי' כמ"ש שלאחריה תפלה בזמן אותה

רצון „ יהי שהיא הדרך תפלת להתפלל צריך לדרך היוצא
הולך  אם ואף וכו' לשלום שתוליכנו או"א ה' מלפניך
ואם  נשמעת תפלתו כך שמתוך רבים בלשון יאמרנה יחידי
כיון  יחיד בלשון לאמרם יכול ריצוי דברי בה להוסיף בא
שאומר  מי (ויש לרבים חובה שקבעו הברכה ממטבע שאינו

שהוא  אע"פ יחיד בלשון לחן ותנני מלת י"ל הסוד שע"פ
לרבים). הקבוע הברכה ממטבע

אלא  מהלך כשהוא אפילו הדרך תפילת לומר יכול הדין ומן
אפשר  אם כשיאמרנה יעמוד רע תקרא אל טוב מהיות משום
לעמוד  א"צ מקום ומכל עומדים ג"כ השיירא שבני כגון לו
יעמיד  אלא לירד א"צ רכוב היה אם אבל מלילך אלא
כמהלך  הוא הרי ירכוב שאם לו אפשר אם מלילך הבהמה
אם  הסוסים להעמיד אלא לירד שא"צ בעגלה ליושב (וה"ה

לו): אפשר

שהוא ‰ יום בכל אחת פעם אלא הדרך תפלת לומר א"צ
ללכת  וחוזר היום באמצע בעיר ינוח אם ואפילו הולך
בעיר  ללון דעתו אם אבל לביתו לשוב או להלאה ממנה
לביתו  לשוב או לה חוצה לעבור ממנה ויצא נמלך ואח"כ
בה  לן כבר כאלו אחרת פעם אותה ולהתפלל לחזור צריך
ולברך  לחזור צריך נמלך שכשהוא הברכות בכל הוא (שכן

ר"ו): בסי' כמ"ש

* * *
Â לא אבל בדרך שמהלך משעה אותה מתפלל מאימתי

להתפלל  שאין לפי בה שדר העיר בתוך הוא כשעדיין
ע' דהיינו עיר של ועיבורה בדרך שיחזיק עד הדרך תפלת
מי  ויש לעיר כתוך הוא הרי לעיר סמוך ושיריים אמה
עצמו  והכין בלבו שגמר משעה העיר בתוך אפילו שמתיר
לילך  שמוחזק בדרך החזיק ג"כ נקרא שזה ביום בו לצאת
כשהוא  הכל (ולדברי בדיעבד דבריו על לסמוך ויש בודאי
החזיק  שכבר כיון בה שלן העיר בתוך לאומרה יכול בדרך
אורח  אלא אינו זו שבעיר בה מחזיק ועודנו בדרך והולך

ללון): נטה

Ê לפי בברוך פותחת ואינה בברוך חותמת הדרך תפלת
לאיזו  להסמיכה טוב ואעפ"כ רחמים בקשת אלא שאינה
לפתוח  שא"צ לחברתה הסמוכה ברכה שתהיה כדי ברכה
חסדים  הגומל לברכת יסמיכנה בבקר הולך אם כגון בברוך
שהחזיק  לאחר השחר ברכת מברך אם ישראל לעמו טובים
ישתה  או יאכל היום באמצע הולך ואם שנתבאר כמו בדרך
יצר  אשר ויברך מים יטיל או אחרונה ברכה שיברך כשיעור

כו': מלפניך רצון יהי מיד יתחיל ואח"כ

Á שהיא פרסה לילך לו כשיש אלא הדרך תפלת תקנו לא
מקום  אינו לעיר בקרוב מפרסה שפחות אמה אלפים ח'
מפרסה  פחות דרך על לאמרה רוצה ואם הסתם מן סכנה
מוחזק  מקום הוא אם אבל ה') (אתה בברוך יחתום לא

מפרסה. בפחות אפילו לאמרה צריך בסכנה

שהיא  הדרך בתחלת אלא הדרך תפילת תקנו שלא וי"א
לאמרה  לכתחילה לדבריהם לחוש ויש ראשונה פרסה
זמן  כל אותה יאמר מלאמרה שכח ואם ראשונה  בפרסה
לעיר  הסמוכה פרסה לתוך הגיע שלא ובלבד בדרך שהוא

ברכה: בלא אותה יאמר ואילך ומשם בה ללון שרוצה

* * *
Ë אע"פ העיר מגדולי רשות שיטול טוב לדרך היוצא

בשלום  לך לו יאמרו ואל שיברכוהו כדי רבותיו שאינם
עלה  לשלום לך למשה שאמר יתרו שהרי לשלום לך אלא

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
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ונתלה. הלך בשלום לך לאבשלום שאמר ודוד והצליח

ולא  בדרך) ובלכתך (שנאמר בתורה יעסוק בדרך וכשהוא
בעגלה  יושב א"כ אלא בדרך יתעה שלא הלכה בעיון יעסוק

הסוסים. מנהיג אחר ואיש

חולי  משום רעבון שני אכילת משיעור יותר בדרך יאכל ואל
בה. (וכיוצא) בספינה יושב א"כ אלא מעיים

יפול  שמא טוב בכי ויצא טוב בכי יכנס ללון לעיר וכשנכנס
שם  להזהר יודע שהוא לעירו סמוך אבל הפחתים באחת
שאין  יחידי הולך אינו אם בלילה שם לילך יכול מהפחתים

למזיקים: לחוש

È יארע שלא בכניסתו להתפלל צריך המדרש לבית הנכנס
חלקו. על הודאה ליתן צריך וביציאתו ידו על תקלה דבר

שלא  או"א ה' מלפניך רצון יהי אומר הוא מה בכניסתו
ביחידות  ללמוד שיושב מי וה"ה כו' הלכה בדבר אכשל
בלימוד  יטעה שלא להתפלל צריך להוראה הגיע אם ובפרט
לומר  וטוב מותר אסור ועל טהור טמא על לומר ובהוראה
או"א  ה' מלפניך רצון יהי וזהו הרבה כולל קצר אחד נוסח
הן  וטעות מכשול מכל והצילני תורתך במאור עיני שתאיר
בלימוד  הן בהוראה הן ממונות בדיני הן והיתר איסור בדיני
העמידני  כבר ששגיתי ומה מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל
חכמה  יתן ה' כי מאד עד אמת דבר מפי תצל ואל האמת על
שלא  ג"כ לבקש צריך בחבורה (וכשלומד ותבונה דעת מפיו

בתקלתו). ישמחו ולא בתקלתם ישמח

בתורה  העוסק וה"ה כו' אני מודה אומר הוא מה ביציאתו
למד  (אם לימודו גמר אחר ערב בכל כן לומר צריך ביחידות

היום): כל

תפלת  וסדר יתפללו מה ופועלים לדרך היוצא דין קי סימן א' חלק
המדרש: ובית הדרך

* * *
בפני ‡ מצוה וברכותיה שמע שקריאת עצמה (אע"פ

גאולה  ברכת לסמוך צריך עצמה) בפני מצוה ותפלה
ישראל  גאל אחר באמן אפילו ביניהם יפסיק ולא לתפלה
פסוק  כגון י"ח תפלת קודם לומר שנוהגין פסוק בשום ולא
שהוא  תפתח שפתי אדני מפסוק חוץ ודומיו אקרא ה' שם כי
שקבעוהו  שכיון הפסק חשוב ואינו חכמים מתקנת חובה
היא  ארוכה וכתפלה התפלה מכלל נעשה בתפלה חכמים
כמו  נוהגין וכן ישראל גאל אחר אמן לענות שמותר וי"א

ס"ו. בסי' שנתבאר

לומר  מותר לתפלה גאולה סמיכת שם שאין ומנחה ובמוסף
משום  אחריו לא אבל תפתח שפתי אדני קודם פסוקים

הוא: התפלה מכלל זה פסוק שהרי בתפלה הפסק

מפני · לתפלה גאולה לסמוך א"צ שבשבת שאומר מי יש

צורי  וגו' לרצון יהיו שכתוב ממה חכמים למדוה זו שסמיכה
יום  לאו שבת אבל צרה ביום ה' יענך אחריו וכתיב וגואלי
הדין  ימי והם הואיל כחול דינם טובים וימים הוא צרה
האילן  פירות על ובעצרת התבואה על נידון העולם שבפסח

המים. על ובחג

לפי  לכך שצריך במקום לא אם זו סברא על לסמוך ואין
גאולה  סמיכת ועיקר בעלמא סמך אלא אינו זה שלימוד
ברכת  אחר ברכות י"ח שדימו חכמים מדברי הוא לתפלה
ויצא  המלך פתח על ודפק שבא מלך של לאוהבו גאולה
הוא  אף לו והלך שהפליג המלך רואהו ואם לקראתו המלך
הוא  כך ודופק כשחוזר אליו מתקרב אין ושוב מפליג

לתפלה: גאולה בין במפסיק

אדני ‚ פסוק תחלה לומר צריך בקול י"ח כשמתחיל הש"ץ
שיאמרנו  וטוב התפלה מכלל והוא הואיל תפתח שפתי

בלחש.

ואין  רשאי לומר רצה ואם לומר צריך אין פסוקים שאר אבל
לחש  תפלת בין וצרכיה) התפלה (בעניני להפסיק כלל איסור
עד  אסור אחרים בדברים להתעסק (אבל שבקול לתפלה

קל"א): בסי' שיתבאר כמו אפים נפילת אחר

* * *
וברכות „ שמע קריאת קרא שלא עד צבור אם מצא יה

אח"כ  ולקרות תחלה עמהם יתפלל לא שמתפללין
לפי  דזמרה בפסוקי שעושים כמו וברכותיה שמע קריאת
הצבור  עם מתפלה גדולה שחרית לתפלה גאולה שסמיכת
לתפלה  גאולה מסמיכת גדולה הצבור תפלת בערבית (אבל

רל"ו): בסי' שיתבאר כמו

לתפלה: גאולה סמיכות דין קיא סימן א' חלק

על ‡ ברכות י"ח תקנו נביאים כמה ומהם זקנים ק"כ
כעבד  תחלה מקום של שבחו להסדיר ראשונות ג' הסדר
וג' מרבו פרס מבקש ואח"כ תחלה רבו של שבחו שמסדר
וי"ג  לו והולך ונפטר מרבו פרס שקיבל כעבד הן אחרונות
לשאול  היחיד רצה אם לפיכך פרס בקשת הן האמצעיות
קי"ט  בסי' שיתבאר כמו רשאי האמצעיות בברכות צרכיו
לשאול  אין שבח סידור שהן אחרונות וג' ראשונות בג' אבל
ושים  עבודה שהרי מותר צבור צרכי אבל יחיד צרכי בה
שבחו  מסדר שהעבד מה ועם הן רבים צרכי בקשת שלום
וכבוד  שבח ג"כ שזהו צבור צרכי לשאול יכול רבו של
לומר  אלו במדינות נהגו כן ועל לו צריכים שרבים להרב
כמה  בהן שיש אע"פ אחרונות וג' ראשונות בג' קרוב"ץ
להאומרים  אפילו בתפלה הפסק משום בהם אין וגם בקשות
שנתבאר  כמו שמע קריאת בברכות בפיוטים להפסיק שאסור

ס"ח: בסימן

אחרונות: בג' ולא ראשונות בג' לא להפסיק שלא קיב סימן א' חלק
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זרים ‰Â‰(סב) דועמדו הנ"ל ענין ביאור בתוס' להבין
בחי' בענין ביאור תוס' להקדים יש  כו'
ידוע  דהנה בתפלה. העבודה ע"ד הנ"ל וגדלות קטנות
בחי' היינו בתפלה דגדלות מוחין בחי' ביאור
מכל  שלמעלה ב"ה אא"ס בעצמות ההתבוננות
וכולא  מלבדו עוד שאין איך דאבי"ע ההשתלשלות
להיות  בכורסייא מקננא דאימא וזהו כו' כלא קמיה
בעצמות  ומתבונני' משיגים שיהיו בג"ע לנשמות מקור
שבמל' בינה בחי' וזהו דאצי' מל' בחי' השכינה זיו
ולא  מבין נקרא שבה דאצי' בינה בבחי' למעלה ושרשו
וכמ"ש  המוחין גדלות בחי' וזהו כידוע ידיעא בבינה
גדול  ששכלו איש משל דרך על איש יהולל שכלו לפי
מדות  בהתפעלות להתפעל הגדלות בבחי' מדותיו
התפעלות  קטן ששכלו התינוק כן שאין מה שכליות
שכתוב  כמה קטנים בענינים הקטנות בבחי' מדותיו
ה' גדלות בהתבוננות התפעלות בענין וכך אחר. במקום
מצד  המדות התפעלות הא' מדריגות ב' בזה יש
חקר  אין שלגדולתו סוף אין אור עצמות התבוננות
מזה  שמתפעלי' המדות בחי' גם וממיל' כנ"ל בעצמותו
דגדלות  מוחין נקרא ע"כ סוף אין אור בעצמו' כן גם זהו
כו' גדול מדבר שמתפעל בשכל גדול כאיש שבמדות
מאור  ההשתלשלות מהתבוננות המדות התפעלות אבל
המוחין  קטנות בחי' זהו לבד בעולמות סוף אין
ונקרא  כו' קטן משכל שמתפעל תינוק כמשל שבמדות
שמדותיו  שיונק התינוק כמשל דיניקה מוחין בחי'
דרפ"ח  הבירורים בחי' ענין וזה כידוע הקטנות בתכלית

בי  התפעלות מהתבוננות כו' הבא לאין היש טול

לבחי' כלל ערך זה ואין כו' ליש מאין ההשתלשלות
כו' האלקי אור ועצמות מהות מזיו הנשמות התפעלות
הוא  זה ששרש המעלות רום עד וכך העליון עדן בגן
כמה  כו' ומהו הוא איך בעצמות להבין בינה בבחי'
השבירה  ששרש ידוע והנה וד"ל. אחר במקום שכתוב
קטנות  בחי' והוא דתוהו מלכים דז' ב"ן בבחי' הוא
בעולם  מטה למטה ונפלו ירדו וכאשר ביותר המוחין
ביותר  המצמצם אלקים דשם קטנות בחי' היינו הבריאה
כידוע. עשיה יצירה דבריאה נוג"ה בחי' שרש וזהו
בבחי' בא דנוגה הנפרד היש בחי' כאשר כן ולהיות
כנ"ל  לאין היש ביטול בבחי' למעלה להעלותם הבירור
משל  דרך על כמו ביותר העבודה קטנות בחי' ה"ז
או  קדירה לבשל כמו לרבו עובד שאדם פחותה עבודה
וכה"ג  קטנים כפכים שבבית פחותים דברים לתקן
להבדיל  אתברירו שבחכמה ואע"פ אחר במקום וכמ"ש
דהשתלשלו' התבוננות ע"י והוא כו' הרע מן הטוב
ביטול  בבחי' להיות הנברא מתפעל שמזה ליש מאין
היא  זו חכמה בחי' גם א"כ כנ"ל לאין הנפרד היש
בישול  כמשל כזאת קטנה לעבודה המוחין קטנות בבחי'
בחי' והוא כו' כלל לזה גדול שכל צריך שאין הקדירה
ע"פ  בזהר וכמ"ש ב"ן גי' בהמה ונקרא המברר ב"ן שם
אלף  על דרביעא רבא בהמה בחי' לבהמה חציר מצמיח
שנקר' המלאכים שהן חדא בגמיעא לון ושתת טורין
שנקרא  מל' בבחי' ונכללים נוג"ה מבירורי שעולין חציר
בהמות  ואני דוד כמ"ש הקטנות בבחי' כשהוא בהמה
מדות  משל כמו טבעיים דו"ר בחי' שהוא עמך הייתי

וד"ל: כנ"ל וכה"ג היניקה בימי התינוק
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‰‰Â השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם כתי'
נק' סולם פי' כו', עולים אלקים מלאכי והנה
מחבר  שהסולם כמו (וגם הסולם את ראה שיעקב יעקב
נש"י  עליית והנה מחבר), נק' התיכון בריח יעקב כמ"כ
מט"ט  בחי' ג"כ מגביהים ובהעלאתם הסולם ע"י הוא
ע"י  ההשפעה מקבלים נש"י כי מפני והוא וסנד"ל
ג"כ  מתעלים מתעלים כשנש"י לכן הנ"ל, השרים
מט"ט  בחי' פי' אלקים מלאכי והנה וזהו השרים,

נש"י. בעליית פי' הסולם דרך עולים וסנד"ל,

‰‰Â עלייתן אין ואעפ"כ לע"ל, יהי' העלי' עיקר
קול  וזהו יותר, מתעלי' שנש"י והיינו שוה,
ביום  ע"ש נש"י נק' חתן מחופתן, חתני' מצהלות
ועלייתן  התורה, את קיבלו וישראל מ"ת, זו חתונתו
הנה  הענין וביאור מחופתן. וזהו חופה לבחי' הוא
מהו  צ"ל ולכאו' במחשבה, עלו נש"י במדרש איתא
לבוש, בחי' היא מחשבה הלא במח' שעלו הרבותא
פתח  בד"ה (וע' חכ' נק' שמח' מצינו דהנה הוא והענין
ע"א  דקכ"ג ח"א ובזהר בי' תפיסא מח' לית בענין אלי'
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המח' מקור במח' ועלו ע"ש), חו"ב שהוא ויובלא מח'
לבחי' הוא נש"י עליית ולכן החכ', פנימיות בחי' שהוא
[כל] על כי כתי' הנה כי מחופתן, וזהו דחכ' מקיפי'
החכ' נתיבות ל"ב והוא ל"ב גימ' כבוד חופה כבוד
מקיף  בבחי' נש"י עליות ולכן מקיף, בחי' הוא וחופה
ממשתה  ונערים מחופתן. חתנים מצהלות וזהו דחכ',
מבחי' הם המלאכים שהם הנערים שרש כי פי' נגינתם,
(ואף  ספר שנק' בינה מבחי' הוא הדבור ושרש דיבור
מ"ש  ע"ד זהו כי י"ל אך מחכ' הוא הדבור שרש כי
ולכן  ע"ש), כו' החכ' כח בחי' הוא שחכ' בסש"ב
ממשתה  ונערים וזהו דבינה, מקיף לבחי' עלייתן
בינה  בחי' הוא יין היין, משתה הוא משתה פי' נגינתם
יין  כתי' וע"ז ליריאיו, ה' סוד סוד, יצא יין נכנס וכתי'
מט"ט  בחי' היינו אנשים ואנשים, אלקים המשמח
המשכר, יין יש כי אלקי', בחי' ג"כ ומשמח וסנד"ל,
ה' שם גילוי בחי' יין בענביו המשומר יין הנק' יין ויש
הסתר  בחי' הוא אלקי' כי אלקי', משמח ועי"ז ה' סוד

יצא  יין נכנס כי אלקי' משמח הוי' שם בחי' גילוי וע"י
משי"ב  בענביו המשומר יין בחי' יש אך כנ"ל, כו' סוד
עת"י  התגלות בע"ח (וכמ"ש דבינה מקיף בחי' שהוא
נגינתם  ממשתה וסנד"ל מט"ט ונערים פי' וזהו בבינה),
יין  בינה בחי' היין משתה לבחי' הוא שעלייתן

כו'. בענביו המשומר
‰Ê·Â ל"ד (ברכות ראתה לא עין ע"פ מארז"ל יובן

המשומר  יין זה אריב"ל ע"א) צ"ט חלק ע"ב,
ר"ל) (או נחמני בר ר"ש בראשית, ימי מששת בענביו
שמא  כו' ברי' כל עין בו שלטה שלא עדן זה אמר
ריב"ל  לדברי מעדן, יוצא ונהר ת"ל עדן זה גן תאמר
הנערים  עליית על קאי בענביו המשומר יין שמפרש
עליית  על קאי עדן זה שמפרש נחמני בר ולר"ש הנ"ל,
שהוא  דחכ' מקיף לבחי' הוא נש"י עליית כי נש"י,
בעדן  גן אלקי' ה' ויטע וזהו דכתר, חכ' ח"ס בחי'
חכ' בחי' היינו מקדם בעדן כתר, בחי' קדם מקדם,

כנ"ל. נש"י עליות שהיא שבכתר
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Fnvr z` rbiie ,`zniwF`d mvrA F` ovxYd zrcA§©©©©§¨§¤¤¨¦§¨¦©¥©¤©§
.mipM mixacE miYin` mikxcA lMd la` .xaCd uxzl§¨¥©¨¨£¨©Ÿ¦§¨¦£¦¦§¨¦¥¦
,Flv` dxCEqnE dxExA didze ,`ibEQd lM xFnbIWkE§¤¦§¨©§¨§¦§¤§¨§¨¨¤§
xaCd oAlie xxaie ,`ibEQd `UFp zEllkA FYrC winri©£¦©§¦§¨¥©§¨¦¨¥¦©¥©¨¨
iM ,dOd mini`zn mihxRd lM m` d`xie ,FlkU oEIrA§¦¦§§¦§¤¦¨©§¨¦©§¦¦¥¨¦
dAxd zFidl lFki dfaE ,Fxiagl oEAil dUrp hxR lM̈§¨©£¤¦©£¥¨¤¨¦§©§¥
.`xnBAX zFTEnrd zFklddA hxtaE ,lERltE cECig¦¦§¦§¨§©£¨¨£¤©§¨¨

"wiQnE oEzn"E "dWwnE sixg" didie2zFidl KixSW , §¦§¤¨¦©§¤¨©¦¤¨¦¦§
"DxF` ixrW"A aEzMW FnkE .mdipWd"kA" ligzOd xEAC §¥¤§¤¨§©£¥¨¦©©§¦§

ep wxR "eilqkA"dWwnE sixg" xW`kC ,3FzYin`l oeEki §¦§¥¤¤§©£¤¨¦©§¤§©¥©£¦¨
"wiQnE oEzO"n dAxd dpFilr xzFi Fzlrn ,dxFY lW¤¨©£¨¥¤§¨©§¥¦¨©¦

.'Ek
iAxC ,` cEOr ci sc zFixFd sFqA W"`xd WExitA oiIre)§©¥§¥¨Ÿ§¨©©§©¦
didW `N` ,`zkldC `AiN` `zYrnW wiQn did oM mB `xif¥¨©¥¨¨©¦§©§§¨©¦¨§¦§§¨¤¨¤¨¨

mW "dxF` ixrW"A azM oke) lERlRd KFYn4xA dAxe .( ¦©¦§§¥¨©§©£¥¨¨§©¨©
lRlEtn did `N"W `N` ,"'Ek oiIrnE ddFW did" dpzn©§¨¨¨¤§©¥¤¨¤Ÿ¨¨§§¨

.i"Wx WxiR oke ."KM lM sixge§¨¦¨©§¥¥¥©¦

,oiprd wnFr l` `aE oiIrn did `Ed mBW ,`vnpe§¦§¨¤©¨¨§©¥¨¤¤¨¦§¨
zFiWEwA lERlRd ici lr eilr mi`AW wnFrdW `N ¤̀¨¤¨¤¤¨¦¨¨©§¥©¦§§§
ixrWA aEzMW FnkE .xzFi dAxd dNErn `Ed ,mivExize§¥¦§¤©§¥¥§¤¨§©£¥

(.e"p ,d"p ,c"p miwxRdA mW dxF`¨¨§©§¨¦
mixaCde ,zn` lW lERlR `Ed lERlRd m` iElz dfe§¤¨¦©¦§¦§¤¡¤§©§¨¦

Flv` mixCEqnb wxR zFixFd inlWExIA aEzMX dn oiIre) §¨¦¤§§©¥©¤¨©§©§¦¨¤¤
"olRltl mcFw" ligzOd xEAC ,mW "dWn ipt"A d dkld5,( £¨¨¦§¥Ÿ¤¨¦©©§¦¤§©§§¨

M Epiidef` ± Flv` xCEqn oM mB lERlRdW wfg FYrCW §©§§¤©§¨¨¤©¦§©¥§¨¤§¨
`AiN` `zYrnW wiQn"E ,oM mB "wiQnE oEzn" `Ed¨©¦©¥©¦§©§§¨©¦¨

."`zkldC§¦§§¨
,oM mB xCEqn zFidl lFkIW .zn` lW lERltA `weC Edfe)§¤©§¨§¦§¤¡¤¤¨¦§§¨©¥
dfe mixaCd milAlEan EidIW gxkdA ,xwW lW lERltA la £̀¨§¦§¤¤¤§¤§¥©¤¦§§§¨¦©§¨¦§¤
l"xdOd mWA oOwl x`AzIW FnkE .`zklidC `AiN` wiqi `lŸ©¦©¦¨§¦§§¨§¤¦§¨¥§©¨§¥©©£©

.(l"vf b`xRn¦§¨©©

wCwcieazMW FnkE ,l"f i"Wx WExitA c`n dAxd ¦©§¥©§¥§Ÿ§¥©¦©§¤¨©
FNW zFrEaW zkQnA d"lWda cEOr `tw sclkA iM" : ©§¨§©¤¤§¤©©¦§¨

mi`ltEn mipipr ,zFxYqp FA Wi i"Wx lW xEAice xEAiC¦§¦¤©¦¥¦§¨¦§¨¦§¨¦
.FpFWl o`M cr ."'Ek©¨§

oiIrOd z` xnFW `Ed xFdHd FpFWl zEihWtaE§©§¦§©¨¥¤©§©¥
uxznE ;xn`OdA lFRil lFkIW wtq F` zErh dfi`n¥¥¤¨¨¥¤¨¦§©©£¨§¨¥
zEhiWtA m` iM mdilr dWwOX ilAn zFiWEw dOM©¨§¦§¦¤©§¤£¥¤¦¦¦§¦
lrA lM z`fle .c`n oAElnE xxFan `Ed oFWNde ;oFWNd©¨§©¨§¨§¨§Ÿ§¨Ÿ¨©©
lkUA la` ,i"Wx oFWlA c`n wCwcl Kixv aFh lkU¥¤¨¦§©§¥§Ÿ¦§©¦£¨§¥¤

.lirl x`AzPW enM zn`d iR lr aFh oEIre xWï¨§¦©¦¨¡¤§−¤¦§¨¥§¥
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אור ˆ‰¯ מלמעלה. תכלינה אמה ואל לתיבה תעשה
ציווה  יתברך שהשם בתיבה לתיבה, תעשה
"צוהר  וזהו אור שם שיהיה לעשות ציווה הוא לעשות,
שני  ברז"ל יש האור? את לעשות ואיך לתבה". תעשה
בתיבה, מחלון יהיה שהאור היא אחת דעה פירושים.
ידועה  מאבןֿטוב יהיה שהאור היא השנייה הדעה
שתי  בין ההבדל לתיבה. אותו שיכניסו "יוהרא" הנקרא
הראשונה, הדעה לפי האור. במהות מתבטא הדעות
שהוא  אלא אחר ממקום אומרת זאת מבחוץ בא האור
בא  האור השנייה, הדעה לפי החלון. דרך לתיבה נכנס
ציווה  הצוהר ואת מעצמה, המאירה האבןֿטוב מעצם
כל  את שיאיר כדי התיבה באמצע לעשות לנח ה'
הצוהר  עם התיבה עניין כל את להבין וצריך התיבה.
ב"ואל  הכוונה ומה הוי', בעבודת פירושו מה לתיבה
ל"צוהר  לזה יש שייכות איזו מלמעלה", תכלינה אמה
שה"ואל  משמע הפסוק המשך לפי כי לתבה", תעשה
תעשה  ה"צוהר של הבכן הוא מלמעלה" תכלינה אמה
לתבה" תעשה "צוהר של העבודה שעלֿידי לתבה",
המילה  את מלמעלה". תכלינה אמה ל"ואל באים
שפירושו  "תשכללינה" התרגום מפרש "תכלינה"
"אמה". הנקראת גבוהה הכי לדרגה להביא להשלים,
שזו  "אמה" של בדרגה הכוונה היא מה להבין צריך
ידי  על אליה להגיע שאפשר ביותר הגבוהה הדרגה
להבין, צריך ועוד לתבה". תעשה "צוהר של העבודה
להיות  צריך היה לכאורה "מלמעלה", נאמר מדוע

באופן  תיבנה שהתיבה אומרת זאת "למעלה" כתוב
היא  גבוה שיותר ומה רחבה, תהיה היא שמלמטה כזה
היכן  שלמעלה ועד צרה, ויותר צרה יותר ותיעשה תלך
היה  הרי אמה, רק נשארה האור, להיות צריך שהיה
"מלמעלה"? כתוב ומדוע "למעלה" כתוב להיות צריך

‰‰Â תעשה "צוהר אומר נשמתוֿעדן הבעלֿשםֿטוב
תיבות  – בתפילה שאומרים המילים לתיבה",
ושמחה, דביקות עלֿידי אותם להאיר צריך – התפילה
רבים  רחמים מעוררים תפילה כזו של הכוח ועם
נהיה  חסֿושלום צרה לאדם יש שכאשר למעלה
ליעקב  היא צרה עת "כי שכתוב וזהו "צוהר". מ"צרה"
הישועה, באה עצמה, הצרה עלֿידי ייושע". וממנה
ובעבודה  צוהר, נעשית עצמה שהצרה אומרת זאת
כמה  שיש כידוע אור, נהיה עצמו שהחושך הוא העניין
את  מגרש שהאור כזו עבודה יש בעבודה. דרגות מיני
הרבה  החוצה דוחה אור שמעט הידוע כמאמר החושך,
החושך  את ומהפכים שמעבדים עבודה עוד יש חושך,
לתיבה" תעשה "צהר וזהו אור. נהיה עצמו שהחושך
תיבות  את להאיר צריך ושמחה דביקות שעלֿידי
שכתוב  כמו העבודה זמן הוא בתפילה כי התפילה,
הוא  התפילה בעת קרבא", שעת צלותא "שעת בזהר
חושך  שהוא הרע היצר בין רוחנית מלחמה של הזמן
כל  כי חושך, הוא הרע היצר אור. שהוא הטוב והיצר
הגשמיים, לדברים הכול היא שלו והתאווה המשיכה
נפש  נקרא הרע היצר של השכל אפילו הרי ולכן
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גבורה  אהבה, מידות, הוא הרע היצר הבהמית.
השכל  אבל השכל, דרגת את גם לו ויש כו', והתפארות
כל  עם שקוע הוא הגשמיים, מהדברים רק הוא שלו
הגשמיים  הדברים כל את להשיג כיצד ההמצאות
צודק, שהוא להוכיח ראיות מוצא והוא אוהב, שהוא
לא  שהוא יודע עצמו האדם שאפילו שקורה זמנים ויש
כאלה  ואפילו שונות, טענות מוצא הוא זאת ובכל צודק
בטענות  ומשתמש שקר, שהן יודע עצמו שהוא טענות
והיות  רוצה, שהוא מה את לבצע כדי שקר של הללו
היצר  של השכל לכן בהמה, מעשה היא כזו  שהנהגה
הרע  היצר של העניין עיקר כי הבהמית, נפש נקרא הרע
"משביעו  הידוע וכמאמר רגיל בלתי חוזק הוא
נהיה  הוא שבע, יותר אותו שעושים ככל מרעיבו",
מוותר  שהאדם ככל הרע, היצר עם גם כך רעב. יותר
יותר  נהיה המתאווה כוח רוצה, שהוא במה יותר לו
האדם  את להוביל יכול שהוא עד להט, ועם חזק
של  העניין שזהו ממש, בפועל ורציחה גזילה לגניבה,
הוא  וסובא, זולל שהוא זה שעלֿידי ומורה", סורר "בן
היצר  ולכן ממש, בפועל לרציחה רחמנאֿליצלן בא
של  והשכל והיצר חושך, נקראים הבהמית ונפש הרע
את  המאיר אור נקראים – האלוקית נפש – טוב היצר

הבהמית. ונפש הרע היצר של החושך
‰„Â·Ú‰Â להאיר האלוקית והנפש הטוב היצר של

הבהמית  והנפש היצר של החושך את
הנפש  הן מהם, אחד כל כי מלחמה, בשם נקראת
את  כך לשם מנצלים האלוקית, הנפש והן הבהמית
רוצה  מהם אחד שכל שלהם, גדולים הכי הכוחות
הזולת  על והשליטה הניצחון וכוח השני, את לנצח
כל  הוא בפרט ושונא מנגד שהיה זה ועל בכלל השני
רואים  שאנו כפי כדאי הכול הניצחון שבשביל גדול כך
אויס  מען נוצט במלחמה ניצחון שבשביל במוחש

שכמה משתמשים/מבזבזים היקרים האוצרות את
מסירות  על הולכים הלוחמים והצדדים אספו, דורות
של  הרוחנית במלחמה גם הוא וכך ממש, בפועל נפש
את  לנצל מתחזק מהם אחד שכל טוב, ויצר הרע היצר
במלחמה  במלחמה, לנצח כדי ביותר הגדולים הכוחות
שאפשר  זיין כלי כאלה ישנם שונים, זיין כלי יש
זיין  כלי כאלה וישנם מקרוב, רק בהם להשתמש
ישנו  זה שכל מרחוק, דווקא בהם להשתמש שאפשר
הטוב, והיצר הרע היצר בין רוחנית במלחמה גם
הכלי  את יש הרע ליצר זיין, הכלי כל את יש שלשניהם
דברים  של הגשמיים העניינים כל שהם הגלויים זיין
נשמתוֿעדן  הזקן] [אדמו"ר שהרבי כפי המותרים,
כדי  אותו אוכלים כאשר המותר, דבר שאפילו אומר
רע, המותר הדבר גם נעשה לזה, התאווה את למלא

והרע  לרע הטוב את משנה שהתאווה זאתֿאומרת
רחמנאֿ רוחנית במיתה האדם את להמית כלי נעשה
אותו  עושה זה אותו, ממית לא זה אם ואפילו ליצלן,
אותו  מביא וזה מהרע חיות מקבל והוא לבעלֿמום
כלי  גם יש הרע ליצר לו, עונג נהיה תאווה של שעניין
הרע  שהיצר זאתֿאומרת מרחוק, המשפיעים זיין
כלל  עצמו שהאדם אסורים בדברים האדם את מחטיא
רוחנית  במיתה האדם את וממית מכך יודע אינו
חתנו, עם בא שאחד הידוע וכהמעשה רחמנאֿליצלן,
והתלונן  לליאזנא הזקן] [אדמו"ר הרבי אל גדול, למדן
התחילו  ופתאום טובה בהנהגה התנהג תמיד שהחתן
צער  מזה היה עצמו ולו באמונה ספיקות לו ליפול
בחלב  יודעים, בלא נכשל שהוא הרבי אמר גדול,
ברוחניות, בריא נהיה והוא לכך תיקון לו ונתן עכו"ם
הרע  היצר של זיין הכלי זהו והדומה עכו"ם וחלב
או  וממיתים מרחוק שלהם החיצים את שזורקים
רחמנאֿליצלן. ברוחניות בעלֿמום האדם את עושים

,‰‰Â,זיין כלי של סוגים שני יש הטוב היצר אצל גם
שמשפיעים  וכאלה מקרוב שמשפיעים כאלה
זיין  כלי של זה סוג ידי שעל זאתֿאומרת מרחוק,
שלו, הנסתר ברע אפילו הרע היצר את לנצח יכולים
– קבלתֿעולֿמלכותֿשמים הם זיין הכלי מיני ושני
ויראת  – ומצוות תורה של העול את עצמו על לשאת
קבלתֿעול, של העבודה יתברך. מהשם לפחד שמים,
כי  מקרוב, המשפיעים הטוב היצר של זיין הכלי זהו
אלוקית, בעבודה דבר שכל הוא קבלתֿעול של העניין
עושה  הוא הנה המצוות, קיום והן התורה לימוד הן
טעם  את לדעת רוצה או יודע שהוא משום לא זאת
ציווה  יתברך השם כי זאת עושה הוא אלא המצווה,
כל  ללא עושה הוא ציווה יתברך שהשם ומה כך,
וממילא  יתברך השם ציווי הוא אצלו העיקר כי 'מדוע',
והתאוות  הרע מהיצר עליו שומרת הזו הקבלתֿעול
הרע  שהיצר מה שאת גמורה החלטה אצלו יש כי שלו
טעם  עם איננה זו והחלטה לעשות, צריכים לא רוצה
ההחלטה  שכאשר הוא בזה וההבדל בקבלתֿעול, אלא
הטעם, מצד היא רוצה הרע שהיצר מה את לעשות לא
יכול  ושכל שינויים יש ובשכל שכל הוא טעם כל הרי
חכם  כאשר במוחש רואים שאנו כפי אחרת, להיות
וכולם  מאד טובות בסברות מסביר הוא השכלה אומר
בפסק  בכן יש השכלה ובכל חכם, מאד שזה מבינים
ההשכלה  כאשר וממילא, הזו, מההשכלה שיוצא הלכה
פסק  זאתֿאומרת מההשכלה, הבכן גם אזי כך, היא
ומראה  אחר חכם בא כאשר אבל כך, גם הוא ההלכה,
הבכן, ממילא אחר, באופן בכלל היא שההשכלה
וזהו  אחר, באופן גם הוא ההלכה, פסק זאתֿאומרת
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הטעם  עלֿידי בא שהשינוי בשכל שיש השינויים עניין
אחר, ושכל טעם ואחרֿכך ושכל טעם כזה היה שקודם
הטעם, מעניין הנעלית קבלתֿעול של בעבודה אבל
שינוי, של העניין שייך לא גם כזו בעבודה ממילא
לא  רוצה הרע שהיצר שמה קבלתֿעול של זו והחלטה
הרע  היצר את המנצח זיין כלי זהו לעשות, צריכים
לזה  מוכרח שהאדם המותרים הגשמיים שהדברים
לזה  מוכרח הוא כי רק אלא תאווה ללא זאת יעשה
יראתֿשמים, טוב היצר של זיין הכלי גופו, לקיום
זה  אסר, יתברך שהשם ממה מפחד שהוא זאתֿאומרת
של  העניין כי הרע, היצר של הנסתר הרע את מנצח
לעשות  שצריך דבר בכל גדולה זהירות זו יראתֿשמים

בכל. זהיר הוא וממילא
,‰‰Â הוא הרוחנית המלחמה של והזמן המקום

הנפש  הן – שניהם מתגברים שאז בתפילה,
הכי  הכוחות עם – הבהמית הנפש והן האלוקית
ועשו  ביעקב שכתוב כמו זה, את זה לנצח גדולים
כל  ממלכה, פירושו "לאום" יאמץ", מלאום "ולאום
זו  ועשו יעקב לעצמו. נפרדת ממלכה הוא אחד
שקוע  היה הוא שדה, איש הוא עשו ורוחניות. חומריות
והוא  בגשמיות רק היה שלו העונג וכל בחומריות רק
ואפילו  מזוייפת, ובהתנהגות בשקרים הזולת את רימה
גדול  כבוד לו היה שכלפיו עצמו שלו האבא את
הבגדים  את לבש הוא אותו לשרת צריך היה וכאשר
מכלֿמקום  אב, כיבוד מצוות את וקיים ביותר הטובים

רוחניות,הו  הוא יעקב וברמאות. בשקרים אותו רימה א
הזולת, את לרמות רוצה ולא יכול שלא כזה תם, איש
מחשבתו  כל ברוחניות, רק שקוע היה יעקב תם, נקרא
ויותר  עדין יותר עצמו את לעשות איך נתונה הייתה
אדם  לבני טוב למקום", טוב לבריות, "טוב כתוב טוב.
תורה, בלימוד היה שלו העונג וכל יתברך להשם ומסור
התורה  את למד הוא אוהלים", "יושב שכתוב כמו
יעקב  הוי', בעבודת ניהלו. ועבר ששם בישיבות שלמדו
רוצים  ששניהם הבהמית, ונפש האלוקית נפש הם ועשו
וזהו  ביניהם. מלחמה ומנהלים האדם על לשלוט
שני  כאשר בגשמיות רואים אנו יאמץ", מלאום "ולאום
אחד  לכל נותנת ההתאבקות עצם מתאבקים, אנשים
במלחמה  גם וכך וחוזק, עוז של מסוימת מידה מהם
שעיקר  הבהמית והנפש האלוקית הנפש בין הרוחנית
רואים  אנו לכן בתפילה, הוא המלחמה של ומקום הזמן
מנפש  שבאות הפוכות תנועות שתי יש התפילה שבזמן
שבשעת  במוחש רואים אנו הבהמית. ונפש האלוקית
שוכח  והוא שונות מחשבות לאדם נופלות התפילה
המלכים  מלכי מלך לפני ועומד מתפלל שהוא בכלל
או  במסחר עסוק האדם כאשר הקדושֿברוךֿהוא.

והדומה, ושתיה אכילה כמו אחרים גשמיים בדברים
אדרבה  זרות, מחשבות כל כלל לו נופלות לא אזי
שוכח  הוא בטלים דברים שומע או מדבר האדם כאשר
דווקא  אז התפילה ובשעת הפרנסה, דאגת על בינתיים
שבשעת  רואים אנו מנגד, זרות. המחשבות כל באות
המילות, פירוש את כלל יודע לא שהאדם הגם התפילה
הוא  שאותם פסוקים או מזמורים כאלה ישנם זאת בכל
ושתי  אותו, מחיות והמילים רבה בחמימות אומר
והנפש  האלוקית מהנפש באות הללו התנועות
כל  את לאדם מפילה הבהמית הנפש הבהמית,
והנפש  להתפלל, לו מניחה ולא הזרות המחשבות
הפתאומית  הזעקה וזו חיות בו מחדירה האלוקית

והתקווה. העידוד הפשוטה, מהאמונה הבאה
‰‰Â ולהידבק לשמוע צריך לתיבה, תעשה צוהר זהו

של  במילים הדביקות התפילה. של למילים
שעלֿידי  אומרת זאת שמחה, עלֿידי היא התפילה
לדחות  להתחזק צריך האלוקית הנפש של ההתעוררות
של  בהבנה בדביקות ולהתפלל הזרות המחשבות את
של  המילים אמירת ועצם אומר, שהוא המילים
ובקשה, תחינה של בהתעוררות להיות צריכה התפילה
תפילה  ולכן הלב מעומק הבאה בקשה היא תפילה כי
נהיה  כזה באופן תפילה ועלֿידי תחינה, בשם נקראת
היא  אחת דעה דעות. שתי יש שבזה האור, הצוהר,
השנייה  והדעה להתבוננות. והכוונה חלון, הוא שצוהר
התפילה  לאותיות והכוונה טובה אבן היא שצוהר היא
ואמירת  התבוננות של הללו העניינים שני שעלֿידי
האמיתית  להבנה האדם בא עלֿידיֿזה האותיות,
של  הברכה תעשיר", היא הוי' "ברכת הוא שהעיקר
הרי  באמת כי עושר, העושה היא הקדושֿברוךֿהוא
כלל  יודע אינו אדם משתכר, הוא במה יודע אדם אין
"ששת  וכתוב פרנסתו, את לקבל יכול הוא מה עלֿידי
כלי  לעשות שצריך מלאכתך" כל ועשית תעבוד ימים
התורה, דיני עלֿפי להיות צריך שהכלי רק לפרנסה,
צריכים  והמידה המשקל צדק", "הין שכתוב כמו
ההן  צדק", "הין מפרשים והחכמים נכונים, להיות
תהיה  לא שאומרים דבר שבכל אמת, יהיו שלך והלאו
וכתוב  פרנסה, ישלח שהוא בה' ויבטחו דעת גניבת
שאר  בכל וגם תעשה", אשר בכל אלוקיך ה' "וברכך
הזולת  עם שמתנהג התפילה של הרושם ניכר ההנהגות
הן  הזולת, בטובת ושקוע ורחמים חסד של בהנהגה
אצלו  הכול הרוחניים, בעניינים והן הגשמיים בעניינים
על  מביט הוא כי תורה, עלֿפי שזה כפי וחיבה באהבה
הוא  שהכול היא שהאמת כפי שבעולם הדברים כל
זאת. ומעלה מברר הוא הרי גופא ובזה הבירור, בשביל
המילה  מלמעלה", תכלינה אמה "ואל הפירוש וזהו
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העולם", מלך "אלוקינו ראשיֿתיבות היא "אמה"
אדון  שלנו, והחיות שלנו הכוח פירושו "אלוקינו"
את  מכירים התפילה אור שעלֿידי אומרת זאת העולם,
צריך  "תכלינה", וזהו העולם, מלך שאלוקינו האמת

וזהו  אותם ולהעלות העולם ענייני כל את ולברר לזכך
ומעלים  מבררים שעלֿידיֿזה ומצוות תורה עלֿידי
ברכה  שפע מלמעלה נמשך ואזי באלוקות, הכול

וברוחניות. בגשמיות

z"y ,gp ,c"qa

•

1
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

של ‡. חג הוא חנוכה רגיל. בלתי חג הוא חנוכה
מלחמות, לניהול בנויים אינם יהודים מלחמה. ניצוח
מאד. יקר היהודי הגוף התורה. למלחמת בנויים הם

אומרת  מישראל,1הגמרא אחת נפש המקיים "כל
מסוגל  אינו אנושי שכל מלא". עולם קיים כאילו
מלא". "עולם היא אחת" ש"נפש הדבר כיצד להבין
דרבי  ב"אבות מהמאמר הדבר מוסבר ברז"ל אך

כנגדו 2נתן" ברא בעולמו, הקב"ה שברא מה "כל
קטן, עולם הוא והגוף גדול, גוף הוא העולם באדם".
יקר  יהודי של שגופו למרות העולם. את לתקן כדי
הגוף  ממלחמת נמנעים הם אין מכל־מקום מאד,

התורה. על במסירות־נפש קשור כשהדבר
אברהם" היה עליו־השלום 3"אחד אבינו אברהם .

מסירות  בעולם. ה"אחד" את לפרסם נפשו את מסר
רבי  של נפשו למסירות דומה אינה אברהם, של נפשו

ואקיימנו" לידי יבוא "מתי אמר עקיבא רבי .4עקיבא.
נפש. מסירות חיפש לא עליו־השלום אבינו אברהם
כולו  העולם את "שהמריד נמרוד שישנו ידע, הוא

הקב"ה" אלוקותו 5כנגד לפרסם נפשו את ומסר ,
בעולם. יתברך

ונבון,·. חכם עם הם ישראל שבני ידעו היוונים
היוונים  אחר. באופן כנגדם המלחמה את לנהל ויש

ח  לעם ישראל, לבני לתת אחרת,רצו חכמה ונבון, כם
מבין, האנושי שהשכל מצוות על התורה. חכמת כנגד
הסכימו. – ורציחה גניבה גזל, ואם, אב כיבוד כמו
תורתך  "להשכיחם רצונך", "חוקי נגד היתה מלחמתם

רצונך". מחוקי ולהעבירם – ה' תורת שהיא –
אלי", לה' "מי בקריאה: יצאו ובניו מתתיהו
לדעת  צריך ניצחו. הם וב"ה ישראל", ו"שמע
הדברים  שאפילו רצונך", "חוקי הן שהמצוות
מכל־מקום  לעשותם, מותר דין שעל־פי המותרים
הזקן, את לגזוז לא מאד. בהם נזהרים להיות צריכים

לדעת  צריכים – להתבייש מבלי בגלוי ציצית ללבוש
יהודי. כאן שהולך

שהוא  בסם, הזקן את להוריד שהתירו הגאונים
אלו  מסתמכים כתפיהם על אך דין, על־פי היתר
בין  מבדילים אינם הם לאוין, חמשה על שעוברים

תער. לבין סם
לדעת  צריכים רצונך", "חוקי מורגש  להיות צריך
מן  יבוש "ואל ערוך': ב'שולחן הראשון הסעיף את

המלעיגים".
ממש ‚. מוות אימת היתה ברוסיה, כשהיינו

הרבצת  אודות מסויימת באסיפה התורה. בעד לפעול
– המתעסקים את יתפסו שאם כך, על דיברו תורה,
זמן, שיבוא לנאספים אז אמרתי וכו', אותם יאסרו
לומר  שיכולים, מה לחטוף צריכים כך. על שיתגעגעו
קידוש  לחפש אסור, – השם קידוש על שילך לשני
תעשו  ואתם  לכך מוכן אני אך צריכים, לא – השם

מבינים. שאתם כפי
היתה  עכשיו עד לחטוף, שצריכים הזמן הוא כעת
אינו  הקב"ה תבוא", פה "עד אומר השי"ת אך גלות,

יותר. לחכות רוצה
בא „. כאלה. דיבורים לשמוע אוזני, חטאה מה

אינני  הפרטיים. בעניניו אותו לברך ומבקש יהודי אלי
בשם  ברכה נותן אני – תרופות כותב אינני רופא,
אותו: שואל אני הקדושים. אבותי ובזכות התורה
מאמין  אינך מדוע בי, ומאמין אלי בא כשאתה
שבאמריקה  יהודי, אותו לי עונה ובמצוותיו? בהקב"ה
מה  שלו. מהראביי שמע כך ערכן, את המצוות איבדו
הן  ומצוות תורה ערכן? את שאיבדו מצוות פירוש

מקום! ובכל זמן בכל נצחיות הרי
הלא  ה"ראבייס" כשרים, הלא התורה תלמודי
את  שמוסרים ההורים כשרים. הלא המורים כשרים,
ילדיהם  את מובילים כאלה, מורים בידי ילדיהם
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כאן  גגם ונדפסה ה'תש"ב, השיחות בספר גם נדפסה זו שיחה (*
תש"ג. עליה ורשום תש"ג, שנת שיחות בין מונחת שהיתה משום

ו.1) כג, רבה במדבר א. לז, סנהדרין
ג.2) לא,

כד.3) לג, יחזקאל
ב.4) יט, יומא
א.5) נג, עירובין ראה
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מאשר  גוי, אצל ילמדו שהילדים מוטב ר"ל. לשמד
כאלה. מורים אצל

ברוסיה, מאד. מקולקל באמריקה כאן האויר
התורה, על נפשם את שמסרו אברכים שם כשהיו

כאן. כמו מקולקל האויר היה לא
של ‰. אחד מקצה מושמעים יהיו שדבריי רצוני

השנ  לקצהו השליחות המדינה את מבצע אני י.
מחלוקת. בלי לאמריקה, אותנו שלחו שלמענה

לי  יש עושה, שאני דבר כל שעל יודע, אני
אנו  אין בעזה"י. שלנו את מבצעים אנחנו אך מנגדים,
התלמוד־תורה, מנהל את לא אחד, אף לשכנע רוצים
את  לפתות יכולים שלא כשם וכו'. השבת מחלל את
את  לשכנע יכולים לא כך יהרוג, שלא המוות מלאך

שצריך. כפי חומש ללמוד החינוכי המנהל
לימודים  ללמוד צריכים שאם לדעת מוכרחים
לוותר  לא אך בהכרח, זה הרי – חול לימודי – אחרים
שמתנדנדים  אלה לא. אופן בשום זאת השעה, על
נבקע  לא שהים לדעת, עליהם כך, ופעם כך פעם
צריכים  לא הים. תוך אל לקפוץ צריך קודם מיד,
בני  משאינם והן ברית מבני הן אחד, מאף להתפעל

ברית.
שום  עלינו אין תורה־ומצוות שעל להבהיר יש

בתים'. 'בעלי

לישיבות  רק כלומר הישיבות, לכל לעזור צריכים
משוא־ בלי לפעול יש שמים, יראת עם לומדים בהן

אחד. אף כלפי פנים
לומדי  החזקת על כסף רק לא מכם תובע אני
הכוח  את מכם תובע אני שמים. ביראת תורה
את  שילחו וסבים! סבתות אמהות, אבות, היהודי.
"אלף  לומדים בהם כשרים, לתלמודי־תורה ילדיכם
תלמודי־ הרבה ב"ה כיום ישנם א, אלף קמץ  ָבית"
ל'נטורי  שזקוקים הזמן הוא כעת כשרים. תורה
רבן'. בית של ה'תינוקות הם והם האמיתיים, קרתא'

.Â חסידים חסידי. חג הוא החמישי הנר של החג
שוחרר  הזקן רבנו כ"ק הוד הסוהר. מבית אז שוחררו
תקופה  באותה שנאסרו והחסידים כסלו, בי"ט
שלמרות  הוראה, מכאן דחנוכה, חמישי בנר שוחררו
עליו. להצביע יש מכל־מקום הדבר, את יודע שהוא
חג  טובות. מדות לקבוע מסירות־נפש היתה לחסידים
ישראל. לכלל נוגע זה בלבד, לחסידים חג אינו חסידי

.Ê– באמריקה לעשות עתה עד יכלו שלא מה
שתלמידים  מה לראות יכולים שיכולים. ב"ה הראינו

בקנדה. פעלו ספורים 'תמימים'
דמעותינו  תפילותינו, את יקבל בוודאי השי"ת
תשובה  התעוררות אחד לכל השי"ת ויתן וצומינו,

אמן. צדקנו, משיח פני לקבל בקרוב ונזכה שלימה,
b"yz ,dkepgc iying xp
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תש"א  מרחשון, ה' ב"ה,

ברוקלין 

שיאור  מוה"ר אי"א וו"ח הרב ידידי

שי' זלמן

וברכה! שלום

ששאלתי  שי' ... מר התלמיד אדות מכתבו על במעה
האפשטיין  שי' תן מאיר ר' ממכרי שאחד מפי עליו,
ומפליא  לי, כותב תובב"א עה"ק בירושלים וכעת מוויען
לישיבה, להכיסו לקרבו ומבקש ה"ל של כשרוותיו את

עליו. שאלתי לכן

לו  הראוי' עבודה לו מזדמן אין אשר על אצטער
ועל  ובגשם, ברוח לו בהוגע כפול וצערי תורה, של באהלה
הוא  החסרון אשר חושב והי טוב, פועל של כח איבוד
ופועל  עבודה בקרוב לו יזמין והשי"ת החיפוש, בחלישות
לו  בהדרוש ויעזרהו ועבודה, תורה של באהלה טוב

וברחיות. בגשמיות תחי' ולזוגתו

ומברכו  הדו"ש

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
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-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´



iriaxער - ci - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



רעי iyy ,iying - eh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג מּדּוע אםּֿכן וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬



iriayערב - fi ,fh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈

ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−
:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈

åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−
:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®



רעג xihtn - fi - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´
äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²

:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«
åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ

:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷úæèézëøáe ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«¥«©§¦´
äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúàŸ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´

:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâìæéíäøáà ìtiå §¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²
äðL-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr©¨−̈©¦§®̈©Ÿ́¤§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ
:ãìz äðL íérLz-úáä äøN-íàå ãìeé¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

çéìàrîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−
éðôì äéçé:EèéäøN ìáà íéýìû øîàiå ¦«§¤¬§¨¤«©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´

÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§®̈
Bòøæì íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈§©§¬

:åéøçàëézrîL ìàrîLéìeézëøa | äpä E ©«£¨«§¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦
ãàî ãàîa Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå BúàŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ
:ìBãb éBâì åézúðe ãéìBé íàéNð øNr-íéðL§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−§¬¨«

àëEì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§®̈£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøNáëìëéå ¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤©§©−
:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãìâëçwiå §©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«©¦©̧

Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
íBiä íöra íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´

:íéýìû Bzà øac øLàk äfäãëíäøáàå ©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈
:Búìør øNa Bìnäa äðL òLúå íérLz-ïa¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«

äëìL-ïa Bða ìàrîLéåBìnäa äðL äøNr L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½

:Búìør øNa úàåëìBnð äfä íBiä íöra ¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½¦−
:Bða ìàrîLéå íäøáàæëãéìé Búéá éLðà-ìëå ©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ§¦´

:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«
ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨®̈§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»

˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז - ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּכמאמר ‰‚¯ ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני - »»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור, ּדֹומה הּזה העֹולם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָרז"ל

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



עדר
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì êì êì úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàî-î ÷øô äéòùéá

îæëìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®
éètLî éäìàîe ýåýéî ékøc äøzñð¦§§¨³©§¦Æ¥«Ÿ̈½¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬

:øBáòéçëzòîL àì-íà zòãé àBìä ©«£«£¸¨©¹§¨¦´Ÿ¨©À§¨
õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò éäìà¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
:Búðeáúì ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®¥¬¥−¤¦§«¨«

èëäîöò íéðBà ïéàìe çk óòiì ïúðŸ¥¬©¥̈−®Ÿ©§¥¬¦−¨§¨¬
:äaøéìíéøeçáe eòâéå íéøòð eôòéå ©§¤«§¦«£¬§¨¦−§¦¨®©«¦−

:eìLké ìBLkàìçë eôéìçé ýåýé éå÷å ¨¬¦¨¥«§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ©«£¦´½Ÿ©
eòâéé àìå eöeøé íéøLpk øáà eìòé©«£¬¥−¤©§¨¦®¨¸Æ§´Ÿ¦½̈

:eôòéé àìå eëìéàîàéìà eLéøçä ¥«§−§¬Ÿ¦¨«©«£¦³¥©Æ
æà eLbé çë eôéìçé íénàìe íéià¦¦½§ª¦−©«£¦´®Ÿ©¦§Æ¨´

`xenl iy
(æë,á÷òé øîàú änìCìäå íúeìb Cøà íúBàøa ,ìàøNé íò ¨¨Ÿ©©£Ÿ©¦§¨¥¦§¨Ÿ¤¨¨§¨©

.äëk øîàz änì á÷òé äzà ,àéápä íäì øîBà ,äòeLéa ïéîàälî íaì¦¨¦§©£¦©§¨¥¨¤©¨¦©¨©£Ÿ¨¨Ÿ©¨¨

ì àeäL ,úeèLôa íäéøác íéøîBà íäL ,íòä ïBîäì äðekä ,"á÷òé"ïBL ©£Ÿ©©¨¨©£¨¨¤¥§¦¦§¥¤§©§¤§

."äøéîà",ìàøNé øaãúe,äãòä éLàøå íéìBãbì äðekä "ìàøNé" £¦¨§©¥¦§¨¥¦§¨¥©©¨¨©§¦§¨¥¨¥¨

íéøañä íò íäéøác íéøaãî íäL¤¥§©§¦¦§¥¤¦¤§¥¦

ì àeäL ,íéîòèe."øeac" ïBL §¨¦¤§¦

,'äî ékøc äøzñðíéìòä ¦§§¨©§¦¥¤§¦

.eäeðãáòM äî ìkî åéðéòéäìàîe ¥¨¦¨©¤£©§¥¡Ÿ©
,øBáòé éètLîåéðôlî øéáòä ¦§¨¦©£¤¡¦¦§¨¨

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLîílL ¦§©©§©¤¨¨§©¥

.eðìå eðéúBáàì(èëïéàìe ©£¥§¨§¥
,íéðBà.ó÷úå úBçk éøñçìe ¦§©§¥Ÿ§Ÿ¤

(ì,eòâéå íéøòð eôòéåéòLø §¦£§¨¦§¦¨¦§¥

Bîk íBé ìëa çk íéôéñBnL íìBòä̈¨¤¦¦Ÿ©§¨§

íéôéò eéäé 'ä úBöøa éøä ,íéøòpä©§¨¦£¥¦§¦§£¥¦

.íçk ÷ñtéå íéòâéå,íéøeçáe ¦¥¦§¦¨¥Ÿ¨©¦
íéîìL íéøeçák íäL íìBòä éòLø¦§¥¨¨¤¥§©¦§¥¦

.íçk íìéòBé àì ,íçëa'ä éå÷å §Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¨§Ÿ¥
,'åâå,'äì íée÷î íäL ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥¤¥§©¦©

.úò ìëa Lãç çk eôéìçé©£¦Ÿ©¨¨§¨¥

(àì,øáà eìòé.íéôðk eìcâé ©£¥¤§©§§¨©¦

(à,éìà eLéøçäeòîLå e÷úL ©£¦¥©¦§§¦§

.éìà,çë eôéìçé íénàìe ¥©§ª¦©£¦Ÿ©
éìeà íúøeáb ìëa e÷fçúéå eèM÷úé¦§©§§¦§©§§¨§¨¨©

.çëa ïéca eãîòéæà eLbé ©©§©¦§Ÿ©¦§¨
,eøaãéì éìà eLbiL øçàìòîL §©¥§©©¤¦§¥©¦§Ÿ©

mixn zxhr
æëøîàú änìénòìàøNé øaãúe á÷òéék úeìâaékøc äøzñð ¨³¨Ÿ©Æ©¦©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®§¨¦¦§§¨³©§¦Æ

ýåýéîeäeðãáòM äî ìkî åéðéò íéìòä ékøBáòé éètLî éäìàîeíâå ¥«Ÿ̈½¦¤§¦¥¨¦¨©¤¨©§¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬©«£«§©

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLî åéðôlî øéáòä:eðìå åéúBáàì ílLçëàBìä ¤¡¦¦§¨¨¦§©©§©¤¨¨§©¥©£¨§¨£¸
zòãéEzòcî ìékNäì ìëez àìäzòîL àì-íàäøBîe ãnìnîéäìà ¨©¹§¨£Ÿ©§©§¦¦©§§¦´Ÿ¨©À§¨¦§©¥¤¡Ÿ¥̧

õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®¥¬¥−¤

Búðeáúìäîëçå äæk çk Bì LiL éîe ¦§«¨«¦¤¥Ÿ©¨¤§¨§¨

àeä änìå ,úBáLçnä òãBé àeä Bæk̈¥©©©£¨§¨¨

úà úBlëì éãk àlà ,íúáBè øçàî§©¥¨¨¤¨§¥§©¤

éãé ìò úàhçä úà øéñäìe òLtä©¤©§¨¦¤©©¨©§¥

:ïéøeqiäèëøLà ïîfä àBáéïúð ©¦¦¨©§©£¤Ÿ¥¬
óòiììàøNéìçkíéòâéå íéôòéìå ©¥̈−§¦§¨¥®Ÿ©§¦¥¦¦¥¦

íéðBà ïéàìeúeìâa íäL ìàøNéì §¥¬¦−§¦§¨¥¤¥§¨

:äaøé äîöòìíìBòä éòLø ¨§¨¬©§¤«¦§¥¨¨

úàæ ìëáe ,íBé ìëa çk íéôéñBnL¤¦¦Ÿ©§¨§¨Ÿ

eôòéåBîkeòâéå íéøòð÷éñôéå §¦«£¬§§¨¦−§¦®̈§©§¦

íçkíéøeçáeíäL íìBòä éòLøå Ÿ¨©«¦−§¦§¥¨¨¤¥

ìéòBé àì íb ,íéøeçák íçëa íéîìL§¥¦§Ÿ¨§©¦©Ÿ¦

àlà ,ìàä äöøiLk íçk íäììBLk ¨¤Ÿ¨§¤¦§¤¨¥¤¨¨¬
:eìLkéàìízàåýåýé éå÷å ¦¨¥«§©¤§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ

çë eôéìçéúò ìëa Lãçeìòé ©«£¦´½Ÿ©¨¨§¨¥©«£¬
eìcâéíéøLpk øáàøäîì (äöéìîk) §©§¥−¤©§¨¦®¦§¦¨§©¥

íöøà ìà óeòìeòâéé àìå eöeøé ¨¤©§¨¨¸Æ§´Ÿ¦½̈
eëìéCøca:eôòéé àìåàeLéøçä ¥«§−©¤¤§¬Ÿ¦¨«©«£¦³

ì éãk e÷úLòBîLéìààì øaãîä ék) ¦§§¥¦§©¥©Æ¦©§©¥Ÿ

éáLBé ízà (ïéæàé àìå òîLéíéià ¦§©§Ÿ©£¦©¤§¥¦¦½



ערה

:äáø÷ð ètLnì åcçé eøaãéáéî §©¥½©§−̈©¦§¨¬¦§¨«¨¦³
ïzé Bìâøì eäàø÷é ÷ãö çøænî øéòä¥¦Æ¦¦§½̈¤−¤¦§¨¥´§©§®¦¥̧
øôòk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì§¨¨³¦Æ§¨¦´©½§§¦¥³¤«¨¨Æ

:BzL÷ ócð L÷k BaøçâøBáòé íôãøé ©§½§©¬¦−̈©§«¦§§¥−©«£´
:àBáé àì åéìâøa çøà íBìLãìòô-éî ¨®¬Ÿ©§©§−̈¬Ÿ¨«¦«¨©´

ýåýé éðà Làøî úBøcä àø÷ äùòå§¨½̈ŸŸ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ£¦³§Ÿ̈Æ
:àeä-éðà íéðøçà-úàå ïBLàøäeàø ¦½§¤©«£Ÿ¦−£¦«¨³

eáø÷ eãøçé õøàä úBö÷ eàøééå íéià¦¦Æ§¦½̈§¬¨¨−¤¤«¡¨®¨«§−
:ïeéúàiåååéçàìe eøæòé eäòø-úà Léà ©¤«¡¨«¦¬¤¥¥−©§®Ÿ§¨¦−

:÷æç øîàéæóøö-úà Løç ÷fçéå Ÿ©¬£¨«©§©¥³¨¨Æ¤Ÿ¥½
øîà íòt íìBä-úà Léht ÷éìçî©«£¦¬©¦−¤´¤¨®©Ÿ¥³
àì íéøîñîá eä÷fçéå àeä áBè ÷ácì©¤̧¤Æ´½©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ

:èBnéçá÷òé écáò ìàøNé äzàå ¦«§©¨Æ¦§¨¥´©§¦½©«£−Ÿ
ézøça øLà:éáäà íäøáà òøæ E £¤´§©§¦®¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«

èéz÷æçä øLàõøàä úBö÷î E £¤³¤«¡©§¦̧Æ¦§´¨½̈¤
éúàø÷ äéìéöàîeézøça äzà-écáò Eì øîàå Eàìå E ¥«£¦¤−¨§¨¦®¨«³Ÿ©§Æ©§¦©½¨§©§¦−§¬Ÿ

ézñàî:Eééäìà éðà-ék òzLz-ìà éðà Enò-ék àøéz-ìàE §©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈¦£¦´¡Ÿ¤®
ézönàézøæò-óà Eézëîz-óà E:é÷ãö ïéîéa EàéeLáé ïä ¦©§¦̧Æ©£©§¦½©§©§¦−¦¦¬¦§¦«¥³¥¸Æ

:Eáéø éLðà eãáàéå ïéàë eéäé Ca íéøçpä ìk eîìkéå§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´¨®¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«
áééLðà ñôàëe ïéàë eéäé Eúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬

`xenl iy
.eøaãé äðòî eàöîé íà æà ,éøîà(á,çøænî øéòä éîøéòä éî £¨©¨¦¦§§©£¤§©§¦¥¦¦¦§¨¦¥¦

.BzãìBî õøà éìéìà úà ñàîìe çøænä õøà úà áæòì íäøáà úà÷ãö ¤©§¨¨©£Ÿ¤¤¤©¦§¨§¨¥¤¡¦¥¤¤©§¤¤
,Bìâøì eäàø÷é.÷ãvä úà àøB÷ äéä Bìâø ók Cøãî íB÷î ìëa ¦§¨¥§©§§¨§¦§©©©§¨¨¥¤©¤¤

,cøé íéëìîe.(Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãk íäå) íéëìna BèéìLä §¨¦©§§¦§¦©§¨¦§¥§¨§¨Ÿ¤§©§¨¦£¤¦

,Baøç øôòk ïzéBaøç úà ïúð ¦¥¤¨¨©§¨©¤©§

.øôòk íéaø íéììç äNòåL÷k §¨¨£¨¦©¦¤¨¨§©
,BzL÷ ócðäéäå BzL÷ úà ïúð ¦¨©§¨©¤©§§¨¨

L÷k íéìôBð eéäL íéâeøä äaøî©§¤£¦¤¨§¦§©

.ócð(â,íBìL øBáòéøáòé ¦¨©£¨©£Ÿ

.íBìLaàì åéìâøa çøà §¨Ÿ©§©§¨Ÿ
,àBáéïëì íã÷ àa àì øLà Cøãa ¨§¤¤£¤Ÿ¨Ÿ¤¨¥

.åéìâøa(ã,äNòå ìòô éîéî §©§¨¦¨©§¨¨¦

.elàä íéqpä úà íäøáàì äNò̈¨§©§¨¨¤©¦¦¨¥

,Làøî úBøBcä àøB÷éî ¥©¥Ÿ¦

íãàì Làøî úBøBcä àøB÷ àeäL¤¥©¥Ÿ§¨¨

.ïBLàøä(ä,ïeéúàiåBîk .eàáe ¨¦©¤¡¨¨§

"ø÷á àúà".(ai,`k diryi) ¨¨Ÿ¤

(å,eøæòé eäòø úà Léàóà ¦¤¥¥©§Ÿ©

äæ eøæò äæ ìk íò ,'ä éàìt eàøL¤¨¦§¥¦¨¤¨§¤

.íéìéñtä úBNòì äæì(æ÷éìçî ¨¤©£©§¦¦©£¦
,Léhtäkî àeäLk äðBøçàa ©¦¨©£¨§¤©¤

.äëàìnä úà ÷éìçäì úçðaíìBä §©©§©£¦¤©§¨¨¤
,íòtàéäLk da ìéçúnä àeä ¨©©©§¦¨§¤¦

.Bçk ìëa äkîe úëzî Leb©¤¤©¤§¨Ÿ

(è,äéìéöàîeõøàä éìBãbî ¥£¦¤¨¦§¥¨¨¤

.äéëìîe(é,òzLz ìàìà §¨¤¨©¦§¨©

åéðéòå" Bîk .éìòî øeñúå äðôz¦§¤§¨¥¨©§§¥¨

"òLä.(i,e diryi)(àéíéøçpä ¨©©¤¡¦

mixn zxhr
eôéìçé íénàìeeLcçéçë,éðáéLäì eìëeé íà úBðòèa õnàúäìeLbé §ª¦−©«£¦´§©§®Ÿ©§¦§©¥¦§¨¦§©£¦¥¦¦§Æ

ì éìàéøîà òBîLåcçé eøaãé æàíäå éðàäáø÷ð ètLnìíäM äî ìò ¥©¦§©£¨©¨´§©¥½©§−̈£¦¨¥©¦§¨¬¦§¨«¨©©¤¥

:'ä éëðà àìä íãiî énò úà ìéväì éãéa úìBëéä ïéàL :íéøîBàáøéòä éî §¦¤¥©§¤§¨¦§©¦¤©¦¦¨¨£Ÿ¨Ÿ¦¦³¥¦Æ
eðéáà íäøáàçøænîñBàîìå íMî úëìì ,çøæna äéäL íøàî Bàéáäì ©§¨¨¨¦¦¦§½̈©£¦¥£¨¤¨¨©¦§¨¨¤¤¦¨§¦§

L BúBà .BzãìBî õøà éìéìàa÷ãö ¤¡¦¥¤¤©§¤¤−¤
Bìâøì eäàø÷éøLà àeä éîïzé ¦§¨¥´§©§®¦£¤¦¥̧

åéðôìíäøáà éðôìíéëìîe íéBb §¨¨³¦§¥©§¨¨¦Æ§¨¦´
cøéøîBòìøãk) íäéìò èéìLä ©½§§¦§¦£¥¤§¨§¨¤

(Bzà øLà íéëìnäåïzéíéâeøä §©§¨¦£¤¦¦¥³£¦

øôòkéãé ìò õøàäBaøçäaøäå ¤«¨¨Æ¨¨¤©§¥©§½§¦§¨

íéììçócð L÷kéãé ìòBzL÷ £¨¦§©¬¦−̈©§¥©§«
:'ä éëðà àìäâíäøáàíôãøéóãø £Ÿ¨Ÿ¦©§¨¨¦§§¥−¨©

äæ ìk íò íúBàíBìL øBáòéøáò ¨¦¨¤©«£´¨®¨©

ãçà äîçìna úî àì ék íBìLa§¨¦Ÿ¥©¦§¨¨¤¨

a íôãø ék íà ,åéLðàîçøàCøca ¥£¨¨¦¦§¨¨§¬Ÿ©©¤¤

åéìâøa øLàíìBòîàBáé àìàa àì £¤§©§¨−¥¨¬Ÿ¨«Ÿ¨

ì:íLãéîL àeääùòå ìòô-úà §¨¦«¤¨©´§¨½̈Ÿ¤

ä 'ä àìä ,úàæLàøî úBøcä àø÷ Ÿ£Ÿ©Ÿ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ
.eéäiL íãB÷ eäNòïBLàø ýåýé éðà ¨¨¤¤¦§£¦³§Ÿ̈Æ¦½

íâå eøáòL úBøBcä ìëì-úàå §¨©¤¨§§©§¤
íéðøçààìä ,øæòì äéäà eéäé øLà ©«£Ÿ¦−£¤¦§¤§¤§¥¤£Ÿ

:àeä-éðàäeàøéáLBéíéiàñpä £¦«¨³§¥¦¦Æ©¥

,íäøáàì éúéNòLeàøééåíb ,eãçôe ¤¨¦¦§©§¨¨§¦½̈¨£©

íéðëBMäeãøçé õøàä úBö÷eãøç ©§¦§¬¨−̈¤¤«¡®̈¨§

,ñpä íòîLaïeéúàiå eáø÷eàáe §¨§¨©¥¨«§−©¤«¡¨«¨

ì íäøáà éðôìípç úðzî epnî ìBàL ¦§¥©§¨¨¦§¦¤©§©¦¨

íBãñ Cìî øîàiå øîàpL Bîk eàa àìå§Ÿ¨§¤¤¡©©Ÿ¤¤¤§

:(ãé úéùàøá) 'åëå Lôpä éì ïz 'åëåå ¤¦©¤¤

ìkî ,ìàä éàìt eàøL óà ,äæ ìk íòå§¦¨¤©¤¨¦§¥¨¥¦¨

íB÷î-eøæòé eäòø-úà Léàeøæò ¨¦¬¤¥¥−©§®Ÿ¨§

íéìéñtä úBNòì äæì äæåéçàìe ¤¨¤©£©§¦¦§¨¦−
øîàéãçà ìk÷æç:ìñtä úiNòa Ÿ©¬¨¤¨£¨«©£¦©©¤¤

æ÷fçéååéøáãaLøçäNBòä íéöòä ©§©¥³¦§¨¨¨¨Æ¨¥¦¨¤

ìñtäóøö-úàúëàìîa æéøæ úBéäì ©¤¤¤Ÿ¥½¦§¨¦¦§¤¤

,eptöé øLà áäfä éqè éetö÷éìçî ¦©¥©¨¨£¤§©¤©«£¦¬
Léhtúà ÷éìçäì ïè÷ Léhôa äknä ©¦−©©¤§©¦¨¨§©£¦¤

ïéqhäíòt íìBä-úàæøæî äéä ©©¦¤´¤¨®©¨¨§¨¥
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:Ezîçìîâééäìà ýåýé éðà ékE ¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ðéîé ÷éæçîéðà àøéz-ìà Eì øîàä E ©«£¦´§¦¤®¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך יחיאל יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מועש"ק בו שואל בנוגע לענין טבילה במקוה.

וגודל הענין מבואר בכ"מ, ובפרט בקשר עם עבודת התפלה, ועיין לקוטי תורה לרבנו הזקן בעל 

התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה - בפרשת תבוא מג ב' ועד להמבואר בכמה 

ספרים שהבעש"ט זכה לענינים הנעלים יותר מפני ענין המקוה, ועיין ג"כ בדרושי המקוה לאדמו"ר 

האמצעי בנו של רבנו הזקן, ומכמה ספרים בענין הנ"ל נתקבצו בספר טהרת יום טוב חלק יו"ד עמוד 

שס"ה ואילך.

בטוח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים והם א( ללמוד בכל יום פרשת 

חומש עם פירוש רש"י בהסדרה של השבוע )ביום א מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, ביום שני מפרשת 

שני עד שלישי וכו'( ב( לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר, השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים 

לימי החדש - ג( ללמוד בכל יום שיעור תניא, כפי שנחלק התניא לימות השנה. ועכ"פ ישמור עליהם 

מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5806:0308:0508:0708:3908:4109:3509:3711:5411:5516:5116:4617:1817:1316:2717:24באר שבע )ח(

05:5906:0408:0408:0708:3908:4209:3509:3711:5411:5416:5116:4617:1517:1016:1717:21חיפה )ח(

05:5706:0208:0308:0508:3808:4009:3409:3611:5311:5316:5316:4917:1517:1116:0917:21ירושלים )ח(

05:5906:0408:0508:0708:4008:4209:3609:3811:5411:5516:5016:4517:1717:1216:2617:23תל אביב )ח(

06:4206:5208:2308:2709:0809:1309:5910:0312:0812:0816:3316:2417:0817:0016:0817:13אוסטריה, וינה )ח(

06:1206:0608:5508:5109:3609:3310:4710:4513:3813:3919:5720:0420:2620:3319:4520:46אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4106:5008:2508:2909:0909:1310:0110:0412:1112:1116:4016:3217:1417:0616:1517:19אוקראינה, אודסה )ח(

06:1606:2507:5708:0208:4208:4709:3309:3711:4211:4316:0815:5916:4316:3515:4316:48אוקראינה, דונייצק )ח(

06:2806:3808:0908:1308:5408:5809:4509:4811:5311:5416:1816:0916:5316:4515:5216:58אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:5807:0808:3408:3909:2109:2710:1210:1512:1912:1916:3916:2917:1517:0716:1317:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:5107:0108:2708:3209:1409:1910:0510:0812:1112:1216:3116:2117:0816:5916:0517:13אוקראינה, קייב )ח(

07:0507:1308:5108:5509:3409:3810:2610:2912:3712:3717:1117:0317:4117:3416:4617:47איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5408:2408:2408:5408:5409:5609:5712:2812:2818:0118:0218:2418:2517:4418:34אקוואדור, קיטו )ח(

05:5005:4508:3308:3009:1209:0910:2210:2013:1113:1219:2619:3119:5320:0019:1320:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3006:2309:1309:0809:5709:5411:0911:0714:0414:0520:2820:3621:0021:0820:1721:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3606:4308:3308:3609:1109:1410:0510:0812:2012:2017:0316:5717:3317:2716:4017:39ארה״ב, בולטימור )ח(

06:2806:3508:2308:2609:0209:0509:5509:5812:0912:1016:5016:4417:2017:1416:2717:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:2906:3608:2308:2609:0209:0609:5609:5812:1012:1016:5016:4417:2117:1516:2717:27ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:0807:1508:5909:0309:4009:4310:3310:3612:4612:4617:2317:1617:5417:4816:5918:00ארה״ב, דטרויט )ח(

06:3606:4108:4508:4709:1909:2110:1510:1712:3512:3517:3417:3017:5917:5617:1218:06ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1306:1908:1708:1908:5208:5509:4809:5012:0612:0616:5816:5317:2517:2116:3517:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3006:3408:4308:4509:1509:1710:1310:1412:3412:3517:3817:3518:0318:0017:1718:10ארה״ב, מיאמי )ח(

06:2506:3208:1908:2208:5809:0209:5209:5412:0512:0516:4516:3817:1517:0916:2117:21ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5206:5908:4708:5009:2609:2910:1910:2212:3312:3417:1517:0817:4517:3916:5117:51ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:2506:3308:1808:2108:5709:0109:5109:5412:0412:0416:4216:3617:1317:0716:1917:19ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5405:5208:3208:3009:0309:0210:0910:0812:4812:4818:3818:4119:0219:0518:2219:15בוליביה, לה-פס )ח(

07:3807:4809:1209:1610:0010:0510:5010:5312:5612:5617:1317:0317:5117:4116:4717:56בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:3707:4709:1209:1609:5910:0510:5010:5312:5612:5617:1417:0517:5117:4216:4817:57בלגיה, בריסל )ח(

05:1905:1607:5907:5708:3308:3109:4009:3912:2312:2318:2618:3018:4718:5118:1119:01ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0905:0507:4807:4608:2108:2009:2809:2812:1112:1118:0818:1218:3318:3717:5318:47ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5707:0708:3008:3509:1809:2410:0810:1212:1412:1416:3216:2217:0816:5916:0917:13בריטניה, לונדון )ח(

07:1107:2308:3908:4409:3009:3510:1810:2212:2212:2316:3316:2217:1317:0316:0917:18בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:0607:1708:3608:4109:2609:3110:1510:1912:2012:2016:3516:2517:1217:0316:0817:18גרמניה, ברלין )ח(

07:1807:2808:5508:5909:4109:4610:3210:3512:3912:3916:5916:5017:3617:2716:3317:41גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1705:1307:5707:5508:3208:3009:4009:3812:2412:2418:3218:3618:5118:5618:1819:06דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4006:4208:5808:5909:2909:3010:2810:2912:5212:5218:0418:0218:2818:2617:4418:36הודו, מומבאי )ח(

06:3506:3808:5408:5509:2409:2610:2410:2512:4812:4818:0117:5918:2518:2317:4118:32הודו, פונה )ח(

06:3006:3908:1208:1608:5609:0109:4809:5111:5711:5716:2416:1516:5816:5015:5917:04הונגריה, בודפשט )ח(

06:3306:4008:2708:3009:0609:1010:0010:0312:1412:1416:5416:4817:2517:1916:3117:31טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5206:5908:5108:5409:2809:3210:2310:2512:3912:3917:2417:1917:5417:4817:0217:59יוון, אתונה )ח(

06:5006:5808:3308:3709:1709:2110:0810:1212:1812:1816:4616:3817:2017:1216:2117:26מולדובה, קישינב )ח(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3706:4008:5508:5709:2609:2810:2510:2612:4912:5018:0117:5918:2518:2317:4118:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:0504:5707:4807:4208:3708:3309:5109:4812:4912:5019:2119:3019:5620:0619:1120:21ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1506:2008:2608:2808:5909:0209:5709:5812:1712:1717:1917:1517:4417:4116:5717:51נפאל, קטמנדו )ח(

06:4506:5108:4108:4409:1909:2310:1310:1612:2812:2817:1017:0417:4017:3416:4517:46סין, בייג'ין )ח(

06:4606:4609:1609:1609:4509:4510:4710:4813:1813:1918:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

06:3406:4508:0608:1008:5509:0009:4409:4811:5011:5016:0415:5416:4216:3315:3716:48פולין, ורשא )ח(

05:3505:3408:1108:1008:4108:4109:4609:4612:2312:2418:0918:1118:3218:3417:5218:44פרו, לימה )ח(

07:2307:3109:0909:1309:5109:5610:4410:4712:5412:5417:2517:1717:5817:5117:0018:04צרפת, ליאון )ח(

07:4007:5009:1909:2410:0510:1010:5610:5913:0413:0417:2917:2018:0317:5517:0418:08צרפת, פריז )ח(

05:4205:4208:0908:1008:3908:3909:4009:4112:1012:1017:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5607:0308:4508:4909:2609:3010:1910:2212:3112:3117:0917:0117:3817:3116:4517:43קנדה, טורונטו )ח(

06:3606:4508:2208:2609:0509:0909:5710:0012:0812:0816:4016:3217:1217:0416:1517:17קנדה, מונטריאול )ח(

06:0806:1308:1008:1308:4608:4909:4209:4411:5911:5916:5016:4517:1817:1316:2717:24קפריסין, לרנקה )ח(

08:0208:1509:2609:3210:1910:2511:0711:1113:1013:1017:1617:0517:5717:4716:4818:03רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:3907:5209:0009:0509:5410:0010:4110:4612:4312:4316:5016:3817:2917:1816:2217:34רוסיה, מוסקבה )ח(

07:0707:1508:5008:5409:3309:3810:2510:2812:3512:3517:0216:5417:3617:2916:3717:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1207:2108:5408:5809:3809:4310:3010:3312:3912:4017:1117:0317:4117:3316:4617:46שוויץ, ציריך )ח(

06:1306:1508:3508:3609:0509:0710:0510:0612:3212:3217:5017:4918:1418:1217:3118:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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